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ASOCIAłIA ÎNVĂłĂTORILOR ŞI INSTITUTORILOR CONSTĂNłENI (AIIC) 
SIMPOZIONUL INTERNAłIONAL “DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV” 

EDIłIA A III-A 
27 FEBRUARIE 2010 

PROGRAM 
BIBLIOTECA JUDEłEANĂ “I. N. ROMAN” CONSTANłA 

9.00- 9.10 DESCHIDEREA FESTIVĂ  
PREZENTAREA INVITAłILOR 

 

9.10-9.30 PROGRAM ARTISTIC: 
- Ansamblul folcloric dobrogean “Cartalu”- elevi ai Şcolii cu clasele I-VIII Vulturu; 

coordonator- înv. pensionar Siminica Boer 
- Ansamblul folcloric “Muguraşii”- elevi ai Şcolii cu cl. I-VIII nr. 2 Ovidiu; 

coordonator- instit. Elena Kocsis 

 

9.30-10.30 ALOCUłIUNILE INVITAłILOR 
- AIIC- prof. Ecaterina Rupesac, preşedintele AIIC 
- Biblioteca JudeŃeană- Prof. dr. Liliana Lazia 

- Reprezentantul MECTS- prof. Cecilia Macri, consilier la MECTS 
- Reprezentantul Prefecturii 
- Reprezentantul Primăriei 
- Reprezentantul SLIP- înv. Ion Popescu 
- Reprezentantul CCD- prof. dr. Andreea Artagea 
- ISJ- inspector învătământul primar- prof. Gabriela Piscanu 
- Şcoala “Dan Barbilian” ConstanŃa- prof. Monica Astălus 
- Republica Moldova – prof. Silvia Guzun, director al Şolii primare nr. 9 Chişinău 
- Republica Moldova- prof. Natalia Strajesco, director la DGETS Chişinău 
- AGIRo- instit. Adina Tulbure, membru al Consiliului Director AGIRo 
- Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională ConstanŃa- prof. Mirela 

CăpăŃână  

 

10.30- 10.50 PROGRAM ARTISTIC: 
- Ansamblul aromân “DulŃi grai”- elevi ai Şcolii cu cl. I-VIII “Constantin Brâncoveanu” 

ConstanŃa; coordonator- inv. Tudora Giugică 
-       Dans japonez- preşcolari ai GrădiniŃei cu PP Eforie Sud; coordonator- educ. Virginia 
Baltag 

 

10.50-11.00                                                  P A U Z Ă 
11.00- 12.00 PREZENTAREA LUCRĂRILOR ÎN PLEN: 

- Societatea NaŃională ”Spiru Haret” pentru EducaŃie, ŞtiinŃă şi Cultură- prof. univ. dr. 
Olga DuŃu- EXCES DE GRAMATICĂ? 

- Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Pedagogia ÎnvăŃământului primar şi 
preşcolar- lector univ. dr. Doina Mihalaşcu - DEZVOLTAREA TIMPURIE A 
CITITULUI ŞI INTRAREA  LA CLASA I 

- Pensionar, fost inspector pentru Învătământul primar- prof. Dumitru Badea- 
AUTONOMIE ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII 

- Facultatea de fizică – prof. univ. dr. Mihai GîrŃu- ENERGIA ŞI TRANSFORMĂRILE 
DE STARE  PREZENTATE LA NIVELUL ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 

- Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. Pedagogia ÎnvăŃământului primar şi 
preşcolar-  Conf. univ. dr. Mirela Constandache - CURRICULUM PENTRU 
EDUCAłIE TIMPURIE – PROVOCARE INOVATOARE PENTRU CADRELE 
DIDACTICE DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR SI PRIMAR 

- GMB- Nicoleta Boldea- Colcear-  Director Coodonator Centrul de Instruire în 
Informatică GMB Computers, Reprezentant regional ECDL ROMANIA pentru 
judeŃele ConstanŃa si Tulcea- CALCULATORUL ÎN LUMEA COPILULUI DE AZI. 
CURSURILE EQUALSKILLS LA CICLUL PRIMAR 

 

12.00-12.30 PAUZĂ  

 Deplasare la ŞCOALA “DAN BARBILIAN” CONSTANłA 

12.30- 13.00 VIZITAREA EXPOZIłIEI ELEVILOR ŞI A MATERIALELOR AUXILIARE 
 

 

13.00- 14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ 
 

 

14.00- 15.30 LUCRĂRILE PE SECłIUNI – PARTEA I  
 

 

15.30-15.45 PAUZĂ  
15.45- 17.00 LUCRĂRILE PE SECłIUNI- PARTEA A II-A 

 
 

17.00- 17.15 PAUZĂ  
17.15- 18.00 EVALUAREA FINALĂ A SIMPOZIONULUI  
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Au fost  împreună cu noi, pentru noi: 
 

Prof. univ. dr. Mirela Constandache – Universitatea ,,Ovidius” ConstanŃa –Facultatea de Psihologie şi 
Şt.EducaŃiei 

Lector univ. dr. Doina Mihalaşccu - Universitatea „Ovidius” ConstanŃa, Facultatea de Psihologie 
 şi ŞtiinŃele educaŃiei  
Prof. univ. dr. Mihai GîrŃu, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa, Facultatea de Fizică 
Prof. Univ. Dr.Olga DuŃu- Facultatea „Spiru Haret” ConstanŃa 
Prof. Cecilia Macri – consilier MECTS 
Prof. Dr. Andreea Artagea – director al Casei Corpului Didactic ConstanŃa  
Prof. Gabriela Piscanu – inspector şcolar pentru învăŃământul primar al Inspectoratului Şcolar JudeŃean 

ConstanŃa 
prof. Monica Astăluş – director al Şcolii cu clasele I –VIII „Dan Barbilian” ConstanŃa  
Institutor Adina Tulbure – membru în Comitetul  Director  al AGIRO 
Prof. Dumitru Badea- pensionar, fost inspector şcolar pentru învăŃământul primar al Inspectoratului 

Şcolar JudeŃean ConstanŃa  
Nicoleta Boldea – Director Executiv al GMB ConstanŃa 
Prof. Ioana Purcărea- preşedintele SLIP ConstanŃa 

 
Sponsorii simpozionului: 

AsociaŃia InvăŃătorilor şi Institutorilor ConstănŃeni  
Casa Corpului Didactic ConstanŃa 
GMB ConstanŃa 
ECDL România 
ISJ ConstanŃa 
Liceul InternaŃional ConstanŃa 
 

Persoane care au fost alături de noi, contribuind cu sume,  produse sau servicii diferite pentru 
sponsorizarea simpozionului: 

Elena Babaşcu – învăŃător 
Virginia Baltag - educatoare 
Siminica Boer – învăŃător pensionar 
ChiraŃa Caragop - profesor pentru 

învăŃământul primar 
Ilie  Ceauşu – profesor pentru învăŃământul 

primar 
Elena Cuşu - profesor pentru învăŃământul 

primar 
Tudora Giugică- învăŃător  
Vera Sanda Holenciuc- educatoare  
Camelia Lefter – părintele unui elev 

Adela Marian – institutor 
Marieta Panait- învăŃător 
Corina Papuc - profesor pentru învăŃământul 

primar 
Laura Radu – institutor 
EnuŃa Rotaru - institutor 
Ecaterina Rupesac- profesor pentru 

învăŃământul primar 
Alina Theodorescu- profesor pentru 

învăŃământul primar 
Aida Todi – profesor universitar 
Tatiana Tunaru - institutor

 
Echipa de organizare: 

Ecaterina Rupesac  
Georgeta Lungu 
Gabriela Piscanu  
Alina Theodorescu  
Aida Todi 
Iuliana Badiu  
Elena Cuşu  
Marieta Panait  
Elena Babaşcu 
ChiraŃa Caragop 
Tudora Giugică 
Virginia Baltag  
Aurelian Rizoiu 

Maria Rizoiu 
Nicoleta Varsami 
Cristina OchiuleŃ 
EnuŃa Rotaru 
Adriana Elabed  
Gabriela Stroe 
Monica Astăluş 
Corina Papuc 
Siminica Boer 
Elena Kocsis 
Cecilia Macri  
Daciana Călin 
Radu Dascălu 
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TABEL NOMINAL CU PARTICIPANłII LA A III-A EDIłIE A SIMPOZIONULUI INTERNAłIONAL 
27 FEBRUARIE 2010 

SECłIUNEA NR. 1: ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI FORMAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 
Moderatori: - Enache Rodica - lector univ. Universitatea “Ovidius” ConstanŃa 

- Papuc Corina – institutor Şcoala “Ion Jalea” ConstanŃa 
- Cuşu Elena- institutor, Şcoala nr. 7 ConstanŃa 

 

NR. 
CRT 

NUME ŞI PRENUME SPEC. UNITATEA ŞCOLARĂ LOCALITATEA JUDEłUL TITLUL LUCRĂRII 

1. BARBU ADRIANA INSTIT. LICEUL TEORETIC “ŞTEFAN 
ODOBLEJA” 

BUCUREŞTI  ROLUL ÎNVĂłĂTORULUI ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂłII ELEVILOR 

2. ROSCANEANU GINA INST. ŞCOALA NR. 10 BOTOŞANI BOTOŞANI PERSONALITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

3. UNGUREANU DANIELA 
ROTARU CAROLINA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
„VASILE CRISTOFOREANU” 

RÂMNICU 
SĂRAT 

BUZĂU MODALITĂłI GENERALE DE STIMULARE A 
CREATIVITĂłII LA ŞCOLARUL MIC  

4. COCARGEANU 
ANAMARIA 

INSTIT. ŞCOALA NR. 12 ,,B. P. HAŞDEU” CONSTANłA 
 

CONSTANłA 
 

INTERVENłIA CREATIVĂ A CADRULUI DIDACTIC ÎN  
            CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

5. AMET GHIULBERA INSTIT. SCOALA NR 33 “ANGHEL 
SALIGNY” 

CONSTANłA CONSTANłA CADRUL DIDACTIC ŞI INFLUENłA SA MAJORA ÎN 
FORMAREA UNEI PERSONALITĂłI ECHILIBRATE  

6. ANGHEL CRISTINA 
CAZACU PETRICA-ALINA 

INSTIT. 
INSTIT. 

GRUP ŞCOLAR  COBADIN CONSTANłA ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI 
FORMAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 

7. BADIU IULIANA INSTIT. GRADINIłA NR. 52 CONSTANłA  CONSTANłA  ROLUL CREATIVITĂłII ŞI INOVĂRII DIDACTICE ÎN 
INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

8. BALTAG VIRGINIA 
TRANDAFIR LUMINIłA 

EDUC. 
PROF. 

GRĂDINIłA O.N. 
GRUP ŞCOLAR „CARMEN 
SYLVA” 

EFORIE SUD CONSTANłA PROMOVAREA VALORILOR NAłIONALE - FACTOR 
EFICIENT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

9. CIUBOTARIU MARIANA  INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  NISIPARI CONSTANłA ÎNVĂłĂTORUL - MODEL ŞI ETALON PENTRU VIAłA 
ELEVILOR SĂI 

10. CIUCĂ FEVRONIA 
VARSAMI VICOLETA 

ÎNV. 
ÎNV. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII  NR. 28 
“DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA MODALITĂłI DE ABORDARE A UNOR SITUAłII 
CONFLICTUALE  ÎN RELAłIA DASCĂL – ELEV 

11. DANCIU ANGELICA 
MUNTEANU ILEANA 

INSTIT. 
PROF. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 8 
CONSTANłA 

CONSTANłA CONSTANłA INSTRUIREA DIFERENłIATĂ A ELEVILOR SUPRADOTAłI 

12. GĂLBINAŞU ELENA 
STOICA MIHAELA 

ÎNV. 
ÎNV. 

ŞCOALA „TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI 
 

CONSTANłA ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI 
FORMAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR  

13. HUMINIC CARMEN 
DUłĂ ELENA                                

ÎNV. 
ÎNV. 

ŞCOALA „TUDOR ARGHEZI”  NĂVODARI CONSTANłA ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA 
CREATIVITĂłII ELEVILOR 

14. PRIBEAGU MIRELA PROF. SCOALA CU CLS. I- VIII NR. 40 
„AUREL VLAICU” 

CONSTANłA CONSTANłA CREATIVITATE ÎN PREDAREA RELIGIEI LA CLASELE 
PRIMARE 

15. RADU DENISIA INST.  
 

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII 
NR. 3 

MANGALIA CONSTANłA LECłIA DE MATEMATICĂ - ETALON AL CREATIVITĂłII 
CADRULUI DIDACTIC 

16. RIZOIU AURELIAN 
RIZOIU MARIA 

ÎNV. 
ÎNV. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII  “TUDOR 
ARGHEZI” 

NĂVODARI CONSTANłA EDUCAREA  CREATIVITĂłII  ÎN  ŞCOALA 
 

17. ROŞCA GEORGETA EDUC. GRĂDINIłA CU ORAR NORMAL TOPRAISAR CONSTANłA PERSONALITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
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18. CRACIUN GHEORGHE 
CRACIUN IOANA 

PROF. 
 
PROF. 

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII “SF. 
VINERI” 
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII “H. M. 
BERTHLOT” 

PLOIESTI PRAHOVA INTERNETUL- PRIETEN SAU DUSMAN IN DEZVOLTAREA 
COPILULUI? 

19. BABAŞCU ELENA ÎNV. ŞCOALA “NICOLAE TONITZA” CONSTANłA CONSTANłA ROLUL DASCĂLULUI ÎN MANIFESTAREA CONDUITEI 
CREATOARE A ELEVILOR 

20. DIACONU DORIN- SORIN PROF. 
INFORM. 

GRUP AGRICOL CĂLĂRAŞI DOLJ ROLUL PROFESORULUI DE INFORMATICĂ ÎN 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ELEVULUI  

21. LICOIU ANIŞOARA PROF. 
GEOGR. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 DĂBULENI DOLJ ROLUL  PROFESORULUI DE GEOGRAFIE ÎN 
DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR 

22. MURĂRESCU DIANA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 18 “SF. 
DUMITRU” 

CRAIOVA DOLJ METODE EDUCATIONALE PENTRU ELEVII DIFICILI 

23. FĂTU SEVASTA INST.  
 

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII 
„ING. GH. PĂNCULESCU” 

VĂLENII DE 
MUNTE 

PRAHOVA STIMULAREA CREATIVITĂłII PRIN JOCUL DE ROL 
  

24. HOLENCIUC VERA 
SANDA 

INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SALCEA SUCEAVA CREATIVITATEA  LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ 

25. CUŞU  ELENA 
 
ŞERBUłĂ  ELENA 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 
7 „REMUS  OPREANU” 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
“MARIN SORESCU” 

CONSTANłA CONSTANłA EDUCAłIA MUZICALĂ – FACTOR IMPORTANT ÎN 
EDUCAłIA ESTETICĂ A COPILULUI 

26. ENACHE RODICA 
 
RUSU ELENA 

LECTOR 
UNIV. 
DR.   
INST. 

UNIVERSITATEA OVIDIUS 
 
ŞCOALA SPECTRUM 

CONSTANłA 
 
CONSTANłA 

CONSTANłA 
 
CONSTANłA 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN  OPTIMIZAREA 
IMAGINII DE SINE A ŞCOLARULUI MIC 

27. BUCŞA ANA  
 
CARABET NATALIA 

MAGISTR
MANAG. 
ED 
DR. CONF. 
UNIV. 

CREŞĂ- GRĂDINIłĂ NR. 139 
 
UPS „ION CREANGĂ”, 

CHIŞINĂU 
 
CHIŞINĂU 

REPUBLICA 
MOLDOVA 
REPUBLICA 
MOLDOVA 

CONSILIEREA FAMILIEI- PROCES DE ASISTENłĂ ŞI 
AJUTORARE A FAMILIEI 

28. ZOFOTA DANIELA INSTIT. SCOALA CU CL. I-VIII NR.  SUCEAVA SUCEAVA PROFESOR CREATIV - ELEV CREATIV 
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TABEL NOMINAL CU PARTICIPANłII LA A III-A EDIłIE A SIMPOZIONULUI INTERNAłIONAL 
27 FEBRUARIE 2010 

 
SECłIUNEA NR. 2: RELAłIA DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 
Moderatori: - Todi Aida - lector univ. dr., Universitatea “Ovidius” ConstanŃa 

- Astaluş Monica - prof. Şcoala “Dan Barbilian” ConstanŃa 
- Lungu Georgeta - institutor, Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia 

 
NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME SPECIALIT. UNITATEA ŞCOLARĂ LOCALITATEA JUDEłUL TITLUL LUCRARII 

29. RADU ANIŞOARA INST. ŞCOALA NR. 10 BOTOŞANI BOTOŞANI GÂNDIREA CRITICĂ-MIJLOC DE DEZVOLTARE A 
POTENłIALULUI CREATIV AL ELEVILOR 

30. DUDA ION PROF. PENSIONAR CONSTANTA CONSTANTA CLASIC SI MODERN IN PREDAREA LIMBII ROMANA IN 
CICLUL PRIMAR 

31. COJOCARU ELENA 
ANDRIEŞ CERASELLA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 40 „AUREL VLAICU” 

CONSTANłA CONSTANłA JOCURI – EXERCIłII  PLASTICE PENTRU STIMULAREA 
CREATIVITǍłII   MICI LOR  ŞCOLARI 

32. DELLA SULTANA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII “ION 
BORCEA” 

AGIGEA CONSTANłA STIMULAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR PRIN ORELE DE 
LIMBĂ ROMÂNĂ 

33. SEUCEA LAVINIA ÎNV.  ŞCOALA CU CL. I-VIII  NR. 
28 “DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA ÎNVĂłĂM CREATIV CU AJUTORUL INTELIGENłELOR 
MULTIPLE 

34. MARCU  VIRGINIA 
 

INST. GRUP   ŞCOLAR   COBADIN CONSTANłA TERAPIE  PENTRU  AMELIORAREA  TULBURĂRILOR DE 
LIMBAJ PE  FONDUL TULBURĂRILOR DE LATERALITATE 

35. OTEI TURCHEAN ÎNV. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 40 “AUREL VLAICU” 

CONSTANłA CONSTANłA MODALITĂłI DE STIMULARE A CREATIVITĂłII 
ELEVILOR LA LIMBA ROMÂNĂ  

36. PARIS MARIANA INSTIT. COLEGIUL NAłIONAL DE 
ARTE “REGINA MARIA” 

CONSTANłA CONSTANłA MODELUL DASCĂLULUI ÎN CULTIVAREA INTERESULUI 
ELEVILOR PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ ŞI 
CREAłIE LITERARĂ 

37. ROTARU ENUłA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 7 
„REMUS OPREANU” 

CONSTANłA CONSTANłA STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII 
ELEVILOR  ÎN  ORELE DE  LIMBA  ŞI LITERATURA  
ROMÂNĂ 

38. VIZAN IULIANA INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
"GHEORGHE łIłEICA" 

CONSTANłA CONSTANłA DEZVOLTAREA POTENłIALULUI CREATIV PRIN 
DISCIPLINA OPłIONALĂ „NOI, ARTIŞTII” 

39. ONCIOIU ATENA PROF.  ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 
28 “DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA CREATIVITATE, IMAGINAłIE  – REALITATE ÎN 
PREDAREA LIMBII ENGLEZE LA CLASELE PRIMARE 

40. COJOCARU CEZAR 
NEGRARU  ALEXANDRU 

PROF. 
PROF. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 
28 “DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA VALOAREA FORMATIVĂ A JOCULUI  LA CLASELE 
PRIMARE 

41. BROTEA ANDREIA PROF. 
LOGOPED  

GRĂDINIłA O.P. „ION 
CREANGĂ” 

MEDGIDIA CONSTANłA ÎNTÂRZIEREA ÎN APARIłIA ŞI DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI  

42. FILIP MILICA SIMONA INSTIT. ŞCOALA NR. 12 „DECEBAL” CRAIOVA DOLJ IMPORTANłA EDUCAłIEI SANITARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL 
PRIMAR  

43. POPA OLIMPIA – ALUNIłA 
VASILCOIU RAMONA 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

LICEUL DE ARTĂ “MARIN 
SORESCU” 

CRAIOVA DOLJ  ROLUL BIBLIOTECII  ÎN  DEZVOLTAREA  CULTURALĂ A 
ELEVILOR         

44. ŞTEFAN IOANA  
ŞERBAN MARIA 

INST.  
ÎNV.  

ŞCOALA NR. 30 „MIHAI 
VITEAZUL” 

CRAIOVA DOLJ  RELAłIA DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 
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45. POPA NICOLETA 
BUCĂTARU GICUłA 

INST. 
INST. 

ŞCOALA NR. 13 „ŞTEFAN 
CEL MARE” 

GALAłI 
 

GALAłI 
 

DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ELEVILOR DE CICLUL 
PRIMAR PRIN VALORIFICAREA TEXTELOR LITERARE 

46. LUPU ANGELA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 1 
“RADU POPA” 

SIGHIŞOARA MUREŞ DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ŞCOLARILOR PRIN ORELE 
DE LECTURĂ 

47. DOBRINESCU OLIMPIA 
 

INSTIT. ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MESERII „ING. GH. 
PĂNCULESCU” 

VĂLENII DE 
MUNTE 

PRAHOVA FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII VERBALE 
LA ELEVI 

48. VALTER NATALIA LOGOPED ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

MODALITĂłI   DE   CORECłIE A LIMBAJULUI ÎN 
PROCESUL DE INSTRUIRE LA CICLUL PRIMAR   

49. TOFAN IGNA 
NATALIA BURLACU 

ÎNV. 
ÎNV. 

ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

ROLUL MIJLOACELOR ARTISTICE ÎN FORMAREA 
LIMBAJULUI                                                                                         

50. IVAN CRISTINA MARIA 
MIHALACHE ALINA 

PROF. 
PROF. 

ISJ 
LICEUL INTERNAłIONAL 
DE INFORMATICĂ   

CONSTANTA 
CONSTANTA 

CONSTANTA 
CONSTANTA 

JOCUL  DE  A SCRIE, CITIND JOCUL DE A SCRIE, CITIND  

51. ASTALUŞ MONICA PROF. 
ENGLEZĂ 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 
28 “DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA  CONSTANłA  TESTAREA ABILITĂłILOR DE COMUNICARE ORALĂ LA 
CICLUL PRIMAR 

52. TODI AIDA LECTOR  
UNIV. DR. 

UNIVERSITATEA 
“OVIDIUS” 

CONSTANłA CONSTANłA TRECEREA DE LA VORBIREA DIRECTĂ LA VORBIREA 
INDIRECTĂ ŞI STIMULAREA CREATIVITĂłII 

53. LUNGU GEORGETA INSTIT. LICEUL “CALLATIS” MANGALIA CONSTANłA DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII PRIN JOCURI DIDACTICE 
54. DĂSCĂLAŞU MARIANA INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I – 

VIII ,, TUDOR ARGHEZI’’   
NĂVODARI CONSTANłA FORMAREA COMPORTAMENTULUI CREATOR AL 

ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ 
55. CUPCEA TATIANA ÎNV. LICEUL  TEORETIC 

„ALEXANDRU  IOAN 
CUZA” 

CHIŞINĂU REPUBLICA  
MOLDOVA 

ORGANIZAREA  LECTURII  PARTICULARE  LA  LECłIILE 
DE  LIMBĂ  ŞI  LITERATIRĂ  ROMÂNĂ 

56. POPOV ANA ÎNV. ŞCOALA PRIMARĂ NR. 9 CHIŞINĂU REPUBLICA  
MOLDOVA 

ACTIVITĂłI DE DEZVOLTARE A GÎNDIRII CREATIVE LA 
ELEVII DIN CICLUL PRIMAR   

57. NUłĂ OLIMPIA INSTIT. LICEUL DE ARTĂ “ MARIN 
SORESCU”, 

CRAIOVA DOLJ STRATEGII DE ABORDARE A TEXTULUI LITERAR 
 ÎN MANUALELE ALTERNATIVE 

 
 
 
 

TABEL NOMINAL CU PARTICIPANłII LA A III-A EDIłIE A SIMPOZIONULUI INTERNAłIONAL 
27 FEBRUARIE 

SECłIUNEA NR. 3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 
Moderatori: -     Călin Daciana – prof. Liceul cu program sportiv “Nicolae Rotaru” ConstanŃa 

- Stroe Gabriela – institutor, Şcoala cu cl. I-VIII Tuzla, ConstanŃa 
- Dascălu Radu, institutor, Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

 
NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME SPEC. UNITATEA ŞCOLARĂ LOCALITATEA JUDEłUL TITLUL LUCRĂRII 

58. DAMIAN VICTORIA 
HUSTIUC MONICA 

PROF.  
PROF. 

PALATUL COPIILOR BOTOŞANI BOTOŞANI CALITATE ŞI CREATIVITATE ÎN FORMAREA 
PERSONALITĂłII ELEVILOR 

59. NEGRII CAMELIA PROF. SAM NICOLAE 
BĂLCESCU 

BOTOŞANI INTELIGENłĂ ŞI CREATIVITATE 
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60. ŞUHAN NICOLETA PROF. ŞCOALA NR. 10  BOTOŞANI BOTOŞANI CUNOAŞTEREA COPIILOR PRIN JOC 

61. VICIRIUC ELENA  INST. ŞCOALA NR. 1 FLĂMÂNZI  BOTOŞANI EFICIENłA ACTULUI EDUCATIV PRIN PRISMA 
RAPORTULUI PROFESOR-ELEV 

62. BUTOI IOANA PROF. ŞCOALA  CU CLASELE I - VIII 
"VASILE ALECSANDRI"   

BRĂILA BRĂILA TRATAREA DIFERENłIATĂ ŞI INDIVIDUALIZATĂ ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

63. TĂNASE MARIA 
 
IVAŞCU ANA 

ÎNV.- 
EDUC. 
ÎNV. 

ŞCOALA SPECIALĂ NR. 2  
ŞCOALA GENERALĂ CU 
CLASELE I-VIII 

BUZĂU 
 
VERNEŞTI 

BUZĂU 
 

METODE ALE EDUCAłIEI NONFORMALE EFICIENTE ÎN 
CAZUL COPILULUI CU DIZABILITATE DE AUZ  

64. CEAUŞU VASILICA  
                                                                                         
CEAUŞU ILIE-LICĂ                      

PROF. 
LOGOP.I
NSTIT. 

LICEUL TEORETIC “IOAN 
COTOVU”  

HÂRŞOVA CONSTANłA  GREŞEALA CA FACTOR AL CREATIVITĂłII 

65. COSTAN MARIANA  INST. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VIIŞOARA CONSTANłA "IMPORTANłA DISCIPLINELOR OPłIONALE ÎN 
PREGĂTIREA PENTRU VIAłĂ A ŞCOLARULUI MIC"  

66. GHEORGHIEŞ NELI 
 

EDUC. GRĂDINIłA CU ORAR 
NORMAL NR. 52  

CONSTANłA CONSTANłA COPILUL - SINGURUL CARE CONTEAZĂ 

67. ILIESCU SIMONA 
 

INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII  NR. 28 
“DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA INTERACłIUNILE POZITIVE PĂRINłI-COPII - CONDIłII 
ESENłIALE ÎN REALIZAREA UNEI BUNE ADAPTĂRI 
ŞCOLARE 

68. MORARU CONSTANDA 
BURLACU IRINA 
NICULINA 

INSTIT. 
INV. 

SCOALA CU CL. I-VIII NR. 28 
“DAN BARBILIAN” 

CONSTANłA CONSTANłA TABLA ÎNMULłIRII PRIN JOC. ALGORITM PENTRU 
ÎNVĂłAREA TABLEI ÎNMULłIRII 

69. NANU TANłA 
CHELTUIANU MARIA 

PROF. 
PROF. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR.31 

CONSTANłA CONSTANłA LOCUL ŞI ROLUL CONSILIERULUI  CLASEI/ AL 
DIRIGINTELUI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

70. NEGRILĂ M. MARCELA INSTIT. ŞCOALA CU CLS. I-VIII, NR. 4 NEPTUN-
MANGALIA 

CONSTANłA IDENTIFICAREA  SITUAłIILOR DE RISC ŞCOLAR LA 
CICLUL PRIMAR - STUDIU DE CAZ 

71. PETRE FLORIANA INSTIT. 
 

LICEUL TEORETIC MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

CONSTANłA CALITATEA TEMELOR DATE  COPILULUI  CU  
TULBURARE DE DEFICIT DE ATENłIE ŞI 
HIPERACTIVITATE  (ADHD) 

72. DUMITRESCU 
MARICICA 

ÎNV.  ŞC. CU CLASELE I-VIII  NR. 2 CONSTANłA CONSTANłA JOCUL DE ROL – CADRU PROPICE PENTRU ÎNVĂłAREA 
ACTIVĂ, ATRACTIVĂ, CREATIVĂ ŞI PARTICIPATIVĂ 
 

73. STOICA NELA INSTIT. ŞCOLA DE ARTE ŞI MESERII DELENI-
PIETRENI 

CONSTANłA ROLUL ÎNVĂłĂTORULUI ÎN PERSONALITATEA 
ELEVILOR CU PĂRINłII PLECAłI ÎN STRĂINĂTATE 

74. SUłĂ MARIA ÎNV.  ŞC. CU CLASELE I-VIII  
“TUDOR ARGHEZI” 

NĂVODARI CONSTANłA JOCUL DE ROL ÎN ACTIVITĂłILE TRANSCURRICULARE 

75. TUNARU TATIANA 
MUSTAFA LAURA 

INSTIT. 
INSTIT. 

COLEGIUL NAłIONAL 
PEDAGOGIC “CONSTANTIN 
BRĂTESCU” 

CONSTANłA CONSTANłA DASCĂLUL ÎN VIZIUNE MODERNĂ 

76. BOHĂLłEANU IONICA 
CREłU DANIELA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA „I. C. BRĂTIANU” 
NR. 22 

CONSTANłA CONSTANłA COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE,  CONTEXT AL 
ASIGURĂRII CALITĂłII ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂłII COPIILOR 

77. FILIP NICOLAE PROF. C.T.A.M. “CONSTANTIN 
BRÂNCUŞI” 

CRAIOVA DOLJ EDUCAłIA – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE  
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78. IONELE CAMELIA  INST.   ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 12 
„DECEBAL”,   

CRAIOVA DOLJ NEVOIA DE EDUCAłIE PENTRU VIAłĂ  

79. JUGĂNARU MIRELA ÎNV.  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 16 

CRAIOVA DOLJ DEMERS DIDACTIC CREATIV-REZULTATE EVIDENTE 

80. LUNGU IONICA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR 37 
“MIHAI EMINESCU” 

CRAIOVA DOLJ PERSPECTIVELE EDUCAłIEI PERMANENTE 
 

81. UNGUREANU MARIETA    INSTIT. ŞC. NR. 37 „MIHAI 
EMINESCU” 

CRAIOVA DOLJ  INDIVIDUALIZAREA ÎNVAłĂMÂNTULUI ÎN 
ALTERNATIVA EDUCAłIONALĂ „STEP BY STEP” 

82. VLADAIA STEFANIA 
 

PROF. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 16 CRAIOVA DOLJ ŞCOALA ŞI EDUCAłIA PENTRU TOłI 

83. VASILESCU LILIANA INST ŞCOALA CU CL. I-VIII 
,,GEORGE USCĂTESCU’’ 

TG- CĂRBUNEŞTI GORJ CREATIVITATEA - FACTOR ESENłIAL ÎN 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII  ELEVILOR 

84. URZICA DUMITRA INSTIT. SCOALA CU CL. I-VIII NR. 24 
“ION JALEA” 

CONSTANTA CONSTANTA PRINCIPII IN MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI. 
FACTORI DE MODIFICARE A PERSONALITATII  
COPIILOR 

85. LUNGU VALENTINA EDUC. ŞCOALA GRĂDINIłĂ NR. 152 
“PAS CU PAS” 

CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

MOTIVAłIA DE A FI CREATIV 

86. TELEMAN ANGELA LECTOR 
UNIV. 

UNIVERSITATEA 
PEDAGOGICĂ DE STAT „ION 
CREANGĂ” 

CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

CERCETAREA – ACT CREATIV ÎN CLASELE PRIMARE 
 

87. LUMEZEANU IOLANDA INSTIT. GRADINITA „LUMEA 
POVESTILOR” 

CONSTANTA CONSTANTA EVALUAREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

88. LEURZEANU MARIANA INSTIT. SCOALA CU CL. I-VIII NR. 6 
„IACOB MURESIANU” 

BRASOV BRASOV DE CE ESTE NEVOIE DE EDUCATIE? 

89. STROE GABRIELA 
MREJERU MARILENA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TUZLA CONSTANłA ABORDAREA CREATIVĂ  A  SITUAłIILOR DE RISC LA 
NIVELUL CLASEI DE ELEVI 

90. DASCĂLU RADU INSTIT. LICEUL DE ARTĂ ,,MARIN 
SORESCU” CRAIOVA 

CRAIOVA DOLJ  ELEMENTELE DE CULTURĂ ORGANIZAłIONALĂ A 
ŞCOLII ANTE - ŞI POSTDECEMBRISTE - LICEUL 
VOCAłIONAL DE ARTĂ  

91. CĂLIN DACIANA PROF. LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV „NICOLAE 
ROTARU” 

CONSTANłA CONSTANłA PROFILUL DEZIRABIL AL ABSOLVENTULUI CLASEI A 
IV-A 

92. ARTAGEA ANDREEA PROF. CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANTA CONSTANTA MANAGEMENTUL CONFLICTELOR LA CLASA- EXEMPLE DE 
BUNE PRACTICI 
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TABEL NOMINAL CU PARTICIPANłII LA A III-A EDIłIE A SIMPOZIONULUI INTERNAłIONAL 
27 FEBRUARIE 2010 

 
SECłIUNEA NR. 4: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENłEI 

- Moderatori: -     Macri Cecilia – inspector MECTS 
- Rupesac Ecaterina - instit. Şcoala “Dan Barbilian” ConstanŃa 
- OchiuleŃ Cristina - instit. Liceul cu program sportiv “Nicolae Rotaru” ConstanŃa 

 
NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME SPECIALIT. UNITATEA ŞCOLARA LOCALITATEA JUDEłUL TITLUL LUCRĂRII 

93. STOICA DANIELA INST.   ECO-LICEUL TEORETIC 
„IULIA ZAMFIRESCU”   

MIOVENI ARGEŞ MODALITĂłI DE EDUCARE ŞI STIMULARE A 
CREATIVITĂłII ÎN ORELE DE ABILITĂłI PRACTICE  

94. ŞCHIOPU MĂRIOARA INSTIT. ŞCOALA NR. 10  BOTOŞANI BOTOŞANI CUNOAŞTEREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR PRIN 
TESTELE PROIECTIVE 

95. TOPALA MINODORA PROF. ŞCOALA NR 10  BOTOŞANI BOTOŞANI CUNOAŞTEREA COPIILOR PRIN JOC 
96. CHENDE IULIA 

BÂLDEA ELENA 
INSTIT. 
PROF. 

LICEUL TEORETIC ”EUGEN 
PORA” 

CLUJ-NAPOCA CLUJ OMUL, CREATOR AL PROPRIILOR SALE POSIBILITĂłI  PRIN 
ACTIVITATEA LUDICĂ 

97. DRAGOMIR 
MARIANA 

INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 3 

MANGALIA CONSTANłA CONCEPTUL DE PROBLEMĂ ŞI DEZVOLTAREA GÂNDIRII 
CREATOARE LA ORELE DE MATEMATICĂ 

98. NECULAE PETRUłA ÎNV. LICEUL TEORETIC MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

CONSTANłA GÂNDIREA CREATOARE - PROCEDEU DE STIMULARE ŞI 
FORMARE A PERSONALITĂłII  

99. CARAGOP CHIRAłA 
PANAIT MARIA 

INSTIT. ŞCOALA NR. 39 „NICOLAE 
TONITZA” 

CONSTANłA CONSTANłA ORIGAMI - FANTEZIE, DIBĂCIE, CREAłIE 

100. DOGARU ANETA 
NICOLETA               

ÎNV. LICEUL TEORETIC ,,IOAN 
COTOVU” 

HÂRŞOVA CONSTANłA CONTRIBUłIA EDUCAłIEI PLASTICE LA FORMAREA 
PERSONALITĂłII ELEVILOR           

101. GIUGICĂ TUDORA 
MUZICHEARU 
ELENA 

ÎNV. 
PROF 

ŞCOALA CU CLS. I-VIII 
“CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU” 

CONSTANłA CONSTANłA OBICEIURI UITATE, OBICEIURI REÎNVIATE- ŞEZĂTOAREA 
LA AROMÂNI 
       

102. GIUGLEA ADINA            LICEUL TEORETIC MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

CONSTANłA  DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR PRIN ORELE DE 
OPłIONAL LA CLASA A IV-A 

103. HRITAC 
FLORENTINA 

INSTIT. LICEUL TEORETIC MIHAIL 
KOGALNICEANU 

CONSTANłA INFLUENłA MODELULUI PARENTAL ASUPRA NIVELULUI 
DE INTEGRARE ÎN COLECTIV, LA ŞCOLARUL MIC 

104. ISTRATE MARIOARA ÎNV. ŞCOALA ,,CONSTANTIN 
BRÂNCUŞI” 

MEDGIDIA CONSTANłA OBłINEREA DE PERFORMANłE PRIN TRATAREA 
DIFERENłIATĂ ŞI INDIVIDUALIZATĂ 

105. MESU VIORICA 
SERBATIUC SIMONA 

EDUC. 
INSTIT. 

GRĂDINIłA P.P. „AMICII” CONSTANłA CONSTANłA STIMULAREA CREATIVITĂłII PREŞCOLARILOR PRIN 
INTERMEDIUL CURRICULUMULUI INTEGRAT 

106. OCHIULEł CRISTINA INSTIT. LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV ”NICOLAE 
ROTARU” 

CONSTANłA CONSTANłA VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN 
PREDAREA NOŢIUNILOR DE ISTORIE 

107. PĂSCĂLIN DANIELA 
NEŞ DANIELA 

ÎNV. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
„ADRIAN V. RĂDULESCU” 

MURFATLAR CONSTANłA INTELIGENłELE MULTIPLE VALORIFICATE ÎN PREDAREA 
PRIN PROIECTE LA ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

108. ROTARU NINA 
BATAUS GABRIELA 

INSTIT. 
INSTIT. 

GRUP ŞCOLAR CUMPĂNA CONSTANłA HOMO FABER 
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109. VICIU DANIELA  
VLADILA  MARIANA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 43 
„FERDINAND” 

CONSTANłA CONSTANłA ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAłĂ - EXPRESIE A CREATIVITĂłII 
ÎN PROCESUL DIDACTIC 

110. ZECHERU FLORINA 
 
TULBURE ADINA 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 28 
“DAN BARBILIAN” 
COLEGIUL NAłIONAL 
”REGINA MARIA” 

CONSTANłA CONSTANłA CREATIVITATE, IUBIRE, RESPECT ÎN LUCRUL CU ELEVII 
SUPRADOTAłI 

111. DIMA GINA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 3 
“CIPRIAN PORUMBESCU” 

CONSTANłA CONSTANłA ÎNVĂłAREA PRIN ACTIVITĂłI DE GRUP ÎN LECłIA DE 
ISTORIE 

112. PREDA MARIA  
PREDA ALEXANDRU 

ÎNV.  
ÎNV.  

ŞC.CU CLS.I-VIII FILIAŞI DOLJ ROLUL JOCULUI  DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA  
CREATIVITĂłII 

113. HARDULEA 
CEZARINA 
LUMINIłA 

INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 13 
„ŞTEFAN CEL MARE”, 

GALAłI GALAłI PREDARE PE BAZĂ DE PROIECT 

114. AIOANEI LILIANA INST. GRĂDINIłA PP22 IAŞI  IAŞI DESENUL - CA MIJLOC EFICIENT DE CUNOAŞTERE A 
PERSONALITĂłII 

115. SAS SANDA 
DANIELA 

INSTIT. ŞCOALA CU CLS. I-VIII SUCIU DE SUS MARAMUREŞ DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII PRIN REZOLVARE ŞI 
COMPUNERE DE PROBLEME  

116. PARASCHIVA ALINA INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
“IOAN VLĂDUłIU” 

LUDUŞ MUREŞ ACTIVITATEA PE GRUPE – MODALITATE DE ORGANIZARE 
EFICIENTĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂłARE 

117. CORNECI LUMINIłA 
IONESCU IONELA 

PROF.  
Prof. 

ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MESERII „ING. GH. 
PĂNCULESCU” 

VĂLENII DE 
MUNTE 

PRAHOVA METODE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂłII SPECIFICE 
MATEMATICII 

118. PREDA PETRUłA ÎNV. ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MESERII „ING. GH. 
PĂNCULESCU” 

VĂLENII DE 
MUNTE 

PRAHOVA MODALITĂłI DE LUCRU ÎN CADRUL OREI DE 
MATEMATICĂ ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII GÂNDIRII 
CREATOARE ŞI INDEPENDENTE LA ELEVII CLASELOR I-IV 

119. POTCOVEL STELA ÎNV. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR 2 

SIBIU SIBIU DEZVOLTAREA INIłIATIVEI ŞI SPIRITULUI CREATOR LA 
ŞCOLARUL MIC, PE BAZA ABILITĂłILOR SIMPLE DE 
MUNCĂ 

120. BOLDURESCU 
NATALIA 

ÎNV.  ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

MODALITĂłI DE STIMULARE A CREATIVITĂłII                                                                                              

121. CARP LARISA PROF. 
ARTĂ 
TEATRU 

ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

DEZVOLTAREA SPIRITULUI  DE OBSERVAłIE  AL 
ELEVILOR ÎN CADRUL LECłIILOR DE MĂIESTRIE 
ARTISTICĂ  

122. TICAN  TATIANA ÎNV.  ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

DEZVOLTAREA POTENłIALULUI CREATIV AL ELEVILOR 
ÎN ACTIVITATEA DE COMPUNERE A PROBLEMELOR 

123. MARIN ADELA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 5 
„NICOLAE IORGA” 

CONSTANłA CONSTANłA MODALITĂłI DE COMUNICARE 

124. CIRCU CAMELIA          
CRUNŢEANU 
ONDINA                                                                                                         

PROF.  
PROF. 
 

ȘCOALA CU CLS.I –VIII NR.19 
,, AVRAM IANCU" 

TIMIȘOARA 
 

TIMIȘ EDUCAREA SPIRITULUI CREATIV ÎN ȘCOALĂ 

125. RUPESAC 
ECATERINA 
MACRI CECILIA 

PROF.  
 
CONSILIER 

ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 28 
“DAN BARBILIAN” 
MECTS 

CONSTANłA 
 
BUCUREŞTI 

CONSTANłA DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR ŞI EVALUAREA 
PRIN PROIECTE 
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TABEL NOMINAL CU PARTICIPANłII LA A III-A EDIłIE A SIMPOZIONULUI INTERNAłIONAL 
27 FEBRUARIE 2010 

SECłIUNEA NR. 5: ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
Moderatori: - Piscanu Gabriela – inspector, ISJ ConstanŃa 

- Boranda Janeta- Violeta- prof., ISJ Constanta 
- Theodorescu Cristina Alina - instit., Grup Şcolar “Carmen Sylva” Eforie Sud 
- Elabed Adriana – institutor Şcoala “Spectrum”, ConstanŃa 
 

 
NR. 
CRT 

NUME ŞI PRENUME SPECIALIT. UNITATEA ŞCOLARĂ LOCALITATEA JUDEłUL TITLUL LUCRĂRII 

126. TOMNIUC DANIELA INST. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII EZER BOTOŞANI CUNOAŞTEREA COPIILOR PRIN ACTIVITĂłI 
EXTRACURRICULARE 

127. GAVRILUłIU 
ADRIANA 
CHENDE IULIA 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII 
„IULIU HAłIEGANU”  
LICEUL TEORETIC ”EUGEN 
PORA” 

CLUJ-NAPOCA CLUJ BUCURIILE DIN INIMILE COPIILOR OGLINDITE ÎN 
ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE 

128. TUDOR MARCELA ÎNV. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 
38 ,,DIMITRIE CANTEMIR" 

CONSTANłA CONSTANłA STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂłI 
EXTRACURRICULARE  

129. ALEXANDRU ALINA-
ELENA  
ALEXANDRU 
ANCUłA  GEORGIANA 

INST. 
 
INST. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 3 
ŞCOALA CU CL. I-VIII  

MANGALIA  
 
FÂNTÂNELE 

CONSTANłA DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR PRIN 
ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE 
 

130. BLEANDĂ LIDIA ÎNV. ŞCOALA “GALA 
GALACTION” 

MANGALIA CONSTANłA  ETAPE  ALE  DEMERSULUI  EDUCATIV CULTURAL (DE LA 
TRANSCURRICULAR LA EXTRACURRICULAR)                                                                                          

131. IANCU LILIANA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII NR. 
37 

CONSTANłA CONSTANłA CALCULATORUL SI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 

132. PAPUC  CORINA INSTIT. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
NR. 24 “ION JALEA” 

CONSTANłA CONSTANłA ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ – MODALITATE 
EFICIENTĂ PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A 
ELEVILOR 

133. PETRICĂ STANA INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII  
“TUDOR ARGHEZI” 

NĂVODARI CONSTANłA ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

134. RADU LAURA INSTIT. COLEGIUL NAłIONAL 
PEDAGOGIC “CONSTANTIN 
BRĂTESCU” 

CONSTANłA CONSTANłA ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE - MODALITATE 
EFICIENTĂ PENTRU REALIZAREA PARTENERIATELOR 
EDUCATIVE 

135. SARICA TEODORA 
STELIANA  

INSTIT. GRADINITA CU ORAR 
NORMAL NR. 52  

CONSTANłA CONSTANłA ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

136. PETRE MARIA 
GEORGIANA 
PAȘCU MIHAELA 
CLAUDIA 

INST. 
INST. 

ȘCOALA CU CL. I-VIII NR. 
12 ,,B.P. HASDEU” 

CONSTANłA CONSTANłA ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR. PROIECT 
EDUCAŢIONAL - ,,CARAVANA PRIETENIEI” 
CONSTANŢA 

137. ŞUHAN GABRIELA 
BUZENCHI LUCICA 

INSTIT. 
ÎNV. 

ŞCOALA CU CLASELE I – 
VIII „CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU” 
 

CONSTANłA CONSTANłA DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR PRIN 
INTERMEDIUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE 
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138. DIACONU LUMINIłA PROF., 
GEOGRAFI
E 

LICEUL TEORETIC “C-TIN 
BRÂNCOVEANU” 

DĂBULENI DOLJ CONTRIBUłIA ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE PE 
TEME ECOLOGICE LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII 
ELEVILOR                                                       

139. DRAGNEA VIORICA 
BERCEANU RAMONA 

INSTIT. 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 
3 

POIANA MARE 
 
 

DOLJ 
 
 

ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

140. LAZĂR MIHAELA 
 
LAZĂR  LUIGI  CRISTIAN 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 
ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR. 4 

DĂBULENI DOLJ EXCURSIA GEOGRAFICĂ CA  ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ  ŞI 
ROLUL  EI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ŞCOLARULUI MIC 

141. MIHALI ADRIANA 
EMILIA 
BOIANGIU-DIACONU 
VIORICA-LILIANA 

INSTIT. 
 
PROF. 

LICEUL DE ARTĂ „MARIN 
SORESCU” 

CRAIOVA DOLJ EXCURSIA ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ ŞI 
EXTRACURRICULARĂ 
 

142. PĂTRU MARIA PROF. 
FIZICA 

ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MESERII 

ARGETOAIA DOLJ ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE- EXPOZIłIE 
DE CREATIVITATE 

143. ROBESCU  ADRIANA INSTIT. COLEGIUL  NAłIONAL 
“ELENA CUZA” 

CRAIOVA DOLJ  ROLUL ACTIVITĂłILOR  EXTRACURRICULARE  ÎN  
DEZVOLTAREA               CULTURALĂ A  ELEVILOR 

144. CĂPRARU NICOLETA 
ROXANA 
CHILOM ELIZA 
DANIELA  

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MURGAŞI DOLJ  CĂI DE STIMULARE A CREATIVITĂłII ELEVILOR 

145. PROCA CLAUDIA INSTIT. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
13   ,, ŞTEFAN CEL MARE” 

GALAłI GALAłI PROIECT   INTERDISCIPLINAR  ,,HÂRTIA” 

146. BORDAN ANA 
BOLOGA TǍNASIE 

ÎNV. 
PROF. 

ŞCOALA CU CL. I-VIII  
˝IOAN VLǍDUłIU˝ 

LUDUŞ MUREŞ PROIECT EDUCAłIONAL DE INSTITUIRE ŞI ORGANIZARE A 
CONCURSURILOR PENTRU COPII INTITULATE ˝BUCURIILE 
COPILĂRIEI˝ 

147. CHEłAN LUCIA 
LUMINIłA 

INSTIT. ŞCOALA CU CL. I-VIII  
˝IOAN VLǍDUłIU˝ 

LUDUŞ MUREŞ ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE ŞI CULTURA, 
“PARTENERE” COMPLEMENTARE ÎN EDUCAłIE  

148. CHILIAN LILIA ÎNV. ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

EDUCAłIA ECOLOGICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂłII 
ŞCOLARULUI MIC 

149. MESZAROŞ VIORICA  
RUSZ DELIA CORINA 

ÎNV. 
PROF. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
“GEORGE COŞBUC” 

MEDIEŞU AURIT SATU MARE ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE  IN 
DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR  

150. GUZUN SILVIA ÎNV. DIR. ŞCOALA PRIMARĂ NR.9 CHIŞINĂU REPUBLICA 
MOLDOVA 

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ, MODALITATE  DE 
CUNOAŞTERE A ISTORIEI                                                                            

151.  ELABED EUGENIA 
ADRIANA 
IONESCU IULIANA 

INSTIT. 
 
INSTIT. 

ŞCOALA „SPECTRUM” CONSTANłA 
 

CONSTANłA EXCURSIA GEOGRAFICĂ 

152. THEODORESCU 
ALINA CRISTINA 

INSTIT. GRUP SCOLAR “CARMEN 
SYLVA” 

EFORIE SUD CONSTANłA COMUNICĂM, ÎNVĂłĂM, ÎMPREUNĂ JUCĂM”- PROIECT 
EDUCATIV INTERDISCIPLINAR 

153. PISCANU GABRIELA INSTIT. LICEUL TEORETIC MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

CONSTANłA PROIECT EDUCAłIONAL - “CU PĂRINłII DE PARTEA MEA 
NIMIC NU  POATE DA GREŞ!”  

154. BORANDĂ JANETA – 
VIOLETA 

PROF. INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEłEAN 

CONSTANłA  CONSTANłA  INTERDISCIPLINARITATE ÎN STUDIUL STIINłELOR LA 
ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN 
 

EXCES DE GRAMATICĂ? 
 

Prof. univ. dr. Olga DuŃu 
Universitatea „Spiru Haret” 

 
 Rezumat: 
 Adriana Săftoiu, într-o declaraŃie politică în Camera deputaŃilor, acuză manualele de 
Limba română din ciclul primar şi gimnazial de exces teoretic, în defavoarea caracterului 
aplicativ-formativ al competenŃelor de comunicare scrisă. Din perspectiva experienŃei de profesor 
de limba română şi metodica predării acesteia, de specialist în comunicare în învăŃământul 
superior, analizez ponderea noŃiunilor teoretice în manuale şi rolul acestora în formarea 
competenŃei de comunicare scrisă corectă, concluzia pledând pentru îmbunătăŃirea manualelor de 
Limba română în sensul accentuării caracterului aplicativ al învăŃării. 
 

1. Este întrebarea pe care mi-am pus-o după lectura declaraŃiei politice în plenul Camerei 
DeputaŃilor a Adrianei Săftoiu, specialistă în comunicare şi PR, ex-consilieră a preşedintelui 
Băsescu şi mama unui băiat de a cărui formare intelectuală se preocupă, în cunoştinŃă de cauză cu 
privire la manualele de Limba şi literatura română pentru clasele a II -a, a III -a şi a IV -a, cărora li 
s-ar potrivi mai bine vechea denumire de „Manual de citire”, cu ajutorul cărora elevii să deprindă, 
mai întâi, noŃiunile de citire şi scriere.1 Opinia sa este că în aceste manuale există fragmente din 
multe texte literare, selectate şi interpretate stângaci, lecŃii de patriotism prin texte anacronice, 
amestec de scriitori români şi străini, pe care elevii îi deosebesc cu dificultate, copiii fiind 
confruntaŃi „în şcoala primară şi gimnazială cu realităŃi care nu au legătură cu preocupările lor şi cu 
timpul lor”.2 Adriana Săftoiu dă şi un exemplu care poate şoca majoritatea autorilor de manuale: „În 
clasa a III -a, elevul are ca lectură obligatorie <<Dumbrava minunată>> de Mihail Sadoveanu, 
povestea tristă a Lizucăi care fuge de acasă ca să scape de mama vitregă. Dincolo de morala 
depresivă a poveştii, elevii se confruntă cu un vocabular care îi face aproape inaccesibilă lectura”.3 

După această primă parte care poate constitui tema unei dezbateri despre structura, obiectivele 
şi accesibilitatea manualelor de citire pentru ciclul primar, Adriana Săftoiu acuză excesul de 
gramatică în aceste manuale: „În clasele a III-a şi a IV-a, noŃiunile de gramatică sunt excesive. 
Elevul învaŃă noŃiuni de morfologie şi sintaxă, respectiv substantiv, numeral, subiect simplu şi 
multiplu, atribut exprimat prin adjectiv, substantiv şi numeral cu valoare de adjectiv, complement, 
detalii care nu au decât darul să îngreuneze programa. De altfel, toate aceste noŃiuni se reiau în 
clasele de gimnaziu. Un elev de şcoală primară ar trebui să aibă timp să aprofundeze citirea şi 
scrierea fără să fie pus în faŃa unei analize gramaticale a textului”.4 

Întrebându-l pe deputatul Silviu Prigoană dacă poate deosebi o propoziŃie circumstanŃială 
concesivă de cea consecutivă, Adriana Săftoiu informează plenul Camerei DeputaŃilor cu faptul că 
un elev de clasa a VIII -a riscă să nu promoveze la materia Limba română dacă nu recunoaşte acest 
tip de propoziŃie, încheind cu o exclamaŃie celebră: „Adevărat meşteşug de tâmpenie! La ce 
foloseşte această vastă teorie, când elevul de clasa a VIII -a se confruntă cu probleme de ortografie 
şi de punctuaŃie elementare?”5 

Neajunsurile acestor manuale i-au adus un răspuns la veşnica acuză adusă elevilor că sunt 
„necititori şi inculŃi”. 

                                                 
1 Diana Scarlat, Săftoiu: „Programă încărcată şi desuetă”, în „Jurnalul naŃional”, nr. 5282, 10.02.2010, p. 8. 
2 Ibidem, p. 8. 
3 Ibidem, p. 8. 
4 Ibidem, p. 8.  
5 Ibidem, p. 8. 
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La propunerea Adrianei Săftoiu, Comisia de învăŃământ din Camera DeputaŃilor a decis 
organizarea unei dezbateri cu reprezentanŃii Ministerului EducaŃiei pe curricula şi manualele pentru 
învăŃământul primar şi gimnazial, cu accent pe disciplina Limba şi literatura română. 

2. În calitate de profesor de limba şi literatura română, de metodist al disciplinei, în Liceul 
Pedagogic, cu pregătire doctorală în comunicare şi cursuri universitare în acest domeniu, voi 
încerca să analizez, cu detaşarea şi obiectivitatea necesare acestui demers, sesizarea şi argumentarea 
excesului de gramatică în programa şi manualele de limba română pentru ciclul primar, în această 
etapă, în care aria curriculară „Limbă şi comunicare” urmăreşte formarea competenŃelor de 
comunicare orală şi scrisă în limba română, dar şi într-o limbă modernă, cel puŃin. 

Este incontestabil rolul gramaticii, alături de latină şi matematică, în dezvoltarea şi rafinarea 
operaŃiilor gândirii, şi astfel, în buna tradiŃie a învăŃământului românesc de calitate, s-a trecut de la 
studiul în sine al gramaticii, la utilizarea pragmatică a noŃiunilor morfo-sintactice, în vederea 
formării deprinderilor de scriere corectă, în primul rând, una dintre cele patru competenŃe de 
comunicare (scriere, citire, ascultare, vorbire). În lucrarea metodico-ştiinŃifică pentru obŃinerea 
gradului didactic I am cercetat, în mod experimental, formarea şi dezvoltarea operaŃiilor gândirii 
prin studiul noŃiunilor gramaticale, în clasa a III -a, utilizând munca în grup, pornind de la teoria lui 
Galperin, teorie confirmată prin progresele înregistrate de elevi în implicarea gândirii în procesul de 
scriere a ortogramelor care conŃin forme neaccentuate ale pronumelor. 

Din discuŃiile purtate cu elevi din clasa a IV -a, care fac numeroase exerciŃii de recunoştere şi 
analiză a părŃilor de vorbire şi de propoziŃie, datorită măiestriei - învăŃătorilor în selectarea celor 
mai interesante exerciŃii, cu efecte evidente în consolidarea deprinderilor de scriere corectă, opinia 
lor este că însuşirea noŃiunilor gramaticale nu a fost un proces dificil şi că învăŃarea acestora îi ajută 
în evitarea greşelilor de scriere. 

Am discutat această problemă şi cu învăŃătoare remarcabile pentru experienŃa şi rezultatele 
obŃinute în formarea elevilor, foste studente şi eleve,6 şi opinia acestora este că manualele 
alternative se diferenŃiază din perspectiva raportului dintre teoria gramaticală şi exerciŃiile 
aplicative7, iar învăŃătorul cu experienŃă nu solicită memorarea mecanică a definŃiilor, ci operează 
cu notele definitorii ale noŃiunilor pentru explicarea ortogramelor şi a folosirii semnelor de 
punctuaŃie. Pentru cei care nu predau după manualele de Limba română pentru ciclul primar este 
justificată opinia despre excesul de gramatică, dar pentru cadrele didactice este necesară 
cunoaşterea noŃiunilor gramaticale pentru învăŃarea logică a normelor ortoepice, ortografice şi de 
punctuaŃie. Va fi necesară o reaşezare, în noile manuale, a raportului teoretic/aplicativ în formarea 
competenŃelor de comunicare corectă şi pregătirea metodică în acest sens a învăŃătorilor, în toate 
formele de perfecŃionare. Coordonarea lucrărilor metodico-ştiinŃifice pentru obŃinerea gradului 
didactic I, cu teme din domeniul ortografiei urmată de inspecŃiile finale mi-au consolidat 
convingerea că învăŃătorul este veriga cea mai importantă în procesul de formare a competenŃei 
ortografice a viitorului adult. 

3. Calitatea formării învăŃătorului este condiŃionată de foarte mulŃi factori, care aparŃin 
personalităŃii, societăŃii, contextului socio-cultural şi orice reformă a educaŃiei trebuie să pornească 
de la asigurarea resurselor umane de cea mai bună calitate şi apoi întreaga curriculă, în care 
ponderea noŃiunilor teoretice trebuie diminuată în favoarea aplicaŃiilor practice, cu înalt potenŃial 
formativ. Sunt consultată frecvent de către foşti studenŃi care lucrează în media, tv, presă scrisă, în 
funcŃii care îi solicită în redactarea foarte corectă a textelor şi constat că nesiguranŃa lor se datorează 
uitării noŃiunilor gramaticale şi neconsolidării formelor corecte prin repetare. 

4. Ca editor de carte, am avut privilegiul să citesc cu atenŃie şi să corectez tehnoredactarea unei 
lucrări interesante despre „suferinŃele” limbii române în revistele de cultură, rod al cercetărilor 
realizate de profesorul Ilie Cileagă, şi am constata cu tristeŃe abundenŃa erorilor de ordin fonetic, 
morfo-sintactic, de punctuaŃie şi de ortografie, alături de cele lexicale şi stilistice, care ilustrează 

                                                 
6 Rodica Radu, institutor Şcoala „Dan Barbilian” ConstanŃa, institutor SteluŃa Petrică, Şcoala nr. 3, Năvodari. 
7 Tudora PiŃilă, Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a IV -a, Bucureşti, Ed. Aramis 
Print 2006, manual utilizat de cele două institutoare. 
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„suferinŃele” formării competenŃelor de exprimare corectă şi la nivelul liceului şi al învăŃământului 
universitar şi exigenŃele minime ale departamentelor de corectură din cadrul redacŃiilor unor 
importante reviste de cultură. 

5. Un factor perturbator îl constituie comunicarea prin sms şi sunt evidente simplificările în 
comunicarea rapidă, cu toată suita de încălcări ale multor reguli: ortografice şi de punctuaŃie. S-a 
conturat însă din ce în ce mai pregnant, în rândul elevilor, necesitatea respectării diferenŃelor dintre 
cele două coduri, cel normal şi cel simplificat. 

6. Este necesară o analiză atentă a raportului între cantitatea de informaŃie teoretică şi calitatea 
aplicaŃiilor formative, deoarece opinia Adrianei Săftoiu, nu în calitatea sa politică, ci ca 
reprezentantă avizată a părinŃilor, a societăŃii civile trebuie luată în seamă, în vederea realizării unor 
manuale şi a auxiliarelor acestora în sensul diminuării excesului de teorie gramaticală şi al 
eşalonării logice a acesteia de-a lungul ciclurilor de învăŃământ, în favoarea accentuării caracterului 
aplicativ al învăŃării. 
 
Bibliografie 
1. DuŃu, Olga, ExerciŃii şi teste ortografice, ed. a II -a, ConstanŃa, Ed. Europolis, 1996. 
2. DuŃu, Olga, Limba română contemporană, ConstanŃa, Ed. Europolis, 2000. 
3. DuŃu, Olga, Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, ConstanŃa, Ed. Europolis, 2002. 
4. PiŃilă, Rodica, Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IV -a, Bucureşti, Ed. Aramis 

Print, 2006. 
5. Scarlat, Diana, Săftoiu: „Programă încărcată şi desuetă”, în Jurnalul naŃional, nr. 5282, 10.02.2010, p. 8. 
 

 
 

DEZVOLTAREA TIMPURIE A CITITULUI ŞI INTRAREA  LA CLASA I 
 

Lector  univ. dr. Doina Mihalaşcu  
uUniversitatea „Ovidius” ConstanŃa 

 
„Pregătirea pentru şcoală” este un construct utilizat pentru înŃelegerea naturii tranziŃiei 

copilului de acasă la şcoală. Primii ani ai şcolarizării şi ucenicia privind achiziŃia cititului sunt 
fundamentale privind învăŃarea şcolară. Citirea şi scrierea sunt activităŃi complementare - cititul este 
o decodificare iar scrisul o codificare - dar în prezentul articol ne-am centrat asupra cititului. 
Formarea conştiinŃei fonologice, înŃelegerea  scopului citirii şi dezvoltarea strategiilor de 
decodificare şi înŃelegere a textului sunt componentele considerate cruciale pentru formarea 
abilităŃilor de citire. Monitorizarea lor într-o manieră sistematică în cadrul alfabetizării copiilor 
oferă oportunităŃi pentru diminuarea diferenŃelor individuale existente iniŃial în ceea ce priveşte 
cititul.  

În cele mai multe Ńări învăŃarea cititului se realizează între 6 şi 7 ani, în momentul intrării în 
clasa I. Pregătirea copilului pentru această activitate se realizează înainte de şcoală şi reflectă  
aspecte şi practici ce Ńin de societate, cultură, familie precum şi de factorii de maturizare a 
personalităŃii copilului. 

Limbajul oral oferă un fundament  activităŃii de citire, o bază care poate fi inadecvată pentru 
mulŃi copii. Problemele legate de dezvoltarea limbajului oral sunt identificate drept cele mai mari 
obstacole în pregătirea pentru şcoală a copiilor. Unii autori manifestă o poziŃie atât de fermă în 
afirmarea acestui punct de vedere încât declară că „eşecul educaŃiei este eşecul 
limbajului”(Halliday, 1975). 

Fără niciun dubiu, competenŃele limbajului oral au legătură cu dezvoltarea mai târziu a citirii. 
AbilităŃile verbale ale copilului, ca suport pentru achiziŃia cititului rezultă dintr-o varietate de 
experienŃe interactive în timpul cărora copiii învaŃă şi înŃeleg limbajul decontextualizat(de ex., 
povestesc dincolo de ceea ce este imediat, situativ). În achiziŃia  limbajului se debutează cu o 
învăŃare contextualizată social a limbajului oral trecându-se treptat la semnificaŃia decontextualizată 
a textelor. IniŃial, contextul este utilizat în decodificarea cuvintelor, el oferind multe indicaŃii despre 
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înŃelesul cuvintelor(„ghicire psiholingvistică”). Cititorii începători se bazează mult pe context în 
încercarea de a compensa capacitatea mai slabă de decodificare. 

ÎnŃelegerea timpurie a poveştilor şi încercările timpurii de a „scrie” – de a reda forme 
neconvenŃionale – sunt precursori importanŃi în munca cu abecedarul. Ascultarea/citirea poveştilor 
dezvoltă multe interacŃiuni copil-adult pornind de la conŃinutul poveştilor. Angajarea copiilor în 
conversaŃii bogate şi animate – comentarea imaginilor, fixarea momentelor principale, realizarea de 
supoziŃii privind cursul acŃiunii, raportarea la experienŃa proprie a copiilor etc. – este utilă pentru 
realizarea înŃelegerii poveştii precum şi a culturalizării şi socializării copiilor. În acest mod, ei ajung 
să sesizeze destul de devreme „gramatica poveştii”, să identifice elementele spaŃio-temporale – 
componente care-l vor ajuta să-şi îmbunătăŃească înŃelegerea textului poveştii, să asimileze şi să 
memoreze cu uşurinŃă poveşti în continuare, într-o formă simplificată.    

În dezvoltarea timpurie a cititului, trei achiziŃii par a avea o importanŃă crucială: 
1) ExistenŃa unei „conştiinŃe fonologice”, respectiv conştientizarea relaŃiei dintre sunet şi 

simbolul tipărit, decodarea şi recodarea fonologică 
2) Conştientizarea scopurilor citirii şi a textului tipărit, a semnificaŃiei semnelor de punctuaŃie, 

a direcŃiei în care cineva citeşte  
3) Dezvoltarea strategiilor de decodare şi înŃelegere a semnificaŃiilor textului tipărit 
În continuare vom acorda atenŃie fiecărei componente în parte. 
În legătură cu primul aspect, importanŃa abilităŃilor de procesare fonologică în achiziŃia 

timpurie a cititului este unanim recunoscută. Încă de la 5 ani, copiii devin capabili să identifice 
sunete distincte asociindu-le cu litere, să discrimineze sunetele, să identifice rime. Conştientizarea 
fonemelor este atât cauza cât şi efectul dezvoltării timpurii a citirii şi aduce beneficii, mai ales când 
ea se realizează  ca o activitate predată direct. 

Dezvoltarea capacităŃii de înŃelegere fonetică le permite copiilor să asimileze o generalizare 
fonetică pe care o aplică şi la pronunŃarea şi înŃelegerea cuvintelor necunoscute. Ceea ce iniŃial se 
realizează ca discriminare auditivă, mai târziu se va realiza ca discriminare vizuală, prin expunere la 
modelul literelor şi cuvintelor scrise. 

Nu la fel de multă atenŃie privind debutul citirii a fost acordată variaŃiei în realizarea 
ortografiei, diferenŃelor individuale în abilitatea de a elabora, povesti şi accesa reprezentări 
ortografice. Cercetările sugerează că abilităŃile de procesare ortografică pot fi separate de abilităŃile 
fonologice ca fenomen determinant al diferenŃelor individuale în abilitatea de a citi. Întrebările  care 
îl determină pe copil să gândească la sunetele auzite – în poziŃie, iniŃială, mediană, finală – sunt 
utile în realizarea segmentării fonemice. 

ÎnŃelegerea fonetică este o înŃelegere completă a faptului că un cuvânt este compus din secvenŃe 
de sunete, citirea alfabetică implicând reprezentarea sunetelor în secvenŃe de litere care trebuie 
descompuse. Această descompunere pare să depindă de conştientizarea faptului că fiecare cuvânt 
este o unitate a unor secvenŃe care pot fi separate(silabă, sunet). Cuvântul devine el însuşi o 
secvenŃă în cadrul propoziŃiei. Parcurgerea în ambele sensuri a „traseului” propoziŃie-cuvânt-silabă-
sunet devine esenŃa metodei fonetice analitico-sintetice  folosită pentru decodificare. Un copil care 
poate segmenta secvenŃele sau poate îmbina sunetele pentru formarea cuvintelor demonstrează o 
conştiinŃă metalingvistică a nivelului fonologic. 

Citirea alfabetică se bazează pe principiul alfabetic, folosind corespondenŃele fonem-grafem. 
Ea presupune însuşirea regulilor specifice de decodare. În funcŃie de particularităŃile limbii, una şi 
aceeaşi literă sună diferit în funcŃie de literele între care este plasată în cuvânt. De aceea, a cunoaşte 
literele – forma şi numele lor – precum şi sunetele pare să nu fie suficient dacă elevul nu înŃelege 
fonetic. 

Copiii au nevoie să conştientizeze natura cititului precum şi o serie de  caracteristici tehnice. 
Astfel, învăŃând despre sunet, literă, cuvânt, propoziŃie, ei îşi formează un anumit nivel al 
conştiinŃei lingvistice care-i ajută să conceptualizeze cititul/lectura şi să reflecteze asupra propriei 
citiri şi scrieri. AchiziŃia vocabularului legat de aceste aspecte tehnice le permite să povestească şi 
să gândească despre însăşi activitatea de citit, să înŃeleagă relaŃiile dintre formele şi funcŃiile 
limbajului – oral şi scris. 
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A doua componentă privind conştientizarea necesităŃii citirii deseori este o activitate trecută cu 
vederea, minimalizată. Cititorii începători adesea nu înŃeleg că textul tipărit – mai degrabă decât 
imaginile – relatează povestea şi deseori sunt confuzi privind direcŃia în care cineva citeşte scrisul 
pe pagină. Deseori, exploarea paginii cărŃii se realizează la întâmplare, haotic. 

Între 3-5 ani, în contextul interacŃiunii cu adulŃii creată de activităŃile de citire de poveşti, copiii 
au oportunitatea să-şi dezvolte abilitatea de identificare a literelor, de discriminare vizuală şi 
auditivă a unor aspecte ale scrisului tipărit. Din păcate, pentru mulŃi copii din clasa I, activitatea de 
citire este percepută o lungă periodă de timp ca o participare socială de tipul „stai sus, stai jos” sau a 
şti pur şi simplu cuvintele de pe pagină. Copiii trebuie ajutaŃi să vadă avantajele citirii ca activitate 
cognitivă. A cunoaşte valoarea citirii îi ajută în mobilizarea efortului necesar desfăşurării acestei 
activităŃi. Cei care văd valoarea citirii în activităŃile lor personale vor munci mai mult decât cei care 
nu văd beneficiile. Citirea poate fi atât informativă cât şi distractivă. Deseori, copiii nu reuşesc să 
vadă în citit plăcerea pentru că programul de învăŃare accentuează construcŃia abilităŃii în 
detrimentul citirii care produce plăcere. De aceea, copiii ar trebui încurajaŃi în construirea propriilor 
suporturi: album, jurnal personal, „scrierea” orarului activităŃilor etc. 

ColecŃionarea de etichete aparŃinând unor produse stimulează interacŃiunile cu scrisul tipărit. 
Copiii pot învăŃa să recunoască unele cuvinte familiare înainte să înveŃe toate literele, dar 
cunoaşterea lor despre cuvintele din mediul înconjurător poate fi imperfectă. Ei se pot baza mai 
mult pe contextul cuvântului, apoi pe cuvântul propriu-zis pentru identificare. Citirea timpurie a 
cuvintelor din mediul înconjurător ajută copiii să realizeze că scrisul tipărit transmite informaŃia, dar 
abilitatea de a recunoaşte aceste cuvinte nu este suficientă pentru a achiziŃiona cititul aşa cum se 
realizează în clasa I. 

Al treilea aspect al dezvoltării citirii timpurii la copii este aprecierea strategiilor de descifrare a 
cuvintelor şi a semnificaŃiilor acestora. MulŃi copii manifestă indiferenŃă pentru monitorizarea 
înŃelegerii în timpul citirii, prea puŃin simt nevoia să utilizeze strategii care să amelioreze 
înŃelegerea. Comparativ cu strategiile de decodificare, strategiile de înŃelegere a ceea ce se citeşte 
sunt utilizate mai puŃin frecvent. Cele mai comune strategii pe care cititorii începători le utilizează 
sunt omiterea cuvintelor necunoscute sau ghicirea cuvintelor. Rareori ei utilizează contextul şi 
cunoştinŃele anterioare pentru a ghida înŃelegerea cuvintelor nefamiliare.  

Unii copii din clasa I dovedesc o înŃelegere modestă privind varietatea strategiilor de citire pe 
care ei le pot utiliza înainte, în timpul şi după citit. Copiii sunt centraŃi pe diferite standarde când 
încearcă să evalueze înŃelegerea lor. Cei mai mici se focalizează pe primele cuvinte sau pe cuvintele 
luate individual, singure, în timp ce copiii mai mari evaluează semnificaŃia în raport cu mai multe 
standarde. ÎnŃelegerea trebuie „predată”de către învăŃător şi în acest sens, programul de învăŃare 
anticipativ-operaŃională a citit-scrisului elaborat de noi oferă sugestii practice clare(Mihalaşcu, 
2003). 

După ce copilul a experimentat citirea alfabetică va trece la citirea ortografică. Când sunt 
întâlnite modelele ortografice familiare nu mai este necesară decodarea alfabetică. Este vorba de 
stabilirea unei legături directe cu secvenŃa de sunet din memorie şi, probabil, şi cu înŃelesul. 
Fragmentele ortografice pot fi procesate ca întreguri, dintr-o dată, prezentând avantaje sub aspectul 
timpului scurt necesar decodării, rămânând mai mult timp pentru înŃelegerea cuvântului, fiind 
descongestionată şi memoria de scurtă durată. Dacă decodificarea ar fi în permanenŃă alfabetică s-ar 
consuma efort, timp, reducându-se capacitatea necesară pentru înŃelegere.  

Pe măsură ce un text este înŃeles mai bine, cititorul ajunge să citească mai mult şi mai repede şi 
chiar să-şi regizeze propria citire, luând decizii atunci când apar probleme de înŃelegere, aplicând 
strategii pentru a remedia acest lucru. În acest fel ajung să se structureze şi strategiile 
metacognitive. 

Activitatea de citire/lectură a copiilor variază semnificativ în raport cu background-ul cultural 
şi economic al familiilor. Anumite familii îl pregătesc mai mult pe copil pentru activitatea de 
învăŃare a cititului din şcoală. Nu toŃi părinŃii citesc poveşti copiilor, pun întrebări sau discută 
ilustraŃiile. Multe mame, de exemplu, sunt ele însele limitate în ceea ce priveşte abilităŃile de 
lectură. Cercetările au evidenŃiat legături importante între timpul pe care copiii îl petrec cu părinŃii, 
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mediul lecturii de acasă şi fluenŃa copiilor în citire mai târziu. Atitudinea parentală este importantă 
dar cel mai predictiv factor este dacă părintele a antrenat copilul. Calitatea comportamentalui 
parental şi alte aspecte ale mediului familial sunt influenŃe familiale mai importante decât factorii 
socio-economici. 

Copiii judecă valoarea lecturii observând comportamentul adulŃilor în casă şi aceste judecăŃi 
pot afecta achiziŃiile şcolare. Dacă nu valorizează sau participă la activităŃi de lectură, copiii nu 
observă beneficii personale, economice şi sociale ale cititului. De aceea, scopul unor programe ar 
trebui să fie promovarea lecturii la nivelul tuturor membrilor familiei.       

Concluzii: 
1. CunoştinŃele de procesare ortografică sunt strâns legate de diferenŃele individuale ale 

copiilor privind istoria experienŃei personale pe care o au în legătură cu activitatea de 
citire/lectură(ascultarea şi citirea poveştilor, convorbirile legate de conŃinutul lor). Un mediu social 
în care se stabilesc bogate experienŃe interumane cu părinŃii, fraŃii, surorile asigură un mediu 
stimulativ pentru învăŃarea citirii(„alfabetizare emergentă”). Copiii care frecventează grădiniŃa sunt 
mai bine pregătiŃi pentru a-şi însuşi cititul comparativ cu cei care au frecventat-o mai puŃin. 

2. Aprecierea corectă a experienŃelor timpurii ale copilului devine o responsabilitate esenŃială a 
învăŃătorului. Descoperind ceea ce ştiu deja copiii, cum privesc ei lumea şi cum se privesc pe ei 
înşişi în raport cu lumea, el le poate încuraja dorinŃa de a cunoaşte şi înŃelege. Testarea ca procedură 
care accentuează „ieşirile” rămâne o procedură importantă, dar valoarea ei va fi limitată dacă nu 
vom lua în considerare şi necesitatea utilizării unor procedee de apreciere înainte de a începe o 
etapă particulară de predare. În mod normal, nu trebuie să se treacă la etapa abecedară până ce 
copiii nu-şi formează preachiziŃiile necesare dobândirii abilităŃilor cititului. Copiii au nevoie de un 
început bun, de sprijin şi resurse importante din partea cadrelor didactice şi a părinŃilor pentru a 
dobândi strategii cognitive efective şi orientări motivaŃionale în însuşirea cititului.  

3. Asistăm astăzi la o creştere a diversităŃii culturale, etnice, economice a mediului familial din 
care provin copiii la intrarea la şcoală. A selecta copiii şi a-i grupa în funcŃie de nivelul dezvoltării 
abilităŃilor nu creează oportunităŃi egale şi conduce la riscul unei discriminări sociale. Este tot mai 
necesar ca şcoala să furnizeze experienŃe educaŃionale adecvate celor care intră în clasa I, găsind căi 
de acomodare la background-ul atât de variat al abilităŃilor privind cititul(curriculum personalizat). 
Practicile referitoare la întârzierea întrării în clasa I sau prelungirea şederii copiilor în grădiniŃă nu 
s-au dovedit eficiente(Mihalaşcu  ).    
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AUTONOMIE ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII 

                                                                                              Prof. pensionar Dumitru Badea  

O lungă perioadă de timp programele de pregătire au vizat cu precădere, uneori în exclusivitate, 
formarea la viitoarele cadre didactice a capacităŃii de a reproduce învăŃamântul pe care l-au parcurs 
ele însele. 

Ca urmare, profesorii se şi comportă într-o proporŃie îngrijorătoare ca simplii executanŃi, ca 
persoane care urmăresc obiective generale, stabilite în legislaŃia şi în documentele şcolare oficiale, 
şi care “aplică o tehnologie”, eventualele măsuri pe care le iau având mai mult un aspect “tactic” şi 
pe termen scurt. 

Autonomie şi responsabilitate în activitatea cu elevii înseamnă însă altceva decât a acŃiona 
imitând conduite didactice cunoscute ca elev, ca student sau cu prilejul interasistenŃelor. 
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Autonomie şi responsabilitate înseamnă exercitarea, cu maximă eficienŃă, a tuturor atribuŃiilor 
ce-Ńi revin în conducerea activităŃii didactice. 

ContribuŃii mai însemnate în acest sens au venit din partea specialiştilor care şi-au concentrat 
cercetările asupra studierii comportamentului profesorului la lecŃie sau asupra proiectării activităŃii 
didactice. 

Ceea ce a permis şi va permite progresul în acest sens este înŃelegerea procesului de învăŃământ 
“ca o veritabilă înlănŃuire de situaŃii problemă cu care profesorul se vede confruntat în permanenŃă 
în munca lui cotidiană; zi de zi el se vede pus în situaŃia de a face faŃă unor nenumărate probleme 
atipice sau inedite care cer rezolvare adecvată, soluŃii originale, iniŃiativă, creaŃie personală”. 

În practica şcolară se constată că numai o mică parte dintre profesori sunt formaŃi psiho-
pedagogic şi metodic în acest spirit. Ca fenomen mai larg întâlnit, constatăm că soluŃiile pe care 
profesorul le adoptă în timpul desfăşurării lecŃiilor sunt elaborate în spiritul şi în continuarea 
deciziilor stabilite înainte de lecŃie. După elaborarea proiectelor de lecŃii urmează aplicarea lor, însă 
aceasta nu se realizează în acelaşi fel de către toŃi profesorii. Dintre situaŃiile cele mai frecvente, 
amintim: 

a) Profesorul caută să respecte întru totul ceea ce a decis înainte de lecŃie, nefiind preocupat de 
datele situaŃiei concrete în care se desfăşoară lecŃia. 

b) Profesorul sesizează că în desfăşurarea lecŃiei au apărut situaŃii care nu se aseamănă cu cele 
prefigurate anterior şi atunci deciziile sale pot fi diferite: surprins, le consideră factori perturbanŃi 
(nefireşti) şi caută să le facă faŃă prin decizii conexe uneori total independente de cele din etapa 
anterioară, desfăşurând lecŃia potrivit felului în care a conceput-o, ignorând în mod voit informaŃiile 
care îi parvin de la aceste situaŃii noi, amână luarea lor în considerare. Rar se întâmplă ca un 
profesor să îşi schimbe radical strategia proiectată atunci când desfăşurarea lecŃiei o cere. 

Având puternic înrădacinată mentalitatea de executant – care i-a fost cultivată de formele de 
pregătire şi de modul în care îi este evaluată activitatea de către organele ierarhice de conducere 
(director, inspector) profesorul acŃionează ca un executant şi în raport cu propriile sale decizii. 

A întări starea de adult a eului profesorului înseamnă a-l face să conştientizeze datele mereu 
schimbate ale situaŃiei de învăŃare, a-l face capabil de a-i surprinde mereu caracterul problematic, 
de a întrevedea şi analiza diferite alternative posibile, a-l face să se simtă mereu gata de a-şi asuma 
responsabilitatea luării unor decizii pe baza informaŃiilor care le recepŃionează chiar şi în timpul 
lecŃiei. 

În cazul în care identifică în situaŃia educativă apariŃia unei probleme de tip “abatere”, 
profesorul va şti că rezolvarea ei depinde de capacitatea sa de a descoperi cauza care a provocat 
abaterea lecŃiei de la desfăşurarea ei normală. De obicei, această cauză îi este exterioară. În cazul în 
care problema apărută este de optimizare, profesorului i se pretinde capacitatea de a sesiza factorii 
care pot îmbunătăŃi sau perfecŃiona o activitate care, de altfel, se desfăşoară normal. În acest caz el 
poate imagina mai multe alternative de optimizare, decizia care selectează una fiind puternic 
marcată de personalitatea şi competenŃa sa. SituaŃiile educative sunt diferite şi, prin urmare, şi 
procesele decizionale pe care le antrenează curent. 

Profesorul se confruntă cu probleme de ambele tipuri, fiind grave situaŃiile în care problemele 
tip “abatere” sunt confundate cu cele de “optimizare” şi invers. 

În continuare, fie că a reuşit să rezolve o problemă de tip “abatere”, fie una de tip “optimizare” 
profesorul nu trebuie să neglijeze faptul că în perioada următoare se va confrunta şi cu probleme 
“potenŃiale”, adică cu probleme care apar după luarea unei decizii. Orice decizie are urmări, unele 
dintre ele nedorite, dar care trebuie, pe cât posibil, anticipate şi, pe aceasta bază, pregătite măsuri 
de diminuare sau chiar de înlăturare a efectelor negative. 
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Universitatea “Ovidius” ConstanŃa  

 
Această lucrare se doreşte a fi o pledoarie pentru stimularea interesului elevilor pentru ştiinŃe 

încă de la nivelul ciclului primar, prin folosirea unor metode de predare bazate pe mijloace 
multimedia care să încurajeze participarea, dialogul, descoperirea.  Lucrarea se bazează pe o 
experienŃă didactică efectuată la Şcoala generală nr. 28 „Dan Barbilian” la clasa doamnei institutor 
Ecaterina Rupesac, în anul şcolar 2009-2010.   

Preocupat de interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor şi studenŃilor pentru ştiinŃe, relevat de 
altfel de documente oficiale ale Uniunii Europene care amintesc de nevoia de specialişti în ştiinŃe şi 
tehnologie şi de necesitatea reformei în educaŃie am desfăşurat un experiment pedagogic privind 
predarea la nivelul clasei a IV-a a unor noŃiuni precum energia, conversia acesteia şi sursele de 
energie nepoluante, dar şi a celor legate de transformarea stării de agregare.  Mai precis, mă voi 
referi la modul de realizare a unei lecŃii de consolidare şi sistematizare a cunoştinŃelor despre 
energie, pornind de la cerinŃa ca predarea să se facă folosind imagini cât mai sugestive, adaptate 
nivelului de înŃelegere al elevilor, şi folosind tehnici cât mai interactive.  

Pentru realizarea acestui deziderat am conceput o prezentare multimedia folosind MS 
Powerpoint, alternând expunerea cu interogarea pentru a asigura participarea activă a elevilor.  
Pentru a asigura calitatea şi nivelul corespunzător al imaginilor am apelat la câteva surse de 
informare disponibile pe internet.  Dintre principalele surse folosite menŃionez programele 
educaŃionale ”Intâlnire cu energia”, ”Energy Star”,  ”What’s your excuse”, ”EnergySmart Schools”, 
”Putting Energy into Education”,   ”Learning Tree”,   ”Classroom Energy” etc.  Prezentarea a 
cuprins într-o înşiruire logică, pornind de la noŃiunile fundamentale, simple către cele mai avansate, 
teme precum: 1) Ce este energia?  2) Care sunt principalele tipuri de energie? 3) Cum poate fi 
făcută conversia energiei?  4) Care sunt principalele surse de energie?  5)  Ce pot face tinerii pentru 
a asigura surse de energie care să protejeze planeta? 

Prezentarea începe cu introducerea lui Metano, mascota gazului natural din 
materialul ”Intâlnire cu energia”, care îi însoteşte pe copii în lumea energiei, pe 
un drum plin de mistere ce aşteaptă să fie dezlegate.  Treptat, copii învaŃă 
despre energia cinetică şi cea potenŃială privind imagini amuzante, uşor 
memorabile, cu Metano pedalând sau odihnindu-se sub un copac.  La întrebarea 
”ExaminaŃi imaginile şi precizaŃi în ce situaŃii energia cinetică este mai mare?” 
elevii au răspuns corect, fără nici o dificultate. 

Trecerea de la energia cinetică la energia termică se poate face apoi folosind imagini ale unor 
bile aflate în mişcare în incinte identice.  Copiii asociază intuitiv lungimea săgeŃilor ce sugerează 
viteza bilelor cu gradul de agitaŃie şi energia cinetică a acestora.  Pot apoi să recunoască şi să 
asocieze mişcarea energică dintr-un fluid care fierbe cu energia termică mai mare decât în cazul 
apei reci.   

Discutând agitaŃia particulelor unui corp este pregătită introducerea noŃiunii de atom ca cei mai 
mici constituenŃi ai unui corp.  Pentru a înŃelege conceptual, este folosită o succesiune de imagini 
care prezintă fracŃiuni din ce în ce mai mici dintr-un corp, alegând ca 
exemplu mina unui creion.  Faptul că urma lăsată de creion pe hârtie 
este formată dintr-un număr foarte mare de atomi de carbon, 
desprinşi din grafitul minei, este pentru mulŃi copii un mod intuitiv 
de a înŃelege un concept foarte abstract.  Mai departe, discutând 
despre apă şi prezentând imagini cu doi atomi de hidrogen şi unul de 
oxigen se creează premisele introducerii unei alte noŃiuni complexe, cea de moleculă.   Am fost 
surprins să constat că unii dintre copii, circa 10-15%, nu numai că avuseseră deja un prim contact 



 

23 
 

cu noŃiunile de atom şi moleculă, foarte probabil din lecturi suplimentare sau urmărind programe 
TV de ştiinŃă, dar unul dintre ei a fost capabil să dea exemple de alte gaze moleculare, precum 
oxigenul sau dioxidul de carbon.   

Imagini sugestive cu moleculele de apă permit 
demararea discuŃiilor despre stările de agregare.  
Apa în diverse stări de agregare, prezentată printr-o 
imagine a unui ocean, cu un gheŃar, cu apa în stare 
lichidă şi nori, este un exemplu familiar elevilor.  
Elevii ştiau deja principalele caracteristici ale 
stărilor de agregare şi erau pregătiŃi pentru a 
înŃelege intuitiv cauzele microscopice ale acestor 
proprietăŃi. Analiza distanŃelor dintre molecule 
permite diferenŃierea gazelor de lichide. O privire 
mai atentă asupra modului ordonat de dispunere în 
spaŃiu a moleculelor face posibilă distincŃia dintre 
corpurile solide, lichide şi gazoase.   

Imaginile cu moleculele de apă în diverse stări 
de agregare facilitează verificarea gradului de înŃelegere a noŃiunii de energie termică, de cald şi de 
rece.  Copiii încep să înŃeleagă corelaŃia dintre aburul fierbinte şi agitaŃia puternică a moleculelor de 
apă din vapori, ca şi dintre răceala gheŃii şi gradul redus de agitaŃie a moleculelor prinse în structura 
ordonată a acesteia. 

Mai mult, pe baza aceloraşi imagini, copiii pot răspunde la întrebări precum transformările de 
stare.  Pornind de la exemplele topirii şi fierberii, ei pot apoi recunoaşte, mai general, că, pentru a 
trece de la o stare mai ordonată şi cu agitaŃie redusă a particulelor constituente la alta mai 
dezordonată şi cu o mişcare mai energică a componentelor, este nevoie să se furnizeze căldură din 
exterior.  O bună parte dintre elevi cunoşteau deja principalele tranziŃii de fază, fiind familiarizaŃi cu 
denumirile acestora.  Imaginile prezentate şi discuŃiile pe marginea lor le-au clarificat ceva mai bine 
aceste noŃiuni şi a permis o mai bună înŃelegere a circuitului apei în natură.   

Revenind la exemplul apei şi la atracŃia dintre atomul de oxigen şi cei doi atomi de hidrogen, 
putem introduce noŃiunea de energie chimică reliefată de tăria legăturii dintre atomii unei molecule.  
O imagine uşor şocantă, a unui chimist care nu se sperie de foc, este folosită pentru a stârni interesul 
pentru tema următoare, legată de arderea gazului metan. În momentul în care molecula de metan 
întâlneşte două molecule de apă se pot rupe legăturile, iar atomii astfel eliberaŃi se pot grupa în alte 
combinaŃii, rezultând dioxid de carbon şi două molecule de apă.   
    

 

 

 
ReŃinând faptul că energia chimică înmagazinată în metan este eliberată sub formă de căldură 

degajată prin ardere, copiii intră în contact cu un fenomen de conversie a energiei chimice în 
energie termică.  Mai departe, pornind de la intuiŃia că lumina de la soare poartă energie deoarece 
ne încălzeşte, elevilor li se explică faptul că în frunza unei plante, care este o adevărată uzină, 

+ 

+ + 

+ …
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energia solară permite transformarea dioxidului de carbon şi a apei în energie chimică stocată în 
substanŃele nutritive, de exemplu zahărul. Conversia succesivă a energiei este apoi discutată, 
începând cu transformarea în plantă, a energiei solare în energie chimică şi apoi, în organism, a 
energiei chimice din alimente în energie cinetică, de mişcare.  

………………………  
 
 
La verificarea cunoştinŃelor, folosind imaginea unui copil care este pe punctul de a mânca un măr, 
elevii au răspuns corect la întrebarea  „La ce este folosită în organismul uman energia furnizată de 
alimente?” 

Prezentarea a continuat cu ultima parte, cea dedicată surselor de energie.  Pornind de la 
exemplul fenomenului de ardere a metanului, prezentat anterior, a fost explicată mişcarea 
autoturismelor prin arderea combustibililor în motor, iar apoi producerea energiei electrice în 
termocentrale. Alte surse de producere a curentului electric prezentate au fost energia apei (în 
hidrocentrale), a vântului (în centralele bazate pe turbine eoliene), a soarelui (folosind panouri 
solare).  

Copiii erau deja informaŃi asupra problemei create de gazele rezultate din arderea 
combustibilului şi conştienŃi de nevoia de a economisi energia.  Jocurile interactive de pe internet 
sau macar imaginile disponibile sunt un bun exerciŃiu de verificare, dar şi un factor motivant în 
implicarea în salvarea planetei.  Elevii pot preciza cum pot economisi energia în propria locuinŃă.  
De exemplu, pot stinge becurile când nu sunt necesare şi le pot înlocui cu becuri economice.  Pot 
scoate din priză  consumatorii 
care nu sunt în uz, de exemplu 
încărcătoarele de telefon, după 
ce acumulatorul s-a încărcat 
sau televizorul, după ce a fost 
stins.  Elevii pot să recicleze 
deşeurile din hârtie, metal, 
sticlă, plastic, dar şi să le 
amintească părinŃilor că este 
mai bine să achiziŃioneze 
produse casnice cu un consum 
redus de energie.    

Analizând retrospectiv 
experimentul didactic realizat, 
am convingerea că introducerea de o manieră intuitivă, folosind mijloace multimedia (imagini şi 
filme incluse într-o prezentare pregătită în format electronic şi susŃinută folosind un videoproiector) 
a unor noŃiuni abstracte este posibilă la nivelul clasei a IV-a.   O bună parte dintre elevi au deja un 
bagaj de cunoştinŃe adecvat sau motivaŃi fiind, prin întrebări stimulative şi jocuri, pot acoperi rapid 
eventuale deficienŃe existente.  Experimentul desfăşurat într-o singură zi, pe perioada a trei ore a 
beneficiat de avantajul că toate noŃiunile au fost foarte vii în memoria copiilor. 
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Concluzia mea este că elevii au putut urmări în majoritate, fără probleme, temele dezbătute.  
Am încercat să păstrez un ritm potrivit mediei clasei şi stimulându-i să răspundă şi pe elevii mai 
puŃin participativi, invitându-i să-şi prezinte opiniile şi să şi le compare cu cele ale colegilor.  Dacă 
participarea majorităŃii elevilor, dorinŃa acestora de a răspunde, m-a stimulat să imaginez exemple 
noi, trebuie să recunosc faptul că entuziasmul unora dintre elevi m-a cucerit.  La extrema cealaltă, 
pasivitatea altor elevi m-a preocupat. Cred totuşi că experimentul nu a fost un eşec şi că şi aceştia 
au putut urmări cel puŃin o bună parte din expunere şi au putut răspunde la cam toate întrebările 
simple. Pe de altă parte, totuşi, interesul constant arătat, umbra de zâmbet pe care o surprindeam 
atunci când exemplele găseau o anume rezonanŃă în mintea lor, mă determină să cred că, folosind 
mijloace adecvate, putem preda copiilor şi tematici mai abstracte, aparent peste nivelul lor de 
înŃelegere.  Cred că este păcat să nu profităm de curiozitatea, de inventivitatea şi entuziasmul lor 
pentru ştiinŃe, manifestat cu atâta sinceritate pe perioada studiilor primare, şi să nu îi atragem către 
ştiinŃe şi tehnologie, fiindcă România şi, într-un cadru mai larg, UE au mare nevoie de astfel de 
specialişti.  
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Despre conceptul ECDL probabil că aŃi auzit din ce în ce mai mult vorbindu-se în jurul d-

voastră. Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer 
Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităŃilor de operare pe 
computer, recunoscut la nivel internaŃional în 148 de Ńări atât din Uniunea Europeană, cât şi din 
afara acesteia, dovedind abilitatea deŃinătorului de a folosi eficient calculatorul. Este un standard de  
certificare  impus  prin lege şi la noi în Ńară, pentru funcŃionarii din administraŃia publică. Ca 
noutate legislativă în metodologia desfăşurării bacalureatului, se precizează că elevul deŃinător al 
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unui asemenea certificat îşi poate echivala proba de competenŃe digitale din cadrul examenului de 
bacalureat.  

În ultimii ani, am construit  pe plan local o reŃea de licee acreditate ca centre de instruire şi 
certificare ECDL.  Sunt  nu mai puŃin de 23 de instituŃii de învăŃământ cuprinse în această reŃea  
licee, colegii şi grupuri şcolare, reuşind performanŃa de a avea pe plan local una dintre  cele mai 
numeroase reprezentări pe întrega Ńară. 

Şi aş mai sublinia încă un aspect,  şi anume acela că, din anul 2008, urmare a discuŃiilor purtate  
la nivelul Ministerului EducaŃiei, toate cadrele didactice care deŃin sau care vor deŃine certificatul 
ECDL vor putea beneficia de credite profesionale transferabile.  

Există mai multe tipuri de certificări ECDL şi le voi enumera în funcŃie de nivelul lor de  
dificultate:  Equalskills, Start, Complet Avansat şi Specialist. 

Aş vrea să insist în continuare asupra primeia dintre ele, şi  anume: Equalskills. Ea vizează 
tocmai segmentul de vârstă al copiilor aflaŃi în învăŃământul primar. Nu mai este o noutate pentru 
nimeni că, practic, copiii zilelor noastre nu-şi pot imagina casa lipsită de calculator sau de televizor. 

Fiecare părinte este încântat când copilul său ştie să utilizeze calculatorul. BineînŃeles că există 
avantaje şi dezavantaje care decurg din acest fapt. Să nu uităm că  utilizarea în exces a acestuia, fără 
vreun control din partea adulŃilor, poate avea consecinŃe nefaste asupra copilului. 

Calculatorul însă  are şi un beneficiu: copiii care-l folosesc sunt mai inteligenŃi, conform  
statisticilor  din ultimii ani. Există programe  interesante şi educative care îi oferă celui mic 
posibilitatea să-şi dezvolte  abilităŃile comunicaŃionale, îndemânarea, precum şi gândirea logică. 

  Şi dacă copilul foloseşte zilnic computerul, de ce să nu-l utilizeze în modul cel mai  corect şi 
corespunzător nivelului său de percepŃie ? 

Programul de instruire  ECDL EQ vine în întâmpinarea acestei necesităŃi.  Prima şcoală  din 
oraşul ConstanŃa în care a fost implementat acest program este Şcoala “Dan Barbilian”. 

Sub îndrumarea doamnei profesor Ecaterina Rupesac, prima serie de elevi a terminat deja 
instruirea şi a intrat în posesia certificatelor Equalskills. 

Programa Equalskills este astfel structurată încât acoperă patru arii majore:  
� NoŃiuni de bază de utilizare a calculatorului, 
� Desktop şi Ferestre,  
� Crearea unui document în Word şi Organizarea fişierelor, 
� Internet şi E-mail. 

Programul ECDL EqualSkills nu presupune susŃinerea unui examen final de absolvire, este un 
program de evaluare continuă şi se acordă un certificat pe baza semnăturii îndrumătorului. 

Ce conŃine programul ECDL EqualSkills ? 
� caietul de curs -material de curs şi un mod de a urmări progresul candidatului; 
� manualul utilizatorului pentru centre – explică diferitele elemente ale programului şi cum 
trebuie ele implementate; 
� ghidul utilizatorului pentru sistemul on-line  

Etapele care trebuie urmate pentru înscrierea în acest curs sunt următoarele: 
Fiecare centru ECDL EqualSkills trebuie să adere la un acord de licenŃă şi de calitate cu ECDL 

ROMANIA.La acreditare se achiziŃionează un număr unic de înregistrare în sistemul electronic 
ECDL EqualSkills (EEU) pentru fiecare candidat. Trebuie să fie nominalizată cel puŃin o persoană 
din cadrul organizaŃiei de învăŃământ ca îndrumător ECDL EqualSkills. El nu trebuie neapărat să fie 
o persoană cu pregătire de specialitate. Este suficient să fie un bun utilizator de computer.  

Avantaje ECDL EqualSkills:  
� recunoaştere internaŃională; 
� flexibilitate: ECDL EqualSkills poate fi parcurs în ritmul candidatului; 
� accesibilitate: ECDL EqualSkills este creat special pentru elevii din ciclul primar de învăŃământ;  
� utilitate : oferă cea mai completă introducere în lumea calculatoarelor;  
� ECDL EqualSkills poate reprezenta o sursă complementară de venituri pentru şcoală. 

Bibliografie: 
www.equalskills.com 
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CURRICULUM PENTRU EDUCAŢŢŢŢIE TIMPURIE, PROVOCARE INOVATOARE 
PENTRU CADRELE DIDACTICE 

DIN ÎNVĂŢŢŢŢĂMÂNTUL PREȘȘȘȘCOLAR ȘȘȘȘI PRIMAR 
 

Conf. Univ. dr. Mirela Constandache 
Universitatea Ovidius - Constanța 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
 

Educația timpurie, ca primă etapă de pregătire în procesul dezvoltării ontogenetice a copilului, 
asigură o adaptare rapidă a acestuia la intrarea în clasa I, în jurul vârstei de 7 ani. 

Curriculum pentru învățământul preșcolar centrat pe educația timpurie este o provocatoare 
învățare atât pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, cât și din învățământul primar, ale 
căror competențe psihopedagogice și științifice se redefinesc în raport cu notele definitorii 
esențializate prin teoria educației timpurii. 

Procesul profesionalizării cadrelor didactice absolvente de liceu pedagogic se continuă cu 
formarea prin studii superioare pe specializarea ”Psihologia învățământului primar și preșcolar”, la 
Facultățile de Psihologie și Științele Educației. 

Educația timpurie ca model de gândire și acțiune în procesul educațional între 1 – 7 ani este 
definită prin: 

- copilul este o entitate unică și solicită o acțiune multidimensională în vederea dezvoltării 
globale; 

- activitatea fundamentală de activizare, socializare și adaptare este jocul, cu valențe multiple 
în viața sa; 

- grupa de copii ca grup social este, din primele zile de grădiniță, mediul socio-emoțional 
complex în care se comunică prin relaționare și cooperare; 

- procesul dezvoltării cognitive este orientat prin specificul sectorului educațional și al 
conținuturilor interdisciplinare pe domeniile experențiale; 

- familia este într-o continuă acțiune partenerială cu grădinița și școala, în scopul unei 
cunoașteri fundamentate științific a personalității propriului copil, a produselor activității sale. 

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar și primar 
se deschide în acest context spre domenii interdisciplinare noi: sociologia educației, managementul 
grupei / clasei, psihopedagogia jocului, educația interculturală etc. 

Procesul dezvoltării profesionale prin învățământul superior, specializarea ”Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar” este fundamentat științific în scopul optimizării cu aceste noi 
competențe. 

Reperele fundamentale privind învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 
ani, corelate cu noile conținuturi definite prin domeniile experențiale, pot asigura continuitatea 
educațională între cele două nivele educaționale, preșcolar și primar. 

Aceste repere conduc cadrele didactice din sistem spre profesionalizarea continuă: 
A. Dezvoltarea fizică, igienă personală și sănătate; 
B. Dezvoltarea socio-emoțională; 
C. Dezvoltarea limbajului și comunicării; 
D. Dezvoltarea cognitivă; 
E. Dezvoltarea capacităților și atitudinilor prin și pentru învățare. 

Pentru cadrul didactic din învățământul preșcolar / primar, conștientizarea în contextul 
educației timpurii a acestor finalități devine prioritate când noul curriculum pentru educație 
timpurie  propune  ”domeniile  experiențiale”  în  modelul  ”câmpurilor  cognitive  integrate”   (L. 
Vlăsceanu): 

- Domeniul  estetic și creativ; 
- Domeniul limbă și comunicare; 
- Domeniul știință; 
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- Domeniul om și societate; 
- Domeniul psihomotric; 
Curriculum pentru educație timpurie devine o provocare inovatoare continuă pentru cadrele 

didactice din învățământul preșcolar și primar, care sunt acum puse în fața unei redescoperiri a 
modelului competențelor ce pot genera performanță în profesia didactică. 

 
Bibliografie: 

1. M. Constandache – Profesionalism și competență în cariera didactică, Editura Ex Ponto, ConstanŃa, 2006 
A. Huberman – Cum se produc schimburile în educație 
2. L. Vlăsceanu -  Studii de sociologia educației 
3. Păun – Sociopedagogie școlară 
4. M.E.C.T. – Curriculum pentru învățământul preșcolar - Educație timpurie – 2008 
 
 



 

29 
 

SecŃiunea nr. 1 
 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI 
FORMAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 

 
 

ROLUL ÎNVĂłĂTORULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 
 

Institutor Adriana Barbu  
Liceul Teoretic “Ştefan Odobleja” Bucureşti 

 
EducaŃia, ca factor social, are rol hotărâtor în dezvoltarea personalităŃii elevilor, deoarece 

elaborează finalităŃile, proiectează, coordonează, dirijează şi sistematizează procesul de dezvoltare a 
copilului. 

ÎnvăŃătorul apare în faŃa elevilor ca persoana care ştie totul, fiind un model de instrucŃie, cât şi 
persoana care se dăruieşte cu generozitate, find un model de conduită morală. 

Nivelul de pregătire şi trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic generează efecte în 
evoluŃia elevilor, sunt cauze care duc la insuccesul şcolar. B.S. Bloom relevă ideea că insuccesul 
şcolar trebuie pus în relaŃie cu personalitatea educatorului şi cu stilul său de activitate. “Suntem 
inocenŃi noi, educatorii, pentru că n-am pus ordine în propria casă.” 

O parte însemnată din potenŃialul biopsihic al elevului rămâne în stare latentă, de unde reiese 
necesitatea găsirii unor soluŃii prin care educaŃia să valorifice întreaga energie umană. Energia 
umană este un imens capital, iar şcoala provoacă o importantă risipă de energie, deoarece nu 
reuşeşte să dezvolte în elevi toate forŃele creative. Acest fenomen negativ este denumit de John 
Dewey “risipa în educaŃie”. 

Cei doi poli în jurul cărora gravitează procesul instructiv-educativ reprezintă două câmpuri 
energetice congruente, iar rezultatul aşteptat depinde de cel care conduce procesul: educatorul 
creează condiŃiile declanşării şi susŃinerii forŃelor energetice necesare efortului de a îndeplini 
sarcinile învăŃării. 

ÎnvăŃătorul are un rol important în viaŃa elevului şi a comunităŃii în care îşi desfăşoară 
activitatea, este un factor decisiv în ameliorarea proceselor şcolare.  

Aptitudinea pedagogică şi competenŃa profesională sunt dimensiunile care conturează profilul 
moral-spiritual al învăŃătorului. Acesta reprezintă sinteza a trei categorii de factori: factorii generali 
– structurile de bază ale personalităŃii, factorii psihopedagogici şi factorii psihosociali. 

Factorii generali, respectiv structurile de bază ale personalităŃii se referă la inteligenŃă, un 
indiciu al productivităŃii şi eficienŃei; celelalte structuri aptitudinale gravitează în jurul factorului G 
(general). Echilibrul emoŃional, condiŃionat de temperament, se exprimă prin calm, prudenŃă, ceea 
ce imprimă o notă pozitivă climatului educaŃional. Însuşirile de caracter ale învăŃătorului sunt: 
conştiinciozitate, stăruinŃă, spirit cooperant, deschiderea spirituală faŃă de problemele clasei, ale 
elevilor, ale colegilor, generozitate, sociabilitate, o anumită tandreŃe în relaŃiile interumane, 
independenŃă şi originalitate în acŃiuni, perseverenŃă, dragoste faŃă de copii. 

Factorii psihopedagogici decurg din pregătirea de profil: psihologia, pedagogia. Gradul de 
competenŃă va creşte pe măsură ce trăsăturile de personalitate se vor îmbina armonios cu pregătirea 
teoretică şi practică. 

CompetenŃa profesională are la bază capacitatea învăŃătorului de a converti conŃinuturile 
instrucŃionale în factori de influenŃă formatoare şi de a conduce cu măiestrie psihopedagogică 
activităŃile cu elevii. Ea se dobândeşte prin studiu sistematic şi exerciŃii practice. 

Factorii psihosociali se bazează pe capacitatea empatică: învăŃătorul trebuie să se identifice cu 
fiecare elev în parte şi cu grupul pe care îl conduce, să cunoască şi să aplice normele care 
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reglementează comunicarea interumană – norme sociologice, didactice, etice, estetice, filozofice – 
pentru a putea percepe adecvat relaŃiile interpersonale. 

  Autoritatea pedagogică este sinonimă cu termenul influenŃă. Intensitatea şi calitatea influenŃei 
educaŃionale sunt proporŃionale cu însuşirile şi competenŃa educatorului. Dacă învăŃătorul este o 
personalitate puternică, autoritatea sa va fi deplină, imprimând elevilor respect, preŃuire, spirit de 
ordine şi disciplină, ataşament, conduită sinceră. 

Autoritatea internă izvorăşte din valoarea intrinsecă a personalităŃii învăŃătorului, este o 
autoritate constructivă, care imprimă elevilor o evoluŃie normală, asigură valori pe care se 
construieşte propria personalitate. Ea decurge din prestigiul dobândit printr-o temeinică pregătire 
generală, ştiinŃifică şi psihopedagogică, printr-un înalt nivel de conduită morală, prin tact 
pedagogic, principialitate în relaŃiile cu elevii şi cu părinŃii. 

Autoritatea exterioară este distructivă, împiedică manifestarea liberă şi autentică a elevului, 
determinând ipocrizie, duplicitate, agresivitate şi lipsă de motivaŃie; elevul se împarte în două 
moduri de a fi. Acest gen de autoritate se obŃine prin Ńinută rigidă, ton aspru, ameninŃări, jigniri, 
pedepse umilitoare, aprecieri subestimative. Apare o relaŃie de dependenŃă a elevului de învăŃătorul 
său, care se vede numai pe sine. Astfel de învăŃători sunt boicotaŃi de elevii lor prin acte de 
indisciplină sau prin pasivitate. 

Măiestria pedagogică reprezintă un stil pedagogic de ordin superior, potenŃialul educativ 
superior calificat, capacitatea maximă de a elabora modele de personalitate realizabile prin strategii 
verificabile. Măiestria pedagogică este asociată cu noŃiunea de tact pedagogic, o condiŃie de bază 
pentru activitatea pedagogică eficientă, priceperea de a se comporta corespunzător cu elevii, de a le 
respecta demnitatea, de a-i solicita judicios. 

C. Dimitrescu-Iaşi consideră tactul pedagogic o însuşire sufletească specială: cine posedă tact 
pedagogic se poate orienta cu înlesnire în fiecare moment al practicii pedagogice, punând în 
armonie fiecare dispoziŃie, fiecare măsură, fiecare pas pe care îl face cu principiile teoretice ale 
ştiinŃei educaŃiei. 

SchiŃa de portret al învăŃătorului, sugerată de autoarea Elvira CreŃu, constă în : 
I. Caracteristici personale: 
1.  Trăsături temperamentale: capacitatea de autocontrol; expresivitate adecvată la situaŃii 

(postură, gestică, mimică, mişcări); sociabilitate, deschidere la dialog; spontaneitate; vivacitate, 
simŃul umorului; activism constant; tendinŃe dirijiste; răbdător şi amabil; entuziasm ponderat. 

2. Structuri aptitudinale: inteligenŃă peste medie; comunicativitate peste medie; forŃă empatică; 
spirit de observaŃie; acuitate perceptivă ( auditivă, vizuală, spaŃială, temporală); aptitudini artistice 
(muzicale, plastice); aptitudini tehnice; motricitate armonioasă; capacitate adaptativă. 

3. Structuri caracteriale, atitudini: responsabilitate faŃă de propriile acŃiuni; tact în relaŃiile cu 
elevii şi cu colegii; sârguincios; punctual; autoevaluare critică; perseverenŃă; consecvenŃă; 
optimism; originalitate; principialitate faŃă de elevi şi părinŃi; apără onoarea profesiei; cultivă 
relaŃiile amiabile şi spiritul de echipă; îşi îmbogăŃeşte personalitatea cu noi valenŃe. 

II. Caracteristici şi competenŃe profesionale:  
- studii corespunzătoare; studiază, se informează, se autoperfecŃionează; participă la activitatea 

metodico-ştiinŃifică din şcoală; participă la reuniuni ştiinŃifice; experimentează ipoteze metodico-
ştiinŃifice; cercetează individualitatea elevilor prin metode ştiinŃifice; cooperează cu factorii 
ierarhici; îi informează şi instruieşte pe părinŃi; evaluează principial relaŃiile interumane; ia decizii 
în cunoştinŃă de cauză. 

Există o discrepanŃă între rolul învăŃătorului şi statutul său social, datorat studiilor de nivel 
mediu, retribuŃiei financiare nesatisfăcătoare. Această situaŃie a fost rezolvată prin înfiinŃarea 
colegiilor pedagogice universitare, apoi a facultăŃilor de psihologie şi ştiinŃele educaŃiei, cu 
specializarea pedagogia pentru învăŃământul primar şi preşcolar, care au determinat apariŃia 
funcŃiilor didactice de institutor, profesor pentru învăŃământul primar şi preşcolar.        

ModalităŃile de promovare a creativităŃii în procesul de învăŃământ sunt: conŃinutul 
învăŃământului şi tehnologia desfăşurată. Este necesară existenŃa unui echilibru între cultura 
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generală şi cultura de specialitate. Cultura generală oferă conŃinutul informaŃional cu care elevii 
operează în activitatea de învăŃare. 

Un rol însemnat în creaŃie revine asociaŃiilor, combinărilor şi recombinărilor care trebuie să 
aibă caracter liber, spontan şi inedit. Procesul creator rezultă din combinarea şi recombinarea unor 
informaŃii din domenii diferite, uneori chiar opuse. Îngustarea, restrângerea câmpului informaŃional 
printr-o specializare exagerată şi timpurie diminuează activitatea creatoare. 

Însuşirea unui conŃinut multidisciplinar şi interdisciplinar, ştiinŃific şi artistic, teoretic şi 
aplicativ, cunoştinŃe fundamentale şi de specialitate determină apariŃia unor conexiuni inedite, deci 
fortificarea potenŃialului creator în ansamblul său. 

Prin strategiile adoptate, cadrul didactic oferă câmp de manifestare a spontaneităŃii şi iniŃiativei 
elevilor, stimulează atitudinea interogativă, favorizează gândirea divergentă, factor de bază al 
potenŃialului creator. Strategia problematizantă trebuie să predomine celei expozitive, rezolvarea de 
probleme fiind cadrul popice al dezvoltării creativităŃii.  

Rezolvarea creatoare antrenează funcŃiile imaginative. Dascălul va încuraja rezolvările euristice 
pe bază de imaginaŃie şi fantezie, fără a exclude procedeele raŃional-algoritmice. 
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MODALITĂłI GENERALE DE STIMULARE 
A CREATIVITĂłII LA ŞCOLARUL MIC 

 
                                                                                                                Inst. Daniela Ungureanu  

                                                        Şcoala cu clasele I-VIII „ Vasile Cristoforeanu” Râmnicu Sărat 
                                                                                                                Inst. Carolina Rotaru  

                                                        Şcoala cu clasele I-VIII „ Vasile Cristoforeanu” Râmnicu Sărat 
 
Moto:  “Omul este astfel făcut, încât nu poate exista decât 
creând.” 

        ( L. Clapiers de Vauvenargues) 
 

Modernizarea învăŃământului românesc nu este un capriciu al unor organe de decizie, ci o lege 
generală a progresului cerută de linii evolutive, specifice fiecărei epoci în dezvoltatrea societăŃii. 

Pentru orice cadru didactic este clar că învăŃarea în şcoală trebuie să ducă mai departe spiritul 
dominant al contemporaneităŃii şi anume “creativitatea“ pentru a stimula dinamica progresului 
social. Această sarcină a şcolii, de a dezvolta spiritul creator în masă prin adoptarea celor mai 
subtile procese cognitive şi noncognitive, devine tot mai clar şi mai bine motivată în teoria şi 
practica învăŃământului actual.  

Creativitatea- ca obiect al preocupărilor educaŃionale actuale nu este o metodă efemeră, ci un 
proces al stadiului de civilizaŃie la care a ajuns societatea actuală şi pentru care pledează argumente 
de ordin social dar şi de ordin psihologic. Totuşi există şi pericolul denaturării atunci când se 
forŃează procesul creativ. A vorbi despre creativitate fără finalităŃi concrete este o mare greşeală, cu 
implicaŃii nefaste în evoluŃia formativă a elevilor. 

CivilizaŃia de astăzi este destul de avansată pentru a şti să preŃuiască ideile originale şi pentru a 
micşora uneori până la disparŃie pasul timpului, intervalul dintre apariŃia creaŃiei şi valorificarea 
acesteia. Noul adus de epoca pe care o traversăm constă în necesitatea dezvoltării creativităŃii şi 
întreprinderea unor acŃiuni concrete în acest sens. 

Sarcina noastră, a învăŃătorilor, este aceea de a asigura dezvoltarea personalităŃii creative a 
elevilor. Aceştia trebuie să-şi însuşească o atitudine receptivă şi fără prejudecăŃi în înŃelegerea lumii 
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încojurătoare apelând la diferite domenii ale experienŃei lor, să înveŃe să folosească diferitele 
modalităŃi de abordare a realităŃii. 

Depistarea potenŃialului creativ la vârste fragede şi valorificarea superioară a acestuia este în 
ultimă instanŃă, misiunea şcolii dar şi a celorlalte instituŃii educative. 

Se poate spune că potenŃialul creativ este una din coordonatele normale ale personalităŃii în 
ansamblu. ÎnvatăŃorul care se străduieşte să răspundă la întrebarea: “Sunt şcolarii mici realmente 
creativi şi inventivi?” trebuie să aibă şi conştiinŃa intervenŃiei în formarea sistemului gândirii logice 
la copil. Un rol important în acest sens îl au motivaŃiile învăŃării pe care dascălul trebuie să le 
formuleze şi să le prezinte cât mai convingător, insuflându-le pe diferite căi în constiinŃa elevilor. 

ÎnvăŃarea creativă presupune o ghidare a elevilor, încât ei să ajungă să caute şi să rezolve 
deliberat situaŃii problematice, să manifeste activ tendinŃa de a a explica situaŃiile necunoscute, să le 
abordeze din perspective şi unghiuri variate. 

Nu putem vorbi de creativitate la şcolarul mic dacă nu suntem în posesia instrumentelor 
stiinŃifice de cunoaştere a trasăturilor psiho-individuale. Dacă atribuim unui învăŃător calificativul 
de maestru al profesiunii, de creator, este în bună măsură tocmai pentru că el vede în adâncul 
lucrurilor, pentru că el ştie să creeze o punte între adevăr şi fantezie. Conduita didactică, stilul 
interrelaŃional cadru didactic-elev specific în cadrul învăŃării de tip creativ se referă la modul de 
ghidare a elevilor, de recepŃionare a rezultatelor, de evaluare a acestora. 

Educarea în spiritul creativităŃii nu trebuie privită ca o sarcină în afara procesului instructiv-
educativ, sau ca un obiectiv în sine, ci încorporată educŃiei integrale. Având în vedere întreaga 
problematică a creativităŃii, a identificării şi stimulării potenŃialului creativ, a tratării adecvate a 
elevilor creativi, este necesară o pregătire temeinică a învăŃărorului în sfera creativităŃii. 

Admitem ca ipoteză că exersarea disponibilităŃilor creative în şcoală se poate realiza prin 
cultivarea creativităŃii specifice domeniilor aferente diferitelor obiecte de învăŃământ, prin 
adoptarea unei învăŃări problematizate şi în forma învăŃării prin descoperire. Considerăm oportună 
folosirea expresiei “învăŃarea prin trăire” în cadrul citirii, problematizarea şi descoperirea fiind 
modalităŃi care asigură densitate acestui tip de învăŃare.  

Privind în mare rolul problematizării în lecŃiile de citire constatăm că solicitarea elevilor în a 
formula propriile opinii, ipoteze, idei creează o atmosferă de tensiune intelectuală, de căutare şi de 
producere a ipotezelor proprii la nivelul de gândire al elevilor. Aceasta constituie un exerciŃiu 
eficient al gândirilor productive. 

Din punct de vedere al rezultatului, interesează nu atât numărul de idei noi, cât faptul că în 
acest sens elevii işi însuşesc, îşi formează un stil intelectual specific muncii creative, cu o integrare 
şi coparticipare activă, colectivă. Astfel ei sunt antrenaŃi într-un exerciŃiu real al creativităŃii prin 
stimularea potenŃialului lor, prin asigurarea unui context care promovează valorile prezente în 
cadrul unui colectiv şcolar, prin respectarea capacităŃilor fiecărui individ. 

Acest stil este unul antrenant. Activismul permanent al gândirii nu este obositor. Este vorba 
despre de un efort intelectual ce produce deosebită satisfacŃie, stimulând iniŃiativa, formând 
abilitatea de a aborda o problemă în mod stiinŃific, dinamic, din ce în ce mai creativ. Se ajunge 
astfel la crearea unei motivaŃii superioare care să stimuleze activitatea intelectuală a elevului. 

Includerea întrebărilor-problemă, angajarea elevilor în rezolvarea lor creează acestora 
sentimentul descoperirii. Este necesar de urmărit multitudinea de interpretări pe care şcolarii o pot 
da titlului unei opere literare, motivarea simplă dar ambiŃioasă a fiecărui punct de vedere. 

MotivaŃia pozitivă cognitivă în rezolvarea problemelor de gândire este un punct comun de 
plecare atât pentru învăŃare cât şi pentru efortul creativ.                                                                 

Contextul atât de amplu în care se vorbeşte astăzi despre problematizare în procesul de 
învăŃământ vizează  şi învăŃământul primar. Dacă ar fi să formulăm un adevăr, ar fi acela că 
problematizarea a existat şi în şcoala antică. Astăzi se aprofundează doar sfera ei teoretică şi 
practică adaptată la noile cerinŃe. 

Metodologia unor exerciŃii, în lumina unor orientări noi pe care didactica modernă ni le oferă, 
se caracterizează prin faptul că elevul este solicitat sistematic şi progresiv în direcŃia formării unor 
calităŃi intelectuale cum ar fi: operativitatea, ingeniozitatea, flexibilitatea, fără de care rezolvarea 
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unor probleme nu este posibilă. Elevul trebuie stimulat în sensul transferării unor cunoştinŃe, de a le 
sistematiza, de a le prelucra la noi nivele şi în noi formaŃiuni. 

Este important de reliefat ideea că, în cadrul acestor exerciŃii problematizante, mai ales la 
clasele mici, mijloacele intuitive trebuie să fie prezente acolo unde este cazul şi în momentul în care 
acestea sunt necesare. 

Introducerea mijloacelor intuitive oferă mari posibilităŃi de îmbogăŃire a fondului de 
reprezentări, directionează şi stimulează imaginaŃia. 

ObservaŃiile efectuate asupra activităŃii desfăşurate la clasele I-IV au dovedit că pe această 
treaptă de învăŃământ – mai mult decât în etapele următoare – au loc cele mai intense procese de 
constituire a proceselor psihice la toate nivelele şi că particularităŃile acestor structuri sunt 
determinate în special de natura şi particularităŃile acŃiunii pedagogice care se exercită asupra lor. 

Cu cât gama de procedee didactice este mai largă la această vârstă, cu cât modalităŃile de 
îmbinare a acestor procedee sunt mai variate, cu atât potenŃialul psihic devine mai riguros şi mai 
bogat în posibilităŃi de devenire nelimitată. 

Dinamismul societăŃii actuale solicită un om energic, justificând preocuparea psihologiei 
contemporane în acest domeniu de cercetare. Scopul constă în găsirea acelor modalităŃi de 
transformare a cunoştinŃelor în capacităŃi intelectuale, morale, etice, fizice, structurate în tipul de 
personalitate specific unei societăŃi moderne. 

Din multiplele modalităŃi de activităŃi didactice şi de tehnici instructive ce pot fi incluse în 
munca învăŃătorului se pot sublinia în mod deosebit acelea care antrenează cu precădere gândirea 
euristică, având drept consecinŃă dezvoltarea flexibilităŃii ca notă esenŃială a creativităŃii. 

Procedeele euristice dobândesc prioritate, deoarece folosirea lor adecvată angajează cele mai 
importante procese psihice, cele mai intime operaŃii ale acestora. 

MulŃi elevi întâmpină greutăŃi în procesul de vehiculare a cunostinŃelor în sens convergent. De 
aceea încă din primele clase ale ciclului primar elevii trebuie suficient antrenaŃi în a realiza sinteze 
prin selectarea noŃiunilor cu semnificaŃii asemănătoare şi cu grade apropiate ori egale de 
generalizare, care, apoi supuse unui proces de filtrare şi ierarhizare, să-l pună pe elev în situaŃia de a 
depăşi limitele unei gândiri concret situative. 

Fiecare oră trebuie să constituie un prilej de a-i antrena pe elevi în operaŃii de sistematizare, de 
abstractizare a cunostinŃelor finalizate în structuri cu multiple posibilităŃi de corelare. 

O problemă a cărei valoare se cere mai mult pusă în evidenŃă se referă la activitatea de învăŃare 
prin integrarea informaŃiilor noi, pe care copiii de astăzi le colectează în afara şcolii, prin 
intermediul mijloacelor moderne, în bagajul de cunoştinŃe dobândit la orele de curs.Uneori aceste 
informaŃii pot constitui chiar punctul de plecare al unor discuŃii cu caracter integrator, prin 
intermediul unui dialog viu; învăŃătorul prelucrează în mod critic informaŃiile primite pe aceste căi. 
Astfel lecŃiile devin antrenante, iar achiziŃiile dobândite de elevi capătă valori multiple. 

Creativitatea stimulată şi cultivată la elevi prin intermediul demersului didactic nu presupune 
dezordine,  abandonarea normelor, lăsând totul pe seama spontaneităŃii. Dimpotrivă, cunoaşterea 
riguroasă a normelor didactice, a fundamentului psihologic pe care sunt constituite aceste norme ne 
va permite să dăm actului didactic sensul cerut de epocă, de viaŃă, ne va permite să trecem de la 
meşteşug didactic la artă pedagogică. 

Evaluarea preocupărilor învăŃătorului modern în sensul stimulării spiritului creativ la şcolarii 
mici pe care îi formează nu se poate face prin lectura proiectelor didactice sau prin urmărirea 
episodică a lecŃiilor, ci prin discuŃii cu elevii. Dacă aceştia vor recepta probleme, vor pune 
probleme, vor afirma personalitate în afirmaŃii, vor contrazice argumentând, atunci putem aprecia 
că învăŃătorul şi-a îndeplinit misiunea. 

Vizând formarea la elevi a unor însuşiri ca: flexibilitate, ingeniozitate, receptivitate, este 
necesar ca noi înşine să facem dovada acestor calităŃi, convinşi fiind de necesitatea respectării unor 
cerinŃe specifice învăŃării creative.Amintim câteva: 

- formarea în comportamentul elevilor a atitudinii şi stilului de gândire creatoare, liberă, 
independentă; 

- incitarea gândirii elevilor; 
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- stimularea interesului pentru nou, pentru neexplorat; 
- crearea atmosferei de afirmare liberă, spontană a opiniei elevilor; 
- direcŃionarea potenŃialului creativ spre acele zone în care ei au şansele cele mai mari de 

manifestare eficientă, de realizare afectivă. 
Evident, cultivarea creativităŃii la şcolarul mic nu are ca scop fabricarea unor mici inventatori, a 

unor genii în faşă. S-a observat că în ciclul primar se pun bazele formării unui stil de muncă 
intelectuală, stil care dinamizează trăsăturile creativităŃii. Pornind de la lecŃiile de citire şi terminând 
cu diciplinile practic-aplicative ne stau la dispoziŃie o multitudine de modalităŃi prin care putem 
stimula spiritul creator al elevilor noştri. Nu e mai puŃin adevărat că reuşita noastră este direct 
proporŃională cu spiritul creativ de care dispunem şi pe care îl încorporăm în tot ceea ce facem. 

DiscuŃia teoretică asupra modalităŃilor de stimulare şi cultivare a creativităŃii poate continua. 
Noi o limităm concluzionând că elevul, stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său intelectual în 
procesul învăŃării să fie permanent bine dozat, poate ajunge la performanŃe creative. 
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INTERVENłIA CREATIVĂ A CADRULUI DIDACTIC  ÎN  
CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

 
Institutor Anamaria Cocargeanu  

Şcoala nr.12 « B.P.Haşdeu » ConstanŃa 
 
    METODA : ReŃeaua discuŃiilor ( argumentaŃia ) 
    TEMA : Povestea crocodilului care plângea , după Vladimir Colin 
    FORMA DE ORGANIZARE : activitate pe grupe 
         În general, această metodă se aplică solicitând părerea elevilor în legătură cu o temă, 
personaj, eveniment.   

Astfel, am pornit cerând elevilor părerea despre comportamentul unui personaj din textul mai 
sus menŃionat şi anume ,, căprioara’’. 

,, A procedat corect căprioara? ’’ 
,, Ce părere aveti despre comportamentul căprioarei? ’’ 
,, Cum apreciaŃi comportamentul căprioarei? ’’ 
Elevii s-au grupat în funcŃie de convingerile lor în două tabere: una ,, pro’’ (care apreciază 

comportamentul personajului ca pozitiv) şi una ,,contra’’ (care apreciază comportamentul 
personajului ca negativ). 

Cei care se abŃin de la exprimarea părerilor lor, de a se alătura uneia dintre cele două tabere 
aşteaptă să fie convinşi cu argumente. 

Elevii au fost puşi în situaŃia de a argumenta alegerea făcută, învăŃătorul listând argumentele în 
rubricile pro şi contra. 

Cei care se abŃin de la exprimarea părerilor lor, de a se alătura uneia dintre cele două tabere 
aşteaptă să fie convinşi cu argumente şi păreri aduse de cele două grupări înainte de a accepta să 
adere la una dintre ele.  

Astfel elevii au fost puşi în situaŃia de a argumenta alegerea făcută şi de a încerca să-i convingă 
pe cei din tabăra neutră de pertinenŃa argumentelor personale. 

La finalul argumentaŃiei fiecărui elev, învăŃătorul îi solicită acestuia exprimarea punctului de 
vedere pe scurt, pentru a fi listat pe tablă. 
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În final se realizează şi un ,,top’’ al argumentelor care i-au determinat pe cei din tabăra neutră 
să adopte punctul de vedere ,,PRO’’ sau ,,CONTRA’’.  

 
PRO CONTRA 

    Consider comportamentul căprioarei frumos 
deoarece a dorit să-l ajute pe crocodil. 
 
    Căprioara a procedat corect deoarece uneori 
este bine să uităm neplăcerile din trecut şi să 
devenim prieteni. 
 
    Căprioara a avut dreptate fiindcă nu-şi putea 
închipui că acest crocodil se preface atât de bine. 
 
    Ca şi oamenii, căprioara a dovedit că este 
bună şi generoasă. 
 
    Faptul că a avut un comportament plin de 
afecŃiune, căprioara a dovedit că-i poate acorda 
crocodilului a doua şansă.  

    Căprioara s-a lăsat foarte uşor păcălită. 
 
 
    Greşeala cea mai mare a fost aceea de a fi 
gândit că un crocodil se poate schimba. 
 
 
    Un duşman va rămâne întotdeauna 
neschimbat, precum crocodilul din poveste. 
 
Căprioara ar fi putut încerca să-l ajute, dar să fie 
puŃin mai atentă. 
 
    Aceasta a uitat complet să fie precaută. 
 
    A te încrede complet în vorbele cuiva 
periculos este greşit.   

       
    METODA : Scheletul de recenzie 
    TEMA : Iarna de Vasile Alecsandri 
    FORMA DE ORGANIZARE : activitate pe perechi 
Scheletul de recenzie este o metodă prin care elevii realizează feed-back-ul textului. Deoarece 
elevii şi-au format în timp deprinderi de învăŃare şi aplicare a metodei, ideile, părerile, opiniile 
acestora pot fi formulate lucrând în perechi / pe grupe. 

Deoarece metoda cuprinde cerinŃe – şablon, iar soluŃionarea lor cere adaptarea elevilor la 
fiecare text în parte în funcŃie de conŃinuturi, aceasta se poate utiliza în momentul de fixare a 
cunoştinŃelor. 

Perechile de elevi au primit fişe cu cerinŃele adaptate textului ,, Iarna ’’ de Vasile Alecsandri pe 
care l-au studiat şi le-au rezolvat : 

1. Scrie într-un singur enunŃ despre ce este vorba în poezia ,, Iarna ’’ de Vasile Alecsandri. 
2. Într-o singură expresie, spune ce conŃine textul. 
3. Sintetizează conŃinutul textului printr-un singur cuvânt. 
4. Realizează un desen care să surprindă esenŃialul. 
5. Precizează culoarea pe care o asociem cu conŃinutul. 
6. Notează cel mai important aspect ( idee, gând ). 

 
    METODA : Metoda predicŃiilor 
    TEMA : ,, Darurile ’’, de E.T.A. Hoffman 
    FORMA DE ORGANIZARE : activitate frontală 

Metoda predicŃiilor îi determină pe elevi să facă predicŃii asupra unei teme, unui 
personaj, unui fapt. Ea se aplică înainte ca elevii să fi luat contact cu textul nou astfel încât să 
poate fi pusă în evidenŃă fluiditatea inteligenŃelor multiple. 

Am utilizat metoda în cadrul lecŃiei ,, Darurile ’’ de E.T.A. Hoffman, întocmind un tabel cu 
două rubrici : ,,PREDICłII’’ şi ,,CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT’’, în prima învăŃătorul 
listând idei predictive ale elevilor şi în a doua informaŃii reale descoperite în text. 

Ideile scrise în rubrica ,,CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT’’ sunt formulate pornind de la 
ideea predictivă, prelucrând-o conform textului după ce acesta a fost citit şi explicat. În final ideile 
din cea de-a doua rubrică sunt ordonate conform succesiunii logice a textului.  
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PREDICłII CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT 
    Ne ducem cu gândul la ,, a dărui ’’. 
 
 
    Îmi închipui că nişte copii primesc cadouri. 
 
 
    Cred că darurile primite de copii, sunt de la 
Moş Crăciun.  
 
 
    Mă gândesc la darurile de sub brad.  
 
 
 
 
    Bucuria prilejuită de primirea cadourilor. 
( ,, Ne-am bucurat de cadouri ! ’’ )   
 
    Poate fi vorba despre o aniversare.  

    Este vorba despre obiceiul de ,, a dărui ’’ din 
perioada sărbătorilor. 
 
    Fritz şi sora lui primesc cadouri cu ocazia 
Crăciunului. 
 
    Cu toate că în text nu ni se oferă o informaŃie 
clară, precisă despre Moş Crăciun, cu siguranŃă 
darurile sunt de la el. 
 
    Copiii descoperă cadouri precum : minunata 
rochiŃă, păpuşi graŃioase, căluŃul de jucărie, 
escadronul de husari, ,, Spărgătorul-de-Nuci ’’, 
în preajma bradului.   
 
    Fericirea fetiŃei este evidentă în exclamaŃia 
făcută, iar cea a băiatului în faptul că a fost 
absorbit cu totul de jocul cu roibul şi husarii .  
 

         Valoarea metodei rezidă în faptul că dezvoltă inteligenŃa verbal-lingvistică prin formarea 
abilităŃilor, stimularea imaginaŃiei creatoare, interpretărilor. În acelaşi timp este favorizată 
comunicarea interpersonală prin propuneri, formulări în momentul stabilirii predicŃiilor, dar şi 
imaginaŃia personală prin sugestii, concluzii, monolog în formularea ideilor în conformitate cu 
textul.  
    METODA: Cvintetul 
    TEMATICA DIVERSĂ 
    FORMA DE ORGANIZARE: activitate individuală, pe perechi, pe grupe 

Cvintetul este o poezie de cinci versuri prin care se poate face sinteza unei lecŃii, 
caracterizarea unui personaj, descrierea unui obiect, a unui anotimp, a unui eveniment. 

Prin cvintet se realizează feed-back-ul ideilor, sentimentelor, convingerilor din lecŃia învăŃată, 
valorificându-se inteligenŃa verbal-lingvistică. 

Primul vers are un singur cuvânt, acesta fiind un cuvânt cheie din lecŃie.  
Versul al II-lea are două cuvinte şi reprezintă îndeosebi două însuşiri ale cuvântului cheie.  
Versul al III-lea trebuie să aibă trei cuvinte, verbe la gerunziu. ( Întrebare ajutătoare : << Ce 

poate face ,, cuvântul-cheie ’’ ? >> ) 
Versul al IV-lea necesită alcătuirea unei propoziŃii din patru cuvinte, în care să exprime 

sentimente, convingeri, atitudini referitoare la cuvântul cheie. 
Versul al V-lea cuprinde un singur cuvânt cu rol de constatare, de convingere care să se 

evidenŃieze ca o concluzie finală.  
Forma finală a cvintetului 

- primul vers : un cuvânt care să exprime un nume ; 
- versul al II-lea : două cuvinte care să exprime însuşiri ; 
- versul al III-lea : trei cuvinte care să exprime acŃiuni ce se termină în ,, ând ’’ ; 
- versul al IV-lea : o propoziŃie care să exprime sentimente ; 
- versul al V-lea : un cuvânt, nume, care să cuprindă, să exprime esenŃa primului vers, 

concluzia finală. 
TEMA : IARNA , de Vasile Alecsandri 
    TERMEN - CHEIE : ANOTIMPUL 
 

Iarna 
Tainică, misterioasă 
Venind, sclipind, uimind , 
Ne aduce vânt, ninsoare,  
Încremenire. 
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Tema : Rapsodii de toamnă, de George 
Topârceanu 
 Termen - cheie : anotimpul 
 

Toamna, 
Sfârşită, friguroasă, 
Plecând, lăsând, întunecând, 
Totul a pustiit împrejur, 
Deziluzie. 
 
Toamna, 
Friguroasă, vântoasă, 
Alungând, împrăştiind, dărâmând, 
A scuturat frunzele copacilor, 
Înspăimântând. 

Tema: Sfatul degetelor, de Elena Farago 
 Termen - cheie: personajul 
 

Degetele 
Sfioase, rebele, 
Arătând, strigând, dezbătând, 
Degetul mic adevărul grăieşte, 
Unire. 
 
Degetele 
Flămânde, leneşe, 
Gândind, vorbind, stând, 
Caută disperate soluŃii ideale 
Fiecare. 

Tema : Cuvintele vrăjite, după Pierre Gamarra 
 Termen - cheie : personajul 
 

Cuvintele, 
Neliniştite, agitate, 
Vorbind, chicotind, alegând, 
Un singur preşedinte doresc 
Pacea. 
 
Cuvintele 
Repezite, agitate, 
Scriind, spunând, înşirând, 
Literele aleg un preşedinte, 
Neîntrecut. 

Tema: Nenea directorul, după George Şovu 
 Termen  - cheie : personajul 

Directorul,  
Înalt, blând, 
Iertând, ajutând, încurajând, 
E alături de copii 
La greu.  

Tema : Povestea crocodilului care plânge, după 
Vladimir Colin 
Termen- cheie- personajul 

 
Căprioara 
Naivă, încrezătoare, 
Ascultând, înŃelegând, ajutând, 
Păcat că a pierit, 
ProstuŃa. 
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Tema : Povestea crocodilului care plângea, după 
Vladimir Colin 
 Termen - cheie : personajul 
 

Crocodilul 
Rău, viclean, 
Plângând, minŃind, înşelând, 
Pe căprioară a mâncat, 
Păcat. 
 

Tema : Sărbătorile de iarnă 
Termeni - cheie : evenimente 
 

VacanŃa, 
Veselă, scurtă, 
Sosind, bucurând, plecând, 
A presărat în suflete 
Bucurie. 
 
Colindele 
Magice, tainice, 
Încântând, înfiorând, vestind, 
Tuturor ne-au adus 
Sărbătoarea. 
 
Crăciunul 
Sfânt, duios, 
Venind, bucurând, vestind 
Peste tot a-mpărŃit 
Fericire. 
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CADRUL DIDACTIC ŞI INFLUENłA SA MAJORĂ ÎN FORMAREA UNEI 
PERSONALITĂłI ECHILIBRATE 

 
Institutor Ghiulbera Amet  

Şcoala nr 33 “Anghel Saligny” ConstanŃa 
 

Din punct de vedere psihologic, personalitatea copilului, ca şi  a adultului în general, este 
definită printr-un ansamblu de trăiri psiho-socio-culturale, care are în vedere, pe de o parte 
sublinierea principalelor forme de manifestare a personalităŃii umane în propria sa ontologie, iar pe 
de altă parte  analiza echilibrată a componentelor care alcătuiesc întregul numit 
PERSONALITATE. 

Aspectele emoŃionale, trăsăturile caracteriale şi temperamentale, multifactorialitatea trăirilor, 
unei fiinŃe formează sub accepŃiune holistică definirea omului, ca epicentru al existenŃei, şi mai ales 
ca interacŃiune cu lumea înconjurătoare, cu ambientul socio-educaŃional, mai exact cu lumea în care 
îsi derulează existenŃa. 

Primordialitatea în analiza personalităŃii umane este reliefată de necesitatea punerii în centrul 
atenŃiei, a structurii care defineşte individual fiecare persoană cât şi plasarea pe primul palier 
analitic şi comparaŃional a similitudinilor şi deosebirilor dintre diferite tipuri de personalitate. 
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Modul în care psihologia s-a aplecat asupra conceptului de personalitate, inclusiv asupra 
personalităŃii copilului, a avut în primul rând, concepŃia fiecărei şcoli psihologia în parte, în acest 
sens putându-se exemplifica prin următoarele elemente: 

- în viziunea şcolii psihanalitice reprezentate în principal de Freud, personalitatea este o măsură 
a propriilor noastre instincte şi reflexe primare; 

- prin prisma şcolii structuraliste, personalitatea copilului, care ulterior va marca personalitatea 
viitorului adult, este reprezentată de o structură, care înglobează toate trăsăturile finite: caracter, 
temperament, conştiinŃă, emoŃie. 

Şcoala comportamentalistă pune accent pe analiza comportamentului uman, în formarea 
personalităŃii sale. 

Din punct de vedere socio-educaŃional, personalitatea se defineşte mai ales prin contactul pe 
care trăsăturile caracteristice unui individ îl au, cu ambientul familial, educaŃional reprezentat în 
principal de grădiniŃă şi şcoală la diferite nivele. În acest context, rolul familiei, al cadrelor didactice 
trebuie privit ca o simbioză, menită să modeleze şi să clădească eşafodajul unei personalităŃi solide 
şi echilibrate încă din faza copilăriei, folosindu-se de metodele specifice unei educaŃii continue, care 
să nu fie difuz răspândită în obiective secundare, ci dimpotrivă, să fie unitară şi axată pe acelaşi 
obiectiv comun. 

Cadrul didactic reuşeşte potenŃarea la un nivel ridicat  a personalităŃii copilului, utilizând 
metode adaptate, exigenŃelor unei activităŃi desfăşurate cu fiecare copil în parte.  

Din această cauză, învăŃătorul de exemplu, trebuie să-şi canalizeze energia psiho-emoŃională pe 
cunoaşterea cât mai profundă a trăsăturilor principale ale personalităŃii fiecărui copil şi în acelaşi 
timp trebuie să găsească mijloacele cele mai utile pentru a stimula componentele pozitive şi a inhiba 
pornirile sau trăirile negative, de care nu este  lipsită nicio personalitate. 

Antamarea (contragerea) teoretică a unor metode de a lucra cu un copil nu este nici pe departe 
suficientă. Practica eficientă în materie, poate da rezultatele de necrezut, într-un timp relativ scurt. 

Factorii de care trebuie să se Ńină cont în abordarea personalităŃii copilului sunt reprezentaŃi de 
trăsăturile senzoriale ale acestuia, de sensibilitatea sa emoŃională, de limbajul de care dispune şi de 
uşurinŃa interacŃiunii cu ceilalŃi sau de capacitatea de comunicare. 

Totodată un cadru didactic trebuie să fie foarte atent la influenŃa pe care o joacă asupra 
personalităŃii copilului, mediul extrinsec faŃă de portretul său psihic: colegii de clasă, partenerii sub 
aspect ludic, mass-media, noile provocări cum ar fi jocurile pe calculator etc. 

IntervenŃia eficientă a unui învăŃător trebuie să îmbrace diferite forme de acŃiune umană, cum 
ar fi specularea în sens pozitiv a principalelor trăsături care definesc sensibilitatea emoŃională a 
copilului, în sensul cultivării unor valori: toleranŃa, echilibrul în acŃiune, bunătatea, raportarea cât 
mai demnă la mediul social, interacŃiunea eficientă cu familia sau cu grupul de apartenenŃă şi cu cel 
de referinŃă. După parcurgerea fazei de preşcolaritate, în cadrul derulării normale a ciclului 
educaŃional, clasele I-IV au un rol determinant în influenŃarea pozitivă a personalităŃii copilului. 

După parcurgerea iniŃierii în planul personalităŃii, pe care o oferă grădiniŃa, şcoala se remarcă 
printr-o complexitate mai mare în ceea ce priveşte influenŃarea principalelor trăsături de 
personalitate a copilului. Este de evidenŃiat că învăŃătorul are un rol important în formarea ideii 
despre model sau prototip uman, care încolŃeste în mintea fiecărui copil. 

O manifestare cât mai adaptată  firescului, o conduită exemplară, cât şi o capacitate de 
comunicare care să plaseze în centrul său flexibilitatea îi pot oferi copilului, o percepŃie cât mai 
apropiată de realitate, privitor la înŃelegerea noŃiunii de exemplu pozitiv. 

AcŃiunea concertată (comună) a învăŃătorului în colaborare cu familia, dezvoltată în copil, mai 
exact în planul personalitătii sale, un limbaj care să aibă bogăŃia lexicală cerută pentru această etapă 
a vieŃii cât şi o acŃiune, prin care copilul să se raporteze într-o manieră benefică la colegii de clasă, 
dezvoltându-şi veritabile virtuŃi de personalitate, cum ar fi toleranŃă, răbdarea, dezaprobarea 
comportamentelor negative ale altora, dorinŃa de cunoaştere, echilibru emoŃional, implicare activă 
izvorată din bunătate, cât şi multe altele. 

ÎnvăŃătorul este dator să privească relaŃia cu copiii din propria clasă  ca pe o relaŃie de 
parteneriat., în care copilul să fie adultul din faŃa  sa şi căruia să-i împărtăşească, fără tăgadă 
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sentimentele de afecŃiune, respect, îndrumare pozitivă, comunicare cât mai liberă şi nu în ultimul 
rând liniştea sufletească reprezentând apanajul unei eficiente relaŃii de parteneriat. 

Acest parteneriat mai trebuie să se caracterizeze prin siguranŃa pe care învăŃătorul o oferă 
copilului în a-şi exprima punctele de vedere sau părerile pe diverse teme, cultivându-i astfel spiritul 
de iniŃiativă pentru existenŃa unui viitor adult cu imagine de sine echilibrată şi cu stimă faŃă de 
propria personalitate. 

O atitudine de inflexibilitate în relaŃia cu elevii din clasă, poate dăuna, dezvoltării unor 
raporturi  apropiate dintre învăŃător şi copii, creând totodată o neîncredere vizibilă pe care copilul o 
va afişa în mod deschis în momentul în care se va confrunta cu o situaŃie mai dificilă. 

Din punct de vedere logico-argumentativ, o relaŃie bazată pe interacŃiune reciprocă favorizează 
dezvoltarea personalităŃii copilului, îi oferă un cadru propice de manifestare, lansându-l pe o pistă a 
performanŃei psihologice, care să-i întărească portretul emoŃional. 

Logica elementară ne solicită să avem o atitudine care să promoveze în principal o cât mai 
liberă comunicare şi să-i traseze copilului direcŃii de acŃiune îndreptată în sens pozitiv. 

Rolul cadrului didactic, în ceea ce priveşte stimularea învaŃării trebuie sa aibă în vedere câteva 
comportamente determinante.  

Primul dintre acestea înseamnă iniŃierea unui proces educaŃional cât mai atractiv pentru elev 
favorizând desfăşurarea orelor de curs sub formă de mici dezbateri prin angajarea activă a copilului 
în vederea conturării unei perspective reale, asupra capacitătii pe care o are un anume elev. 

A doua componentă trebuie să se refere la modalitatea de evaluare, caracterizată prin 
obiectivitatea cadrului didactic, aceasta contribuind la formarea unui viitor adult, conştient de 
propriile capacităŃi şi aptitudini şi au o forŃă de analiză cât mai obiectivă. 

Nu în ultimul rând, este necesară din partea învăŃătorului o atitudine non-discriminatorie, 
stimulând copilul spre aceleaşi trăsături în viitor. 

Promovarea gustului pentru un estetic agreabil prin canalizarea spre aspectul ludic (joc), cât şi 
organizarea unor activităŃi culturale cum ar fi  cele de pelerinaj sau cele specific taberelor de creaŃie 
sunt alte componente pe care trebuie să le adopte un învăŃător în manifestarea sa în relaŃia cu elevii. 

Formarea unui comportament corespunzător regulilor sociale este o altă prioritate a cadrului 
didactic care poate printr-un sistem de recompense a atitudinilor pozitive cât şi cele de pedepse faŃă 
de cele negative să contureze o personalitate bine adaptată a copilului la mediul în care trăieşte. 

Putem emite câteva aserŃiuni concluzive referitoare la rolul cadrului didactic în formarea 
personalităŃii copilului: 

- În primul rând trebuie avut în vedere că personalitatea reprezintă un fenomen complex şi că 
fiecare  trăsătură este o mică verigă în alcătuirea acestui sistem  

- În al doilea rând cadrul didactic trebuie să se remarce printr-o preocupare constantă, pentru ca 
personalitatea copilului să ajungă la parametrii optimi specifici vârstei într-un timp cât mai scurt. 

Putem spune, aşadar, că una dintre reflectările importante în personalitatea copilului este 
reprezentată de implicarea, afecŃiunea şi atitudinea de ansamblu a unui cadru didactic performant. 
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ROLUL CREATIVITĂłII ŞI INOVĂRII DIDACTICE 
 ÎN INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 
Prof. Iuliana Badiu  

GrădiniŃa cu orar normal nr. 52 ConstanŃa 
 

Motto: “EducaŃia nu este pregătirea pentru viaŃă,  
                                                               seducaŃia este viaŃa însăşi.”  

(John Dewey) 
 

 Incluziunea şcolară poate fi definită prin promovarea de către instituŃiile de învăŃământ a unei 
atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înŃelegere a tuturor copiilor, indiferent de sex, 
apartenenŃă etnică şi socială, religie, naŃionalitate, rasă, limbă, infirmitate fizică şi psihică, naştere 
sau situaŃia copilului ori a părinŃilor sau tutorilor săi.  

Prin incluziune se înŃelege adaptarea unităŃii de învăŃământ la cerinŃele educabililor, oferind 
servicii educaŃionale speciale, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de învăŃare şi de participare a 
tuturor copiilor la toate activităŃile. 

Plecând de la realitatea că individualităŃile diferă, trebuie să înŃelegem semnificaŃia adevărată a 
întrebării “Cum putem trăi diferiŃi în acelaşi grup?”. Trebuie acceptată ideea că orice copil poate 
învăŃa, copiii şi părinŃii valorificaŃi în mod egal. Prin incluziunea şcolară se asigură astfel învăŃarea 
individualizată şi dezvoltarea abilităŃilor de lucru în echipă, promovând strategii eficiente pentru 
diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra copiilor şi între copii.  

EducaŃia incluzivă urmăreşte să reducă riscul de marginalizare şi excluziune socială a copiilor 
preşcolari cu diferite dizabilităŃi sau de diferite etnii, să dezvolte abilităŃi necesare pentru a face faŃă 
exigenŃelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalŃi copii în 
sistemul şcolar primar. 

Într-adevar, prejudecăŃile unor părinŃi şi educatoare constituie încă nişte frâne în implementarea 
acestui tip de educaŃie, alături de lipsa spaŃiului şi dotării necesare. 

Cu toate acestea se fac eforturi de realizare a unei bune incluziuni şcolare prin crearea unui 
sistem coerent şi coordonat de incluziune al copiilor preşcolari cu diferite dizabilităŃi, sau de alte 
etnii şi pregătirea celorlalŃi copii în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferenŃe de 
manifestare comportamentală sau verbală. 

Plecând de la premiza că fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este el 
un copil normal sau cu disabilităŃi, am găsit potrivit a aborda problema incluziunii, care poate fi 
pusă în practică prin tehnici concrete de predare şi adaptare curriculară individualizată, prin 
formarea şi dezvoltarea conştiinŃei tuturor copiilor pentru acceptarea tutoror ca fiind egali, prin 
orientarea strategiilor didactice prin folosirea metodelor activ-participative: problematizarea, 
învăŃarea prin cooperare, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, rezolvarea de conflicte. 

GrădiniŃa, prin principala ei caracteristică şi anume aceea că în centrul activităŃilor se află 
copiii, urmăreşte să includă copiii preşcolari cu diferite dizabilităŃi, de alte etnii, de provenienŃă 
socială etc. GrădiniŃa este un loc unde copiii vin cu plăcere, iar toŃi copiii sunt sprijiniŃi pentru a 
avea succes. Metodele de predare sunt diverse, răspunzând cerinŃelor şi nevoilor celor care învaŃă.  

Întâlnim în grădiniŃe copii de etnii diferite, copii care provin din medii de viaŃă sărace, copii cu 
C.E.S., copii cu ADHD, copii pe care trebuie să-i acceptăm aşa cum sunt, să-i înŃelegem şi să-i 
sprijinim, să le oferim un mediu cât mai atractiv în grădiniŃă şi nu numai, pentru că împreună 
formăm o societate. 

În grădiniŃă sunt copii de etnie turcă, tătară, aromână şi rromi, cărora li se oferă aceeaşi 
educaŃie. Problemele întâlnite se leagă în mare măsură de copiii rromi, deoarece există unele cadre 
didactice lipsite de profesionalism, empatie şi existenŃa unor informaŃii eronate cu privire la situaŃia 
rromilor. Însă cadrele didactice sunt sfătuite să se formeze profesional în problema educaŃiei 
incluzive. Din partea rromilor se poate spune însă că nu există ideea de voluntariat şi participare în 
cadrul unor activităŃi curriculare şi extracurriculare care se desfăşoară în grădiniŃă. Dar cu toate 
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acestea, se oferă acelaşi sprijin pentru educaŃia copiilor rromi, prin implicarea şi participarea lor la 
diferite proiecte, parteneriate, concursuri. Deasemenea, pentru promovarea egalităŃii de şanse atât 
din perspectiva educatoarelor, părinŃilor copiilor rromi cât şi ideea formată a celorlalŃi copii, se pot 
crea grupuri mixte de copii de lucru. Acest demers este funcŃional şi benefic, copiii rromi nefiind 
daŃi la o parte, iar celorlalŃi copii li se insuflă dreptul la educaŃie în mod egal pentru fiecare. 

O majoră problemă accentuată în zilele noastre datorită crizei economice mondiale se referă la 
situaŃia copiilor ce provin din medii de viaŃă sărace. Există în România o comunicare deficitară între 
membrii societăŃii, iar încapacitatea de a beneficia de participare la unele activităŃi extracurriculare 
este limitată iar uneori chiar eliminată datorită salariilor mici ale părinŃilor şi costurilor mari de pe 
piaŃă, situaŃie resimŃită de către copil, în deficitul acestuia. Am creat, cu toate acestea, alături de 
ceilalŃi părinŃi, un sprijin pentru aceşti copii, oferindu-le posibilitatea de a putea fi implicaŃi alături 
de colegi în activităŃile desfăşurate. BineînŃeles, nu este o metodă ideală de a ajuta aceşti copii, dar 
considerăm că nici nu trebuie înlăturaŃi atunci când este vorba despre vizionarea unui teatru de 
păpuşi, sau despre participarea la un anumit concurs, sau chiar şi despre o mică amintire din 
grădiniŃă reprezentată de o fotografie cu întreg colectivul. Printr-o expoziŃie cu vânzare a produselor 
copiilor, printr-o tombolă, printr-un concurs de genul “Greşeala se plăteşte” (joc foarte îndrăgit de 
copii, prin care li se dezvoltă şi spiritual competitiv) sunt nişte mici exemple de adunare de fonduri 
pentru aceşti copii ce merită să beneficieze de aceleaşi drepturi că toŃi ceilalŃi.  

Copiii cu cerinŃe speciale, copiii ale căror capacităŃi sunt dezvoltate sub media vârstei, de 
natură fizică sau psihică trebuie de asemenea încurajaŃi pentru că toŃi au dreptul la educaŃie, pentru 
că toŃi sunt capabili să înveŃe, pentru că toŃi au de câştigat, chiar şi cei cu dezvoltare normală, care 
se vor obişnui cu diversitatea, cu faptul că nu este nici o problemă dacă aceşti copii sunt diferiŃi.  

Există copii cu CES în majoritatea grădiniŃelor, iar educatoarea are obligaŃia de a-i cunoaşte pe 
fiecare în parte, de a-i cunoaşte posibilităŃile la activităŃi. Alături de educatoare, un rol major le 
revine părinŃilor, care trebuie să fie conştienŃi că există probleme în dezvoltarea copilului. Dacă nu 
au făcut-o până în momentul intrării în grădiniŃă, atunci ei trebuie să fie îndrumaŃi de educatoare 
către un specialist, fie că e vorba de psiholog, de logoped sau chiar pentru recuperări fizice.  

În grupa pe care o conduc am doi copii cu cerinŃe speciale. Unul dintre ei, G.E., este dezvoltat 
fizic normal, dar cu imaturitate comportamentală, iar cel de-al doilea, M.R., este dezvoltat psihic 
normal, dar cu semipareza (în partea de jos).  

G.E. provine dintr-o familie biparentală, fiind  singur la părinŃi. Familia are o stare materială ce 
îi permite un trai decent, din familie lucrând tatăl, mama fiind casnică. Este un băiat de 3 ani şi 6 
luni, cu o dezvoltare fizică normală, diagnosticat cu imaturitate comportamentală şi dislalie 
polimorfă. La intrarea în grădiniŃă, nivelul de inteligenŃă era subnormal, capacitatea de memorare 
redusă, atenŃia instabilă, nu comunica. Tocmai de aceea, adaptarea la mediul grădiniŃei se face 
foarte greu, restul grupei îl respinge tocmai pentru că el nu vorbeşte deloc şi are o stare de agitaŃie 
permanentă, gesturi necontrolate şi violenŃe. În gândire prezintă dificultăŃi de a opera, analiza şi 
compara, de a clasifica (după 1 criteriu), prezintă semne de hiperactivitate, iar la nivelul organelor 
de simŃ nu s-au constatat probleme, motricitatea generală fiind normală, dificultăŃi având în ceea ce 
priveşte motricitatea fină. Prin urmare am luat legătura cu părinŃii copilului şi i-am îndrumat întâi 
spre psihologul existent în unitate, apoi ulterior am aflat că a luat legătura şi cu un logoped. 
Psihologul a diagnosticat copilul că având un uşor retard, manifestat prin slaba capacitate de 
analiză, sinteză, comparaŃie, dislalie polimorfă, toate problemele fiind cauzate de  tratarea copilului 
în familie la un nivel scăzut, precum şi evitarea constatării elementelor de comportament hiperactiv. 

În măsura în care se poate, am încercat să remediez problemele în cadrul activităŃilor curente cu 
grupă, prin dezvoltarea potenŃialului cognitiv al copilului în vederea integrării sale în activităŃile 
grupei, prin dezvoltarea abilităŃilor de comunicare şi ulterior corectarea vorbirii, prin însuşirea unor 
reguli de comportare în grup, prin implicarea lui în diverse activităŃi în grupuri mici de copii.  

Cu ajutorul metodei Brainstorming-ului se pot forma comportamente creative prin exersarea 
gândirii divergente, menită să conducă la elaborarea unor soluŃii personale pentru problemele 
întâlnite, în cazul acesta îndepărtarea copilului din grup. Se amintesc copiilor regulile şi drepturile 
fiecăruia, discutate anterior în momentul intrării în grădiniŃă, despre cum trebuie să ne comportăm 
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unii cu alŃii. Copiii îşi expun ideile, soluŃiile despre cele întâmplate, iar eu, ca educatoare, am notat 
fiecare idee, părere. După ce se revine asupra lor, se analizează împreună, se caută tot împreună 
soluŃia cea mai bună pentru toŃi. În urma discuŃiilor avute pe bază unor întrebări de genul: ”Ce ştiŃi 
despre...?”, ”De ce credeŃi că s-a întâmplat?”, ”Ce aŃi fi făcut în locul...?”, ”De ce credeŃi că a 
procedat aşa?” ”Ce sfaturi i-aŃi da?”, ”Cum se poate corecta?”, majoritatea îşi schimbă părerile, 
opiniile, acestea devenind pozitive, iar acceptarea copilului în grup va fi mult mai uşoară.  

Am inclus copilul în activităŃi ce presupuneau înŃelegerea lucrurilor, a fenomenelor, 
persoanelor şi a situaŃiilor de viaŃă, am exersat cu acesta observând obiectele din mediul imediat 
înconjurător, jucării şi obiecte, atrăgându-i atenŃia asupra unor asemănări şi deosebiri între obiecte. 
Prin multe imagini şi limbaj, cuvinte, copilul a început să fie captat de anumite activităŃi, 
participând pentru moment doar cu prezenŃa alături de ceilalŃi copii din grupă. Nu mai este la fel de 
violent, dar încă mai are probleme comportamentale, de hiperactivitate.  

În ceea ce priveşte obiectivul propus de dezvoltare a comunicării, merge mai greu, dar având 
sprijinul familiei care la rândul ei îl însoŃeşte pe copil la logoped, exersând suplimentar  chiar şi la 
memorarea de scurte poezii, copilul a făcut un progres în sensul că încearcă să articuleze propoziŃii 
scurte.  

Întotdeauna am avut grijă să stea în apropierea mea, motivând că este ajutorul meu, l-am 
antrenat în exerciŃii de focalizare a atenŃiei ca de exemplu: “Caută greşeala”, “Ce lipseşte?”, “Unde 
s-a ascuns?”. Acordându-i atenŃia cuvenită şi răsplătindu-l atunci când a progresat, copilul, G.E., a 
prins mai mult curaj, lucru ce semnifică faptul că şi el este un copil ca toŃi ceilalŃi şi trebuie integrat 
şi acceptat în societate.  

 În cazul băiatului de 3 ani şi 8 luni, M.R., care este dezvoltat normal din punct de vedere 
psihic, dar în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică suferă de semiparalizie, având dificultăŃi de 
deplasare, integrarea  acceptarea acestuia   de către copii a fost   datorită  comunicării.  

În cazul băiatului de 3 ani şi 8 luni, M.R., care este dezvoltat normal din punct de vedere psihic, 
dar în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică suferă de semiparalizie, având dificultăŃi de deplasare, 
integrarea şi acceptarea acestuia în grădiniŃă de către copii a fost mai uşoară datorită existenŃei 
comunicării. Mobilitatea şi echilibrul nu sunt încă bine conturate, iar datorită semiparaliziei copilul 
a început să meargă abia la vârsta de aproape 3 ani. Cu toate acestea, copilul este dornic să 
progreseze, fiind încurajat de părinŃi, iar în grădiniŃă copilul încearcă să înveŃe să se descurce 
singur, să-şi formeze independenŃa şi stabilitatea proprie. 

Au fost însă copii care îl evitau, îl respingeau, dar prin antrenarea lor în jocuri statice, ce nu 
necesitau deplasări rapide şi pe distanțe mari, copiii au învăŃat să-l înŃeleagă, să-l accepte şi chiar  
să-l ajute atunci când are nevoie, pentru că “noi am învăŃat la grădiniŃă că suntem egali, avem 
aceleaşi drepturi şi reguli”. 

Prin intermediul activităŃilor de dezvoltare a limbajului şi comunicării (DLC), în special prin 
povestiri din care reies aspectele pozitive, cum ar fi curajul, bunătatea, hărnicia, altruismul, se 
dezvoltă spiritul de compasiune şi solidaritate, despre persoane aflate în dificultate sau neajutate. 
Chiar şi memorizările sensibilizează copiii spre prietenie, ajutor, toleranŃă, simpatie. De asemenea 
activităŃile de ştiinŃe (DŞ) îi ajută pe copii să cunoască şi să respecte fiinŃa umană, indiferent de 
ipostaza socială în care se află aceasta, să respecte vieŃuitoarele şi să le îngrijească, să respecte 
mediul înconjurător ce ne oferă casă şi hrană în primul rând, să-şi însuşească normele morale ale 
colectivităŃii din care fac parte. Aceste cunoştinŃe acumulate pot fi redate şi prin activităŃile de 
desen, pictură, modelaj, activităŃi practice şi activităŃi muzicale (DEC), activităŃi ce au valenŃe 
importante în ceea ce priveşte educaŃia morală. Copiii învaŃă astfel să fie mândri când participă la 
ajutorul unui coleg sau prieten şi acesta exaltă de bucurie că a reuşit să realizeze lucrări la fel ca 
ceilalŃi, să fie egal cu ceilalŃi.  

Copilul cu ADHD, G.A., băiat de 5 ani şi 4 luni, provine dintr-o familie biparentală, ambii 
părinŃi lucrează şi îi oferă tot sprijinul copilului lor. PărinŃii au înŃeles că acesta trebuie ajutat atât de 
ei cât şi de educatoare să-şi mărească posibilităŃile de concentrare a atenŃiei. Un prim pas necesar 
realizării acestui obiectiv este acceptarea condiŃiei deosebite a copiilor care suferă de acest sindrom 
şi acordarea de sprijin constant materializat în recompense, laude şi aprecieri verbale în public.  
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Pentru a-l putea integra pe copil în grupul de copii şi apoi în societate şi pentru succesul 
copilului trebuie lucrat atât de familie cât şi de educatoare la managementul timpului acordat. 
PărinŃii ai căror copiii au ADHD, prin conştientizarea tuturor că învăŃarea, autocontrolul şi 
autoorganizarea au un rol important, trebuie să stabilească un program clar de activitate prin 
instalarea unui ceas în camera copilului, prin utilizarea unui calendar şi prin crearea unui spaŃiu 
destinat exclusiv sarcinilor de lucru. În momentul în care copilul cu ADHD progresează, rezolvă 
sarcinile date, este bine a aplica un sistem de recompense simbolice, dar şi sancŃiuni pentru 
comportamente indezirabile.  

Trebuie identificate în primul rând nevoile copilului, activităŃile preferate, pentru a-l putea 
implica frecvent în contexte ce-i stimulează comportamentele dorite, dar şi pentru a-l implica şi 
stimula să lucreze în echipe în special în care a dat cele mai bune rezultate. Aşadar trebuie să 
conştientizăm şi să accentuam punctele tari ale copilului.  

ActivităŃile libere, jocurile de rol, jocurile de construcŃii lasă deschisă posibilitatea consolidării 
unor comportamente, imită conduitele adulŃilor, îi ajută să înŃeleagă situaŃii diferite, să se adapteze, 
să accepte şi să înŃeleagă diferenŃele de opinii dintre persoane. Interpretând rolurile unor personaje 
cunoscute sau mai puŃin obişnuite, după propria lor experienŃă, copiii înŃeleg mai bine propriul rol şi 
rolul celor din jur şi îşi dezvoltă capacităŃile empatice, gândirea critică şi puterea de decizie, se 
evidenŃiază modul corect sau incorect de comportare a unui copil, iar lucrând împreună stabilesc ei 
singuri relaŃii interpersonale şi de cooperare. 

Foarte important este de asemenea şi timpul petrecut în familie şi cu familia, evitându-se cât de 
mult posibil contactul cu televizorul şi calculatorul, pentru a putea valoriza modelele de viaŃă 
pozitive. 

În cadrul activităŃilor desfăşurate în grădiniŃă, educatoarea trebuie să aşeze copilul sau copiii cu 
ADHD cât mai aproape de aceasta şi trebuie să adapteze strategiile aplicate la caracteristicile 
copilului/copiilor cu ADHD, printr-o comunicare simplă, accesibilă, prin prezentarea sarcinilor pe 
fragmente mici, prin oferirea de modele de acŃiune (foarte importantă pentru copiii cu ADHD) dar 
şi prin recompensarea copilului, aşa cum am specificat mai sus. Din ambele părŃi, atât din grădiniŃă 
cât şi din familie, trebuie pornit de la ideea că acest copil nu trebuie considerat bolnav, ci înŃeles şi 
ajutat, prin multă răbdare şi încurajări repetate oricât de mici sau mari ar fi progresele. 

Prin jocul educativ ”Caută fără să vezi” copiii îşi dezvoltă respectul şi încrederea în sine, 
înŃeleg ideea că diferenŃele sunt pozitive şi utile. Copiii, legaŃi la ochi, trebuie să-şi recunoască 
colegii prin atingerea părului, nasului, feŃei, hainelor, iar prin discuŃii purtate ulterior jocului se 
evidenŃiază importanŃa diferenŃelor fizice existente între fiecare persoană, dar şi calităŃile pe care le 
au şi beneficiile faptului că putem vedea, putem auzi. Se vor conştientiza astfel efectele negative ale 
prejudecăŃilor, iar abordarea situaŃiilor conflictuale va fi privită din prisma ”câştig-câştig”. 

Pentru ca incluziunea socială în grădiniŃă să devină o realitate, este nevoie de un parteneriat real 
şi deschis, de o colaborare eficientă între mai mulŃi factori cu putere de decizie în spaŃiul 
educaŃional: inspectoratele şcolare, consiliile locale, instituŃii, părinŃi. 

EducaŃia incluzivă trebuie percepută ca un proces în asigurarea calităŃii vieŃii persoanelor aflate 
în dificultate şi ca o măsură de conştientizare a rolului de instituŃie publică a grădiniŃei, în care toŃi 
au dreptul să aibă acces, ca şi cetăŃeni cu drepturi egale ai comunităŃii, în condiŃiile în care 
incluziunea şcolară este considerată un act responsabil, asumat de personalul grădiniŃei, de 
comunitate, de familie. 

Pentru a forma o societate bună, fiecare membru trebuie să se simtă inclus, valorizat şi în care 
fiecare participă. EducaŃia incluzivă este exact educaŃia pentru o astfel de societate, prin care se 
elimină prejudecăŃile la adresa unor grupuri, deoarece învăŃăm să trăim împreună întâlnindu-ne unii 
cu alŃii, vorbind, mâncând,cântând, dansând, jucându-ne împreună, promovând astfel înŃelegerea, 
toleranŃa şi respectul reciproc. 

Putem spune aşadar că educaŃia incluzivă este o provocare pentru schimbarea atitudinilor, a 
mentalităŃilor, a politicilor şi practicilor de marginalizare, excludere şi segregare, iar copiii, 
indiferent de dizabilitatea sau dificultatea de învăŃare, au un rol de jucat în societate. 
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Cine doreşte să se mai convingă o dată de însemnătatea trecutului ca factor de legitimare a 

prezentului, se poate opri la valoarea documentară a textului literar. În paginile ce urmează ne-am 
propus să arătăm că dezideratul literaturii se proiectează pe fundalul unor elemente complexe de 
ordin istoric, social, estetic, iar promovarea valorilor în rândul şcolarilor constituie un factor eficient 
în dezvoltarea personală a acestora. 

La nivelul unei societăŃi în care problemele individului postmodern sunt din ce în ce mai 
complexe, se simte acut nevoia impunerii unor modele culturale şi istorice. Deziderat al educaŃiei 
formale, raportarea la astfel de modele reclamă cu necesitate o revalorizare a actului lecturii, cu atât 
mai mult cu cât mesajele transmise de mass-media şi utilizarea internetului exercită asupra 
adolescenŃilor şi preadolescenŃilor o adevărată fascinaŃie. 

Lectura sau ascultarea unei opere literare trezeşte o emoŃie asemănătoare cu aceea pe care o 
avem la contemplarea realităŃii înseşi. Spre deosebire de ştiinŃă care ne oferă noŃiuni despre 
realitate, literatura ne înfăŃişează realitatea în imagini vii, contribuind la consolidarea concepŃiei 
despre viaŃă şi lume. Şi pentru că viaŃa dă naştere literaturii, în operele literare este firesc să apară şi 
evenimente istorice. Nume rezonante în istoria românilor au fost redate literar prin opere de o 
inestimabilă valoare. Cert este că  personajele  create în cadrul operelor literare şi evenimentele la 
care acestea iau parte nu se pot suprapune mereu datelor oferite de istorie şi, desigur, nici nu se 
recomandă din punctul de vedere al cerinŃelor impuse de o operă beletristică. Numeroase opere  
literare care prezintă figuri  istorice şi evenimente esenŃiale din viaŃa poporului nostru  îşi refuză 
ficŃiunea şi îşi asumă, în schimb, o valoare documentară, menŃinându-se, fireşte, în lumea literaturii. 
Însă în alte opere literare, punctul de plecare nu are nicio intenŃie de "reconstituire" istorică. 
Limitele acestora sunt ale verosimilului artistic şi mai puŃin ale adevărului istoric. 

Atitudinea elevului faŃă de opera literară e calificată ca o construcŃie amplă de reacŃii afective 
dinspre subiectul educaŃiei literar-artistice în ceea ce priveşte  opera literară, axată pe 
comprehensiune, experienŃă lectorală, interes, motivaŃie, selectivitate, gust estetic. Rolul educativ al 
studierii literaturii în şcoală este unul major, întrucât, prin lectura operelor literare, elevii au 
posibilitatea să-şi formeze convingeri şi sentimente morale şi să-şi lărgească orizontul intelectual . 

JudecăŃile de valoare ale subiectului sunt raportate la idealurile artistice, crezul artistic, sistemul 
de valori general-umane, orientând subiectul la o anumită comportare vizavi de opera literară ca 
pretext al cunoaşterii de sine, al descoperirii propriei identităŃi. 

După cum sugerează Hayden White în lucrarea sa Tropics of Discourse, scrierea istoriei până 
către sec. al XIX-lea, era subordonată literaturii, istoria fiind considerată ca un gen literar. Odată cu 
revoluŃia franceză şi cu inventarea dihotomiei dintre adevăr şi ficŃiune, istoria este plasată, prin 
intenŃionalitate, în contraponderea literaturii. Începând din acel moment, în mod tradiŃional, istoriei 
i s-a atribuit misiunea de a descoperi "adevărul" realităŃii societăŃilor trecute şi prezente şi de a 
proroci viitorul şi sensul dezvoltării umane. În acelaşi timp, în opinia multora literatura are misiuni 
mai puŃin explicite şi cu mai puŃine responsabilităŃi sociale căzând, din acest punct de vedere, în 
sfera secundarului. 
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Utilitatea socială a cunoaşterii istorice se manifestă doar mediat, adică prin impactul său asupra 
felului cum oamenii concep lumea şi relaŃiile sociale. De aici se desprinde uşor funcŃia cognitivă, 
informativă şi formativă a istoriei. Aceasta funcŃie poate fi observată în manualele şcolare şi 
literatura de specialitate sau, deseori, în literatura beletristică . 

Prin intermediul literaturii sunt valorificate frecvent aspecte privind istoria naŃională, astfel  
încât evenimentul istoric devine un pretext al textului. Comunicarea prin intermediul operelor 
literare a faptelor istorice care au marcat destinul poporului nostru de-a lungul anilor, constituie un  
deziderat al multor autori. Acest aspect probează faptul că istoria  trasează una dintre coordonatele 
fundamentale ale educaŃiei permanente, dovedind deschiderea temporală nelimitată a activităŃii de 
formare şi dezvoltare a personalităŃii umane, pe toată durata vieŃii. 

Centrarea asupra resurselor istoriei şi exploatarea acestora în cadrul actului didactic trebuie să 
fie obiective principale, întrucât activităŃile didactice bazate pe comunicarea acestora către elevi, 
integrate în cadrul instruirii, proiectate de profesor în contextul specific disciplinei limba şi 
literatura română, au ca efect descoperirea propriei identităŃi, prin raportarea la modele demne de 
admiraŃia întregului neam. 

Strategiile didactice care promovează interdisciplinaritatea, îşi găsesc operativitatea atunci 
când, în cadrul predării ca act de comunicare, mesajul pedagogic transmis este receptat corect şi 
descifrat de către elev. Astfel, mesajul pedagogic, elaborat de către profesor, presupune 
selecŃionarea informaŃiilor cu valoare formativă optimă, conform exigenŃelor impuse de noul 
curriculum, în baza cărora învăŃarea trebuie centrată pe formarea personalităŃii elevului şi pregătirea 
acestuia pentru viaŃă şi societate. Profesorul trebuie să stăpânească aşadar tehnicile de persuasiune, 
iar elevul, la rândul său, să manifeste capacităŃi empatice cu ajutorul cărora să intuiască aspecte ale 
realităŃii prin identificare afectivă. 

Comunicarea eficientă a datelor istorice conduce la realizarea unei atitudini necondiŃionat 
pozitive faŃă de adevăratele valori, pentru că elevul realizează faptul că îi este transmisă o 
experienŃă socială milenară, de natură să îi fie de folos în efortul  său de a se afirma ca 
individualitate autentică, valoroasă, în cadrul societăŃii. Procesul de comunicare a datelor istorice 
constituie un imperativ al dezvoltării vieŃii moderne, al întreŃinerii relaŃiilor interumane, cultivând 
disponibilitatea de a colabora cu cei din jur într-o manieră diplomatică, evitând erorile trecutului. 
De altfel, evoluŃia conŃinutului conceptului de patrie de-a lungul istoriei culturii române oglindeşte 
istoria mentalităŃilor. În acelaşi sens al lecturii, dacă admitem că patria este unul dintre miturile 
originare ale literaturii române (fundamentând constructul etnic identitar), avatarurile respectivului 
mit de-a lungul istoriei literaturii ne vor releva relaŃia sa particulară "cu valorile fundamentale ale 
comunităŃii" în ansamblul său, având tocmai "scopul de a asigura coeziunea acesteia". 

Un exemplu elocvent în ceea ce priveşte oglindirea faptelor istorice în cadrul textului literar îl 
constituie opera lui Mihai Eminescu. Legătura operei eminesciene cu devenirea noastră istorică  nu 
poate fi contestată, Eminescu fiind “modelul absolut spre care tind fără excepŃie reprezentanŃii 
literaturii româneşti”. Articolele publicate în paginile “Timpului” nu numai că au atras atenŃia 
contemporanilor, provocând mare vâlvă, dar impresionează şi astăzi generaŃii de şcolari, prin 
vibraŃia lor patriotică, prin admiraŃia faŃă de curajul şi spiritul de jertfă al ostaşilor români în 
Războiul pentru independenŃa naŃională din 1877, ca şi prin luciditatea cu care poetul judeca 
realităŃile din actualitatea social-politică a acelor ani. Pilduitoare rămân, astfel, cuvintele cu care 
Mircea îl întâmpină pe Baiazid (Scrisoarea III), ca o neîndoielnică şi directă manifestare poetică a 
atitudinii şi sentimentelor lui Eminescu. 

Poetul se simte dator să slujească cu devotament şi credinŃă cauza poporului, a cărui istorie 
trebuie să constituie principala sursă de inspiraŃie a oricărui scriitor. Opera de mare originalitate 
creată de Eminescu cuprinde într-o viziune unică experienŃa înaintaşilor şi a contemporanilor şi 
deschide orizonturi noi tuturor lectorilor. Comparând evenimentele istorice interne cu cele externe, 
Mihai Eminescu constată că „într-un timp în care Europa toată se bătea în capete, noi am avut 
nenorocirea de-a avea dup-olaltă, o dată în Muntenia, pe-un Mircea, apoi în Moldova pe Ştefan cel 
Mare. Acesta din urmă era fiul de suflet al lui Mircea, el copilărise la curtea de Argeş şi la 
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Târgovişte, el avea aceeaşi tendinŃă de a uni creştinătatea contra Semilunei; c-un cuvânt avea o idee 
superioară individualităŃii sale”. 

Autentic reprezentant al aspiraŃiilor româneşti, identificându-se cu poporul său, european prin 
viziune istorică,  Eminescu manifestă o preocupare deosebită pentru redarea istoriei la nivelul 
literaturii. El este doar unul dintre scriitorii care au transmis urmaşilor săi respectul pentru istorie, 
lărgind orizontul lumii pentru noi toŃi. 

Textul literar devine pentru toŃi o sursă de exemple  deoarece,  prin valoarea şi frumuseŃea lor 
artistică , prin eroii şi evenimentele relatate, operele literare oferă modele de conduită. Literatura 
este influenŃată de existenŃa socială şi, la rândul său, influenŃează existenŃa socială, într-un joc 
dialectic de acŃiuni reciproce. Astfel , într-o lume în care modelele sunt în derivă , textul literar ajută 
elevii aflaŃi la vârsta adolescenŃei şi preadolescenŃei să-şi descopere propria identitate.  

În contextul multicultural al societăŃii europene, şcoala deŃine un rol esenŃial în formarea unor 
cetăŃeni conştienŃi de menirea pe care o au în viaŃa socială şi spirituală a contemporaneităŃii. 
Aceasta solicită înŃelegerea trecutului şi sensibilitatea pentru descoperirea modalităŃilor de 
demonstrare a evenimentelor. În societatea contemporană se impune formarea capacităŃii de a 
reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaŃionării cunoştinŃelor din 
diferite domenii. Pornind de la realitatea istorică, deseori imaginea unor personalităŃi istorice  se 
proiectează în creaŃiile folclorice şi în literatura cultă, dând naştere unora dintre cele mai însemnate 
opere cu caracter documentar. 

Este imperios necesar ca dragostea faŃă de neam şi respectul faŃă de istoria acestuia să fie 
transmise mai departe, de către profesori care vor valorifica materialul literar şi fondul nostru 
istoric.Metodele de utilizare pentru realizarea obiectivelor fac ca faptele şi legităŃile, evenimentele 
şi interpretările istorice să fie cât mai aproape de realitate. OpŃiunea profesorului pentru o metodă 
sau alta constituie o decizie de mare complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcŃie 
de obiective, de conŃinutul procesului instructiv, de particularităŃile de vârstă şi de cele individuale 
ale elevului, de experienŃa şi competenŃa didactică a profesorului. Pentru elev metodele utilizate 
constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric, a culturii şi 
comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi de a descoperi lucruri noi. Astfel elevii, capătă noi 
deprinderi intelectuale şi capacităŃi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente. 

Aşadar, în contextul societăŃii româneşti moderne, se impune înzestrarea elevului cu un 
ansamblu structurat de componente de tip funcŃional. ÎnvăŃământul trebuie să corespundă cerinŃelor 
sociale exprimate în termeni de achiziŃii finale, uşor evaluabile. Din această perspectivă, finalităŃile 
şcolii propun formarea unui absolvent îm măsură să contribuie la articularea propriilor trasee de 
dezvoltare intelectuală şi să se integreze activ în viaŃa socială. 

Şcoala trebuie să asigure elevului formarea capacităŃii de a reflecta asupra lumii, de a formula 
şi de a rezolva probleme pe baza relaŃionării cunoştinŃelor din diferite domenii;dezvoltarea 
competenŃelor funcŃionale esenŃiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică luarea 
deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaŃii complexe;cultivarea expresivităŃii 
şi a sensibilităŃii în scopul împlinirii personale şi al promovării unei vieŃi de calitate; formarea 
autonomiei morale. 

Formarea capacităŃii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza 
relaŃionării cunoştinŃelor din diferite domenii reprezintă prima finalitate pe care şi-o propune şcoala. 

Abordarea inter-şi transdisciplinară a conŃinuturilor ştiinŃifice din programele şcolare oferă 
elevilor imaginea aceluiaşi conŃinut (fenomen) privit din perspectiva diferitelor discipline şi 
relaŃionărilor acestora . Şcolarul şi preşcolarul sunt puşi în situaŃia să gândească, să-şi pună 
întrebări, să facă legături între aspectele studiate la fiecare disciplină în parte şi astfel nu vor mai 
percepe fenomenul studiat izolat, ci cumulând ceea ce ştiu despre el din punctul de vedere al 
diferitelor discipline, acestea completându-se şi influenŃându-se reciproc. 

O astfel de abordare inter -şi/sau transdisciplinară a unităŃilor de conŃinut din programele 
şcolare sau din programele de CDŞ după care se lucrează la clasă, are valenŃe pozitive atât din punct 
de vedere al înŃelegerii conŃinutului ştiinŃific de către elevi, cât şi prin valorile şi atitudinile pe care 
reuşeşte să le formeze acestora, cum ar fi dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit 
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de obiectivitate şi imparŃialitate; dezvoltarea independenŃei în gândire şi acŃiune; manifestarea 
iniŃiativei şi a disponibilităŃii de a aborda sarcini variate; manifestarea curiozităŃii ştiinŃifice şi 
stimularea imaginaŃiei etc. 

Instruirea interdisciplinară sau cea transdisciplinară presupune o serie de interacŃiuni care se 
manifestă prin preluarea de metode, de cunoştinŃe sau a unui limbaj specific unei anumite 
discipline; descrierea în paralel a aceluiaşi fenomen sau a unor aspecte diferite ale aceluiaşi 
fenomen; oferirea de cunoştinŃe necesare în alte discipline. 

Programele de CDŞ fiind mult mai flexibile din punctul de vedere al unităŃilor de conŃinut, pot 
fi structurate cu uşurinŃă inter- şi/sau transdisciplinar, astfel încât permit abordarea unităŃilor de 
conŃinut din perspectivă inter- şi transdisciplinară, având drept avantaj dezvoltarea la elevi a 
gândirii logice, realizarea de conexiuni între informaŃiile provenite din diferite domenii,cum ar fi 
literatura şi istoria, deprinderi de lucru în grup şi individual, dezvoltarea creativităŃii . 

Însuşirea de către şcolari şi preşcolari a unor noŃiuni de istorie prin intermediul literaturii 
reprezintă un obiectiv pe care cadrul didactic trebuie să îl aibă permanent în vedere, căci istoria este 
un nesecat izvor de învăŃătură şi de înŃelepciune. 

În acest scop , am realizat lecŃii demonstrative , în colaborare grădiniŃă-şcoală, în cadrul cărora 
am evidenŃiat anumite aspecte de ordin literar şi istoric. În cadrul acestora am folosit o serie de 
metode moderne de lucru, printre care putem enumera jocul de rol, scaunul autorului, lectura prin 
audiŃii (implementarea unui curs opŃional de „Lectură prin audiŃii” – la clasele a V-a şi a VI-a), 
metoda – mozaic . 

Spre exemplu, pentru a se edifica în ceea ce priveşte rolul lui Ştefan cel Mare în evoluŃia 
evenimentelor istorice, elevi ai Grupului Şcolar „Carmen Sylva” au recitat (pe roluri) din poezia 
„Muma lui Ştefan cel Mare” şi un fragment din poezia „Daniel Sihastru”, ambele scrise de Dimitrie 
Bolintineanu, ulterior purtându-se discuŃii despre însemnătatea domniei lui Ştefan cel Mare. S-a 
făcut apoi audiŃia unei secvenŃe din piesa de teatru „Apus de soare” de Barbu Ştefănescu 
Delavrancea , după care preşcolarii au fost încurajaŃi , prin jocul de rol, să-şi imagineze că ar fi 
Ştefan cel Mare („Ce le-aŃi spune celor care ar veni în Ńara noastră pentru a o cuceri ?”).  

Imaginea istorică a lui Mircea cel Bătrân a fost conturată apoi prin recitarea alternativă, facută 
de preşcolari şi de elevi ai clasei a VIII-a A, a unor secvenŃe elocvente din    „Scrisoarea III” de 
Mihai Eminescu. 

Metoda mozaicului a fost aplicată ca metodă modernă de învăŃare prin cooperare, în sensul că 
şcolarii şi preşcolarii au fost împărŃiŃi în patru grupuri care au primit fiecare câte un fragment din 
textul „Moştenirea urmaşilor” după Petru Dumitru Popescu . Elevii de clasa a VIII-a au citit 
preşcolarilor fragmentele date, apoi fiecare grup a studiat foarte bine fragmentul respectiv de text. 
Ulterior, fiecare grup şi-a desemnat câte un reprezentant care a „predat” cunoştinŃele însuşite 
celorlalŃi. Elevii din grup au pus unele întrebări, au cerut lămuriri: Cine a fost Mihai Viteazul? Ce a 
poruncit Mihai oştenilor săi? Cum au răspuns oştenii? Cum va apăra łara Românească steagul? 

Am constatat că, în urma acestei activităŃi, atât şcolarii, cât şi preşcolarii şi-au însuşit bine 
conŃinuturile lecŃiei, fiind capabili să prezinte rolul istoriei şi al literaturii în dezvoltarea personală.    

În concluzie, cadrul didactic are rolul de a arăta că literatura este unul dintre obiectele care 
contribuie la realizarea educaŃiei estetice a elevilor şi nu trebuie să neglijeze raportarea permanentă 
la alte domenii, cum ar fi arta, ştiinŃa sau istoria, având continuu în atenŃie cristalizarea criteriilor de 
apreciere a valorilor.  
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ÎNVĂłĂTORUL-MODEL ŞI ETALON ÎN VIAłA ELEVILOR SĂI  
 

Institutor: Mariana Ciubotariu  
Şcoala cu clasele I-VIII Nisipari, ConstanŃa 

 
“ Îmi voi exercita misiunea cu conştiinŃă şi demnitate. 

Voi vedea în elevii mei nu atât şcoala, cât copiii, şi nu voi 
uita niciodată că, pentru partea care-mi revine, sunt 
răspunzător de destinul lor.  

Voi menŃine prin toate mijloacele de care dispun onoarea 
profesiei didactice.  

Colegii mei vor fi prietenii mei. 
Fac aceste promisiuni în mod solemn, liber pe onoare!” 

       (R. Dottrens) 
 

Nu-mi amintesc să fi depus  solemn acest jurământ în faŃa vreunei asistenŃe pretenŃioase (aşa 
cum fac alte categorii profesionale precum medicii), dar cred că am un crez asemănător dupa care 
mă ghidez în activitatea mea profesională zi cu zi. De altfel cred că în toate timpurile învăŃătorii n-
au avut ca motiv principal în practicarea acestei meserii retribuŃia lunară, ci doar plăcerea muncii cu 
elevii din ciclul primar, mulŃumirea sufletească venită din micile satisfacŃii zilnice ale muncii cât şi 
din  împlinirea generaŃiilor educate. ÎnvăŃătoarea este un model al dragostei neinteresate care 
continuă să-şi practice meseria fără să spere într-o zi la ridicarea nivelului de trai de pe urma muncii 
sale.  

Gândindu-ne la vechimea meseriei noastre constatăm că faŃă de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos s-a folosit de nenumarate ori apelativul “ÎnvăŃătorule”. Scopul venirii Lui în lume, sumar 
vorbind, a fost de a scăpa omenirea de păcatul strămoşesc, moştenit de la Adam şi Eva, dar mai ales 
acela de a-I învăŃa pe oameni credinŃa în Dumnezeu. Fără să insist asupra semnificaŃiilor biblice 
vreau să precizez că menirea învăŃătorului a fost şi este aceea de a scoate sufletele şi minŃile 
oamenilor din  “întunericul” neştiinŃei de carte. 

 Mari scriitori ai literaturii române precum Mihail Sadoveanu, Ion l. Caragiale au scris pagini 
memorabile închinate învăŃătorilor Domnu’ Trandafir şi Basil Drăgoşescu care le-au marcat 
existenŃa şi care le-au servit de etaloane în pregătirea ulterioară. Din fragmentele dedicate acestor 
dascăli se  degajă  sentimente de duioşie şi veneraŃie faŃă de aceştia, deşi “(…) domnu Trandafir, 
învăŃător care, ca multi alŃi apostoli, a îndurat sărăcia…şi care totuşi a izbutit să-şi împlinească 
menirea…” .  

De-a lungul timpului prin intermediul mass media mi-a fost dat să aud cum unele persoane 
publice de la noi au declarat că au avut măcar unul din părinŃi învăŃători (de obicei-mama) şi nu de 
puŃine ori am remarcat în afară de dragoste, respectul şi pioşia faŃă de meseriile mamelor lor. 
Întotdeauna când spun sintagma”mama mea a fost învăŃătoare” deja realizezi că, printre alte merite 
pe care le enumeră fiul sau fiica, acea învăăŃătoare a  mai “marcat” pozitiv un destin (cel al 
propriului copil) faŃă şi de care nu a ezitat să-şi arate grija pentru educaŃie şi a dovedit că a avut o 
influentă bună. Din toŃi colegii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului nu am văzut vreunul al 
cărui copil să nu fi reuşit profesional în viaŃă. Ei simt că aceasta este probitatea calităŃii lor ca 
dascăli şi ca  oameni atunci când înşişi copiii lor reuşesc la şcolile cele mai înalte şi se pregătesc 
pentru meserii din cele mai diverse şi respectate.  

Din experienŃa personală pot vorbi nu despre realizările mele, ci despre cum mi-a marcat 
existenŃa o tânără învăŃătoare care ne-a preluat pe noi, copii de clasa a IV-a dintr-o şcoală comunală 
din Dobrogea. Nu rămâneam niciodată rece, elevă fiind,  la citirea model expresivă uneori până la 
lacrimi a unui text pe măsură  din cartea de limba română şi nu ezitam niciodată să pregătesc 
imagini cu subiect istoric pentru ora de istorie aşa cum făcea doamna mea învăŃătoare. La timpul 
respectiv în mintea mea de copil nu înŃelegeam de ce nu se supăra că o copiez în comportament. 
Răspunsul era clar şi doamna învăŃătoare probabil intuise deja că eu începeam de pe atunci să 
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“cochetez” cu  meseria dumneaei. Îmi amintesc şi acum cu plăcere de clasa a IV-a primară şi de 
învăŃătoarea mea care a scos la iveală calităŃile pe care urmam să le demonstrez la rându-mi mai 
târziu. A continuat să-şi practice meseria cred cu aceeaşi dăruire ca în primul său an de învăŃământ, 
dar ceea ce este cel mai important este faptul că pentru mine ea este un model în munca mea. Că 
pun mare accent pe originalitatea copiilor, că îi încurajez să gândească şi să devină independenŃi, că 
le trezesc interesul pentru cel mai loial şi bun prieten-cartea  sunt câteva din aşa zisele “tehnici “ la 
care apelez acum pentru a forma elevi buni. Nu-mi reuşeşte cu toŃi copiii, dar într-un timp scurt îi 
determin să înŃeleagă că, cheia succesului, stă în primul rând în ordinea din clasă şi în ordinea din 
minŃile lor.  

O persoană care educă este o persoană care oferă, în primul rând, dragoste, fără de care nu 
poate exista nicio legătură, nici viitor, nici colaborare pozitivă, iar învăŃătorul le poate dovedi 
dragostea sa copiilor  prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poartă. Îi respectă prin faptul 
că îi tratează ca personalităŃi unice. Le dă sentimentul siguranŃei, mai ales atunci când cuvintele şi 
gesturile sale sunt susŃinute de un înalt cod moral.  

Un rol important în educaŃie îl are empatia (adică capacitatea de a te transpune în gândurile şi 
sentimentele celuilalt). Un bun învătător va şti să le insufle elevilor săi un mod optimist de a vedea 
lucrurile şi să se poarte cu fiecare elev ca şi când acesta ar fi cea mai importantă persoană din lume 
pentru el,  şi comunicându-le aceste gânduri. 

Dragostea pentru meserie şi pentru oameni, tratarea fiecărui individ ca pe o fiinŃă specială 
deschide cu uşurintă cheia  sufletelor copiilor şi-l poate transforma pe învăŃător într-un model de 
comportament pentru o viaŃă.    

ÎnvăŃătorul, prin natura profesiei sale, stabileşte legături cu elevii săi, cu părinŃii acestora, cu 
colegii, cu directorul şcolii, cu inspectorul şcolar de specialitate, cu educatoarele de la grădiniŃele 
învecinate, cu profesorii care predau la clasa sa şi nu numai. Totuşi, nivelul său de influenŃă nu este 
acelaşi pentru fiecare şi influenŃa nu vine instantaneu, ci se dezvoltă treptat. Modelarea este prima 
parte. Oamenii sunt influenŃaŃi, în primul rând de ceea ce văd. Pentru elevi acest fapt este 
primordial. Nu contează ceea ce le spunem copiilor să facă; înclinaŃia lor este să imite ceea ce 
facem noi, învăŃătorii. De aceea învăŃătorul este, trebuie să fie, un model de comportament pentru 
elevii săi. De exemplu, dacă părinŃii elevilor noştri ne privesc ca pe nişte persoane pozitive, de 
încredere şi cu calităŃi admirabile, ne vor aprecia ca pe nişte persoane cu influenŃă. Dar ca sa fii o 
persoană cu influenŃă trebuie să fii în acelaşi timp o persoană de o integritate absolută. Integritatea 
este baza pe care se construiesc celelalte calităŃi: respectul, demintatea şi încrederea. Un învăŃător 
onest îşi va respecta întotdeauna promisiunile. În caz contrar riscă să piardă încrederea pe care o au 
elevii în el. Dar scopul influenŃei pe care o construim treptat în ochii elevilor noştri nu este de a-i 
manipula, ci de a-i determina să participe la propria formare şi să devină un partener autentic al 
nostru. 

În general, marii învăŃători n-au fost şi n-au rămas singuri. ÎnvăŃătura (înŃelepciunea) şi viaŃa lor 
au aprins alte spirite mari, care le-a răspândit şi îmbogăŃit cunoaşterea: Iisus Hristos s-a prelungit în 
Apostoli, Socrate în Platon, Herder în Goethe, Rousseau în Kant. Un bun învăŃător ştie să aprindă 
spiritele discipolilor săi, ştie să-i aducă la o nouă ordine şi la o nouă înŃelegere, ştie să (le) pună în 
mişcare cugetele.  

După profesorul Ştefan Bârsănescu, numai atunci când va dispărea dorul de a şti, vibraŃia 
cunoaşterii (de a obŃine adevărul) şi năzuinŃa spre perfecŃiune (spre înnobilare moral-spirituală), 
numai atunci va dispărea învăŃătorul. Dacă însă cele două cerinŃe primare dispar, se topesc în 
indistincŃia haosului, atunci fiinŃa umană însăşi îşi va întoarce faŃa de la măreŃia ei unică, 
incofundabilă.O umbră groasă se va  aşterne peste existenŃa ei, dacă îşi va pierde curiozitatea 
dezvăluirii adevărului şi dorinŃa de a fi mai bună, mai autentică, mai firească, dacă nu-şi va mai dori 
nimic mai presus de lumea în care trăieşte, dacă se va condamna la indiferenŃă şi nemişcare. 

Lumea ar reveni la indistinct şi la inconştienŃă.  
Astfel, prin învăŃător, lumea spiritului rămâne mereu deschisă, ea nu-şi pierde axul fundamental 

şi izvorul de viaŃă; ea nu-şi riscă prăbuşirea. De aceea atâta timp cât lumea îşi va crea şi va încuraja 
învăŃătorii, ea îşi va consolida  şi îmbogăŃi semnificaŃiile spirituale, morale şi culturale. 



 

51 
 

 
Bibliografie:  
1.“ÎnvăŃământ primar”, nr. 1-2/1997, Editura Discipol, Bucureşti pg. 81-84 
2. “ÎnvăŃământ primar”, nr.4/2003, Editura Miniped, Bucureşti, pg. 54-56,63  
3.”ÎnvăŃământ primar”, nr.1-2/2005, Editura Miniped, Bucureşti. 
  

 
 

MODALITĂłI DE ABORDARE A UNOR SITUAłII CONFLICTUALE  
ÎN RELAłIA DASCĂL – ELEV  

 
Înv. Fevronia Ciucă  

                     Şcoala cu cl. I-VIII nr. 28 “Dan Barbilian” ConstanŃa 
Înv. Nicoleta Varsami  

                     Şcoala cu cl. I-VIII nr. 28 “Dan Barbilian” ConstanŃa 
 

Motto: , Adesea în calea celor care vor să înveŃe stă 
autoritatea celor care predau.”  

(Cicero) 
 

Conflictul este o parte firească a vieŃii de zi cu zi, inerentă în relaŃiile interumane. Conflictul 
poate fi tratat pe căi pozitive sau negative. Abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea 
rezultate creative, poate fi o forŃă pentru dezvoltarea personală. 

Unele conflicte pot fi pozitive 
• Ajută la accelerarea procesului de învăŃare în echipă, cresc implicarea şi participarea; 
• Pot redefini o problemă; 
• Ajută la cunoaşterea de sine; 
• Creează schimbări, energii noi, dezvoltă creativitatea; 
• Pot fi amuzante dacă nu sunt luate în serios; 
• Pot deveni o sursă de maturizare şi învăŃare; 
• Ajută la descoperirea propriilor valori şi credinŃe. 
CapacităŃile de management ale conflictului pot fi învăŃate. Prin practică putem îmbunătăŃi 

comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor. 
Într-un conflict, sentimentele sunt importante. Câteodată nu ajungem la motivele conflictului şi 

nu-l putem rezolva până nu luăm în considerare sentimentele neconştientizate. Abordarea de către 
profesor a problemelor colaterale disciplinei procesului instructiv. 

Angajarea în activităŃi nesolicitate de sarcina de lucru intervine în timpul orelor de lucru 
individual în clasă şi se referă la angajarea elevilor în activităŃi care nu au legătură cu sarcina de 
lucru. Pentru a rezolva aceste inconveniente, profesorul poate: 

• să reamintească o dată întregii clase că este momentul să treacă la lucru; 
• să păstreze contactul vizual cu clasa şi să nu se lase el însuşi absorbit de alte activităŃi; 
• să-i înveŃe pe elevi să nu-şi întrerupă activitatea în timp ce aşteaptă ajutorul / asistenŃa 

profesorului; 
• să plaseze în dreptul elevilor care manifestă acest comportament un semnal vizual, desemnând 

„timpul datorat” de cel /cei care irosesc timpul de lucru; 
Vorbitul fără permisiunea profesorului (în timpul procesului de predare) 
• Pentru a remedia acest comportament, profesorul trebuie să stabilească în mod explicit 

coordonatele comportamentului elevilor în timpul predării (ex.: interdicŃia de a interveni verbal fără 
anunŃarea prealabilă prin ridicarea mâinii şi fără a fi primit permisiunea profesorului în acest sens). 
Dacă problema persistă, profesorul trebuie să apeleze mai energic la simŃul responsabilităŃii 
individuale, utilizând, după caz, consecinŃele pozitive şi negative ale comportamentului – cele 
negative se referă la „timpul datorat” şi la intervale de eliminare. 
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Vorbitul fără permisiunea profesorului (pe parcursul întregii ore) 
În cazul acesta, profesorul poate utiliza următoarele strategii: 
• să discute cu elevul respectiv un program de „păstrare a liniştii” atunci când este necesar; 
• să menŃioneze măsurile pe care le va lua dacă situaŃia persistă; 
• să definească intervalul de „păstrare a linişti” ca interval pe care elevul în cauză îl va petrece 

într-o zonă izolată a clasei; pe parcursul acestui interval, elevului care perturbă liniştea nu i se 
permită să intervină în discuŃiile purtate în clasă; 

• să avertizeze şi să admonesteze verbal o singură dată elevul în cauză; 
• în cazul în care abaterea se repetă, elevului i se va cere să prelungească „păstrarea liniştii” 

până la sfârşitul orei şi eventual în ora următoare, după caz; 
• se va aduce la cunoştinŃa elevului că „datorează timp” după terminarea orelor pentru fiecare 

situaŃie în care vorbeşte în timpul intervalului desemnat pentru „păstrarea liniştii”;  
• dacă elevul respectă regulile stabilite, va fi recompensat; 
• dacă mai mulŃi elevi vorbesc continuu în timpul orei, profesorul marchează pe o listă tipul de 

discuŃii adecvate precum şi pe cele inoportune, folosind spre exemplificare şi situaŃii din timpul 
orelor anterioare; 

• dacă după două săptămâni de la implementarea acestui plan nu se înregistrează nici o 
ameliorare a comportamentului, se elaborează o strategie care să implice şi părinŃii. 

Refuzul de a ridica mâna 
• Este util ca profesorul să stabilească un interval al lecŃiei în care elevii urmează să-şi anunŃe 

răspunsul prin ridicarea mâinii şi intervale în care nu este cazul s-o facă. După stabilirea acestor 
distincŃii, profesorul ignoră pe cei care răspund fără să se anunŃe în prealabil şi îi solicită pe cei care 
ridică mâna. 

Incapacitatea de a asculta discursul profesorului şi refuzul de a îndeplini indicaŃiile verbale 
ale acestuia 

• Mai întâi, se stabileşte o regulă generală cu privire la modul în care discursul profesorului 
trebuie urmărit de către elevi, care trebuie să includă şi consecinŃele pozitive şi negative. Este util ca 
profesorul să aprecieze efortul elevilor de a-şi păstra atenŃia şi de urmări indicaŃiile pe parcursul 
orei. 

Prezentarea cu întârziere sau incompletă a temelor şi sarcinilor de lucru 
• Se planifică din timp modul de abordare a temelor pentru acasă prin prezentarea unui sistem 

de evaluare coerent şi ferm, astfel încât elevii să cunoască cerinŃele pentru obŃinerea 
notei/calificativului minim (pentru promovare). Se aduc la cunoştinŃa părinŃilor cerinŃele şi natura 
temelor şi sarcinilor de lucru. Se acordă elevilor timp de reflecŃie în clasă atunci când primesc o 
sarcină de lucru/temă nouă sau dificilă. 

Întârzierea la ore şi absenteismul 
• Se adoptă sisteme de evaluare care acordă puncte pentru participarea la oră şi efortul depus de 

elevi. Ca să încurajeze participarea la oră, profesorul poate întâmpina elevii la uşă, salutându-i pe 
fiecare în parte, pe măsură ce aceştia intră în clasă. LecŃia va debuta imediat după începutul orei. 
Elevii trebuie să fie înştiinŃaŃi asupra măsurilor ce vor fi luate când întârzierea devine un obicei 

Lipsa (refuzul) motivaŃiei / inactivitatea 
• Pentru rezolvarea acestei probleme, profesorul trebuie să dispună de informaŃii corecte cu 

privire la nivelul elevilor şi să ia în considerare toate cauzele care pot duce la lipsa/refuzul 
motivaŃiei. Profesorul trebuie să fixeze un nivel standard de succes, pe care să-l discute cu elevul în 
cauză, stabilind împreună cu acesta nivelul pe care îşi propun să-l atingă. Profesorul trebuie să fie 
calm şi să susŃină efortul celor în cauză. 

Frauda (copiere, etc.) 
• Pentru evitarea acestei probleme, elevii trebuie să deprindă tehnicile minimale de lucru în 

grup, de dozare a timpului. Profesorul trebuie să fie atent că frauda poate interveni în orice moment 
şi trebuie să monitorizeze clasa pentru evitarea acestui fapt (securizarea testelor, aranjamentul 
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scaunelor, eliberarea mesei şi a spaŃiului din jurul acesteia de orice materiale, păstrarea contactului 
vizual cu clasa, deplasarea prin clasă). 

Teama faŃă de formele de testare 
• Unii elevi devin temători atunci când sunt testaŃi. Profesorul îi poate ajuta urmărind şi 

înregistrând comportamentul acestor elevi la test, modul de abordare a testării, recomandându-le 
apoi alte modalităŃi de abordare a testării care să elimine teama. Testările frecvente şi mai scurte pot 
contribui la reducerea stresului cauzat de examene. Dacă este cazul, profesorul poate discuta cu 
părinŃii şi apela la ideile şi sprijinul acestora. 

Managementul problemelor disciplinare 
Aprecierea simŃului de răspundere 
• Profesorii pot monitoriza comportamentul elevilor, pot vedea dacă acesta corespunde 

aşteptărilor şi dacă elevii dovedesc simŃ de răspundere. Profesorul trebuie să păstreze contactul 
vizual cu clasa (s-o „scruteze” frecvent), să se mişte prin clasă în timpul lucrului independent, 
apreciind efortul susŃinut al elevilor sau comportamentul deosebit al acestora. ApreciaŃi 
comportamentul adecvat prin zâmbet, înclinarea aprobativă a capului, laude, remarci compatibile cu 
vârsta elevilor, în mod frecvent. Comportamentul responsabil al acestora poate fi consemnat în 
scris, prin notificări adresate direct elevului sau părinŃilor/supraveghetorilor, incluzând certificate de 
merit. De asemenea, profesorul poate să arate aprecierea dând elevului sarcini suplimentare şi 
lăudându-l pentru eforturile lui zilnice. Exemplu: „..., ai simŃ de răspundere. Văd că eşti atent şi 
interesat.” „..., intervenŃia ta ne-a ajutat să înŃelegem mai bine problema”. 

Corectarea comportamentului iresponsabil sau neadecvat: 
• Profesorul aduce la cunoştinŃa elevilor un număr de acte comportamentale neadecvate 

(observabile de către aceştia) care pot interveni pe parcursul unei zile. Profesorul trebuie să 
determine dacă aceste comportamente pot fi controlate prin ignorare, măsuri ulterioare de corecŃie, 
etc. Elevii trebuie înştiinŃaŃi de la început care sunt măsurile cărora vor fi supuşi în cazul 
comportamentului neadecvat (ignorarea, controlul proxemic, admonestarea verbală blândă, aluzii şi 
avertismente, exemplele pozitive, tehnica „timpului datorat”, eliminarea). 

Ignorarea: 
• Profesorul trebuie să ignore un elev care poate reacŃiona negativ la admonestarea verbală 

blândă sau al cărui comportament neadecvat nu lezează desfăşurarea orei. Profesorul trebuie să 
găsească ocazii pentru a da exemple de comportamente responsabile şi iresponsabile, să 
interacŃioneze pozitiv cu elevul şi să ignore constant limbajul verbal sau corporal neadecvat. 

Controlul proxemic: 
• Profesorul se deplasează în spaŃiul elevului pentru a-i supraveghea comportamentul. 
Admonestarea verbală blândă: 
• Această metodă se aplică atunci când elevul nu realizează că are un comportament neadecvat. 

Profesorul se va adresa individual elevului în cauză, însoŃind admonestarea blândă cu exemple de 
comportament pozitiv alternativ. Ex.: „Andreea, trebuie să vizionezi acest film. Aminteşte-Ńi care e 
regula noastră – Fii gata să înveŃi” 

Amânarea: 
• Intervine când un elev încearcă în mod insistent să atragă atenŃia asupra propriei persoane.  
Ex.: „ ..., dacă ai o plângere, o discutăm la momentul potrivit”. „ ... , începi să pălăvrăgeşti fără 

rost. Notează-Ńi ce ai de spus şi aşteaptă până vei primi răspunsul la timpul cuvenit” 
Aşezarea diferenŃiată a elevilor în clasă: 
• Profesorul trebuie să aşeze mai aproape de catedră/tablă pe cei care au probleme de acuitate 

vizuală/auditivă sau pe cei care necesită mai multă asistenŃă. De asemenea, aranjamentul trebuie să 
Ńină seama şi de aptitudinile elevilor. 

Tehnica „timpului datorat”: 
• Se aplică în cazul în care timpul irosit în clasă din cauza comportamentului neadecvat al 

elevului trebuie recuperat de acesta din timpul lui liber. Se fixează intervale mici de timp pentru 
fiecare abatere. Profesorul trebuie să decidă care va fi activitatea elevului în intervalul de „timp 
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datorat”. Ex.: „ ... , tu trebuie să asculŃi când altcineva vorbeşte”. Dacă elevul continuă să vorbească, 
profesorul îi comunică: „ ... , datorezi două minute” 

Eliminarea: 
• Eliminarea în spaŃiul clasei, într-un loc special desemnat. Profesorul stabileşte dinainte durata 

eliminării, astfel ca aceasta să fie compatibilă cu vârsta / nivelul elevului; se foloseşte un 
cronometru pentru a urmări respectarea intervalului de către elev; elevii de vârstă mică trebuie 
însoŃiŃi până la locul respectiv; dacă elevul are acelaşi comportament după ce revine la loc, va fi 
trimis înapoi; profesorul trebuie să pregătească un formular care va trebui completat de elev, cu 
scopul ca acesta să reflecteze asupra propriului comportament; de asemenea, va purta o discuŃie 
coerentă cu elevul. 

ÎnştiinŃarea părinŃilor/supraveghetorilor 
• PărinŃii/supraveghetorii vor fi înştiinŃaŃi cu privire la comportamentul elevului şi li se va 

sugera să inducă acestuia un comportament responsabil. În orice caz, metoda nu poate fi aplicată în 
cazurile de comportament neadecvat „cronic”. 

Angajamentul scris: 
• Reprezintă o soluŃie cooperantă pentru rezolvarea problemelor disciplinare în cazul în care 

măsurile de mai sus nu sunt eficiente; angajamentul include aşteptările profesorului (clar 
formulate), consecinŃele negative ce decurg din comportamentul elevului, precum şi intervalul de 
timp în care se aşteaptă remedierea. Profesorul trebuie să-i înveŃe pe elevi cum se alcătuiesc aceste 
angajamente şi să-i ajute să aleagă şi să administreze singuri posibilele consecinŃe şi măsuri. 

Stabilirea regulilor de comportament în afara clasei: 
• Dacă elevii sunt puşi să supravegheze activităŃile din pauză, se vor mândri că sunt trataŃi ca 

nişte adulŃi. Cei care încalcă regulile trebuie să suporte consecinŃele. Profesorul stabileşte o listă de 
tipuri de comportament în spaŃiul respectiv (acceptabil şi neacceptabil) şi o listă de măsuri în cazul 
nerespectării regulilor. Profesorul trebuie să identifice modalităŃi de permanentizare a supravegherii 
pe holuri şi să ofere un feedback pozitiv elevilor când comportamentul s-a îmbunătăŃit. 

Măsurile coercitive: 
• Acestea trebuie utilizate cu grijă, deoarece sunt considerate intervenŃii radicale. Trebuie 

aplicate pe termen scurt, planificate tipului de comportament rezistent la alte soluŃii mai simple. 
 

 
 

Instruirea diferenŃiată a elevilor supradotaŃi 
 

Institutor I: Angelica Danciu 
Şoala cu cls. I-VIII Nr. 8 ConstanŃa 

Profesor: Ileana Munteanu 
Şoala cu cls. I-VIII Nr. 8 ConstanŃa 

 
Motto: “If people do not believe that mathematics is 

simple, it is only because they do not realize how complicated 
life is.”    (John Louis von Neumann) 

 
Acceptând adevărul că o învăŃare eficientă se manifestă prin productivitate cognitivă şi 

creativitate numai dacă aceasta se întemeiază pe calităŃile potenŃiale ale elevilor, profesorii au simŃit 
nevoia de diferenŃiere a instruirii acestora prin variate şi complexe modalităŃi. 

Toate strategiile de instruire a copiilor capabili de performanŃe superioare (accelerarea, 
îmbogăŃirea, gruparea, activităŃi şcolare, activităŃi exraşcolare), atât de diferite ca elemente 
componente, organizare a timpului de predare şi învăŃare, prezentare a cunoştinŃelor, au totuşi la 
bază câteva premise comune care se referă la:  

• natura intelectuală a supradotării; 
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• caracteristicile afective ale supradotării; 
• obiectivele propuse prin curriculum obişnuit; 
• competenŃa curriculum-ului obişnuit de a realiza educaŃia supradotaŃilor. 
Problemele educaŃiei supradotaŃilor provoacă controverse şi ample dezbateri privind tipurile de 

supradotare, influenŃa diverselor grupe cultural,originea asupra dotării, procedurile de identificare, 
eficienŃa programelor de instruire. Orice tentativă de educaŃie diferenŃiată asupra dotaŃilor este 
îmbunătăŃită dacă cei implicaŃi conştientizează că în planificarea şi aplicarea programelor 
predomină aspecte legate de ideologie, de evidenŃe empirice, sau dacă sunt axate numai asupra 
definiŃiilor. 

Curriculum, important element în planificarea educaŃiei, care contribuie la formarea unor 
abilităŃi superioare, poate fi prezentat din perspective dezvoltării sub trei aspecte: 

1. În primul rând, profesorii, cei care organizează toate activitătile prin care copiii învaŃă, sunt 
primii care îi diferenŃiază pe cei capabili şi au posibilitatea de a planifica predarea unor cunoştinŃe 
mai avansate sau mai extinse pentru aceştia prin mai multe tipuri de strategii: 

• pretestarea elevilor le permite o evaluare corectă a capacităŃilor de învăŃare şi aranjarea 
secvenŃelor curriculare conform aptitudinilor deosebite; 

• extinderea complexităŃii activităŃilor pentru supradotaŃi permit acestora explorarea în 
profunzime a conceptelor şi aplicarea la situaŃii / probleme noi; 

• planificarea unor activităŃi cross-curriculare prin care elevii sunt încurajaŃi să depăşească 
graniŃele curriculum-ului obişnuit, să rezolve probleme de viaŃă reale sau cele cu relevanŃă socială; 

• accelerarea conŃinutului face posibil ca elevii capabili să parcurgă materiile şcolare într-un 
ritm specific lor, să dobândească un avans academic prin saltul peste o clasă, prin admiterea într-o 
formă superioară de învăŃământ. 

2. Un al doilea aspect se referă la acei elevi care dovedesc abilităŃi înalte într-un anumit 
domeniu, dar care nu se manifestă consistent prin rezultatele şcolare, fie că nu au răbdare, fie că fac 
erori elementare, fie că nu pot generaliza cunoştinŃele în alte domenii apropiate. MulŃi din ei evită 
sarcinile noi, asumarea riscului sau expunerea la eşec, deoarece nu au deprinderile sau strategiile 
necesare pentru a le face faŃă, sau au greşit formate deprinderi de lectură, scris, calcul numeric, nu 
ştiu să caute informaŃiile într-o carte sau bibliotecă nu au strategii de rezolvare a problemelor. 
Adeseori dovedesc inabilităŃi în situaŃii sociale din cauza lipsei de încredere în sine, stângăcii de 
natură fizică în jocuri sau în rezolvarea practică a unor probleme tehnice. Profesorii sunt cei care 
pot recupera lipsa acestor deprinderi sau pot corija pe acelea greşit formate. 

3. Un al treielea aspect de natură curricular îi vizează pe acei elevi care nu manifestă 
supradotare, potenŃial intelectual ridicat în clasă, experienŃele dovedind însă că mulŃi dintre aceştia 
au realizări remarcabile în perioada adultă, în domenii precum afaceri, politică, comerŃ, design, 
administraŃie, adică într-o serie extreme de variată de activităŃi creative, activităŃi şi forme de talent 
care nu sunt prevăzute în programa şcolară sau despre care nu se pot face predicŃii din perioada 
şcolară. Profesorii trebuie sa fie conştienŃi de faptul că nu la toŃi copiii supradotarea se manifestă 
din primii ani de şcoală, că ea se poate dezvolta printr-o educaŃie specializată, prin cultivarea 
intereselor cognitive. De cele mai multe ori nu se ştie cine dintre elevii cu rezultate medii sunt 
supradotaŃi, dar şcoala are datoria de a facilita şi de a construi un mediu de învăŃare prin care elevii 
îşi pot dezvolta aptitudinile, talentele. Stimularea cognitivă a celor cu potenŃial valoros se realizează 
cel mai bine în clasă, ceea ce reclamă alte tipuri de organizări grupalesau alte modalităŃi de 
prezentare a curriculum-ului. 

Organizarea claselor şi a grupelor de elevi reflectă filosofia sau politica şcolară adoptată de 
către profesor, nu numai de către sistemul şcolar. Atitudinea profesorilor în ce priveşte predarea 
cunoştinŃelor, orarul, aranjamentele grupale în interiorul clasei, materialele didactice utilizate, forma 
de prezentare a lecŃiei nu fac altceva decât să reflecte încercări de soluŃionare a întrebării: ” cum să 
organizez o clasă de 25 sau 30 de elevi astfel încât să obŃin rezultatele dorite? “. Practicienii şi 
cercetătorii au reliefat patru laturi ale organizării şi administrării claselor şi grupelor de copii: 
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• examinarea posibilităŃilor şi motivelor necesare de grupare când se impune instruirea întregii 
clase şi când a unui singur grup; care sunt resursele educaŃionale necesare unui grup eterogen (cum 
este clasa de elevi ) şi care sunt cele specific unui grup restrâns de copii cu abilităŃi asemănătoare 
sau la un nivel de dezvoltare apropiat ; care sunt rezultatele aşteptate si la ce nivel trebuie să fie 
performanŃele grupului mic; cum se poate trece de la un grup la altul; 

• atenŃia mai mare acordată orarului şcolar în perioada primilor ani de şcoală, o structurare cât 
mai rigidă, deoarece chiar dacă timpul de învăŃare este individual, de obicei este mai slab structurat 
la nivel primar decât cel secundar. Frecvent se semnalează o inflexibilitate însă şi la nivel secundar, 
neadecvată mai ales copiilor supradotaŃi care au nevoie să lucreze în ritmul lor pentru a avea 
sentimentul continuităŃii învăŃării; 

• aranjarea fixă a băncilor în clasă, practică frecvent întâlnită, limitează posibilităŃile de 
grupare a copiilor pe centre de interes ca şi accesul la resursele prezente în clasă  ( hărŃi, 
cărŃi, atlase, enciclopedii ); 

• libertatea de mişcare în clasă este principala caracteristică a instruirii flexibile, prin care 
elevii sunt încurajaŃi să îşi asume responsabilitatea propriei învăŃări, să ştie să utilizeze resursele 
disponibile în clasă, să lucreze în linişte alături de alŃii. 

Toate aceste aspect ale organizării claselor oferă şansa unei instruiri individualizate şi stimulării 
intereselor cognitive.  

Strategiile de predare care se impun în educaŃia copiilor supradotaŃi sunt mult mai variate şi 
diferenŃiate de cât ar putea apărea la prima vedere , deoarece, chiar dacă înŃeleg mai bine sau reŃin 
cu mai multă uşurinŃă cunoştinŃele sau informaŃiile, nu toŃi elevii sunt autonomi sau au strategiile de 
învăŃare pe deplin formate. RENZULLI si REIS (1985) specific patru domenii în care trebuie 
formate sau stimulate abilităŃile elevilor capabili de performanŃe superioare: 

a. formarea  cognitivă şi afectivă; 
b. a ştii cum să înveŃi; 
c. formarea abilităŃilor de cercetare şi utilizare a materialelor de referinŃă ; 
d. formarea abilităŃilor de a comunica prin forme orale, scrise şi vizuale. 
Profesorul poate adopta mai multe strategii de a preda cunoştinŃele prevăzute într-un conŃinut 

sau altul, dar trebuie să fie conştient că anumite abilităŃi sau capacităŃi se formează numai prin 
intersecŃia mai multor strategii. 

Organizarea şcolii, care vizează mai ales timpul petrecut în şcoală, este un factor responsabil 
pentru cele mai multe din performanŃele elevilor ce implică mai multe tipuri de probleme: 

• admiterea timpurie în clasa întâi; 
• accelerarea studiilor la o materie şcolară sau la toate ; 
• organizarea numărului de clase pentru aceeaşi grupă de vârstă; 
• clase cu elevi de vârste diferite ( grupare verticală ); 
• organizarea de tabere sau excursii pentru elevii cei mai capabili într-un anumit domeniu al 

cunoaşterii sau o materie şcolară; 
• reorganizarea zilei şcolare în special de la nivelul secundar pentru realizarea unei flexibilităŃi 

mai mari în ce priveşte durata zilei şcolare, reducerea numarului de lecŃii, condensarea unor materii 
şcolare, folosirea contractelor cu elevii, separarea unor grupe cu un numar mic de elevi pentru 
activităŃi independente. 

Modul de acordare a notelor şcolare este o dezbatere amplă printre profesori şi directorii de 
şcoală, care se axează de cele mai multe ori asupra avantajelor şi dezavantajelor separării elevilor în 
funcŃie de performanŃele şcolare. Profesorii care sunt de acord pledează de obicei pentru formarea 
claselor omogene, deşi practica educaŃională a demonstrat că numai notele în sine nu facilitează 
activitatea de predare, deoarece apar modificări în ce priveşte complexitatea, gradul de abstractizare 
şi nivelul de aplicare a cunoştinŃelor. 

Toate aceste cinci dimensiuni, luate în considerare împreună, fac posibilă o organizare strategică 
a educării copiilor capabili de performanŃe înalte, numai dacă se porneşte de la conceptul supradotării 
din punctual de vedere al dezvoltării. 
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Numărul programelor şi ofertelor educative adaptate copiilor supradotaŃi din etapele timpurii de 
şcolarizare sunt nejustificat de puŃine faŃă de preocupările pentru aceeaşi categorie de elevi cu 
potenŃiale superioare, de la nivelul liceului, de pildă. 

Mai convenabilă şi accesibilă pare a fi alternativa educativă a diferenŃierii/ individualizării 
instruirii în clase cu niveluri eterogene. Acest fapt presupune: 

- a lăsa copilul să lucreze în ritmul şi cu viteza sa; 
- a-l încuraja să ia decizii privind alegerea materiilor / domeniilor de învăŃare; 
- a-l sprijini să-şi facă eficient stilul personal de lucru ; 
- a-l motiva pentru învăŃarea independentă şi cu metode de lucru personalizate; 
- a-l stimula şi pentru activităŃi de grup, spre contacte sociale noi, spre activităŃi non şcolare. 

In legătura cu profesorii care sunt dispuşi şi pot să lucreze cu copiii supradotaŃi în clase 
eterogene, STEVENS ( 1987 ) constată că aceştia au adesea sentimentul că au fost înlăturaŃi de la 
actul expertizei şi identificării acestora. De aceea se propune ca strategie : 

- toti elevii, inlcusiv supradotaŃii, vor primi o instruire de calitate; 
- testele de inteligenŃă nu vor fii utilizate decât pentru cei subperformanŃi; 
- noile măsuri care vor fii luate în problema instruirii supradotaŃilor, se vor articula cât se 

poate de strâns structurilor şcolare existente; 
- în funcŃie de capacitatea şi resursele şcolii, este de preferat să se sporească mijloacele 

pedagogice de “îmbogăŃire“, sau dacă este posibil, acestea să fie integrate în curriculum-ul obişnuit; 
- trebuie puse la punct materialele pentru “îmbogăŃirea cunoştinŃelor elevilor şi formaŃi 

profesori mai buni” pentru învăŃarea în clase de nivel eterogen. 
Concluzii 
Principalele demersuri organizatorice cu finalităŃi de instruire ne duc la următoarele concluzii:  
- eficienŃa instruirii este mai ridicată, pentru elvii supradotaŃi, atunci când aceştia sunt grupaŃi 

în clase speciale; 
- accelerarea studiilor, pentru majoritatea elevilor supradotaŃi, are mai multe efecte pozitive 

decât dezavantaje; 
- nu este recomandat a se renunŃa la studierea unor “discipline de cultură generală”, dar 

acestora li se poate dedica mai puŃin timp dat fiind ritmul şi capacitatea lor de asimilare, iar timpul 
devenit astfel disponibil, se poate utiliza pentru îmbogăŃirea şi aprofundarea studiilor în domenii 
precise de interes deosebit; 

- trebuie utilizate toate prilejurile de lucru în comun, cu elevii de diverse niveluri de 
performanŃe, avându-se permanent obiective reale, practice sau teoretice, treptat crescătoare în 
dificultate şi importanŃă social. 

In gruparea copiilor supradotaŃi în clase de nivel sau în şcoli speciale, se operează cel mai 
adesea, cu criteriile: 

-  vârsta mintală şi / sau coeficientul intellectual; 
-  rezultate şcolare; 
-  sunt ignorate sau operează negativ variabilele: 
a. vârsta cronologică ; 
b.  sexul; 
c. motivaŃia pentru învăŃare; 
d. problemele psiho-afective ale copilului ; 
e. handicapuri diferite; 
f. situaŃii de dezavantaj (economic, cultural etc.); 
g. în anumite situaŃii şi pentru anumite discipline programul de îmbunătăŃire a cunoştinŃelor 

poate (sau trebuie) să devină program de accelerare (cazul unor domenii ştiinŃifice de vârf, limbile 
moderne, matematică); 

h. există şi opŃiunea următoare în privinŃa instruirii copiilor supradotaŃi; cea care constă în a 
modifica procesul de educaŃie mai mult decât conŃinutul, în intenŃia de a stimula dezvoltarea 
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creativităŃii şi abilităŃii intelectuale de a rezolva probleme (în sens general) ca modalitate de bază de 
a răspunde nevoilor definitorii ale supradotaŃilor; 

i. cât priveşte stilul de predare şi  sprijin al copiilor supradotaŃi în procesul de instruire, 
deosebim următoarele: 

- la cei mici este mai important: 
- sprijinul psihoafectiv al profesorului; 
- oferirea de prilejuri de explorare şi activitate; 
- pentru copiii supradotaŃi mai mari sunt recomandate: 
- introducerea în metodele şi tehnicile învăŃării eficiente şi rapide şi adaptarea / personalizarea 

acestora la caracteristicile individuale de activitate; 
- discuŃii şi schimburi de idei cu adultii; 
- introducerea în tehnica descoperirii informaŃiei în diferite surse. 
-  
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ROLUL CADRULUI  DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI FORMAREA 

PERSONALITĂłII ELEVILOR 
 

Înv. Elena Gălbinaşu  
Şcoala cu cl. I-VIII „Tudor Arghezi” Năvodari 

                   Înv. Mihaela Stoica  
Şcoala cu cl. I-VIII „Tudor Arghezi” Năvodari 

 
„Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi. 
Unii sunt precum bărcuŃele:trebuie să fie vâslite. 
Unii sunt precum zmeiele: dacă nu le Ńii strâns de sfoară vor zbura departe, sus. 
Unii sunt precum pisicuŃele: tare mulŃumite când sunt mângâiate. 
Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când sunt trase. 
Unii sunt precum baloanele : tare uşor de vătămat de nu le mânuieşti cu grijă. 
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute. 
Este o chestiune de opinie. " 

                                             (autor necunoscut 
 

Personalitatea este cea mai complexă şi de multe ori cea mai dramatică realitate umană cu care 
luăm contact şi pe care urmează să o influenŃăm, să o ameliorăm sau să o schimbăm. Ea reprezintă 
principalul ghid în modelarea concretă a copilului. Numai cunoscându-i laturile, structura, 
finalitatea vom putea selecta şi utiliza cele mai potrivite mijloace, metode şi procedee de influenŃare 
educativă. 

Temperamentul şi caracterul sunt două noŃiuni diferite care nu trebuie confundate. În timp ce 
temperamentul se referă la însuşiri ereditare ale individului, caracterul vizează suprastructura 
morală a personalităŃii, calitatea de fiinŃă socială a omului. 

Temperamental copiii sunt diferiŃi , aşa cum diferiŃi suntem ca persoană, personalitate, individ 
si bineînŃeles individualitate. Procesul de învăŃământ este unul cu reglare şi autoreglare, dar care are 
principii şi finalităŃi bine fixate. Una dintre finalităŃile învăŃământului este şi formarea personalităŃii  
umane în funcŃie de cerinŃele viitoare ale societăŃii. 
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Stereotip sau nu, primul pas al cadrului didactic, fie că e vorba de grădiniŃă sau de clasa I, 
este încercarea de a cunoaşte copiii. Această cunoaştere are însă o multitudine de aspecte. Nu 
interesează doar din punct de vedere cognitiv, ca inteligenŃă, nivel al gândirii, copilul aflat in 
faŃa noastră, ci ca tot unitar, psihic, afectiv, motivaŃional. 

Teoria inteligenŃelor multiple ne-a pus în faŃa realităŃii diversităŃii umane şi, ca o 
concluzie logică, şi intervenŃia cadrului didactic trebuie să fie diferenŃiată şi personalizată. 

Un elev emotiv nu va da randament, supus stresului unor prezentări orale, dar va 
evidenŃia mult mai bine în scris sau practic ceea ce ştie. În aceeaşi măsură un elev 
temperamental coleric, va avea rezultate mai bune exprimând oral ceea ce ştie, explicând, 
demonstrând. 

Într-o clasă de elevi există o mare diversitate temperamentală: unii vioi, expansivi, 
comunicativi, alŃii retraşi, lenŃi, alŃii total neastâmpăraŃi. Această realitate psihologică – 
grefată pe o realitate biologică, naturală – creează multe dificultăŃi în activitatea de instruire şi 
educare. 

Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, însuşirile înnăscute ale sistemului nervos se 
împletesc cu influenŃele de viaŃă şi ale educaŃiei, astfel încât copiii colerici (agitaŃi) încep să 
devină mai stăpâni pe conduita lor (datorită posibilităŃilor pe care le oferă activitatea şcolară 
de a-şi consuma energia prin studiu), copiii flegmatici încep să-şi reducă din inerŃie şi să 
adopte un ritm de lucru mai alert, cei melancolici, sensibili, cu tendinŃe de închidere în sine, 
cunosc un proces de activizare a conduitei, încurajaŃi de succesele obŃinute. 

FaŃă de aceste însuşiri tipologice şi temperamentale, actul educativ trebuie să fie 
maleabil, diferenŃiat în funcŃie de natura elevului, stimulându-i pe unii, temperându-i pe altii. 

În reglarea activităŃii şi relaŃiilor şcolarului mic cu ceilalŃi, un rol important îl joacă 
atitudinile caracteriale. Şcoala oferă cadrul plămădirii unor calităŃi: sârguinŃa, 
conştiinciozitatea, punctualitatea, perseverenŃa, spiritul de organizare, ceea ce face ca elevii, 
chiar şi cei mai puŃin dotaŃi intelectual, să se realizeze bine profesional. 

În interiorul microgrupului şcolar se formează trăsături de personalitate: simŃul onoarei, 
al demnităŃii personale, onestitatea, simŃul adevărului şi al dreptăŃii. Cooperarea, 
întrajutorarea, întrecerea influenŃează personalitatea elevului. O funcŃionare deficitară a 
mecanismelor psihosociale pot genera o serie de fenomene neprielnice integrării 
socioeducaŃionale: relaŃii competitive exagerate, relaŃii conflictuale, accentuarea disonanŃei 
dintre aprecierea colectivă şi cea individuală. 

În contactul cu diferite discipline şcolare şi cu informaŃiile diverse, şcolarul manifestă 
preferinŃe şi înclinaŃii pentru unele domenii şi îşi formează aptitudini pentru activităŃile 
respective. Din aptitudinea generală pentru învăŃare se constituie aptitudini specializate pentru 
muzică, literatură, matematică, desen, etc. Dascălul are un mare rol în extinderea aptitudinilor 
prin oferirea unui model pozitiv şi prin susŃinerea elevului, prin stimularea capacităŃilor 
implicate în astfel de activităŃi de reuşită. 

Odată intrat în clasa I, viaŃa elevului este intensă. Acum este "vârsta prieteniei", a 
"camaraderiei". Se face simŃită nevoia elevului de a trăi în colectiv, de a participa la activităŃi 
comune. El devine capabil de sentimentul "colectivismului". Solidaritatea care-i uneşte pe 
şcolari se manifestă uneori împotriva adulŃilor şi a elevilor în egală măsură.  

Copilul se identifică cu lumea lui – imaginaŃie şi realitate la un loc. Poate că de puŃine ori 
ne gândim la copii cu toată seriozitatea. Lumea lor nu este lumea noastră. Poate, la vârsta 
maturităŃii, nu am înŃeles ce pierdem când am început să pierdem copilăria. 

Noi, adulŃii, suntem adesea copleşiŃi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem 
aminte cum vedeam lucrurile prin sufletul copilului care am fost. Bucuriile simple, bucuriile 
din nimic, aşa cum le au copiii, le simŃim din ce în ce mai rar la  noi. Din când în când ne 
întoarcem în lumea copiilor în chip mimetic, dar ne  „jenăm” să fim cu adevărat naivi, 
sentimentali, asemenea lor. 
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Pentru a ajunge la sufletul copilului este necesar să-i oferim posibilitatea să se exprime 
liber, să-şi deschidă poarta spre lumea lui interioară. 

 Factorul esenŃial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic (educator, învăŃător, 
profesor) prin caracteristicile personalităŃii sale, prin conduita sa profesională, prin atitudinile 
manifestate în clasă sau în afara ei faŃă de personalitatea şi comportamentul elevilor. 
Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 
oportunităŃi pentru autoînvăŃare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să 
caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluŃii pentru probleme care se pot 
rezolva în manieră rutinieră (,,rutină-ruină-rugină,,), să asocieze imagini şi idei, să formuleze 
ipoteze îndrăzneŃe, neuzuale şi să dezvolte ideile altora. 

Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o intelingenŃă lingvistică 
specială, competenŃe de comunicare, este empatic, prietenos,  neobosit, disponibil să-i ajute şi 
să-i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o întrebare. Aceste întrebări trebuie să fie 
deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate. (Ce s-ar întâmpla dacă...Ce 
credeŃi despre...Dar dacă...totuşi...Cum s-ar mai putea...?) 

Este în general acceptată supoziŃia că numai cadrele didactice creative determină 
dezvoltarea creativităŃii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică 
solicitările, valorifică potenŃialul creativ al elevilor, creează competenŃe specifice. Tehnicile 
de învăŃare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în formarea cadrelor 
didactice iar atitudinile creative o componentă a personalităŃii lor care trebuie depistată şi 
susŃinută permanent. Elevii mici au multe din calităŃile atribuite unei personalităŃi creative: 
sunt curioşi, atenŃi la tot ce mişcă în jurul lor, au simŃ de observaŃie, simŃ al umorului, mereu 
în căutarea noului. Încercând să fiu cât mai aproape de ei am învăŃat să văd lumea cu ochii 
lor, am învăŃat multe lucruri noi şi am cunoscut mai bine lumea fascinantă a copiilor . 
Tehnici de stimulare a creativităŃii 

Pentru a avea elevi creativi trebuie să ne străduim noi înşine să evităm rutina, să fim 
creativi, să producem ,,noul”, în toate domeniile vieŃii noastre, fiind cunoscut rolul de 
formator pe care îl are cadrul didactic în mediul său social. Întotdeauna oamenii în general şi 
copiii în special au fost atenŃi, sensibili la exemple. În acest sens putem vorbi de 
,,antrenamentul” la creativitate, care se poate realiza în toate formele de activitate cu elevii 
mici. Pentru a realiza acest lucru trebuie să încercăm demontarea clişeelor culturale care 
blochează creativitatea copiilor. Persoanele necreative nu au curajul şi independenŃa necesare 
pentru a-şi asuma decizii noi, soluŃii noi la probleme  vechi sau noi    sau modalităŃi personale 
de abordare a unei probleme . De exemplu, referitor la contradicŃia-clişeu dintre muncă şi 
umor. Auzim foarte des expresia:,,E o treabă serioasă, gata cu   gluma!” Sau: ,,Nu-i de 
glumă!”  

Chiar aşa să fie? Munca nu exclude umorul, jocul. Cu atât mai mult munca creativă şi în 
special munca şcolarilor mici care se joacă ,,în mod foarte serios”. MulŃi cred că dacă sunt 
încruntaŃi muncesc mai bine, rezolvă mai bine problemele. Nimic mai fals. În realitate munca 
relaxată încurajează şi stimulează creativitatea. S-au scris multe cărŃi, mai ales în America, în 
care este demonstrat acest fapt. S-a creat o adevărată ştiinŃă a conducerii bazată pe zâmbet, 
empatie, încredere, relaxare, respect.  

Un alt factor care blochează creativitatea este falsa modestie, care, la rândul ei, este 
clădită pe lipsa de încredere. Încrederea în sine şi în parteneri, convingerea că toŃi suntem 
unici şi  speciali şi importanŃi    în echipa din care facem parte eliberează aceste inhibiŃii şi 
permit copiilor să strălucească în  grupul din care fac parte.  

Un alt clişeu folosit în societate şi în şcoală este acela că uneori  apreciem mai mult 
cantitatea de muncă, efortul depus şi   nu importanŃa rezultatelor, eleganŃa soluŃiei, 
eficacitatea. În acest sens ar putea fi regândită şi reforma învăŃământului, prin orientarea 
constantă spre scop.  
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Un alt clişeu: oamenii inteligenŃi nu greşesc. Fals, numai că ei fac mereu alte greşeli, nu 
repetă mereu aceeaşi greşeală. Copiii pot fi învăŃaŃi ca prin căutarea şi verificarea soluŃiilor 
propuse să le aleagă pe cele corecte şi să le elimine pe cele eronate sau neconvenabile.  

AlŃi factori care influenŃează negativ eliberarea energiilor creatoare ar fi: neîncrederea, 
autoritarismmul, lipsa de apreciere şi respect din partea colectivuliu, competiŃia exagerată, 
teama faŃă de eşec, etc. Numai oamenii liberi pot fi creativi. Cu cât vom cunoaşte mai bine 
copiii, cu cât ei se vor cunoaşte şi aprecia mai mult (ex. familia creativă), cu atât vom obŃine 
rezultate mai semnificative. Prin joc se pot debloca în modul cel mai eficient energiile 
creatoare.   

Dacă acceptăm adevărul                                                  O maximă americană  consideră  
că ,, munca   învăŃătorului are efect asupra eternităŃii şi nu se poate spune niciodată unde se 
sfârşeşte influenŃa sa”. Atunci avem datoria să ne străduim mai mult, în mod consecvent să 
fim creativi. În procesul de învăŃământ nu interesează produsul elevilor ca valoare socială- în 
plan psihologic- interesează supleŃea soluŃiei găsite pentru rezolvarea problemelor şcolare 
solicitate de către învăŃător sau profesor; interesează măsura în care soluŃiile găsite în 
rezolvarea problemelor- prin caracterul lor revelator- produc elevilor o stare de surpriză şi,     
în acelaşi timp, o trăire  intensă în plan afectic.  
 
Bibliografie: 
1. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 
2. Cotuna ,Rafila, Locul şi rolul jocului didactic în învăŃare, Revista ÎnvăŃământul primar nr. 3-4, Editura 

Miniped,  Bucureşti, 2005; 
3. Nicolae, Constantin Matei, Educarea capacităŃilor creatoare în procesul de învăŃământ, EDP, 

Bucureşti,1982; 
4. Fetescu, Vasile, Preocupări pedagogice, Spiru Haret, Iaşi, 1995; 

 
 
 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR 
 

Înv. Carmen Huminic  
                                             Şcoala cu cl. I-VIII „Tudor Arghezi” Năvodari 

                                                                                                  Înv. Elena DuŃă  
                                          Şcoala cu cl. I-VIII „Tudor Arghezi” Năvodari 

 
“Nu există artă mai frumoasă decât arta educaŃiei. 

Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaŃă, dar 
educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură 
şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu. Şi oricine poate fi 
dascăl, dacă nu al altora, cel puŃin al său”.  

 
Pentru învăŃământ o importanŃă deosebită o constituie educabilitatea creativităŃii în 

general, care implică receptivitate şi atitudine deschisă faŃă de experienŃa pozitivă, 
sensibilitatea faŃă de nou, dorinŃa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate 
călăuzitoare de norme şi achiziŃii valorificate, dar bazate pe invenŃie, pe creaŃie şi pe dăruirea 
dascălului faŃă de copil şi valori. 

În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească, şi a cerinŃei de 
integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse naturale 
devine tot mai acută, una din multiplele soluŃii spre care se înclină este valorificarea într-o 
mare măsură a potenŃialului creativ al individului. 
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O dimensiune psihică integratoare a profilului personalităŃii umane o reprezintă 
creativitatea, care exprimă disponibilitatea procesuală a elevului de a căuta şi produce valori, 
produse originale pentru sine şi pentru societate. ÎnvăŃătorul trebuie să folosească adecvat 
procesul instructiv-educativ, diferite metode şi procedee pentru dezvoltarea creativitaŃii 
elevilor.  

Cunoaşterea acestor particularitaŃi anatomo-fiziologice dar mai ales a celor psihice ale 
copiilor de vârstă şcolară mică este de o mare importanŃă pentru învăŃător. Activitatea şcolară 
se desfăşoară în bune condiŃii numai dacă se porneşte de la cunoaşterea trăsăturilor 
individuale ale fiecarui copil.                      

  Pentru a-i dezvolta personalitatea elevului trbuie să ştii care-i sunt posibilităŃile, să 
cunoşti realitatea asupra căreia vei acŃiona şi pe care iŃi propui să o transformi. 

Nivelul şi volumul cunoştintelor care se transmit elevilor, numărul exerciŃiilor pentru 
formarea deprinderilor, cantitatea şi durata efortului cerut la lecŃii şi în activităŃile extraşcolare 
trebuie să corespundă posibilităŃilor pe care le au elevii şi celor pe care le are fiecare elev în 
parte. Cunoscând particularităŃile vârstei şcolare mici învăŃătorul poate alege mijloacele 
educative cele mai potrivite pentru dezvoltarea lor. Dacă el ştie prin ce se caracterizează 
memoria, imaginaŃia, gândirea, sentimentele, voinŃa elevilor, va Ńine seama de aceste 
particularitaŃi şi în activitatea sa.  

Cunoscând aspectele individuale ale elevilor săi, prin observarea activităŃii şi comportării 
obişnuite ale elevilor, prin aplicarea de teste, prin convorbiri cu elevii, cu părinŃii, cu prietenii 
lor, prin studierea produsului activităŃii (desene, compuneri), prin măsurarea unor indici ai 
dezvoltării fizice, învăŃătorul poate ajunge la o cunoaştere profundă a fiecarui elev. 

Cunoaşterea elevului este un mijloc de a îndruma concret şi ştiintific activitatea acestuia, 
de a face educaŃie “pe măsura” individualitaŃii elevului. 

La începutul şcolarizării, copilul manifestă o deosebită curiozitate care  constituie un 
sprijin preŃios în desfăşurarea activităŃii instructiv-educative. Calitatea de şcolar schimbă 
conŃinutul activităŃii sale anterioare şi poziŃia sa în societate, învăŃarea fiind o activitate 
dirijată, serioasă, cu răspundere. Această calitate schimbă de asemenea relaŃiile copilului cu 
cei din jur, creează obligaŃii şi datorii. 

ÎnvăŃătorul este cel care influenŃează cel mai puternic dezvoltarea şcolarului mic. 
Exemplul învăŃătorului, exigenŃele lui, aprecierile făcute asupra comportării elevilor îl 
impresionează adânc şi-i determină o comportare corespunzătoare. În procesul de învăŃare se 
îmbogăŃesc cunoştinŃele elevului şi se dezvoltă procese psihice, se formează deprinderi de 
muncă intelectuală şi deprinderi practice, se dezvoltă aptitudiniile creatoare, gustul pentru 
frumosul din natură şi cel artistic. 

Sub influenŃa muncii, a jocului şi mai ales a procesului de învăŃământ are loc în această 
perioadă o intensă dezvoltare intelectuală a copiilor. Copilul este un aluat pe care trebuie să îl 
modelăm cu multă dragoste şi responsabilitate pentru a creea persoane capabile să se 
integreze într-o societate tot mai complexă şi sperăm, mai bună. 

Jocul didactic-mijloc de exprimare a creativităŃii 
a)Limba şi literatura română 
La vârsta şcolară mică, jocul didactic este o formă accesibilă şi plăcută de învăŃare activ-

participativă, stimulând în acelaşi timp iniŃiativa şi creativitatea elevilor. De aceea, prin joc se 
realizează obiectivele învăŃării. 

Deoarece corespunde particularităŃilor vârstei şcolare mici, jocul didactic cuprinde cele 
mai bogate valenŃe formative. Îmbinând distracŃia, surpriza, buna dispoziŃie cu sarcina 
didactică la potenŃialul intelectual, moral şi fizic al copiilor, acesta asigură o activitate 
complexă, interesantă, plăcută, antrenantă, dezvoltând la elevi deprinderi de muncă 
independentă, perseverenŃă şi dârzenie în învingerea dificultăŃilor, flexibilitatea gândirii, 
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spiritul de cooperare, stimulează iniŃiativa, inventivitatea, creativitatea, iar competitivitatea 
angajează la efort toate capacităŃile elevului, fără a produce oboseală. 

Având în vedere importanŃa limbii si literaturii române ca obiect de studiu, dar şi 
importanŃa acesteia în activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în mod 
special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităŃilor creative ale elevilor în cadrul 
lecŃiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva strategii 
didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu maximă eficienŃă la stimularea şi 
dezvoltarea creativităŃii elevilor din ciclul pimar. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. 
Ea poate deveni o modalitate de învăŃare cu multiple beneficii pentru şcolarii mici. Aceştia 
sunt de-a dreptul încântaŃi 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 
învăŃătorul în realizarea obiectivelor propuse. 

LecŃiile de limba română oferă reale posibilităŃi de organizare şi desfăşurare a unor 
multiple activităŃi menite a dezvolta capacitatea de creaŃie 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 propoziŃiilor după 
scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

În activitatea la clasă am utilizat strategii de stimulare a creativităŃii  expuse în lucrarea de 
faŃă.  

Prin folosirea jocului didactic le stimulăm elevilor efortul susŃinut 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 forŃele proprii, spiritul de răspundere, de colaborare, dezvoltă imaginaŃia, 
gândirea şi atenŃia. 

O muncă susŃinută din partea învăŃătorului corelată cu o participare activă a elevilor, la 
toate obiectele, lecŃie de lecŃie, va duce la formarea unei motivaŃii superioare în învăŃare şi la 
educarea aptitudinilor creatoare. 

Permanent trebuie să-i învăŃăm pe elevi cum să înveŃe, să-şi pună şi să pună întrebări, să 
formuleze probleme şi să dea cât mai multe soluŃii, adică să gândească creativ. 

 ExerciŃii de stimulare a creativităŃii 
• ÎncercaŃi să desenaŃi personaje cu ajutorul literelor. 
• ÎncercaŃi să desenaŃi chipuri de personaje cu ajutorul cifrelor. 
• DaŃi o definiŃie neaşteptată, după modelul de mai jos, următoarelor cuvinte: 

bibliotecă, librărie, carte. 
Cuvinte=gânduri puse în sunete 
• LucraŃi în grupe de câte 4 elevi. InventaŃi un joc în care copiii să fie fructele de mai 

jos. ScrieŃi, în caiete, cel mult 4 reguli ale jocului. PrezentaŃi jocul în faŃa clasei. 

                              
• ÎmpărŃiŃi-vă în grupe câte 6 elevi. ImaginaŃi şi apoi jucaŃi în faŃa colegilor o 

întâmplare , folosind cel puŃin două obiecte dintre cele de mai jos: 
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• InventaŃi o poveste în care Albă - ca- Zăpada  să întâlnească în pădure 7 uriaşi, care 
sunt foarte răi. 

•  InventaŃi o poveste în care ScufiŃa Roşie să fie rea şi lupul bun. FaceŃi apoi o 
cărticică în care să scrieŃi povestea. Pe copertă scrieŃi autorul, titlul şi editura. FaceŃi o 
expoziŃie şi stabiliŃi care sunt primele 3 din clasă, dând calificativ. 

• AtribuiŃi acŃiuni specific umane cuvintelor-obiect de mai jos: 
apele – cântă, râd….. 
florile 
motanul 
caii 
IntegraŃi expresiile obŃinute în propoziŃii cât mai frumoase. 
• Bine şi rău 
Găseşte câte 5 răspunsuri la întrebările: Ce este bine? Ce este rău? 
• Unul şi mai mulŃi 
Găseşte câte 3 răspunsuri la întrebările : Cine este doar unul ( una ) ? Cine sunt 

întotdeauna mai mulŃi ( mai multe ) ? 
• FormulaŃi cât mai multe întrebări cu privire la: 
a) piatră       b) foc    c) aer     d) stele      e) frunze 
• A venit vacanŃaaaaaaaaaaaa… 
Cu trenul din FranŃa! 
Continuă tu această poezie atât de dragă; fii atent însă la rimă, la ortografie, la punctuaŃie! 
• Ne jucăm? PoeŃii veseli 
Fiecare jucător scrie pe o foaie de hârtie titlul unei poezii inventate şi primul ei vers. Foile 

se împăturesc şi se trec mai departe la jucătorii următori. Aceştia completează strofa cu al 
doilea vers, care să rimeze cu primul şi încep o strofă nouă, din care scriu primul vers. AtenŃie 
ca numărul silabelor din versuri să fie cât mai apropiate. Versurile pot fi hazlii. La sfârşit  se 
citesc poeziile şi se premiază cea mai hazlie sau cea mai frumoasă. 

• Aha, am fost şi eu acolo! 
Activitatea se bazează pe o poveste pe care o creează participanŃii, unul câte unul. Astfel, 

este nevoie de un voluntar care să înceapă povestea, în care el este personaj principal,care 
chiar joacă, iar ceilalŃi din grup trebuie să imite toate mişcările, gesturile, mimica celui care 
povesteşte. În orice moment al poveştii, oricare dintre participanŃi poate interveni prin 
exclamarea: „ Aha, am fost şi eu acolo! ” şi să continue povestea. Atunci când există o 
intervenŃie cu exclamarea amintită , tot grupul trebuie să dea replica: „ Şi ce-ai văzut,prietene? 
”, abia apoi cel care a intervenit putând să continue povestea. 

• Scrisoare desenată 
Ionel îi scrie bunicii sale. Fratele său, Andrei, nu ştie încă să scrie, dar se pricepe să 

deseneze. El îi trimite bunicii sale o scrisoare desenată. 
       Ce crezi că a vrut el să scrie? 

   
 
• Scurtă poveste 
Se spun trei cuvinte şi li se cere elevilor să creeze cu ele o scurtă poveste.  
Cuvintele ar putea fi: şcolarul, furioasă, curăŃă. 
• Ceva extraordinar! 
Se adresează o întrebare, ca de exemplu: Ce poate face un bob de grâu? Şi se cere elevilor 

să îşi imagineze ceva neobişnuit, extraordinar. De exemplu, un bob de grâu poate creşte mare, 
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mare, dincolo de nori. Se poate continua astfel povestea cu ceea ce i se poate întâmpla bobului 
de grâu pe tărâmul norilor. 

• Ceva ce nu s-a mai întâmplat 
Se spune numele unei fiinŃe şi se cere şcolarilor să-şi imagineze ceva neobişnuit despre 

ea. De exemplu: ursul: Ursul a zburat, luându-se la întrecere cu un avion. BineînŃeles că ursul 
a câştigat întrecerea! 

b) EducaŃie plastică  
ExerciŃiul culorilor este o modalitate de stimulare a imaginaŃiei, având ca punct de 

plecare culorile. La vârsta şcolară mică, gândirea copiilor având pronunŃat caracter intuitiv, 
are nevoie de bogat material didactic.  

Culorile au un rol deosebit în stimularea interesului pentru învăŃare, au un rol deosebit în 
pictură. Orele de desen reprezintă o adevărată fascinaŃie pentru copii, amestecul de culoare, 
felul în care ei combină culorile reflectă propria lor personalitate, gusturile lor, lumea pe care 
vor să şi-o creeze ca apoi să le aparŃină. 

Pornind de la fascinaŃia copiilor pentru culori, am dezvoltat o modalitate de stimulare a 
imaginaŃiei de natură literară.  

Având ca suport o planşă colorată în roşu, copiii sunt întrebaŃi ce le sugerează această 
culoare. La început, planşa le sugerează doar o culoare caldă – roşu. Apoi, încet, încet, copiii 
vor reuşi să se detaşeze de situaŃia concretizată şi cu ajutorul imaginaŃiei să vadă în această 
culoare ideea de foc, flăcări, iad, apus de soare, răsărit de soare, inimă însângerată, sfârşit de 
lume, căldură imensă, secetă, ardere. 

Folosind o planşă colorată în albastru, din nou copiii sunt întrebaŃi ce le sugerează această 
culoare. Ideea de albastru îi va conduce pe copii la ideea de cer, limpezimea lacurilor, 
nesfârşirea apelor, lacrimi de înger, tristeŃe, răceală, plutire. 

Folosind o planşă albă şi întrebaŃi fiind copiii ce le sugerează albul, ei vor răspunde: 
nesfârşirea zăpezilor, puritate, îngeri, mamă, spuma laptelui, sinceritate, linişte sufletească. 

Se pot folosi şi alte culori în scopul stimulării imaginaŃiei. Copiii învaŃă în felul aceasta 
că pot să vadă dincolo de concretul lucrurilor. Ei nu trebuie să vadă în planşele respective, 
doar culorile în care sunt pictate; ci imaginaŃia lor trebuie să evadeze dincolo de aspectul 
concret al culorii, făcând diverse contaŃii cu ideea de roşu, de alb sau altă culoare 

Exersând în felul aceasta la fiecare început de oră această strategie, copiii vor înŃelege că 
pot să-şi dea frâu liber imaginaŃiei. Ei vor înŃelege că fiecare poate să vadă în culoarea 
respectivă fără teamă ceea ce el simte, ceea ce el crede, învăŃătorul neputând să-l contrazică şi 
astfel să-i blocheze descătuşarea imaginaŃiei. 

ÎnvăŃătorul trebuie să manifeste toleranŃă faŃă de sugestiile copiilor şi să accepte ideile lor 
ca fiind rodul imaginaŃiei lor. Copiii trebuie încurajaŃi, şi apreciaŃi pozitiv, tocmai pentru a nu 
le bloca imaginaŃia. ExerciŃiul culorilor poate constitui tema unei ore de creaŃie, dar poate 
constitui şi modalitate de aşa-zisă exersare, descătuşare a imaginaŃiei, înaintea actului de 
creaŃie din fiecare oră. 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaŃie plastică pentru 
dezvoltarea creativităŃii. 

Continuă tu!—este un exerciŃiu care cere îmbogăŃirea formei date. Se oferă spre 
observare o planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de 
peşte, un triunghi, o pălărie, o frunză, o petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre 
posibilităŃi pe aceea care li se pare cea mai potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziŃie, 
completând partea aleasă cu elementele care întregesc forma. 

Un tablou neterminat—este un exerciŃiu care vizează imaginaŃia, creativitatea, cât şi 
inteligenŃa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva 
linii) şi se cere elevilor să o continue. 
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Creează un model—este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simŃul măsurii, ritmul şi 
originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziŃie, în orice ordine 
şi repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel 
decorat). 

Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenŃiei. Se execută la tablă, 
sub ochii elevilor, o serie de desene şi, în timp ce atenŃia copiilor este distrasă, se şterge unul 
sau mai multe. Elevii trebuie să identifice desenul sau desenele care au fost şterse.  

Gama jocurilor didactice este foarte variată. ImaginaŃia învăŃătorului poate genera jocuri 
noi, dintre cele mai ingenioase. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri 
creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă. De aceea, 
metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare-învăŃare. 

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp 
ce descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare” 

                                                                                                                            ( T. Carlyl)  
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CREATIVITATE IN PREDAREA RELIGIEI LA CLASELE PRIMARE 
 

                                                                        prof. Mirela Pribeagu   
                                                                          Şcoala cu cls. I- VIII „Aurel Vlaicu” ConstanŃa  

                                                                                                                             
Conform „DicŃionarului explicativ al limbii române”, creativitatea este o caracteristică a 

personalităŃii incluzând aptitudini şi motive, aspiraŃii şi atitudini a căror notă definitorie este 
originalitatea, producerea a ceva nou, deosebit de ceea ce era cunoscut şi uzual. 

Educarea creativităŃii elevilor a devenit o preocupare de prim ordin a şcolii de 
pretutindeni. „Progresul omenirii nu este disponibil fără activitatea creatoare, teoretică şi 
practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată 
ca forma cea mai înaltă a activităŃii omeneşti” (Al. Rosca „ Creativitatea”) . Creator poate fi 
considerat oricine nu rămâne la ceea ce a moştenit, la ceea ce a învăŃat şi apoi reproduce în 
chip mecanic, ci încearcă să aducă o contribuŃie personală, să progreseze, să-şi expună ideile 
proprii asupra unui anume subiect, prin urmare, elementul creator nu se găseşte numai  în aşa 
numitele activităŃi superioare. 

EducaŃia religioasă este acŃiunea specific umană care se desfăşoară conştient de către un 
educator, pe baza unor principii şi cu ajutorul unor metode şi mijloace specifice. Acestă 
educaŃie este susŃinută de iubire, încredere şi libertate, iar scopul ei  este realizarea caracterului 
religios-moral al elevului, care să-l conducă la desăvârşirea creştină. EducaŃia religioasă este 
posibilă întrucât Dumnezeu l-a creat pe om după „chipul Său” cu posibilitatea  omului de a 
dobândi „asemănarea” cu El împlinind porunca desăvârşirii.(Mt.5,48) Mintea şi voinŃa liberă, 
călăuzite de harul divin şi de dorinŃa de a săvârşi binele desăvârşesc în om chipul lui  
Dumnezeu. „Profesorul de religie are menirea, vocaŃia şi datoria să cioplească în sufletul 
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elevilor săi acel minunat „chip” pe care Dumnezeu l-a gandit pentru fiecare dintre ei” (Sebu S.– 
Metodica predarii religiei ). 

Profesorul de religie va reuşi să „cioplească” chipul lui Dumnezeu în sufletul elevilor săi, 
numai dacă educaŃia religioasă va fi facilitată de respectarea unor metode şi principii didactice. 
Răspunzând chemării  Mântuitorului, asemenea SfinŃilor Apostoli, de a fi „pescar de 
oameni”(Mt. 4,19),  profesorul va prinde cu mreaja cuvântului sufletul elevilor săi încercând să 
le dezvolte creativitatea la ora de religie. „Progresul omenirii nu este disponibil fără activitatea 
creatoare, teoretică şi practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare 
să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităŃii omeneşti „  (Al. Rosca „ Creativitatea) .   
Pentru aceasta, pe lângă metodele tradiŃionale, profesorul va face apel la acele metode activ-
participative (brainstorming-ul, metoda „ciorchinelui”, tehnica „cvintetului” etc) oferindu-i 
elevului posibilitatea dezvoltării creativităŃii. Un elev îşi dezvoltă spiritul critic atunci când: se 
implică activ în procesul de predare-învăŃare, adoptând o atitudine activă şi interactivă; 
gândeşte critic şi are o deprindere de gândire critică; preferă gândirea divergentă, imaginativă şi 
creativă; acŃionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face; îşi valorifică şi 
dezvoltă imaginaŃia, originalitatea, inventivitatea, creativitatea; problematizează conŃinuturile şi 
face descoperiri; are încredere în forŃele proprii şi dorinŃă de autodepăşire; devine responsabil. 

Toate acestea se datorează factorilor creativităŃii care sunt de natură intelectuală, 
caracteriali, sociali. ImaginaŃia, memoria şi inteligenŃa însumează factorii intelectuali ai 
creativităŃii.  

Acest fenomen al creativităŃii trebuie să-l urmărim şi să-l dezvoltăm în permanenŃă şi să 
nu-l blocăm. Se cunosc mai mulŃi factori care pot bloca imaginaŃia elevilor. 

Blocaje de natură culturală. Fiecare elev provine dintr-un mediu aparte cu alte păreri şi cu 
un alt mod de gândire, aşadar trebuie să le acceptăm propriile idei inovatoare, iar dacă nu o 
vom face aceştia se vor bloca. 

Probabil cele mai importante blocaje în dezvoltarea creativităŃii sunt de natură emotivă. 
Pur şi simplu teama de a greşi împiedică procesul creativ, unii copiii chiar refuză de a-şi 
îndeplini sarcina din această cauză. Un alt aspect al acestui blocaj este teama de competiŃie, 
colegul probabil va spune ceva mai interesant, ceva mai bun decât el . Iar, în fine, poate 
apărea descurajarea deoarece procesul de creaŃie înseamnă efort intelectual susŃinut şi multă 
muncă. 

Datorită acestor blocaje au apărut metode noi care să stimuleze spiritul creativ şi 
asocierea de noi idei la clasă. 

Brainstorming-ul – metoda asaltului de idei. Nu este practic o metodă didactică, ci o 
metodă ce poate apărea în discuŃii, dezbateri şi – în general – atunci cînd se urmăreşte 
formarea la elevi a unor calităŃi imaginative, creative şi chiar trăsături de personalitate 
(spontaneitate, toleranŃă).. Are drept caracteristică separarea momentului de producere a 
ideilor de cel de valorificare a lor, de altfel mai este numită şi metoda evaluării amânate sau 
metoda marelui DA. În  momentul producerii ideilor se acceptă orice idee fără să se critice 
sau fără să se dea o judecată de valoarea asupra ei. Selectarea propriu-zisă se face după un 
anumit timp, când toate ideile se compară şi se aleg cele mai bune dintre ele. Această metodă, 
de exemplu, se poate aplica la diferite lecŃiii de religie. 

Această metodă, de exemplu, am aplicat-o la cls a II a la lecŃiile „Iubirea parintilor fata de 
copii” si „Iubirea copiilor fata de parinti” (unde elevilor le-am adresat adresa întrebarea Cum 
isi manifesta parintii dragostea fata de copii?Ce datorii au copii fata de parintii lor si cum isi 
arata dragostea fata de acestia?). La aceste întrebări elevii pot veni cu ideile lor care vor fi 
notate pe flipchart sau pe tablă şi la final vor fi selecta cele mai bune. Această acŃiune, totuşi, 
nu trebuie să dureze foarte mult, maxim 10 minute. 

ConversaŃia euristică este o metodă dialogală, de incitarea a elevilor şi de aflare a 
adevărului prin întrebări oportun puse, aceştia făcând conexiuni în universul lor de cunoştinŃe. 
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Această metodă solicită elevilor inteligenŃa productivă, spontaneitatea şi curiozitatea, lăsând 
elevilor mai multă libertatea de căutare. 

O metodă foarte asemănătoare cu aceasta, prezentată într-o formă grafică, este explozia 
solară. Pornind de la un punct central, se nasc întrebări, la care elevii răspund verbal, iar la 
rândul lor aceste întrebări nasc alte întrebări. 

 

 
 

Metoda „ciorchinelui” poate fi utilizată individual sau în grup în scopul stimulării gândirii 
libere şi creative, de tip divergent, precum şi în scopul sesizării şi evidenŃierii conexiunilor 
dintre idei, construirii de noi idei şi de noi sensuri şi semnificaŃii. Această metodă presupune 
mai multe etape:  

1. scrierea unui cuvânt –cheie în la mijlocul tablei sau al foii de hîrtie; 
2.   identificarea şi scrierea altor sintagme/cuvinte legate de cuvântul-nucleu;  
3.  identificarea şi realizarea conexiunilor dintre cuvinte/sintagme, prin linii sau săgeŃi; 
4.  prezentarea şi discutarea „ciorchinelui”. 
Profesorul va îndemna elevii să noteze toate ideile care le au referitor la cuvântul/sintagma 

cheie, realizând cât mai multe conexiuni între idei, fără însă a face judecăŃi de valoare. De 
asemenea, dacă este cazul, profesorul va indica în prealabil anumite informaŃii  care să-i 
ghideze pe elevi, realizându-se astfel un ciorchine semidirijat. „Ciorchinele” poate fi utilizat 
cu succes la lecŃia „Sărbătorile creştine” la cls a III a,  elevii fiind solicitaŃi să noteze  toate 
sărbătorile care le vin în minte. Între cuvântul-cheie şi exemplele de sărbători profesorul va 
scrie corespunzător: praznice împărăteşti (cu dată fixă şi cu dată schimbătoare), sărbători în 
cinstea Maicii Domnului, sărbători în cinstea sfinŃilor, sărbători în cinstea Sfintei Cruci. 

La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative  îşi găsesc cu 
maximă eficienŃă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip 
de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea 
specifică şcolii – învatarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral 
personalitatea copilului. Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a 
creativităŃii se argumentează prin capacităŃile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non 
intelectuali evidenŃiaŃi în cercetările de până acum. 

Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaŃii, se pot verifica şi consolida 
anumite cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităŃi cognitive, afective şi 
volitive ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităŃii creatoare, se pot asimila modele 
de relaŃii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. Jocul de rol(dramatizarea) poate 
fi folosit în lecŃiile de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinŃe, de evaluare, de recapitulare a 
cunoştinŃelor, comunicarea şi fixarea cunoştinŃelor, aprecierea, asocierea sau la interpretarea 

Botezul 
Domnului 

De cine a fost 
botezat? 

Unde? Când? 

Cine S-a 
botezat? 

Cum se mai numeşte? 

Cine S-a arătat? 

Cum S-a arătat Tatăl? 

Când sărbătorim? 

Cum S-a arătat Duhul Sfânt? 
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unor scenete cu caracter religios (serbările desfăşurate în aşteptarea Naşterii Domnului sau a 
Învierii Domnului). Pentru a fi eficient, scenariul trebuie să fie spontan şi să nu dureze mai 
mult de 5-10 minute, după care urmează intervenŃiile şi comentariile.  

 

 
         
Metoda oferă posibilitatea de a te pune în pielea personajului. In timpul jocului ne 

adresăm personajelor şi la sfârşit întrebăm cum s-au simŃit şi ce au învăŃat din această 
experienŃă. 

Jocurile didactice sunt antrenante pentru toŃi elevii şi acŃionează favorabil şi la elevii cu 
rezultate slabe la învăŃătură, crescându-le performanŃele şi căpătând încredere în capacităŃile 
lor, siguranŃă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenŃialul creator al acestora. 

Tehnica „cvintetului” 
 „Cvintetul” este o poezie cu cinci versuri, cu ajutorul căreia se sintetizează şi condensează 

informaŃiile, incluzându-se şi reflecŃii ale elevilor, care pot lucra individual, în perechi sau în 
grup. Alcătuirea unui „cvintet” favorizează reflecŃia personală şi colectivă rapidă, esenŃializarea 
cunoştinŃelor, înŃelegerea lor profundă, manifestarea creativităŃii etc. Cele cinci versuri au  
următoarea structură:  

1. cuvântul/sintagma cheie  a conŃinutului (de obicei  un substantiv);  
2. două cuvinte care prezintă o descriere a cuvântului cheie (adjective);  
3. trei cuvinte care exprimă acŃiuni legate de cuvântul sau de sintagma cheie (verbe la 

gerunziu, de obicei);  
4. o sintagmă din patru cuvinte care exprimă sentimentele şi atitudinile elevului faŃă de 

conceptul/sintagma cheie;  
5. un cuvânt ce exprimă esenŃa problemei   
Spre exemplu, pentru lecŃia „Naşterea Domnului”- cls a III a  cvintetul: 

„Crăciunul/frumos, plăcut/ Să ne bucurăm împreună/ Sărbătoare”. Clasa a IV-a la lectia „ 
Invierea Domnului” : 

Mântuitorul, 
Blând, smerit, 
Iubind, iertând,jertfind, 
Se roagă pentru noi, 

     Învierea. 

Sărbătorile creştine 

 
În cinstea îngerilor 

În cinstea Sfintei 
Cruci 

În cinstea Maicii 
Domnului 

În cinstea SfinŃilor 

Duminica 

 
Praznice Împărăteşti 

Ciorchine 
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În proiectarea activităŃilor se pot crea modele  alternative de învăŃare activă centrate pe 
diferite tipuri de inteligenŃă, asigurând o diferenŃiere a instruirii pentru fiecare elev. 

Teoria inteligenŃelor multiple. Studiile au arătat că „fiecare persoană posedă cele opt 
inteligenŃe (lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, spaŃială, naturală, kinestezică, 
interpersonală, intrapersonală- după Gardner). Gândim, învăŃăm şi creăm în moduri diferite. 
Dezvoltarea potenŃialului nostru depinde de ceea ce învăŃăm cu inteligenŃa noastră specifică. 

Aplicarea acestei teorii presupune lucrul pe grupe, ca de altfel majoritatea acestor 
metode, iar în prealabil o testarea a elevilor pentru identificarea inteligenŃei sau a 
inteligenŃelor dominante ale personalităŃii lor. Alcătuirea grupelor trebuie să Ńină cont, în 
primul rând de numărul de elevi din clasă, iar apoi de tipul de inteligenŃă a acestora. Dacă 
numărul lor este mic atunci se pot face 3 sau 4 grupe astfel încânt să avem într-o grupă copii 
cu trăsături asemănătoare. 

O astfel de activitate, în jurul sărbătorilor de iarnă, ar putea arăta astfel. Aceste tipuri de 
inteligenŃă ar putea fi organizate în 4 grupe: 

Grupa I (lingvistică+muzicală) 
- să alcătuiască o poezie de 4 versuri cu tema „Sărbătorile pascale” şi să o adapteze un 

cântec cunoscut. 
Grupa a II-a (logico-matematică+interpersonală) 
- să alcătuiască un rebus pe care să aibă pe verticală cuvântul „Paşte” şi alcătuiască 

propoziŃii cu cuvintele de pe orizontală. 
Grupa a III-a (vizuală/spaŃială+naturală) 
- conceperea şi realizarea unor felicitări de Paşte adresate familiei şi prietenilor. 
Grupa a IV-a (corporal-kinestezică+intrapersonală) 
- realizarea unui scurt eseu cu titlul „VacanŃa de Paşte” 

Am exemplificat aplicarea metodei la lecŃia de la clasa a-III-a „Invierea Domnului”, 
unde într-o secvenŃă am valorificat inteligenŃa lingvistică, muzical-ritmică, spaŃială, 
interpersonală. 
1. Fixarea cunoştinŃelor 
• Se face prin activitate pe grupe 
Grupa I 
PriviŃi desenul de mai jos. ColoraŃi pătrăŃele în care sunt scrise propoziŃii adevărate. Ce 

aŃi obŃinut? 

 

Arhiereii i-au cerut sfaturi 
lui Iisus 

Iisus a fost prins în 
Grădina Ghetsmani 

SoldaŃii i-au adus flori 
lui Iisus 

Pe capul lui Iisus s-a 
pus o coroană de spini 

Sinedriul l-a condamnat 
pe Iisus la moarte 

Iisus a fost bătut, 
scuipat, batjocorit 

Hristos a fost răstignit în 
Joia Mare 

Judecata trebuia aprobată de 
suveranul roman 

Cina cea de taină a 
avut loc miercuri seara 

Iuda nu a primit cei 
treizeci de arginŃi 

Sutaşul a spus „cu adevărat 
Fiul lui Dumne-zeu este 

Acesta 

MulŃimea a vrut ca 
Iisus să fie eliberat 

De Paşti ducem la Biserică 
ramuri verzi de salcie Hristos a înviat duminică 

dis-de-dimineaŃă 
Hristos a fost răstignit 
pe muntele Măslinilor 
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Grupa a II-a 
ScrieŃi pe coroniŃa lui Iisus (pe fiecare floare) o faptă bună pe care aŃi făcut-o în 

aşteptarea Învierii. Au mai rămas şi spini? 
Grupa a III-a 
DesenaŃi o felicitare de Sf. Paşti şi scrieŃi un gând către părinŃii voştri. 
Grupa a IV-a 
AlcătuiŃi o compunere cu titlul Învierea Domnului, folosindu-vă de cuvintele: Hristos, 

dragoste, sărbătoare, bucurie, duminică, familie, lumină. 
Grupa a V-a 
ScrieŃi cum puteŃi fi şi voi mărturisitori ai Învierii Domnului asemeni mironosiŃelor.  

• Fiecare grupă îşi prezintă activitatea realizată în faŃa colegilor. 
• Se fac aprecieri. 
Sunt multe alte metode care într-o mai mică sau mai mare măsură dezvoltă creativitatea 

elevilor, încearcând să le deschidă orizonturile, să le dea o altă perspectivă de a vedea lucrurile, 
să-i înveŃe să caute întotdeauna noi soluŃii, să nu se lase bătuŃi în faŃa dificilului. Ca dascăli 
trebuie să le încurajăm iniŃiativa lor, să-i învăŃăm să nu le fie frică să-şi exprime ideile, să le 
arătăm că nu întotdeauna ideile lor sunt bune, dar totdeauna să aibă încredere că ei vor fi 
ascultaŃi. 

EducaŃia religioasă se realizează într-un cadru instituŃional (şcoală şi biserică), iar dintre 
formele de organizare a acestei educaŃii, pe lângă lecŃia de religie, cel mai mare succes îl au 
vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri, precum şi manifestările cultural-religioase. 

Vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri oferă elevilor, nu numai momente de relaxare, 
ci şi posibilitatea dobîndirii sau aprofundării cunoştinŃelor religioase. Excursiile se realizează 
cu elevi dintr-o clasă, din clase paralele sau cu nivel de şcolaritate apropiat. Putem distinge mai 
multe tipuri de vizite şi excursii:  

1. vizite şi excursii introductive (organizate cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru 
înŃelegerea cunoştinŃelor ce urmează să fie predate, elevii fiind orientaŃi să urmărească 
aspectele legate de viaŃa personalităŃilor religioase, să asculte sfaturile preoŃilor duhovnici, să 
achiziŃioneze material intuitiv, precum icoane, vederi, casete);  

2. vizite şi excursii organizate în vederea comunicării de cunoştinŃe (spre exemplu, lecŃia 
despre Sfântul Apostol Andrei poate fi predată într-o excursie/vizită  organizată la Mănăstirea 
Sfântul Apostol Andrei ); 

 3. vizite şi excursii de consolidare şi fixare a cunoştinşelor (se organizează la sfârşitul 
unui capitol sau al unei teme şi prezintă avantajul că elevii au deja multe informaŃii, ştiind ce să 
urmărească şi încercând să afle mai multe amănunte).  

Întrucât educaŃia religioasă pune accent şi pe latura formativă, nu numai pe cea 
informativă,     le-am oferit şi noi excursii elevilor noştri, mergând în pelerinaj la mănăstirile 
din judeŃele Constanta si Tulcea . Elevii au avut astfel posibilitatea să se închine la sfintele 
moaşte din  mănăstiri, rămănând impresionaŃi, mai ales de viaŃa Sfintului Apostol Andrei , la 
peştera căruia i-au citit Acatistul. 

Manifestările cultural-religioase antrenează un număr foarte mare de elevi, incluzând 
serbările şcolare, concursurile, conferinŃele religioase, întâlniri cu mari duhovnici, vizionările 
de filme cu subiect religios, expoziŃiile de icoane şi alte obiecte de artă religioasă. 

Datorită caracterului programat, planificat şi organizat metodic al tuturor activităŃilor 
educative, educaŃia religioasă realizată în şcoală are o deosebită importanŃă deoarece conduce 
la un nivel înalt de dezvoltare a personalităŃii religios-morale a elevilor. Complementar cu 
activităŃile în şcoală, cele extraşcolare pun accent într-o mai mare măsură  pe latura formativă a 
educaŃiei religioase urmărind mai ales dezvoltarea vieŃii afectiv – religioasă a elevilor. 

Atât creativitatea elevilor dezvoltată la ora de religie prin diverse metode activ-
participative, cât şi momentele de relaxare,  oferite de vizitele şi excursiile de la biserici şi 
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mănăstiri, însumate cu serbările şcolare şi concursurile religioase converg spre dobândirea 
desăvârşirii creştine şi a mântuirii sufletului elevilor. 

Să învăŃăm să fim mereu creativi, împreună cu elevii noştri, pe care să încercăm să-i 
înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăŃare creativă, să le punem în valoare cât mai mult 
potenŃialul creativ. 
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LECłIA DE MATEMATICĂ - ETALON AL CREATIVITĂłII  
CADRULUI DIDACTIC 

 
Inst. Denisia RADU 

Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 3 Mangalia 
 

1. Introducere 
DefiniŃia clasică a lecŃiei este: „forma de bază a transmiterii cunoştinŃelor”. Cum însă, în 

prezent, în procesul instructiv-educativ accentul a trecut de pe planul informativ pe planul 
formativ, lecŃia a devenit principala cale de formare a gândirii. Omul de la catedră trebuie să 
înŃeleagă că rolul său nu este de simplu transmiŃător de cunoştinŃe, ci şi de animator al 
învăŃării conştiente, de modelator al gândirii creatoare. LecŃia devine un act de creaŃie atunci 
când ea oferă permanent modele de inovaŃie în rezolvarea problemelor ce se ivesc. Acest gen 
de lecŃie impune un nou sistem de relaŃii între educator şi educat, un sistem bazat pe încredere 
şi stimă reciprocă. 

LecŃia creatoare angajează întreaga personalitate (forŃele intelectuale, trăirile afective, 
efortul voluntar şi motivaŃiile) a educatorului şi a celui educat. În primii ani de şcoală 
influenŃa învăŃătorului asupra şcolarilor este foarte mare. În această perioadă cadrele didactice 
vor solicita mereu clasei să pună întrebări, vor lăsa în mod intenŃionat unele probleme ale 
lecŃiei „deschise” pentru a trezi curiozitatea. În cazul matematicii, lecŃia creatoare va fi 
alcătuită dintr-o gamă largă de probleme de tip şi conŃinut variat, conŃinut în care apar 
elemente noi ce conduc la găsirea unor căi inedite de soluŃionare. 

Investigarea de soluŃii şi găsirea acestora pot fi independente sau colective. Când se 
lucrează, copiii se scot reciproc din impas, iar activitatea decurge într-un ritm viu, antrenant. 
Când se va dori accentuarea caracterului independent al activităŃilor, copiii vor fi puşi să 
rezolve în scris problemele, iar apoi aceste soluŃii vor fi analizate şi completate prin dezbateri 
frontale. Aprecierile vor fi făcute subliniindu-se răspunsurile originale şi apreciindu-se în mod 
special efortul depus în căutarea acestora. 

În cadrul lecŃiei de matematică, un alt procedeu de activare a clasei este cel al observării 
active ce se realizează prin analiza detailată a unor obiecte, procese sau fenomene. 
Răspunsurile copiilor vor fi acceptate numai dacă sunt însoŃite de argumente logice sau sunt 
rezultatul unor analize şi/sau sinteze concrete. 
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Tot un procedeu de incitare a gândirii creatoare este cel al variantelor. În acest caz, 
matematica oferă un câmp larg de lucru. Copiii caută variantele de exerciŃii şi probleme în 
care aceleaşi cifre sau operaŃii aritmetice se combină diferit, rezultatele obŃinute fiind aceleaşi 
sau diferite. 

Prin procedeele de genul celor enumerate, aplicate în cadrul lecŃiei, se urmăreşte 
activizarea permanentă a capacităŃilor operaŃionale ale copiilor folosindu-se dialogul euristic, 
problematizarea şi învăŃarea prin descoperire. Creativitatea cadrului didactic, din perspectiva 
dezvoltării creativităŃii subiectului educaŃiei, se concretizează în găsirea unor forme de 
activitate cât mai variate şi cât mai atrăgătoare. În acest caz, lecŃia va avea o structură mobilă, 
nu mai există închistarea în structurile clasice, ci vor fi realizate lecŃii cu o structură nouă care 
lasă liberă iniŃiativa creatoare a copiilor. 

2. Rolul învăŃătorului în identificarea strategiilor didactice optime 
ÎnvăŃătoriul are obligaŃia să-şi valorifice potenŃial creativ în construirea unor activităŃi de 

cercetare captivante. Acestea contribuie la educarea elevilor în spiritul dezvoltării gândirii 
critice nu numai în cadrul disciplinelor umanistice, dar şi al matematicii – un obiect ce poate 
fi predat la fel de atractiv. Cadrul didactic trebuie să manifeste dorinŃă şi deschidere către tot 
ce este nou şi eficient, trebuie să aibă abilitatea de a le descoperi copiilor frumuseŃea 
raŃionamentelor matematice. 

Păstrarea tradiŃiilor în predarea matematicii la şcolarul mic constituie în unele situaŃii un 
element de progres, dar nu este mai puŃin adevărat că în alte cazuri reprezintă un element cu 
caracter regresiv. Elevii care ştiu să calculeze „repede şi bine” pot întâmpina greutăŃi atunci 
când li se solicită să intre în jocul raŃionamentelor matematice. 

Consider că factorul determinant în procesul de formare a gândirii creatoare la şcolari 
este învăŃătorul, cel ce promovează şi perfecŃionează învăŃământul creativ. Personalitatea unui 
astfel de educator trebuie să aibă câteva atribute de bază: 

• să deŃină o cultură multilaterală; 
• să posede spirit didactic creator; 
• să se preocupe permanent de perfecŃionarea sa; 
• să aibă încredere în forŃele sale şi în posibilităŃile şcolarilor. 
În egală măsură, învăŃătorul trebuie să aibă spirit de responsabilitate şi un temperament 

echilibrat, să fie calm, curajos, sincer şi să iubească munca. Personalitatea învăŃătorului 
trebuie să constituie un puternic exemplu pentru şcolari astfel încât să declanşeze forŃele lor 
creatoare, dorinŃa de autocunoaştere şi perfecŃionare. 

Un factor important ce determină descătuşarea energiilor creatoare ale clasei îl constituie 
modul în care educatorul ştie să aplice cele mai moderne căi şi mijloace de activizare a 
elevilor. 

Dintre acestea menŃionăm „metoda problematizării”, în fapt crearea unui lanŃ de „situaŃii 
problemă” care conduc gândirea elevului din descoperire în descoperire. Punerea elevului în 
faŃa unei situaŃii problemă înseamnă a-1 determina să sesizeze, în mod conştient, contradicŃia 
care îi va stârni curiozitatea şi apoi dorinŃa de a face efortul necesar pentru a o rezolva. Vor fi 
formulate ipoteze de către învăŃător sau elev şi apoi se va trece la analiza lor şi la soluŃionarea 
dilemelor. Construirea mentală a soluŃiilor va folosi procedeele tipice ale gândirii logice, 
raŃionamentele inductive şi deductive. Elevul este pus în situaŃia de a alege numai cunoştinŃele 
care-i sunt necesare rezolvării problemei şi să le completeze, prin căutare, cu date noi.  

SoluŃionarea problemei este un act de descoperire bazat pe organizarea într-un mod 
favorabil a datelor şi informaŃiilor pe care elevul le deŃine astfel încât să se ajungă la un model 
cu valoare generală. Tot acest proces, condus cu măiestrie de învăŃător, dezvoltă spiritul de 
observaŃie al elevilor, iar analiza şi sinteza duc la formarea unei gândiri logice. 

Modelarea şi algoritmizarea sunt alte două metode care, bine înŃelese şi aplicate de 
învăŃător, formează gândirea creatoare, obişnuind elevul cu utilizarea căilor tipice unei gândiri 
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ştiinŃifice riguroase. Modelarea constă în înlocuirea unui sistem complex prin unul mai 
simplu, dar care păstrează elementele esenŃiale şi cărora li se pot aduce completări în vederea 
perfecŃionării originalului. Algoritmizarea reprezintă descoperirea unor procedee iterative care 
se folosesc în rezolvarea anumitor tipuri de probleme teoretice sau practice. Matematica 
foloseşte un mare număr de algoritmi sau se pot algoritmiza foarte multe probleme. 

Se poate construi un anumit tip de problemă, se rezolvă şi odată înŃeles procedeul, elevii 
pot preciza paşii algoritmului de rezolvare în cazul general. Se obŃine astfel o cale riguroasă 
de rezolvare a unui anumit tip de exerciŃii sau probleme. S-a considerat necesară prezentarea 
acestor metode de predare deoarece ele conŃin o cale sigură de formare şi dezvoltare a gândirii 
creatoare a elevilor, trezindu-le interesul pentru inovaŃie. 

Mijloacele moderne folosite în cadrul lecŃiei de matematică la clasele I - IV lasă o uşă 
larg deschisă inventivităŃii cadrului didactic, el având posibilitatea să creeze cu ajutorul 
elevilor mult mai multe mijloace concrete de predare-învăŃare. Totuşi, adevărata creativitate a 
educatorului se relevă mai ales în modul cum ştie să folosească mijloacele tehnice audio-
video moderne. ÎnvăŃătorul trebuie să cunoască cu precizie funcŃiile pe care să le 
îndeplinească mijloacele tehnice în cadrul fiecărui tip de lecŃie; trebuie să selecŃioneze şi să 
pregătească cele mai potrivite mijloace în funcŃie de scopurile propuse; trebuie să ştie cum să 
integreze organic mijloacele de învăŃământ, când şi mai ales cum să le utilizeze în directă 
concordanŃă cu tipul lecŃiei pe care o predă. 

În momentul de faŃă se discută despre mijloacele de învăŃământ care au calitatea de a 
concretiza conŃinutul unor noŃiuni considerate mult prea abstracte pentru gândirea şcolarului 
de o anumită vârstă. 

O altă metodă de activitate, care se consideră potrivită pentru stimularea interesului 
pentru matematică şi pentru formarea gândirii creatoare la elevi, este activitatea independentă. 
Pentru a fi cu adevărat eficientă, această formă de organizare a activităŃii elevilor necesită 
spaŃii adecvate şi dotate cu materialele imperios necesare. Totuşi, chiar în aceste condiŃii 
optime, o condiŃie de bază rămâne îndrumarea pedagogică acordată de către cadrele didactice. 
Numai printr-o îndrumare atentă, statornică şi competentă pe parcursul lucrării, elevul poate 
duce la bun sfârşit sarcina dată de învăŃător, fapt foarte important pentru stimularea 
creativităŃii şi încrederii în forŃele proprii. 

După anunŃarea tematicii şi opŃiunea elevilor pentru o anumită temă, aleasă în mod 
independent, intervine învăŃătorul care furnizează indicaŃiile necesare asupra tehnicii muncii 
independente, asupra căilor şi mijloacelor pe care elevii le vor folosi. Pe parcursul desfăşurării 
activităŃii independente elevii au nevoie de asistenŃa cadrului didactic şi îndrumările acestuia 
pentru a putea trece peste dificultăŃile întâmpinate la interpretarea datelor (probleme, exerciŃii) 
şi pentru corectarea unor erori sesizate la începutul activităŃii. În acest mod, li se formează 
elevilor deprinderea în a stărui în ducerea până la capăt a activităŃii începute. 

Un rol important în această formă de activitate îl are şi evaluarea randamentului obŃinut 
de întreaga colectivitate şi de fiecare şcolar în parte. O evaluare atentă şi potrivită forŃelor de 
care dispun şi cei foarte dotaŃi şi mai puŃin dotaŃi, va contribui la stimularea forŃelor creatoare 
şi încrederea în forŃele proprii a fiecărui elev. 

3. Concluzii 
LecŃia a fost mereu perfecŃionată, pornind de la caracterul ei excatedră în care sursa 

învăŃării o reprezintă exclusiv profesorul până la tehnicile didactice de activizare a elevilor, de 
creştere a eficienŃei relaŃiei profesor-elev. Astfel pe baza unor îndelungate confruntări şi 
verificări  s-a constatat că activitatea şcolară organizată pe clase şi lecŃii este superioară altor 
modalităŃi de organizare a procesului instructiv-educativ. LecŃia asigură studierea sistematică 
a materiei, dozează volumul de efort cerebral, dezvoltă disciplina şi interesul pentru munca 
şcolară, stimulează capacitatea intelectuală a elevilor, curiozitatea şi conştiiciozitatea, 
deşteaptă încrederea în forŃele proprii şi atitudinea activă în sfera valorilor culturale. 
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EficienŃa lecŃiei este legată de respectarea următoarelor cerinŃe de bază: 
� precizarea clară a scopului lecŃiei în funcŃie de: 
sarcina didactică fundamentală a lecŃiei;  
conŃinutul lecŃiei selectat după programa analitică şi planificare; 
vârsta şi nivelul de dezvoltare al elevilor; 
probleme educative speciale. 
� conceperea lecŃiei ca unitate independentă şi ca parte a unui întreg-sistemul de  lecŃii; 
� selectarea conŃinutului fiecărei părŃi de lecŃie şi a metodelor didactice necesare pentru 
transmiterea acestui conŃinut. Este recomandat să fie selectate cunoştinŃele strict necesare 
înŃelegerii temei cuprinse în programă şi a se prezenta la un nivel mai înalt faŃă de 
cunoştinŃele prezentate anterior fără a depăsi nivelul de înŃelegere al elevilor; 
� preocuparea de a îmbina munca individuală cu cea de grup. LecŃia este predată de 
învăŃător întregii clase, dar cunoştinŃele sunt însuşite în mod individual, în funcŃie de 
particularităŃile de vârstă şi individuale ale subiecŃilor educaŃionali. De aceea educatorul 
va găsi limbajul şi tonul care să antreneze atenŃia şi interesul tuturor şi fiecăruia în parte; 
� legarea în mod organic a laturii instructive cu cea educativă. Din conŃinutul lecŃiei, 
metodele folosite şi temele pentru acasă derivă în mod firesc efectele educative ale lecŃiei. 
Prin transmiterea cunoştinŃelor, formarea de priceperi şi deprinderi, educatorul dezvoltă în 
timpul lecŃiei funcŃiile intelectuale ale elevilor, îi deprinde cu efortul, le formează 
convingeri, le dezvoltă sentimentele intelectuale şi trăsăturile de caracter; 
� folosirea timpului lecŃiei în mod eficient. Folosirea raŃională şi economică a timpului de 
desfăşurare a lecŃiei asigură ritmul susŃinut al activităŃii didactice, previne dezorganizarea 
şi indisciplină în activitatea educaŃională. LecŃia trebuie pregătită din timp atât în ceea ce 
priveşte conŃinutul ei, organizarea şi desfăşurarea acesteia, selectarea metodelor şi 
aplicarea mijloacelor necesare, stimularea elevilor. 
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Creativitatea este un fenomen complex şi, pentru a-i înŃelege dimensiunile majore, trebuie 

abordată din câteva puncte de vedere: personalitatea (persoana creatoare), procesul creativ 
(creaŃia însăşi) şi produsul rezultat. 

Orice individ are disponibilităŃi creatoare, care se cer doar descoperite. S-a demonstrat 
prezenŃa unei înzestrări native generale a tuturor copiilor, pe fondul cărei condiŃiile prielnice 
de mediu şi de muncă cultivă capacităŃile specific-individuale. Văzută prin prisma 
personalităŃii, creativitatea capătă sensul de potenŃial creativ, de sumă de însuşiri sau factori 
psihologici ai unor performanŃe creatoare. Toate condiŃiile virtuale existente în om, dar nu 
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neapărat utilizate, care ar putea contribui la succesul actului creativ, alcătuiesc creativitatea 
potenŃială a persoanei. 

Au fost selectate câteva din trăsăturile de personalitate mai des asociate cu capacitatea 
creativă: capacitatea de a gândi abstract, flexibilitatea gândirii, o inteligenŃă generală 
superioară, sensibilitatea la probleme (legată de un mai pronunŃat spirit de observaŃie şi de o 
mai bună receptivitate sau deschidere la experienŃă), curiozitatea, încrederea în sine (cauză, 
dar şi efect al creativităŃii), dispoziŃia de a-şi asuma scopuri îndepărtate şi autoimpuse, 
perseverenŃa în urmărirea lor, nevoia de a realiza  ceva, independenŃa în gândire. 

Creativitatea este una dintre capacităŃile cele mai importante ale fiinŃei umane. Datorită 
creativităŃii oamenilor societatea a progresat de-a lungul timpului. 

Educarea gândirii creative este posibilă la orice vârstă. Vârsta micii şcolarităŃi se 
caracterizează printr-un remarcabil potenŃial creativ. Depistarea potenŃialului creativ la vârste 
fragede şi valorificarea superioară a acestuia revine şcolii şi celorlalte instituŃii educative. 
Dezvoltarea creativităŃii este posibilă numai prin educaŃie. Şcoala românească are un rol 
esenŃial în a dirija elevul spre creativitate. Munca învăŃătorului are efect asupra formării 
micului şcolar şi nu se poate spune niciodată unde se opreşte influenŃa sa. El are menirea de a 
identifica şi de a educa creativitatea elevilor. 

O condiŃie principală ce trebuie realizată la lecŃie pentru înfăptuirea cerinŃelor creativităŃii 
este instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase între cadre didactice şi elevi, 
climat caracterizat printr-o tonalitate afectiv-pozitivă, de exigenŃă şi înŃelegere, de 
responsabilitate. Foarte importantă este stimularea efortului personal al elevului şi stimularea 
tendinŃei acestuia de a aduce o contribuŃie proprie, de a fi original, inventiv, creator. 

Un tărâm prielnic pentru educarea şi dezvoltarea creativităŃii ni-l oferă toate disciplinele 
de învăŃământ cuprinse în ariile curriculare, dar şi activităŃile extraşcolare şi extracurriculare.  

LecŃiile de limba şi literatura română oferă reale posibilităŃi de organizare şi desfăşurare a 
unor multiple activităŃi menite a dezvolta capacitatea de creaŃie a elevilor. În paralel cu 
demersurile tradiŃionale pentru învăŃarea corectă şi însuşirea aspectului corect al limbii 
utilizăm şi exerciŃii a căror menire este dezvoltarea capacităŃii de comunicare şi de creaŃie, 
activitate care presupune provocare, dirijare şi supraveghere. 

Varietatea exerciŃiilor este concludentă: formarea cuvintelor, alcătuirea enunŃurilor şi a 
textelor, descrierea obiectelor, fenomenelor, caracterizarea personajelor, povestirea, 
redactarea compunerilor, ilustrarea textului literar, dramatizarea povestirilor, crearea de 
poezii. 

Am stimulat creativitatea elevilor propunându-le pentru anul şcolar 2009-2010 opŃionalul 
„În lumea poveştilor“. Activitatea creativă a elevilor nu s-a încheiat la ieşirea din clasă, ci a 
continuat şi în timpul liber. Elevii au creat scurte poezii pe diferite teme. Unele au fost incluse 
în portofoliile realizate la clasă, iar altele publicate în revista şcolii. 

Studiul limbii şi literaturii române permite şcolarului mic să-şi descopere talentul de mic 
actor, să devină creativ atunci când dă viaŃă personajelor indrăgite (zâne, Păcală, D-l Goe, 
Cuza-Vodă). 

În orele de matematică folosim scheme de acŃiune, semne şi simboluri care duc la 
rezolvarea problemelor şi implicit la dezvoltarea creativităŃii. Compunerea de exerciŃii şi 
probleme asemănătoare celor rezolvate în timpul învăŃării contribuie nemijlocit la educarea 
creativităŃii. Se pot compune probleme după date, după teme sau scheme date, după materialul 
existent în clasă. Se pot organiza jocuri matematice, îmbinându-se eficient munca, distracŃia, 
creativitatea. 

În orele de educaŃie plastică şi abilităŃi practice, imaginaŃia elevilor poate să colinde 
locuri neumblate. Creativitatea artistică, privită din punct de vedere pedagogic, apare ca o 
activitate complementară faŃă de cea ştiinŃifică şi tehnică şi are un câmp mult mai larg de 
manifestare. Dezvoltarea capacităŃilor creatoare presupune iniŃierea de timpuriu a elevilor 
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într-o diversitate de tehnici artistice, studierea cu grijă a manifestărilor fiecărui elev şi 
stimularea iniŃiativei artistice. 

Însuşirile personalităŃii creatoare ale copiilor sunt polarizate de sensibilitatea acestora, 
estetică şi artistică, de capacitatea de a deosebi însuşirile estetice esenŃiale de cele neesenŃiale 
ale unor forme, obiecte, fenomene. Copiii au capacitatea de a percepe impresiile şi senzaŃiile 
cele mai slabe, nuanŃele şi tonurile cât mai diferite, amănunte foarte mici. Ei pot structura o 
suprafaŃă într-o infinitate de modalităŃi prin forme, linii, puncte. De aceea, vârsta copilăriei 
este cea mai propice începerii antrenamentului de dezvoltare a facultăŃilor creatoare pe care ar 
trebui să şi le perfecŃioneze până în pragul bătrâneŃii. 

AntrenaŃi să proiecteze lumea obiectelor înconjurătoare, elevii reuşesc să stabilească noi 
relaŃii între fapte şi idei, noi aranjamente de elemente şi noi modele organizaŃionale. 
Încurajăm elevii să combine, să inverseze elementele arătându-le că cea mai mică modificare 
poate uneori să transforme radical un lucru sau o idee. Rezultatul este un act creativ, iar 
învăŃătorul trebuie ca la fiecare temă plastică să creeze posibilitatea elevilor de a-şi folosi la 
maximum imaginaŃia. 

Pentru şcolarii mici orele de educaŃie plastică devin cele mai plăcute ore, iar creativitatea 
se poate manifesta cu mult succes. Lucrările realizate de elevi sunt expuse în clasă sau se 
realizează expoziŃii pe diferite teme în şcoală. Cu unele compoziŃii selectate am participat la 
concursurile organizate de Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa şi de Palatul Copiilor. Au 
fost trimise lucrări şi la concursurile interjudeŃene şi naŃionale. Copiii au obŃinut premii, 
menŃiuni, diplome. 

Creativitatea elevilor noştri este evidenŃiată prin foarte multe activităŃi. Cele de grup însă, 
le considerăm cele mai fructuoase, deoarece stimulează creaŃia de idei. 

Pentru educarea creativităŃii în şcoală, am organizat activităŃi sub forma unor ateliere de 
creaŃie. Elevii au realizat desene, colaje, felicitări, mărŃişoare, machete, jucării. 

În anul şcolar 2008-2009, elevii claselor a III-a şi a IV-a au participat cu interes la 
activităŃile extraşcolare cuprinse în Proiectul educaŃional “Natura ne dăruieşte şi ne inspiră”, 
un cerc de creaŃie organizat la nivelul şcolii noastre. 

Prin participarea efectivă, elevii noştri, îşi asumă responsabilităŃi, dau frâu liber 
imaginaŃiei, fanteziei, învăŃând şi creând în acelaşi timp. Fiecare copil se manifestă liber, este 
apreciat şi încurajat, lăsat să-şi arate propria originalitate. 

În concluzie, cultivarea şi educarea creativităŃii depinde de fiecare învăŃător, de relaŃia 
dintre el şi copil, precum şi de găsirea unor căi accesibile dezvoltării acesteia.            
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PERSONALITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
 

Educatoare Georgeta Roşca   
GrădiniŃa Topraisar, jud. ConstanŃa 

 
Motto: 
“Copilăria nu-i niciodată o profesie blândă, netedă, regulată. 

Ea se compune dintr-un şir de conflicte, de contradicŃii, de izbucniri 
ancestrale în mijlocul celor mai autentice progrese“. (Rene Zazzo) 

 
EducaŃia joacă un rol important pentru dezvoltarea psihologică şi socială în perioada 

primei copilării şi pentru vârstele următoare, luându-se în consideraŃie experienŃele de viaŃă, 
acumulările şi conduitele exersate şi concretizate în deprinderi obişnuite şi structurile de 
personalitate ce se elaborează prin continue acomodări la situaŃii concrete de învăŃare, 
activitate, integrare. Trebuie avută în vedere calitatea stimulilor sau a stimulării şi 
interactivităŃii, mai ales în cazul primei copilării, deoarece ,,educaŃia preşcolară nu este un 
vaccin care odată administrat copilului, îl face capabil să depăşească toate problemele 
educaŃiei ulterioare”. 

Încă din perioada de debut a vieŃii, fiinŃa umană traversează schimbări, transformări din 
toate punctele de vedere care duc la cristalizarea şi transformarea întregii activităŃi psihice şi 
evoluŃiei sociale, la structurarea conduitelor de adaptare faŃă de mediul social. Copilul 
preşcolar reprezintă o personalitate în formare ale cărei arii de manifestare – fizică, spirituală, 
emoŃională, cognitivă, socială – se influenŃează reciproc şi se dezvoltă simultan, fiecare din 
ele fiind în egală măsură importantă şi trebuind să facă obiectul educaŃiei în grădiniŃă, aceasta 
creând o tranziŃie necesară către mediul şcolar.  

Fiecare copil este o fiinŃă unică. Chiar dacă face parte dintr-o familie cu mai mulŃi fraŃi, 
copilul este diferit de toŃi ceilalŃi, iar diferenŃa începe încă de la naştere, prin comportamente 
şi reacŃii diferite, deci fiecare copil are un stil de viaŃă propriu.  

Este binecunoscut faptul că vârsta preşcolară reprezintă perioada de fundamentare a 
construcŃiei personalităŃii copilului şi de dezvoltare a structurilor adaptabile ce îi vor permite 
o inserŃie socială optimă.  

PERSONALITATEA este un ansamblu de trăsături morale şi intelectuale prin care se 
remarcă o persoană şi o distinge ca individualitate conştientă şi liberă. 

Abordarea personalităŃii copilului ca un tot integrat şi asumarea acesteia ca obiect al 
formării nu se poate face fără a lua în considerare nevoile acestuia de cunoaştere, afective, de 
acŃiune şi de afirmare a individualităŃii. În acest sens, orientările actuale ale MECTS impun 
accentuarea caracterului individualizat al învăŃământului, pentru a oferi fiecărui copil 
posibilităŃi de a se dezvolta în acord cu capacităŃile sale, de a se exprima în modul şi în ritmul 
ce-i sunt proprii. 

În drumul ascendent al dezvoltării personalităŃii, esenŃială este părerea copilului despre 
sine şi de aceea emoŃiile şi sentimentele copilului sunt elemente ce trebuie luate în seamă când 
vorbim despre personalitatea sa. Copiii care au o percepŃie pozitivă despre sine dispun de un 
start mai bun în viaŃă, în activitatea şcolară: au încredere în ei, sunt mai echilibraŃi, se 
mobilizează mai uşor, se angajează mai uşor în rezolvarea sarcinilor şi obŃin rezultate 
deosebite. Sunt şi cazuri în care această percepŃie de sine pozitivă există, dar nu este întru 
totul reală, ci este menŃinută cu orice preŃ de părinŃii copilului. Pot exemplifica acest lucru 
prin prezenŃa unui caz similar în grupa mea de copii. Este cazul unui copil care are o imagine 
de sine pozitivă, oarecum eagerată, în anumite situaŃii, însă realitatea pigmentează această 
imagine cu o serie de aspecte negative şi demonstrează că această percepŃie total pozitivă 
asupra sinelui este eronată şi drept dovadă a acestui lucru, el nu ştie să-şi asume răspunderea 
pentru greşelile comise, nu-şi asumă sentimentul de vinovăŃie, ci îl plasează pe umerii altor 
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colegi. Însă în situŃia în care este marginalizat de către colegi, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, eu îi explic cu insistenŃă anumite aspecte necorespunzătoare ale comportamentului său, 
îşi recunoaşte în cele din urmă vina, cu anumite rezerve şi fără o convingere totală, îşi cere 
scuze. Într-un astfel de caz vina aparŃine în totalitate părinŃilor, care, dominaŃi de sentimente 
puternice de dragoste pentru copiii lor, nu acceptă realitatea aşa cum este ea, ci o deformează 
prin prisma standardelor ridicate în care îşi încadrează copiii şi a indulgenŃei excesive. Cu alte 
cuvinte, mulŃi părinŃi nu îl văd pe copil aşa cum este, ci aşa cum îşi doresc să fie. 

Un alt element important în afirmarea personalităŃii copilului este exprimarea propriilor 
sentimente. Datorită ritmului vieŃii cotidiene, mulŃi părinŃi nu-şi fac timp sau nu consideră 
necesar să asculte „of-urile” propriilor copii. La grădiniŃă, în mod spontan sau în timpul 
jocurilor îi putem auzi exprimându-se liber, imitând acŃiuni, făcând gesturi care ne pot trezi 
multe semne de întrebare. La această vârstă, copilul îl are ca model pe adult. El îi imită 
acŃiunile şi o serie de comportamente şi de cele mai multe ori nu diferenŃiază aspectele 
pozitive de cele negative, sau pur şi simplu nu le înŃelege. În aceste situaŃii se impune 
intervenŃia cu foarte mare tact a educatoarei, care, integrându-se în jocul copiilor, poate afla 
care este provenienŃa acelor manifestări, dacă le-au perceput ca fiind pozitive sau negative şi 
care este motivul pentru care i-au marcat sau i-au influenŃat. IntervenŃia imediată este absolut 
necesară. Copiii pot fi introduşi în lumea poveştilor, unde pot cunoaşte diferite personaje, 
pozitive sau negative, prin prisma cărora se pot transmite idei cu caracter moralizator. În 
situaŃia în care copilul demonstrează că poate înŃelege, putem interveni şi prin explicaŃii 
verbale, detaliate. Un astfel de caz am avut în grupa mea de copii când, în timpul jocului de 
rol „De-a mama şi de-a tata”, un băieŃel a început să acŃioneze violent şi să reproducă expresii 
vulgare folosite de tatăl său. Atitudinea sa din timpul jocului era degajată, copilul se manifesta 
fără reŃineri, fără inhibiŃii, aceasta fiind viziunea sa normală despre familie şi ceea ce 
presupune ea. Mama şi tata sunt deci primul model de urmat din experienŃa de viaŃă a 
copilului. 

Jocul fiind activitatea de bază în grădiniŃă, este de un real folos în formarea personalităŃii 
şi în special jocul bazat pe roluri, în care copilul, identificându-se cu rolul, îşi asimilează 
implicit şi în interiorul său norme morale şi reguli de comportament sugerate prin rolul 
respectiv. În joc copilul va imita un personaj din poveste care are anumite trăsături de 
caracter, un anumit comportament şi mod de exprimare. În acest mod, el poate înŃelege şi îşi 
poate însuşi mai bine anumite norme de comportament de care să se folosească în viitoarele 
„roluri de viaŃă”. Pentru o reuşită deplină a întregii activităŃi din grădiniŃă şi formarea unei 
personalităŃi active şi creatoare este necesară instituirea unei relaŃii solide şi eficiente între 
familie şi educatoare, o relaŃie susŃinută şi întemeiată pe discuŃii deschise şi frecvente, 
schimburi de informaŃii şi acceptarea de ambele părŃi a realităŃii, iar atunci când este cazul, 
colaborare unitară în luarea de măsuri ameliorative. 

În grădiniŃă copiii fac parte dintr-un grup şi, pentru ca acesta să funcŃioneze foarte bine, 
are nevoie de nişte reguli. Pentru a fi siguri că sunt acceptate, se recomandă ca aceste reguli să 
fie instituite împreună cu copiii, reguli care pot reieşi de la sine din acŃiunile şi nevoile lor în 
activitatea zilnică în grădiniŃă. Educatoarea, prin exemplul personal, trebuie să dea tonul în 
respectarea acestor reguli: ne jucăm împreună, facem ordine împreună, respectând regula – 
cine face dezordine face şi ordine, ne adresăm politicos copiilor, folosim formule de politeŃe, 
îi ascultăm atunci când îşi exprimă dorinŃele, îi apreciem când au succese şi îi mustrăm blând, 
fără a-i jigni când greşesc, motivându-le pe înŃelesul lor această atitudine, respectând astfel 
alte reguli instituite de comun acord: respectă ca să fii respectat, îi respectăm pe colegi, dar şi 
pe adulŃi, ascultă ca să fii la rândul tău ascultat, greşeala recunoscută este pe jumătate iertată 
etc. De aceea, adultul, părinte sau educatoare, posedă cel mai puternic instrument de 
disciplinare a copilului, şi anume propriul său comportament, iar adulŃii să aibă în vedere că 
prin încălcarea unor reguli provocăm frustrări copiilor. 
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Ştiind foarte bine că fiecare copil este o fiinŃă unică, trebuie să utilizăm cu multă atenŃie 
metode disciplinare individualizate. RestricŃiile sunt necesare pentru că îi permit copilului să 
înŃeleagă limitele acŃiunilor lui. Adultul trebuie să-i motiveze aplicarea restricŃiei şi mai ales 
nu trebuie să ducă la scăderea respectului de sine. De cele mai multe ori, atunci când un copil 
este indisciplinat, acest fapt reprezintă o reflectare a tensiunilor externe la care este supus şi 
pe care nu le înŃelege, sentimente de neputinŃă în adaptare, de neînŃelegere a propriilor 
sentimente de către ceilalŃi. În aceste momente copilul trebuie sancŃionat, dar totodată adultul 
trebuie să-i explice faptul că sentimentele şi supărarea lui nu au rămas neînŃelese, însă 
manifestările sale nu sunt corecte faŃă de cei din jur. Copilul trebuie asigurat de sprijinul 
adultului în rezolvarea „problemelor” apărute, dar şi de suportarea consecinŃelor acŃiunilor lui.  

Un alt aspect important în formarea personalităŃii preşcolarului este dezvoltarea încrederii 
în forŃele proprii. MulŃi copii nu au curajul să construiască un turn mai înalt, să realizeze o 
lucrare în mod independent, fără a cere tot timpul ajutorul, mai ales prin privirea sa, să recite 
o poezie expresiv, modulându-şi vocea, toate acestea datorându-se timidităŃii. Drept urmare, 
ei nu au încredere că vor reuşi singuri, au temeri în privinŃa unui eventual eşec sau, şi mai rău, 
se tem de sancŃiune. Copiii cu astfel de probleme trebuie apreciaŃi pentru fiecare mic succes, 
încurajaŃi, susŃinuŃi, să li se dea responsabilităŃi în cadrul grupului de copii sau în familie, în 
care să fie ajutaŃi să le rezolve şi implicit să apară satisfacŃii. În grrădiniŃă, în acest sens copiii 
sunt solicitaŃi pentru diverse acŃiuni: ajută la servirea mesei, controlul batistelor şi al 
mânuŃelor, împărŃirea materialelor sau activităŃi cu caracter gospodăresc care plac copiilor, cu 
participarea părinŃilor: facem prăjituri, mucenici, jucării din materiale naturale, şezători, 
serbări, momente festive în care copiii sunt în atenŃia tuturor şi primesc aprecierile mult 
aşteptate – aplauzele. Pot exemplifica în acest sens prin cazul unei fetiŃe din grupa mea de 
copii, care la începutul anului vorbea foarte încet şi nu colabora decât cu o singură colegă ce îi 
era prietenă. Din discuŃiile cu părinŃii am înŃeles că această atitudine şi comportamentul retras 
şi distant al fetiŃei era la fel şi în familie, printre cei apropiaŃi, cu toate că atmosfera era una 
caldă şi plăcută. În timpul jocului „Deschide urechea bine!”, fetiŃa a fost profund dezamăgită 
în momentul în care după trei încercări, niciunul dintre colegii săi nu i-au recunoscut glasul. 
Drept urmare, i-am explicat că acest lucru se datorează faptului că ea nu comunică cu ei şi 
atunci când o face, vorbeşte foarte încet, iar copiii nu o pot înŃelege. Zilele următoare au fost 
marcate de o vizibilă şi remarcabilă schimbare în comportamentul fetiŃei, care încetul cu 
încetul a început să ia parte la discuŃii şi jocuri alături de colegi. Reluând jocul „Deschide 
urechea bine!”, fetiŃa a realizat beneficiile schimbării sale în momentul în care copiii i-au 
recunoscut vocea de prima dată. Această realizare a semănat în sufletul fetiŃei un imens 
sentiment de bucurie şi satisfacŃie. Am menŃinut şi am îmbunătăŃit acest progres prin aprecieri 
şi încurajări, determinând schimbări radicale în comportamentul fetiŃei: încredere în sine, 
dorinŃa de a fi competitiv, de a se face remarcată prin diverse lucruri atât în colectivul din 
grădiniŃă, cât şi în familie. 

În acordarea responsabilităŃilor copiilor şi implicit în creşterea încrederii în puterile lor, 
adultul trebuie să înŃeleagă faptul că acestea nu trebuie să aibă un caracter obligatoriu şi 
trebuie să vină în întâmpinarea cerinŃelor, a nevoilor, a dorinŃelor copiilor de a demonstra ceea 
ce ei pot sau faptul că ei chiar pot.  

O achiziŃie importantă la nivelul personalităŃii preşcolarului este şi socializarea conduitei. 
În grădiniŃă, copilul face parte dintr-un grup, care în mod normal ca să funcŃioneze trebuie să 
se ghideze după nişte reguli, norme ce trebuie respectate. Implicit în primii ani ai 
preşcolarităŃii, cu cât în joc sunt implicate obiecte personale, cu atât conflictele sunt mai dese. 
Copiii trebuie învăŃaŃi să se joace împreună, să împartă jucăriile cu colegii, să nu provoace 
supărări colegilor, să manifeste empatie faŃă de ceilalŃi. Aceste comportamente se modifică pe 
măsură ce copilul înaintează în vârstă şi învaŃă din propriile experienŃe sau din exemple date. 
Pentru a se realiza socializarea nu se poate acŃiona numai la grădiniŃă, ci şi în familie, cu care 
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aceasta trebuie să facă front comun. Deseori educatoarea întâmpină dificultăŃi deoarece 
copilul vine din familie cu sfaturi precise: nu dai jucăria nimănui, nu-Ńi foloseşte nimeni 
culorile, iar copilul, temându-se de pedeapsă din partea familiei, va face întocmai cum i s-a 
spus. Un caz similar este cel al unei fetiŃe care a refuzat mult timp să împartă jucăriile sale cu 
colegii de grupă ca urmare a sfaturilor mamei care i-a interzis acest lucru. Însă nu după mult 
timp copiii au început să o marginalizeze, iar dezamăgirea nu i-a fost mică. Convinsă fiind că 
ceea ce ea a făcut se încadrează în limitele normalităŃii, a înŃeles în cele din urmă, din 
explicaŃii şi exemple concrete, ceea ce a determinat reacŃia respingătoare şi distantă a 
colegilor ei. Astfel de acŃiuni nu au nicio finalitate dacă nu sunt susŃinute de sprijin şi 
colaborare din partea familiei, care trebuie să înŃeleagă faptul că învăŃându-i pe copii să 
aprecieze în mod excesiv bunurile lor fără a împărŃi şi colabora şi cu cei din jur, nu fac altceva 
decât să promoveze egoismul, lipsa de sensibilitate, aspecte prin prisma cărora se pot 
manifesta destul de violent în anii viitori. 

Socializarea conduitelor copiilor are loc în contextul jocurilor şi activităŃilor când relaŃiile 
interpersonale şi cele de grup sunt principalele modalităŃi de relaŃionare. 

Este ştiut faptul că în formarea personalităŃii copilului trebuie să oferim, ca adulŃi, un stil 
permisiv, de acceptare, de detaşare calmă şi emoŃională în multiple probleme. ContradicŃia 
dintre modalităŃile primitive de satisfacere a unor trebuinŃe şi cerinŃele exprimate de adult 
poate constitui sursa fie a unor trăsături caracteriale pozitive ale copilului, fie a unora 
negative, condensate în conduita dezordonată, arogantă, neglijentă. ContradicŃia dintre 
dorinŃele şi aspiraŃiile extinse ale copilului şi posibilităŃile sale limitate de satisfacere, ca şi 
contradicŃia dintre constrângerile realităŃii şi libertăŃile oferite de fantezie, ar putea duce fie la 
instalarea unor trăsături caracteriale pozitive, cum ar fi sensibilitatea pentru adevăr, încrederea 
în forŃele proprii etc. sau dimpotrivă, negative, ca minciuna, lăudăroşenia etc. 

Educarea sociabilităŃii se face prin încredinŃarea unor sarcini şi responsabilităŃi sociale, 
prin antrenarea copiilor în jocuri şi activităŃi colective sau recompensarea lor pozitivă.   
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ROLUL DASCĂLULUI ÎN MANIFESTAREA CONDUITEI CREATOARE  

A ELEVILOR 
 

Înv. Elena Babaşcu  
Şcoala cu cl. I-VIII “Nicolae Tonitza” ConstanŃa 

 
Motto: 
„...în realitate profesorii nu pot să predea creativitatea 

mai mult decât părinŃii. Dar profesorii pot încuraja spiritul 
creativ, îl pot hrăni şi îi pot stimula creşterea.” 

(Teresa M. Amabile, 1997) 
 

În stimularea creativităŃii, rolul cadrului didactic este acela al unui conducător abil şi 
discret care se ocupă de organizarea clasei, alege tehnicile de grup şi instrumentele necesare 
învăŃării. Creativitatea se învaŃă de când începi să o descoperi şi apoi toată viaŃa. Când ai 
descoperit-o, îi simŃi gustul şi ai nevoie de ea ca de aer. Elevul care are un comportament 
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creativ se implică în procesul de învăŃare, are o atitudine activă în faŃa dificultăŃilor, interese 
dezvoltate, gândeşte critic, are spirit de observaŃie dezvoltat, are gândire divergentă, 
imaginativă, elaborează produse intelectuale şi materiale originale. 

Cadrele didactice cu personalităŃi afectuoase tind să fie apreciaŃi favorabil, iar 
comportamentul celui educat este mai creator. În vederea creării în şcoală a unui climat 
favorabil creativităŃii, Anca Munteanu enumeră câteva condiŃii: 

- realizarea pe temeiuri noi a raportului dintre educator şi educat, în sensul democratizării 
lui, al transformării elevului în coautor  la propriul său succes instructiv-educativ; 

- orice situaŃie este, aşa cum spune Roller, un fel de metabolism, care reclamă prezenŃa 
unor catalizatori. Printre aceştia, educatorul are are o importanŃă deosebită mai ales în 
realizarea unei ambianŃe şcolare creatinogene. Acesta are rolul de a-l ajuta pe elev să-şi 
definească şi să-şi corecteze lacunele, stimulându-l permanent să-şi extindă orizontul cultural; 

- pe fondul unei atitudini stimulative, educatorul este cel care trebuie să promoveze o 
uşoară supraevaluare a capacităŃilor elevului; 

- educatorul, printr-o atitudine optimistă, încrezătoare faŃă de elev, trebuie să asigure 
condiŃia psihologică principală a comportamentului creativ, încrederea în sine. 

Activitatea noastră, a dascălilor, trebuie să fie caracterizată de colaborare cu elevii, de  
încredere în capacităŃile şi aptitudinile acestora, de respect faŃă de performanŃele lor. Să nu 
uităm că performanŃele şi împlinirile profesionale ale elevilor sunt de fapt şi ale noastre. Şi ne 
bucurăm pentru ei şi alături de ei atunci când prin muncă şi valoare obŃin performanŃe 
deosebite. 

Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a 
oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare  să fie considerată forma cea 
mai înaltă a activităŃii omeneşti. Ucenicia creativităŃii trebuie să înceapă de la cea mai fragedă 
vârstă, pentru ca dezvoltarea ei să se înscrie într-o direcŃie ascendentă şi dincolo de sfârşitul 
şcolarităŃii. Vârsta micii şcolarităŃi, caracterizată prin fantezie, curiozitate, spirit de aventură 
este o perioadă propice stimulării creativităŃii. 

Educarea creativităŃii în procesul de învăŃământ  depinde în mare măsură de unele calităŃi 
ale profesorului. Acesta trebuie să cunoască şi să folosescă sistematic noutăŃile psiho-
pedagogice, să fie un profesionist, să formeze elevilor priceperi şi deprinderi de autocontrol şi 
planificare în învăŃare, în efectuarea temelor; educatorul trebuie să conceapă activitatea de 
asimilare a cunoştinŃelor prin înŃelegere, asocieri şi combinare, astfel din cunoştinŃele date să 
reiasă cunoştinŃe noi, originale şi valoroase; să formeze sentimente şi pasiuni pentru nou; să 
cultive la nivel individual sau de grup, un stil de muncă receptiv la nou, un comportament 
nonrutinier, inovativ, bazat pe încredere-eroare-succes-rezolvare. J.S.Bruner, adept al ideii că 
în şcoala modernă, învăŃarea trebuie să imite actul descoperirii, consideră că elevii trebuie să 
parcurgă singuri etapele descoperirilor: elaborarea ipotezelor, reorganizarea datelor, 
transformarea sistemelor până la obŃinerea unui răspuns adecvat, verificarea soluŃiilor.  

În acest sens, J.D.Ferbee face cadrului didactic următoarele recomandări:   
- să creeze o atmosferă de receptivitate a educatorului faŃă de elevii săi; 
- să-i elibereze pe cei timizi de  temerile lor, iar pe cei îmbuibaŃi de carte de rezervele lor; 
- să-i stimuleze pe cei comozi şi să aprofudeze cunoştinŃele celor superficiali; 
- să-i convingă pe elevi că orice efort, chiar dacă se soldează cu un rezultat neaşteptat, 

procură suficientă satisfacŃie pentru a merita să se reia încercarea; 
- să ştie să întrerupă temporar activitatea atunci când aceasta nu-i mai atrage pe elevi; 
- să întreŃină mereu vie dorinŃa de activitate creatoare la elevi. 
Atât metodele, cât şi mijloacele didactice folosite în cadrul activităŃilor pot să să 

stimuleze potenŃialul creativ al elevului. Dintre metodele active care stimulează gândirea şi 
creativitatea, valorifică experienŃa proprie a elevilor, dezvoltă competenŃe de comunicare şi 
relaŃionare, de deliberare pe plan mental şi vizează formarea  unei atitudini active se pot 
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aminti: discuŃia, dezbaterea, jocul de rol, jocul didactic, proiectul tematic, studiul de caz. 
Aprecierile pozitive pe tot parcursul activităŃilor desfăşurate determină stări afective 
tonifiante, dar şi mobilizarea subiecŃilor în rezolvarea sarcinilor. Produsele elevilor exprimă 
nevoile, dorinŃele, trăirile afective care stau la baza combinărilor creative. 

LecŃia rămâne procesul de creaŃie prin care învăŃătorul modelează personalităŃi originale, 
creative. Aici îşi arată el adevărata măiestrie, tactul pedagogic, începând cu descoperirea şi 
cunoaşterea grupului de elevi şi continuând cu adaptarea demersului didactic la 
particularităŃile de vârstă ale clasei  şi ale fiecărui elev în parte. La ciclul primar se poate vorbi 
despre formarea unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativităŃii. Orientând 
activitatea elevilor, învăŃătorul îi încurajează să descopere cunoştinŃe, să rezolve problema, 
dar şi să formuleze ei înşişi probleme. Elevii trebuie îndrumaŃi să folosească o gândire 
independentă, să manifeste toleranŃă faŃă de ideile noi, să acŃioneze liber şi să utilizeze o 
critică de tip constructiv. Acest tip de învăŃare nu numai că duce la formarea unui stil creativ 
de rezolvare a problemelor, dar are şi efecte asupra dezvoltării personalităŃii. Mediul familial 
şi cel şcolar sunt cei doi factori care trebuie avuŃi în vedere în abordarea problematicii 
creativităŃii. Referitor la mediul şcolar există două tipuri: stimulativ şi inhibitor – care implică 
învăŃători hipercritici, rigizi, lipsiŃi de entuziasm. Creativitatea elevilor depinde de mai mulŃi 
factori individuali: educaŃia, nivelul dezvoltării fizice şi cognitive ale fiecăruia şi experienŃa 
lor. Elevii creativi dovedesc o imaginaŃie vie, o mare flexibilitate în gândire şi intuiŃie, simŃ al 
umorului, atitudine de joc, libertate maximă în asocierea ideilor şi, originalitate în găsirea de 
soluŃii. 

Există o mulŃime de jocuri didactice şi activităŃi creatoare, metode active  folosite în orele 
de limba şi literatura română, dar nu numai. Iată câteva exemple de astfel de activităŃi folosite 
în diferite momente ale lecŃiei şi desfăşurate sub diferite forme: frontal, individual sau în 
grup: Găseşte cât mai multe însuşiri pentru..., Ce pot face cu ochii mei, mintea mea, mâinile 
mele?, Continuă propoziŃia! 

Să ne jucăm! Elevii vor găsi răspunsuri cât mai interesante la diverse întrebări: De ce este 
copilul mic? De ce se joacă copiii? 

Diagrama Venn: StabiliŃi asemănări şi deosebiri între  cuvintele sanie şi Sinaia.  
Cadranele. În fiecare cadran se scrie o sarcină de lucru.   
 
1. ScrieŃi titlul lecŃiei 2.Ce alt titlu putem găsi textului?  
3. Formează cât mai multe cuvinte din 

literele cuvântului trandafir. 
4. Desenează un element care Ńi-a 

plăcut din text specific anotimpului. 
CitiŃi – ascultaŃi! În perechi, vor citi pe rând lecŃia şi se vor aprecia. 
Ciorchinele. FormaŃi cât mai multe cuvinte folosind literele date, am 5 litere scrise în 

mijloc. 
FormaŃi cât mai multe cuvinte folosind  silabe date. 
La scriere pot realiza diferite modele folosind elemente grafice învăŃate. 
La dictare elevii îşi dictează pe rând un text, schimbând rolurile la jumătatea textului. 

Dictarea selectivă: să dicteze doar cuvintele formate din 3 silabe.  
Joc. Continuă tu..! La orele de educaŃie plastică să găsescă cât mai multe obiecte pornind 

de la conturul palmei, desenându-le: un copac, un peşte, o vază cu flori, un cocoş. 
Jocul legăturilor: Dintr-un săculeŃ conŃinând imagini diferite, elevii extrag 3 cartonaşe şi 

încearcă să găsească legături tot mai neobişnuite între ele. 
Joc. La dentist Cântecul periuŃelor pe melodia cântecului „Noi acum suntem şcolari” 

PeriuŃa fermecată/Spală dinŃii, spală-ndată./Sus şi jos şi jos şi sus,/Cariile, uite, nu-s 
!/Refren: CurăŃăm, curăŃăm,/Cariile-ndepărtăm. 

Eseul de 5 minute Interviul – joc pe grupe de bănci cu evaluare imediată facută prin 
negociere Gr.1-Sfatul meu ... Gr.2-Am reŃinut... Gr.3-La lecŃia de astăzi, elevii. 



 

84 
 

-AscultaŃi cântecul „Uf, de i-ar vedea pisica!” şi încercaŃi să compuneŃi o problemă 
folosind cuvinte  din textul cântecului. 

-RezolvaŃi problema ghicitoare în versuri  prin desen „Împăratul Roşu are/O fată cum e o 
floare./Însă Împăratul Verde/Are mai mult cu trei fete./SocotiŃi acum şi voi:/Câte fete-au 
amândoi?” Se poate cere apoi să schimbe datele problemei sau textul problemei. 

Joc. „Soarele nostru”. ScrieŃi pe pălmuŃe decupate cât mai multe posibilităŃi de 
descompunere a numărului 7. Apoi palmele se afişează pe tablă formând razele unui soare 
care ne va încălzi pe tot parcursul zilei. Soarele va fi lipit pe tablă. 

Atunci când copiii îşi aduc vieŃile în sala de clasă şi noi ajungem să le cunoaştem bine, nu 
putem decât să le îmbogăŃim. Noi, dascălii, suntem făuritorii celei mai de preŃ avuŃii: 
inteligenŃa generaŃiilor de copii şi omenia din ei. Noi avem datoria să modelăm spiritul 
copiilor şi să insuflăm forŃa creatoare. Copiii sunt animaŃi de o dorinŃă nestavilită de a face 
ceea ce este bine şi este de datoria adultului să-i ajute să-şi îndeplinească această dorinŃă. Pe 
lângă deprinderile care le vor fi utile în viitor, elevii trebuie să aibă posibilitatea de a decide în 
prezent. 
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ROLUL PROFESORULUI DE INFORMATICĂ 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 
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Grupul Agricol Călăraşi, Dolj 
 

Personalitatea este darul cel mai de preŃ pe care omul şi-l poate oferi lui însuşi prin 
autocunoaştere şi voinŃă de autodepăşire, prin efort propriu şi cu sprijinul factorilor 
educaŃionali. “Spun şi magii, spun şi regii că din câte în lume avem, personalitatea este 
binele suprem” scria Goethe în opera sa Faust. 

Personalitatea poate fi definită ca fiind ansamblul particularităŃilor psihice ce 
caracterizează şi definesc individul uman sau reprezintă o caracteristică general – umană, 
constând într-o structură bio-psiho-socio-culturală, de o mare complexitate factorială şi de 
o înaltă organizare, ce se constituie, se dezvoltă, se restructurează şi se autoreglează 
datorită influenŃelor determinante ale condiŃiilor vieŃii materiale şi se afirmă printr-un 
indice superior în viaŃa socială. 

Ca sistem suprastructural deschis, personalitatea este rezultatul dezvoltării unitare prin 
procesul învăŃării a însuşirilor înnăscute şi dobândite sub influenŃa mediului socio-cultural, 
asigurând fiecărei individualităŃi o adaptare, originală şi activă, la mediul înconjurător. 

ÎnvăŃarea se desfăşoară pe baza unui sistem de acŃiuni şi operaŃii diferenŃiate de la elev 
la elev, în funcŃie de nivelul dezvoltării psihice al fiecăruia şi de conŃinutul situaŃiilor de 
instruire (lecŃii şi alte activităŃi). 

Procesul învăŃării se caracterizează prin însuşirea activă a informaŃiilor şi formarea 
structurilor cognitiv-operaŃionale, psiho-motrice, afectiv-motivaŃionale şi socio-morale. 
Mecanismul, prin care elevul îşi formează aceste structuri, îl constituie procesul de 
interiorizare a informaŃiilor şi a influenŃelor externe. Ele sunt receptate, stocate, prelucrate 
şi raportate la schemele comportamentale existente, la experienŃa anterioară, la modalităŃile 
elevului de a acŃiona şi de a gândi. În acest proces apare o contradicŃie între “nou” şi 
“vechi”, între cerinŃele externe şi posibilităŃile elevului. Această contradicŃie constituie, de 
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fapt, forŃa motrică a dezvoltării psihice, prin care se înlătura decalajul creat între nou şi 
vechi, diminuându-se structurile şi formându-se noi structuri comportamentale. În prima 
fază  a acestui proces se creează un dezechilibru între vechi si nou, din care rezultă o stare 
dinamică a dezvoltării, iar în faza a doua are loc echilibrarea contrariilor, având ca efect 
dezvoltarea (P. Golu). Acelaşi proces se petrece şi datorită însuşirilor vizibile ale unui 
obiect sau fenomen şi cele invizibile, interne, cauzale. 

Un rol deosebit de important în formarea şi dezvoltarea personalităŃii elevilor revine 
profesorului de informatică. Potrivit didacticii moderne, acesta trebuie să adopte un stil 
general deschis de predare-învăŃare, care să-l ajute pe elev să-şi dezvolte inteligenŃa, 
creativitatea şi aptitudinile, să-şi formeze cultura generală şi comportamentul social axat pe 
valori morale. De asemenea, acesta trebuie să selecteze şi să organizeze metodic informaŃia 
pentru predare –învăŃare, să o trasmită inteligibil şi argumentat, să o explice şi să creeze 
motivaŃii, să orienteze şi să încurajeze elevul, să coopereze cu el, să creeze situaŃii-
problematice, să evalueze rezultatele, să  stabilească cauzele insuccesului şi să-l ajute pe 
elev să le înlăture, să folosească raŃional timpul de predare-învăŃare şi să asigure condiŃiile 
necesare învăŃării prin organizarea laboratorului de informatică, procurarea materialelor 
didactice etc.  

Cu alte cuvinte, s-a trecut de la pedagogia tradiŃională, care promova modelul 
educaŃional al transmiterii – ascultării – asimilării - restituirii, la o pedagogie care îl face pe 
elev mult mai responsabil în procesul propriei instruiri şi formări. Aşadar, astăzi vorbim 
despre o pedagogie interactivă, care valorizează activitatea cognitivă şi practică a elevilor, 
interacŃiunile şi confruntările de idei ce se dezvoltă în procesul învăŃării. 

Calculatorul asociat cu videoproiectorul este folosit în activităŃile didactice în diferite 
forme: secvenŃe de pregătire pentru transmiterea de informaŃii, adresarea unor întrebări, 
rezolvări de exerciŃii şi probleme, prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor 
probleme-tip, proiectarea de grafice şi diagrame, aplicaŃii practice, demonstrarea unor 
modele, interpretarea unor date etc. 

Acest tip modern de comportament didactic solicită mai multe aptitudini didactice, 
educative, organizatorice şi tehnice, precum şi anumite calităŃi: informaŃii de specialitate, 
psihopedagogice şi metodice aduse la zi, inteligenŃa creativă, atenŃie distributivă în clasă, 
exigenŃa echilibrată, spirit de cooperare, respect faŃă de elev, interes pentru instruirea 
elevilor, conştiinciozitate, perseverenŃă, răbdare, echilibru psihic, fluenŃa vorbirii, 
flexibilitatea gândirii, originalitatea în stilul de predare-învăŃare, autocontrolul, spirit critic 
şi de observare, dragoste faŃă de copii, înŃelegere, umor, transpoziŃie, calmitate, onestitate, 
spirit de justiŃie în notare şi rezolvarea unor situaŃii conflictuale. 

Rezultatele învăŃării sunt dependente şi de performanŃele grupului, de echilibrarea 
obiectivelor formării (cunoştinŃe – atitudini – motivaŃii – comportamente - reprezentări 
sociale), de climatul psiho-social al clasei, de modurile de organizare a elevilor, de 
aprecierea celorlalŃi, de afirmarea unor lideri, de climatul emoŃinal şi moral al grupurilor 
din clasă, de sistemul de aşteptări al clasei şi de criteriile ei de apreciere valorică, de 
îndeplinirea rolului de lider al clasei de către profesor.                
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MODALITĂłI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂłII ELEVILOR  
ÎN ORELE DE GEOGRAFIE 

 
Prof. Licoiu Anişoara  

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.1, Dăbuleni, Dolj 
 

Creativitatea este un proces complex care angajează întreaga personalitate a elevului. În 
şcoală, nu se poate vorbi de creaŃii de mare originalitate decât la elevii excepŃionali, la ceilalŃi 
fiind vorba doar de un potenŃial creativ ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în 
procesul de învăŃământ cât şi în cadrul activităŃilor extraşcolare. 

În psihologie, conceptul de creativitate are următoarele accepŃiuni: 
• de comportament şi  activitate psihică creativă; 
• de structură a personalităŃii; 
• creativitate de grup. 

Creativitatea ca proces şi activitate hipercomplexă are atât o valoare individuală, cât şi 
una socială superioară. Creativitatea individuală este o premisă a creativităŃii sociale. 

În plan psihoindividual, creativitatea presupune a obŃine un produs nou într-o manieră 
proprie pentru individ, chiar dacă prin raportare la ştiinŃă acel produs este cunoscut, a fost deja 
descoperit. Practic este vorba de a descoperi adevăruri deja cunoscute de către individ, de aici 
şi importanŃa strategiilor euristice în actul de predare-învăŃare. 

În funcŃie de structura şi condiŃiile individuale, se conturează mai multe tipuri de 
creativitate. Creativitatea presupune inteligenŃă, gândire direcŃională, imaginaŃie constructivă, 
o anumită tehnică de lucru, dar şi o condiŃionare afectiv-motivaŃională, de unde şi caracterul 
spontan sau intenŃionat voluntar al demersului creativ. 

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a personalităŃii omului contemporan, constitue 
o problemă centrală a şcolii de azi. Ca urmare, pentru a dezvolta la elevi capacităŃile 
creatoare, profesorii trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, 
care se referă la nivelul de inteligenŃă generală, la gândirea divergentă, la fluenŃa gândirii 
(asociativă, verbală, ideaŃională, expresivă), la receptivitatea faŃă de probleme, la curiozitatea 
ştiinŃifică, la spiritul de observare dezvoltat, la capacitatea de a redefini, la imaginaŃia 
creatoare, la originalitatea, ingeniozitatea, independenŃa gândirii, la capacitatea de a gândi 
abstract şi de a efectua raŃionamente în lanŃ, la nonconformismul în idei, la inventivitate, 
capacitatea combinatorie şi de a sesiza cu uşurinŃă relaŃiile esenŃiale, la spiritul critic, la 
iniŃiativa, intuiŃia, deschiderea spre experienŃă, la atitudinea interogativă, la perseverenŃa, 
încrederea în sine, la nivelul de aspiraŃii ridicat, la dorinŃa de prestigiu, la tendinŃa de 
dominare, la idei întreprinzătoare, neaşteptate, ieşite din comun etc. 

Dintre metodele de învăŃământ care dezvoltă creativitatea importante sunt cele              
activ-participative, printre care citez: învăŃarea prin problematizare şi descoperire dirijată, 
metoda modelării şi exerciŃiilor creative, care ar trebui să existe în manualele şcolare la sfârşit 
de capitol sau după un grup de capitole. 

În cadrul activităŃilor desfăşurate în vederea dezvoltării creativităŃii se folosesc şi metode 
specifice, cum sunt metodele logice şi procedural-euristice, prin care se asigură o învăŃare 
creativă, participativă şi anticipativă. 

Creativitatea elevilor se poate aprecia prin: realizările obŃinute de elevi la olimpiade, 
concursuri, competiŃii, probele şcolare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de 
învăŃământ, pentru depistarea aptitudinilor. Un loc important îl ocupă testele de investigare a 
originalităŃii, a flexibilităŃii gândirii, a fluidităŃii gândirii. Eficiente sunt aprecierile 
profesorilor şi ale colegilor de clasă pe baza unor chestionare. 

Educarea creativităŃii este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii, 
având în vedere toŃi factorii cognitivi, caracteriali şi sociali. 
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Dezvoltarea acestui atribut esenŃial al personalităŃii omului contemporan poate fi 
favorizată de următoarele condiŃii: existenŃa în şcoală a unor laboratoare bine dotate, a unor 
cercuri ştiinŃifice conduse de profesori creativi, a unui mediu şcolar creativ, concretizat în 
folosirea la lecŃii şi lucrări practice a metodelor şi procedeelor euristice. Deosebit de 
importante sunt însuşirea de către elevi a unor procedee de dezvoltare a imaginaŃiei creatoare, 
exerciŃii de creativitate, la încheierea unor capitole sau în cadrul cercurilor de elevi, 
recunoaşterea şi aprecierea valorilor create de elevi, existenŃa unor relaŃii de cooperare între 
profesori şi elevi. 
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CREATIVITATEA  LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ 
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Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, judeŃul Suceava 

 
Prin creativitate se înŃelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva nou, original. 

Actul creator este însă un proces de elaborare prin invenŃie sau descoperire, cu ajutorul 
imaginaŃiei creatoare, a unor idei, teorii sau produse noi, originale, de mare valoare socială şi 
aplicabile în diferite domenii de activitate. 

Dacă inteligenŃa este o formă superioară de organizare şi echilibru a structurilor cognitive 
şi dacă a înŃelege şi a inventa sunt principalele ei funcŃii, atunci nu putem vorbi nici de proces 
creativ fără participarea inteligenŃei. Pornind de la această idee, orice persoană cu o 
inteligenŃă normal dezvoltată este mai mult sau mai puŃin creativă. Nu putem totuşi identifica 
inteligenŃa superioară cu creativitatea, aceasta fiind definită de originalitatea şi valoarea 
produselor create. Cu alte cuvinte inteligenŃa superioară nu înseamnă neapărat şi creativitate, 
întrucât nu toŃi oamenii inteligenŃi sunt şi creativi. 

Creativitatea este o dimensiune esenŃială a personalităŃii. Istoria marilor invenŃii şi 
descoperiri, a operelor de artă şi a revoluŃiei tehnico-ştiinŃifice este istoria inteligenŃei şi a 
creativităŃii. În cuceririle ştiinŃei, tehnicii şi culturii artistice sunt materializate capacităŃile 
creatoare ale omului, inteligenŃa şi sensibilitatea lui faŃă de frumos. BogăŃia unui popor constă 
în muncă şi creativitate.  

Unul din factorii fundamentali ai creativităŃii este imaginaŃia creatoare, întrucât realizează 
fuziunea  informaŃiilor, în structuri noi prin contopirea, transformarea  şi unificarea 
imaginilor, a ideilor, a obiectelor şi fenomenelor într-o nouă semnificaŃie. ImaginaŃia 
creatoare este dată de intuiŃie, ingeniozitate şi originalitate. 

Factorii creativităŃii sunt atât cei intelectuali, aptitudinali şi caracteriali (de 
personalitate), cât şi cei sociali. Creativitatea este un produs dar şi un proces. Un produs 
pentru că se dobândeşte (ca abilitate) pe baza factorilor enunŃaŃi, prin experienŃă. Ea este 
totodată un proces deoarece implică desfăşurarea în timp, dezvoltări şi retrageri ale factorilor şi 
elementelor noi, învingerea unor noi obstacole. 

Există patru mari domenii ale creativităŃii: ştiinŃifică, tehnică, artistică şi organizatorică. 
Fiecare individ normal dezvoltat posedă o anumită doză de creativitate. ViaŃa implică 
efectuarea unor operaŃii originale, prin combinarea elementelor existente, prin găsirea unor 
soluŃii utile într-o situaŃie sau alta. Creativitatea este durabilă şi poate fi măsurată. 
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„A crea înseamnă a produce ceva nou, a inventa, a concepe, a compune, a întemeia, iar 
creativitatea este o capacitate specifică omului de a crea, de a produce bunuri materiale şi valori 
spirituale". 

Creativitatea poate să se manifeste mai devreme sau mai târziu. Variabilele psihice ale 
creativităŃii sunt: atenŃia, spiritul de observaŃie, memoria, imaginaŃia, fluenŃa, inteligenŃa, 
sensibilitatea, observaŃia. 

Creativitatea este influenŃată şi de însuşiri de personalitate ca: interese, aptitudini, 
îndrăzneală, perseverenŃă, nevoia de a face ceva. 

Factorii psihici care influenŃează creativitatea sunt diferiŃi. 
Jean Piaget punea pe primul loc imaginaŃia; Alexandru Roşca -factorul raŃional iar P.P. 

Neveanu - factorul motivaŃional. Etapele procesului creator (după Alexandru Roşca) sunt: 
1. Pregătirea generală şi de specialitate a creatorului (problema trebuie cunoscută, adecvată, 

corect formulată iar persoana atrasă de creativitate trebuie să aibă capacităŃi evolutive, 
memorie plastică, originalitate în gândire, deprinderi de muncă  disciplinată, rezistenŃă, fizică şi 
psihică). 

2. IncubaŃia (este o perioadă pasivă de odihnă, moment în care se decantează cunoştinŃele); 
3. InspiraŃia (momentul străfulgerării); 
"InspiraŃia nu vine doar chemată", spunea Liviu Rebreanu, iar I. Newton sublinia că: 

"Geniul este o lungă răbdare"; 
4. Elaborarea   completă   cu   verificarea   (etapă   ce   solicită perseverenŃă, meticulozitate, 

încredere în sine). 
Pentru dezvoltarea creativităŃii sunt necesare câteva condiŃii generale şi anume: 
a) Gradul de cultură şi aspiraŃie al grupului social din care face parte elevul; 
b) Specificul ambianŃei şcolare; 
c) Tipul de relaŃii şcolare; 
d) Mediul şi condiŃiile familiale; 
Calea cea mai potrivită pentru stimularea creativităŃii constă în predarea materiei astfel 

încât elevii să fie puşi să înveŃe creator. Este necesară învăŃarea unor priceperi cognitive 
fundamentale valabile pentru aria gândirii creatoare. 

De asemenea, este necesară aerisirea planului de învăŃământ, a programelor şi a manualelor 
şcolare, combaterea concepŃiei învăŃătorului de a supraîncărca elevii. CondiŃia creativă şi 
neautoritară a cadrului didactic oferă elevilor o atmosferă mai degajată, îi ajută să înveŃe 
suplimentar, încurajează gândirea creativă, îi învaŃă pe elevi să asocieze, să-şi imagineze, să 
găsească soluŃii la probleme, să emită deci să formuleze ipoteze. 

Este necesar ca la lecŃii să se instaureze un climat favorabil unei colaborări fructuoase pe o 
tonalitate pozitivă de exigenŃă şi înŃelegere, de responsabilitate, să se stimuleze efortul 
personal al elevului şi dorinŃa lui de a fi original. 

Cadrul didactic trebuie să cunoască potenŃialul creativ al fiecărui elev şi să lărgească 
legăturile interdisciplinare. 

În cadrul dezvoltării creativităŃii, trebuie să Ńinem seama de factorii care influenŃează 
pozitiv sau negativ creativitatea. Teoria psiho-pedagogică şi practică structurează aceşti factori 
astfel: 

1. Factori personali (subiectivi) 
> De natură fiziologică 
> De natură psihică 
2. Factori de ambianŃă (obiectivi) 
> De natură şcolară 
> De natură extraşcolară (socială) 
ContribuŃia cadrului didactic la lecŃie, modul de lucru, felul de organizare şi de desfăşurare 

a procesului de învăŃământ poate duce, fie la dezvoltarea gândirii critice, fie la dezvoltarea 
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gândirii şablon. În acest scop, lecŃiile trebuie să fie ele însele un produs al creativităŃii 
învăŃătorului, să fie variate, originale, sistematizate. 

CondiŃiile pe care consider că trebuie să le îndeplinească o lecŃie pentru a contribui la 
dezvoltarea creativităŃii sunt:  

� Climat psihic favorabil, stimulativ;  
� Stimularea efortului personal al elevului;  
� Încurajarea spiritului critic de investigaŃie şi curiozitatea ştiinŃifică. 
ÎnvăŃătorul trebuie să susŃină fantezia, originalitatea şi supleŃea în gândire, stimulând 

tendinŃa elevilor de a cunoaşte, de a întreba, de a ridica probleme. Formarea spiritului creator 
presupune o muncă educativă intensă, complexă şi de durată: 

"Creativitatea nu poate fi rezultatul numai al educaŃiei intelectuale, ci este şi al 
educării sale multilaterale. Elevii trebuie învăŃaŃi cum să acumuleze cunoştinŃele, cum să le 
prelucreze şi cum să se debaraseze de cele devenite inoperante”. 

Factorii care blochează creativitatea sunt: 
� Factori ce Ńin de structura particulară a fiinŃei respective (blocaje emoŃionale); 
� Factori culturali sau de mediu non cultural; 
� Conformismul (ca presiune venită din exterior pentru supunerea la normele acceptate - a 

accepta totul pentru a fi în rând cu ceilalŃi). 
Trebuie menŃinută o atmosferă care să nu exagereze nici prin autoritate nici prin 

indulgenŃă. Acest gen de conduită este dificil de luat în seamă în  condiŃiile  clasei 
tratată frontal,  însă capătă superioritate în organizarea pe grupe. 

Accentul exagerat pe competiŃie inhibă exprimarea liberă a elevilor. Rigiditatea 
metodologică inhibă creaŃia. Critica prematură, în cazul elevului, devine principala sursă a 
blocajului. 

Noua  programă şcolară pune  mare  accent pe   tratarea interdisciplinară şi 
transdisciplinară,   iar factorul raŃional care  domina până acum învăŃământul este 
echilibrat de imaginaŃie şi creativitate. Principalul factor de stimulare a creativităŃii este cadrul 
didactic. 

Psihologii, pedagogii şi alŃi specialişti au pus la punct o serie de metode şi tehnici de sporire 
a imaginaŃiei şi de evaluare a acesteia prin diferite teste. 

Mult timp s-a crezut că imaginaŃia constituie un "dat" cu care ne naştem, că nu o putem 
dezvolta. Alex F. Osborn a demolat această prejudecată, în vederea amplificării imaginaŃiei, 
creatoare, el a propus aşa numita "tehnică a autochestionării". 

Putem deveni mai creativi făcând apel la lista întrebărilor sugerată de Osborn: Ce alte 
întrebuinŃări, decât cele obişnuite pot avea lucrurile şi obiectele pe care le folosim zilnic? 

Erica Landau sublinia că multiplicarea întrebuinŃărilor vechilor obiecte conduce adesea la 
rezultate inedite. 

Cele mai înalte piscuri ale artei, ştiinŃei ne învaŃă că adaptarea reprezintă creaŃie autentică. 
La nivelul cotidianului putem şi noi deveni mai creatori încercând să adaptăm, nu să copiem 
ceea ce ne oferă natura sau cultura. Dintre procedeele importante de imaginare a unor idei noi, 
cu privire la diferitele obiecte sau fenomene consemnez: 
1. Utilizarea (Ce alte întrebuinŃări poate să aibă obiectul x? Dar dacă ar fi modificat?) 
2. Analogia (Cu ce alte obiecte - fenomene - se aseamănă?) 
3. Adaptarea (Cum poate fi adoptat pentru alte întrebuinŃări un obiect?) 
4. Modificarea (Putem da o nouă formă unui lucru? îi putem schimba destinaŃia, culoarea, sunetul? Ce alte 
schimbări îi putem aduce?) 
5. Multiplicarea (Ce i se poate adăuga? Poate fi dublat, multiplicat, exagerat?) 
6. Diminuarea (Ce i se poate sustrage? Ar trebui miniaturizat?) 
7. Substituirea (Ce să punem în loc? Pot fi înlocuite unele părŃi? Cu ce? Ce destinaŃie va avea?) 
8. Rearanjarea (Prin schimbarea părŃilor componente? Prin stabilirea altui model?) 
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9. Inversarea (Putem schimba pozitivul în negativ? Dar poziŃia personajelor, a rolurilor, a 
ordinii?) 
10.  Combinarea (De ce n-am încerca să combinăm scopurilor, gusturilor, ideile, cuvinte, materiale?) 

Creativitatea poate fi dirijată conform cerinŃelor şi cunoştinŃelor. 
Dezvoltarea creativităŃii este posibilă la toate disciplinele de învăŃământ. Astfel, se va forma omul 

inventiv, cu un potenŃial creator ridicat, omul atât de necesar în etapa pe care o trăim. 
Specificul dezvoltării creativităŃii în procesul instructiv-educativ 
În cadrul procesului instructiv-educativ, creativitatea este apreciată după gradul de originalitate 

a noului, exprimat sau produs, ce poate fi dovedit în comparaŃie cu preexistentul cunoscut, 
uzual, comun. Deoarece orice copil dispune de un potenŃial creativ cu un nivel mai ridicat sau 
mai scăzut, este necesar să se facă distincŃie între subiecŃi. 

CondiŃia unei emancipări creative este organizarea activităŃii, astfel încât să fie solicitate 
şi dezvoltate acele procese, strategii psihice prin care se defineşte însăşi creativitatea. Sub 
acest raport, exemplară şi cuprinzătoare este învăŃarea care, în formele ei optime, nu doar că 
înarmează cu cunoştinŃe, ci constituie aparatul intelectual, formează sisteme de acŃiune, 
determină un stil şi dezvoltă global personalitatea. 

Personal, admir dascălii care au capacitatea de a asculta o idee nouă a unui elev, de a stimula 
creativitatea la început timidă, neîndemânatică, dar care, încurajând-o, corectând-o subtil, 
are efecte miraculoase mai târziu. Astfel, copilul capătă încredere, se descătuşează din 
timiditate şi încearcă şi alte variante, deci se stimulează creativitatea. În momentul în care 
elevul greşeşte, se corectează ideea lui sub formă de variantă, sugestie, astfel încât să nu fie 
lezat. Punerea elevului în situaŃii de învăŃare creativă trebuie făcută cu toŃi elevii pe rând 
şi valorificată fiecare parte a acestei posturi. Noile metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii 
critice se dovedesc a fi practice, aplicabile, motivează elevii, folosesc diferite sarcini pentru 
mai multe tipuri de inteligenŃă şi dezvoltă creativitatea.         

Cercetările asupra memoriei, în condiŃiile unei atenŃii voluntare, cu un grad optim de 
concentrare arată că, în general, în urma unei activităŃi de învăŃare reŃinem: 

-10% din ceea ce citim; 
-20% din ceea ce auzim; 
-30% din ceea ce vedem; 
-50% din ceea ce vedem şi auzim în acelaşi timp; 
-80% din ceea ce spunem; 
-90% din ceea ce spunem şi facem în acelaşi timp(Pavel Mureşan – ÎnvăŃarea eficientă şi 

rapidă). 
Toate aceste metode moderne încearcă să facă elevul să gândească independent, să 

înŃeleagă cu mai multă uşurinŃă, să reŃină mai uşor şi pentru o perioadă mai lungă de timp 
noŃiunile asimilate, să aplice cât mai eficient ceea ce a învăŃat, să creeze armonie şi diversitate 
în jurul lui. 

De asemenea, se folosesc metode care permit elevului să-şi folosească tipul de inteligenŃă 
predominant (după Howard Gardner): verbal-lingvistică (a cuvintelor), logico-matematică (a 
numerelor şi a raŃiunii), vizual-spaŃială (a imaginilor, desenului şi a picturii), muzical-ritmică 
(a tonului, ritmului şi a timbrului), corporal-kinestezică (a corpului), interpersonală (a 
interacŃiunilor sociale), intrapersonală (a autocunoaşterii) şi naturalistă (a tiparelor, 
regularităŃilor şi a comportamentelor). 

Printre metodele mai sus amintite se numără: metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, turul 
galeriei, metoda cubului, bulgărele de zăpadă, mozaicul, eseul de 5 minute, metoda predării / 
învăŃării reciproce, o perspectivă modernă a prelegerii, metoda cadranelor, jurnalul cu dublă 
intrare, jocul de rol etc. 

 Aceste forme de învăŃare, care se practică în şcoli de diferite grade din S.U.A., Europa  ş.a., 
au avantajul că, în primul rând cresc capacitatea elevului de a opera cu un anumit material şi 
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în al doilea rând îl pun în situaŃia de a explica altuia, ceea ce îi impune o mare putere de 
înŃelegere, capacitate de a reda, de a fi explicit. În acest context materialul este trecut prin 
filiera personală şi abordat în funcŃie de gândirea creatoare a fiecăruia dintre ei. 

Astfel, elevul se manifestă pozitiv la lecŃii demonstrând o participare mai activă, devine 
mai conştiincios în realizarea temelor, se dezvoltă o atitudine nouă printr-o creştere a 
conştientizării învăŃăturii, însăşi relaŃia învăŃător - elev devine mai adecvată desfăşurării unei 
activităŃi creatoare. Aceasta situaŃie de predare - învăŃare trebuie pregătită foarte bine de 
învăŃător, după capacitatea fiecărui elev, pentru a evita situaŃii neplăcute care pot apărea. 

Pentru performanŃe, învăŃătorul trebuie să cunoască posibilităŃile creatoare ale copiilor. 
„Creativitatea nu este identică cu inteligenŃa”. Randamentul şcolar nu este un indicator 

sigur al creativităŃii, între creativitate şi performanŃă şcolară există un numitor comun dacă ne 
gândim la volumul de informaŃii, la fluiditatea gândirii, la flexibilitatea în gândire, la 
independenŃă. 

Putem găsi capacităŃi creatoare atât în rândul elevilor cu randament foarte bun la 
învăŃătură, cât şi în rândul celor mai slabi, depinde de domeniul investigării. Un elev mai slab la 
matematică poate avea un potenŃial creator ridicat la desen sau abilităŃi practice. 

Ridicarea calităŃii procesului de învăŃământ este condiŃionată în mare măsură de 
optimizarea metodelor şi formelor de organizare utilizate de cadrele didactice. 

O altă metodă care se pretează în mod variat şi eficient, activizat şi formativ la predarea 
mai interesantă, dar şi mai precisă este problematizarea. Crearea de situaŃii problemă oferă cu 
uşurinŃă îmbinarea metodelor tradiŃionale (conversaŃia, demonstraŃia şi exerciŃiul) cu alte 
metode moderne ca: descoperirea, modelarea, activitatea independentă şi de grup. 
Problematizarea poate fi utilizată ca metodă de verificare sub formă de teste, asigurându-se 
astfel un sistem mai obiectiv de apreciere a nivelului de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi şi 
capacitatea de a opera cu ele. Folosită variat, cu obiective diferite, problematizarea poate 
constitui o sursă largă de inovaŃie şi de creaŃie în lecŃii. 

Multitudinea posibilităŃilor de combinare a metodelor, procedeelor pentru îmbogăŃirea 
vocabularului, a capacităŃii de exprimare, presupune în primul rând stimularea capacităŃii 
creatoare a învăŃătorului.  

De aceeaşi capacitate creatoare trebuie să dea dovadă învăŃătorul şi în cadrul orelor de 
matematică (la compunerea problemelor, rezolvarea exerciŃiilor, judecarea situaŃiilor din 
cadrul matematicii, găsirea mai multor soluŃii); la desen (reliefarea eficienŃei în combinarea 
culorilor, redarea chipurilor oamenilor, înŃelegerea unei picturi, etc.); muzică (sensibilizarea 
sufletului omenesc, înŃelegerea mesajului muzical, crearea a noi compoziŃii muzicale, dacă le 
e posibil) şi abilităŃi practice.  

CreaŃia expresivă este cea mai simplă formă de creativitate, identificată în desenele libere 
şi spontane ale copiilor, constituie premiza de dezvoltare, în procesul educaŃiei  a celorlalte 
forme ale creaŃiei. Ea poate fi stimulată încă din perioada preşcolară şi şcolară mică prin 
jocuri de creaŃie, desene libere şi povestiri din imaginaŃie, stimulându-i pe copii, însă fără 
aprecieri critice, pentru a nu le înfrâna spontaneitatea. Arta este prin excelenŃă, creaŃie. 
Artistul nu numai că reflectă realitatea, dar o recreează, sau creează o realitate nouă. 

Pentru copil visul şi fantezia sunt asemenea unei rampe de lansare către ineditul domeniu 
al creaŃiei plastice. De aceea, prin intermediul orelor de educaŃie plastică se pun bazele 
dezvoltării creativităŃii.  

Elevii au un fond creativ, dar acesta se dezvoltă prin educaŃie, mai ales atunci când există 
anumite condiŃii  care se întrepătrund: 

a. Climatul de creativitate în care învăŃătorul stimulează curiozitatea elevilor şi curajul de 
a combina: formele, culorile şi unele tehnici de lucru, precum şi o atmosferă de activitate 
liberă, de căutări, verificări, întreceri, schimb de idei, prin care să se cultive încrederea în 
forŃele proprii, pe baza unor aprecieri încurajatoare din partea învăŃătorului. 
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b. Dobândirea unor cunoştinŃe privind expresivitatea elementelor de limbaj plastic şi 
tehnicile de lucru specifice, cunoaşterea diferitelor modalităŃi de organizare a spaŃiului plastic, 
precum şi însuşirea unui vocabular adecvat, cunoscut fiind faptul că gândirea plastică nu 
poate să opereze „pe gol”, iar sărăcia de informaŃii este cel mai mare obstacol în calea 
dezvoltării creativităŃii plastice a elevilor. 

c. O altă condiŃie esenŃială a dezvoltării  creativităŃii plastice a elevilor o constituie 
dezvoltarea gândirii artistice a elevilor. Acestea se bazează pe anumite date ale senzaŃiilor şi 
percepŃiilor care antrenează afectivitatea şi memoria vizuală într-un tot unitar şi expresiv ( 
compoziŃia plastică). Astfel, această gândire alege, ajustează ( interpretează ), potriveşte şi 
ordonează elementele într-o anumită structură în care ele se relaŃionează inedit, formând o 
totalitate. 

Procesul creativităŃii artistice a elevilor poate să parcurgă următoarele faze: 
a) Faza de pregătire ce constă în acumularea de informaŃii, asimilarea şi relaŃionarea lor, 

precum şi integrarea lor în anumite sisteme de gândire. 
b) Faza de incubare care adună reprezentări vizuale şi artistice mintale (ex. cunoştinŃe 

privind expresia unor elemente de limbaj  plastice, diferite semne simbol, semnificaŃii ). 
Acum elevii îşi însuşesc prin diferite exerciŃii-joc unele tehnici de lucru. 

c) Faza de iluminare apare de cele mai multe ori în mod spontan, oferind o rezolvare 
originală, inedită, care poate fi numită şi inspiraŃie. 

d) Faza de verificare când se reiau pe plan mintal  sau practic ultimele combinări sau 
soluŃii. 

Pentru a stimula şi dezvolta comportamentul creativ al elevilor, învăŃătorul poate folosi 
mai multe metode: 

1.  ÎnvăŃarea din proprie iniŃiativă. Pentru aceasta învăŃătorul oferă elevilor libertatea de a 
propune ei atât subiectul lecŃiei cât şi diferitele modalităŃi de concepŃie şi de lucru, prin care să 
se realizeze tema ei plastică. De asemenea, el poate să orienteze elevii să-şi aleagă singuri 
tehnica de lucru, pentru ca să-şi îmbogăŃească experienŃa pe baza unor noi probleme şi 
căutări. 

2. Crearea unui climat de învăŃare cu caracter neautoritar . Acesta este absolut necesar 
pentru stimularea activităŃii artistice, creatoare a elevilor, care impun o anumită libertate 
psihologică. ÎnvăŃătorul trebuie să creeze situaŃii în care elevii să nu se simtă constrânşi ci 
dimpotrivă , să fie încredinŃaŃi că ideile lor sunt foarte importante atât pentru ei cât şi pentru 
întreaga clasă. Numai astfel ei vor căpăta încredere în forŃele lor pentru a putea lucra creator. 

3. Stimularea elevilor pentru anumite acŃiuni de supra învăŃare. Este o condiŃie care 
urmăreşte dobândirea unor deprinderi pentru a învăŃa din propria lor iniŃiativă. Astfel ei vor 
avea curiozitatea să înveŃe  şi despre alte noŃiuni  estetice  şi teme plastice, chiar peste limita 
cerută. 

4. Îndrumarea elevilor din timp şi la momentul potrivit ( pe parcursul activităŃilor plastice )  
pentru ca ei singuri să poată găsi soluŃiile finale. Pentru aceasta, învăŃătorul poate  sugera 
detalii sau aspecte ale unor soluŃii  încât elevii să le poată găsi fără recorduri de răbdare şi 
voinŃă.                                                                                                                                                 

5. Folosirea unor întrebări, ca stimulent, pentru a le trezi curiozitatea şi pentru a le înlătura 
blocajele creativităŃii . Astfel învăŃătorul îi ajută , oferindu-le unele idei. ÎnvăŃătorul poate 
întreba de exemplu dacă ei pot aşeza şi altfel elementele plastice cunoscute, pentru a face noi 
asociaŃii şi combinări. 

6. Ajutor în caz de eşec sau de greşeli, deoarece elevii pot folosi mai mult sau mai puŃin 
expresiv , în lucrările lor, un element sau altul de limbaj plastic. În general, eşecurile sunt 
paralizante, ele distrugând curajul  şi încrederea în forŃele proprii. În cazul unor greşeli, 
învăŃătorul, cu mult tact, trebuie să arate elevilor cum pot repara ceea ce  au stricat ( fără să 
rupă lucrarea ), ajutându-i astfel să realizeze o rezistenŃă psihică  în faŃa posibilităŃii de a greşi. 
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Încă din cea mai fragedă vârstă, copilul este capabil să creeze, dar această capacitate de a 
realiza ceva nou, original, valoros şi util societăŃii, trebuie îndrumată şi valorificată. 

T.A. Edison spunea că : „Geniul este 1% inspiraŃie şi 99% transpiraŃie”, iar Kant 
sublinia că: „Gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate”. 
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EDUCAłIA MUZICALĂ – FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAłIA 
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Motto: “ Căci ei vor fi în lume şi în viaŃă 
       Aşa cum noi le-am spus şi arătat 
  Iar ei, la fel, aşa vor da povaŃă 
  Şi-un lung popor e-acum  de noi format.”     
(Traian Dorz)  
    

Alături de alte obiecte de învăŃământ, muzica aduce o importantă contribuŃie la realizarea 
educaŃiei estetice a elevilor în sensul dezvoltării capacităŃii lor de a înŃelege frumosul din artă 
şi de a-l aplica în viaŃa de toate zilele. 

Muzica se naşte o dată cu omul şi il însoŃeşte toată viaŃa sa dând în sufletul său profunde 
sentimente de dragoste si adevar, de iubire şi speranŃă. 

Muzica are puteri nebănuite, armonizând materia cu spiritul, împreunând trupul cu 
sufletul. Are mari puteri terapeutice, muzicoterapia, având ca obiectiv principal înlăturarea 
inhibiŃiilor, tonificând şi ajutând la organizarea vieŃii interioare, facilitând acceptarea de sine  
a realităŃii, atenuarea de sine a realităŃii, atenuarea handicapurilor motorii şi senzoriale. 

George Coşbuc spunea: “Ca să poŃi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să 
cânŃi, să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, să ştii să cobori până la nivelul 
personalităŃii lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti, 
într-un cuvânt rămânând om mare “să fii cât se poate de copil”. 

  Limbajul muzical are menirea de a îmbogăŃi şi armoniza viaŃa psihică prin antrenarea în 
trăirile estetico-artistice, cat şi în actul educaŃional, contribuind la desăvârşirea personalităŃii 
copilului. 

Muzica nu este doar un divertisment, ea reprezintă o sursă de energie, este un resort al 
voinŃei, un motiv puternic de afecŃiune sau interacŃiune, devenind din efect al activităŃii 
intelectuale, o cauză. 

În lucrarea “Studii de psihologia artei” (Ed. Bucureşti, 1967, pag.169), N. Pârvu spune că 
“înzestrarea muzicală este o combinaŃie de dispoziŃii cum ar fi : puterea şi bogaŃia imaginaŃiei 
auditive şi vizuale, puterea capacităŃii de a adânci emoŃional conŃinutul ideii, atenŃia puternică, 
particularităŃi voluntare ale personalităŃii şi în general conŃinutul sufletesc şi emoŃional”. 
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Muzicalitatea elevului nu este înnăscută. Înnăscute sunt doar premisele, iar pe baza 
acestora, prin educaŃie şi instruire muzicală, se dezvoltă aptitudini muzicale. 

Pe langă aceste aptitudini muzicale, elevilor li se dezvoltă şi alte însuşiri precum : 
� Insuşiri intelectuale : inteligenŃa vie, activă şi rapidă, simŃul ritmului, auz intern, 

memorie auditivă, motrică (folosirea unor instrumente şi aparate muzicale), imaginaŃie vie şi 
bogată, reproducerea fidelă a cunoştinŃelor (cântece, gesturi, mimică) ; 

� Insuşiri de voinŃă şi caracter : voinŃa puternică, o mare putere de muncă, stăpânire de 
sine, autocontrolul mişcărilor, încrederea de sine, conştiinŃa justă a propriei valori, a calităŃilor 
şi a lipsurilor sale ; 

� Insuşiri afective şi de temperament : sensibilitate, iuŃeala mişcărilor, hotărâre, 
flexibilitate (analiza – sinteze). 

Continuând cu acest aspect al funcŃionalităŃii muzicii ca act educaŃional, voi prezenta 
câteva strategii sau metode educaŃional – terapeutice, folosite în cadrul educaŃiei muzicale : 

1. DEMONSTRAłIA ÎNVÂłĂTORULUI TERAPEUT : Cântând în faŃa elevului face 
apel la cele trei forme de intuiŃie : 

� IntuiŃia auditivă, care se realizează ascultând cu atenŃie cântecul ce trebuie invăŃat, 
moment în care elevul intuieşte toate problemele ce le ridică acea melodie : tonalitate, 
înălŃimea sunetelor, durata tempoului, ritmul, nuanŃe, text, etc. ; 

� IntuiŃia vizuală care se realizează cu ajutorul diferitelor materiale auxiliare, concret 
intuitive, cum ar fi : planşe cu imagini sugestive, jucării machete, folosite adecvat textului, 
cântecului de memorat, cum ar fi : “O vioară mică”, “SăniuŃa”, “Ploaia”; 

� IntuiŃia motrică ce se realizează în execuŃie, de către elev, a unor mişcări şi gesturi cu 
care să sugereze şi să susŃină mesajul transmis prin cântec. 

Prin demonstraŃie deci, învăŃătorul urmareşte stârnirea interesului la elev, urmăreşte să-l 
emoŃioneze, să-i dezvolte capacitatea de a-şi însuşi efectiv şi ideatic materialul sonor.  

2. EXPLICAłIA : Prin care învăŃătorul explică dozat conŃinutul ideatic al cântecelor, dar 
şi elemente de respiraŃie, dicŃie, sincronizări vocale şi ritmice. Tipurile de exerciŃii ritmice 
(bătutul din palme sau din picior, săritul, mersul în pas de marş, legănările ritmice ale 
braŃelor, pocnitul din degete îl determină pe copil să însoŃească linia melodică cu mişcările 
ritmice, dezvoltând astfel atenŃia. 

3. POVESTIREA ŞI CONVERSAłIA  are rolul de a stimula interesul, curiozitatea şi 
dorinŃa copiilor de a învăŃa cântece, jocuri muzicale, de a asculta anumite piese muzicale, de a 
primi informaŃii în ceea ce priveşte istoria muzicii româneşti sau internaŃionale. 

O alta problemă ce se impune în analiza rolului educaŃiei muzicale ca act educaŃional în 
procesul instructiv – educativ este interdisciplinaritatea. 

În ultimii ani, în manualele de Limba şi literatura română pentru clasele I – IV au apărut 
foarte multe texte legate de obiceiurile de iarna, cum ar fi : 

� POEZII : “In seara de Crăciun” şi “Colindătorii” de George Coşbuc, “Noapte de 
Crăciun” de Otilia Cazimir, “Simplitate” de Vasile Voiculescu, “Crăciunul copiilor” de O. 
Goga, “Colinde, Colinde” de M. Eminescu ; 

� PROZA :“Umblarea cu plugul” de Ion Creangă, “Printre stele” de Victor Eftimiu, 
“În Ajun de Anul Nou” de Fanuş Neagu ; 

� COLINDE DE CRĂCIUN : “Steaua sus răsare”, “Moş Crăciun”, “Cu Moş Ajunul”, 
“Din an în an”, “O ce veste minunată !”, “O, brad frumos !”, “Trei pastori”; 

� COLINDE DE ANUL NOU : Pluguşorul (diverse variante), Sorcova. 
Toate aceste creaŃii au fost analizate, studiate şi valorificate de elevi în spectacole şi 

activităŃi. 
La orele de educaŃie muzicală s-a învăŃat melodia colindelor. La Limba şi Literatura 

română s-au organizat audiŃii de colinde înregistrate pe casete. 
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EducaŃia muzicală cultivă capacităŃile de comunicare şi înclinaŃiile artistice ale elevilor, 
atenŃia, memoria, gustul pentru frumos. 

Foarte bine pot fi valorificate obiceiurile de iarnă în cadrul activităŃilor organizate în luna 
decembrie prin colinde, armonii de o rară frumuseŃe, care prin conŃinutul lor arată toate 
momentele legate de venirea pe lume a Mântuitorului. 

EducaŃia muzicală cultivă capacităŃile de comunicare şi înclinaŃii artistice ale elevilor, 
atenŃia, memoria, gustul pentru frumos. 

Elevii încep să iubească şi să aprecieze muzica populară, muzica autentică, care ne 
reprezintă pe noi, românii, la diverse manifestări naŃionale şi internaŃionale. 

Suntem datori să-i învăŃăm pe copii ceea ce este românesc, să se aplece cu dragoste şi 
respect spre folclor, să păstreze ceea ce avem şi să transmită mai departe. Elevii trebuie 
îndrumaŃi să-şi îndrepte atenŃia spre fondul străbun de valori artistice şi documentare spre a-l 
aprofunda, a-l iubi şi a-l răspândi. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC  

ÎN OPTIMIZAREA IMAGINII DE SINE A ŞCOLARULUI MIC 
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Reforma evaluării în învăŃământul primar, trecerea de la un sistem bazat pe note la unul 

bazat pe calificative, a avut la bază concepŃia potrivit căreia scopul evaluării, în special în 
învăŃământul primar, nu trebuie să fie nicidecum pedepsirea sau răsplătirea punctuală a 
elevilor, în ideea stabilirii unor ierarhii, ci motivarea elevilor pentru învăŃare, în acelaşi timp 
cu observarea şi stimularea progresului acestora, utilizând descriptorii de performanŃă. 

Reforma curriculum-ului a urmărit flexibilizarea ofertei de instruire, asigurarea relevanŃei 
cunoştinŃelor dobândite şi egalizarea şanselor de educaŃie prin adecvarea curriculum-ului la 
particularităŃile elevului. ÎnvăŃământul modern centrat pe elev, are ca filosofie teoria 
psihologiei umaniste: fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie.  

De aceea,  copiii pot şi trebuie învăŃaŃi strategii ce implică colaborarea şi participarea 
activă. Prin participarea lor crescută la deciziile educaŃionale, elevii pot să-şi dezvolte propria 
motivaŃie şi să dobândească un exerciŃiu efectiv de relaŃionare socială.  

Una din ideile de bază ale tratării diferenŃiate este aceea că învăŃământul trebuie să se 
desfăşoare astfel încât elevii să-şi asume într-o mai mare măsură responsabilitatea dobândirii 
cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor, asigurând posibilitatea unei cunoaşteri active, atât 
prin munca în colectiv, cât şi prin munca individuală. Reuşita sau nereuşita elevului la 
învăŃătură se realizează în funcŃie de exigenŃa normelor şcolare. 

Succesul şcolar poate fi considerat, în mod schematic, o expresie a concordanŃei între 
capacităŃile şi interesele elevului şi exigenŃele şcolare, formulate şi prezentate elevului prin 
diverse metode instructiv-educative. Succesul dă naştere unor trăiri afective pozitive ce 
dinamizează, susŃin şi direcŃionează conduita elevului spre obŃinerea unor performanŃe înalte 
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– „Succesul naşte succes”. Astfel, în timp ce elevul bun tinde spre noi realizări, elevul slab şi 
mediocru decade tot mai mult pe scara nereuşitei. 

Prin acestă lucrare ne-am propus să evidenŃiem rolul cadrului didactic în dezvoltarea unei 
imagini de sine realiste la şcolarul mic, prin creşterea performanŃei şcolare. 

Cunoaşterea de sine este un proces complex care nu se încheie odată cu adolescenŃa sau 
tinereŃea. Ea este o variabilă fundamentală în funcŃionarea şi adaptarea optimă la mediul 
social, în menŃinerea sănătăŃii mentale şi emoŃionale. Familia şi şcoala sunt instituŃii cheie 
care creează cadrul în care copiii se pot dezvolta armonios.  

ExperienŃa didactică ne-a confirmat importanŃa formării unei imagini despre sine realiste. 
Cunoscându-şi mai bine capacităŃile, elevul îşi planifică mai eficient efortul, adaptându-se în 
mod progresiv la mediul şi la activitatea şcolară. 

Altfel spus, succesul determină o mai bună cunoaştere a capacităŃilor proprii, având efect 
motivaŃional.  

Utilizarea metodelor alternative sau complementare de predare încurajează crearea unui 
climat de învăŃare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaŃi în mediul obişnuit de învăŃare, prin 
sarcini contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, 
acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare.  

Este important ca elevii să înŃeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a 
putea reflecta asupra performanŃelor obŃinute, a le explica şi a găsi modalităŃi de progres. 
Elevii nu trebuie evaluaŃi unii în raport cu ceilalŃi, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a 
vedea evolutŃia, progresul, achiziŃiile acestora.  

În DicŃionarul enciclopedic de psihologie (1997) imaginea de sine apare ca “expresia 
concretizată a modului în care se vede o persoană oarecare sau se reprezintă pe sine, ca 
trăirea aspectului unificator de coeziune a personalităŃii”. Imaginea de sine este contaminată 
de dorinŃe dar şi de modul în care evaluează ceilalŃi, persoana respectivă şi de identitatea 
traită. Este vorba, cu alte cuvinte de “felul cum se percepe individul, ce crede el despre sine, 
ce loc îşi atribuie în raporturile cu ceilalŃi”. Adică, imaginea de sine este rezultatul unui 
proces de autoevaluare a personalităŃii şi reprezintă “totalitatea cerinŃelor, reprezentărilor, 
ideilor individului despre propria sa personalitate” (M.Zlate). 

Imaginea de sine este definită de modul în care ne percepem propriile noastre 
caracteristici fizice, emoŃionale, cognitive, sociale şi spirituale care conturează şi întăresc 
dimensiunile eului nostru. În funcŃie de percepŃia noastră la un moment dat al dezvoltării 
noastre, de ceea ce ne-am dori să fim sau ceea ce am putea deveni, putem distinge mai multe 
ipostaze ale eului nostru: eul actual, eul ideal şi eul viitor. 

Imaginea de sine ne influenŃează comportamentele, de aceea este important să ne percem 
cât mai corect, să dezvoltăm convingeri realiste despre noi înşine. Există persoane care, deşi 
au o înfătişare fizică plăcută, se percep ca fiind fie prea slabe sau prea grase, prea înalte sau 
prea scunde, insuficient de inteligente etc. PercepŃia de sine nu reprezintă adevărul despre noi, 
ci este doar o "hartă" pentru propriul "teritoriu", un barometru al stării noastre de bine. 
RelaŃiile armonioase cu membrii familiei şi cei din jur, performanŃele profesionale, asumarea 
unor responsabilităŃi în acord cu resursele proprii indică o imagine de sine sănătoasă, în timp 
ce absenŃa motivaŃiei sau o motivaŃie scăzută, agresivitatea defensivă, comportamentele de 
evitare, rezistenŃele la schimbare sunt principalii indici pentru o imagine de sine deficitară. 

Din totalitatea percepŃiilor şi cunoştinŃelor pe care omul le are despre calităŃile şi 
caracteristicile lui, rezultă sinele, acesta reprezentând componenta cognitivă a eului, 
componenta sa evaluativ motivaŃională fiind stima de sine.  

Stima de sine reprezintă modul în care ne evaluăm pe noi înşine în raport cu propriile 
aşteptări şi cu ceilalŃi şi este direct proporŃională cu conştientizarea valorii noastre. Fiecare 
fiinŃă umană este unică şi are o valoare care merită să fie respectată. Valoarea unei fiinŃe 
umane este dată de suma comportamentelor, acŃiunilor şi potenŃialităŃilor sale trecute, 
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prezente şi viitoare. Capacitatea fiinŃei umane de a se proiecta în viitor, de a-şi conştientiza, 
dori şi anticipa devenirea prin raportarea la experienŃele şi succesele anterioare şi credinŃa 
despre propria eficacitate contribuie la întărirea stimei de sine. Analiza conceptului de „stimă 
de sine” se face în contextul mai larg al celui de „imagine de sine”, acesta din urmă putând fi 
privit din perspectiva dimensiunilor sale: conceptul de sine, aprecierea de sine şi prezentarea 
de sine.  

La şcolarul mic, imaginea de sine are surse noi de clarificare pe de o parte reprezentate 
de rezultatul şcolar şi pe de altă parte de confruntarea şi compararea zilnică şi în diverse 
situaŃii cu cei de aceeaşi vârstă. Pot avansa mai ales eul spiritual care se confirmă în principal 
prin prestaŃia şcolară şi cel social care se sprijină pe o viaŃă de grup mai largă şi mai 
persistentă în timp.  Însuşirile individuale ale personalităŃii tind să se reliefeze din ce în ce 
mai mult în comportamentele acestor şcolari.  

Prin urmare, confruntările şi chiar conflictele cu egalii săi îl pot face să se orienteze din 
când în când spre sine, să-şi pună întrebări, să fie uneori frământat în legătură cu fiinŃa sa. 
Toate acestea vor contribui la dezvoltarea imaginii de sine în cele trei planuri ale ei: eul fizic, 
cel spiritual şi cel social.  

Eul fizic al copilului are în fundamentele sale o schemă corporală consolidată, identitatea 
sexuală este deja relativ clarificată, îşi dă seama de asemănarea sa cu cei din familie, dar şi de 
ceea ce îl deosebeşte de ceilalŃi. Nu acordă prea mare atenŃie eului său fizic, mai ales la 
începutul stadiului. Spre sfârşitul acestui ciclu şcolar se va orienta mai frecvent spre eul fizic, 
va tinde să fie mai îngrijit, să poarte haine la fel ca ceilalŃi, să-şi dea seama de unele calităŃi 
fizice. Dar nu realizează o implicare afectivă prea puternică în acest plan. 

Eul spiritual se conturează clar în contextul confruntărilor şcolare, a aprecierilor şi 
evaluărilor curente. Elevul începe să înŃeleagă relaŃia dintre rezultatele lui şi unele capacităŃi 
pe care le are şi poate spune: „sunt mai bun la citire, dar la matematică sunt aşa şi aşa”. El este 
foarte sensibil la evaluările învăŃătoarei şi aprecierile şi admiraŃia colegilor. Dacă în toate 
aceste situaŃii copilul a avut semnale pozitive, îşi construieşte o imagine de sine bună care-l 
poate susŃine şi în condiŃii de insucces trecător. Dar dacă şi-ar fi format o imagine de sine mai 
puŃin bună, are tendinŃe de a-şi diminua bucuria chiar când ceva îi reuşeşte foarte bine. Însă în 
cea mai mare parte calităŃile pe care şi le percepe au drept sursă aprecierile învăŃătoarei şi ale 
părinŃilor. 

Eul social este puternic influenŃat de viaŃa de grup a şcolarului mic, aceasta fiind cu mult 
mai bogată decât a preşcolarului, şi de noul său statut de elev care-i schimbă poziŃia chiar şi în 
cadrul familiei (părinŃii sunt interesaŃi de activitatea lui şcolară şi tind să-i respecte drepturile 
privind spaŃiul de învăŃare, respectarea timpului destinat acestei activităŃi).  

Şcolarul mic are conştiinŃa apartenenŃei la grupul clasă şi a locului său între ceilalŃi, îşi dă 
seama dacă este apreciat de colegi sau nu. Cel cu rezultate şcolare foarte bune şi bune, este 
preferat de toŃi, este ales lider, este luat drept model. Cel cu dificultăŃi şcolare este 
marginalizat, izolat, neluat în seamă. El riscă să acumuleze multe insatisfacŃii, şi să-şi 
găsească în altă parte atenŃia şi acceptarea de care are nevoie, şi poate astfel, să cadă sub 
influenŃe nefaste. Este vorba de grupuri care-l îndeamnă spre furt, vagabondaj, agresivitate 
nemăsurată etc. De aceea, atenŃia pe care învăŃătoarea trebuie să o acorde dezvoltării unei 
imagini de sine pozitive, reprezintă o importantă contribuŃie a ei la reuşita şcolară din acest 
stadiu şi la pregătirea pentru ciclurile următoare şi pentru integrarea generală în viaŃă şi în 
societate.  

Înainte de intrarea în şcoală, copilul se caracterizează prin instabilitate emoŃională, 
predominând afectele. Dinamica sentimentelor este legată de creşterea gradelor de conştiinŃă a 
propriei activităŃi şi a relaŃiei cu ceilalŃi. Se dezvoltă propriile dorinŃe şi aspiraŃii. În această 
perioadă are loc creşterea sensului moral - afectiv al conduitei generale, dezvoltarea 
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sentimentelor şi stărilor afective legate de relaŃiile afective impuse de şcoală şi aprecierea 
socială a acŃiunilor lor. Tot în această perioadă se dezvoltă sentimentele intelectuale.  

Copilul înŃelege şi resimte tot ceea ce se întâmplă în familie, conflicte, certuri, despărŃiri. 
Sunt semnificative pentru copil relaŃiile pozitive cu părinŃii sau, dimpotrivă, atitudinile de 
renegare, de rejectare a unora dintre părinŃi. RelaŃiile afectuoase dintre părinte şi copil, cât şi 
relaŃiile dintre părinŃi conduc la structurarea pozitivă a personalităŃii. Pentru a alege conduita 
educaŃională corectă, adecvată, părintele trebuie să îşi cunoască foarte bine copilul. Această 
cunoaştere trebuie să Ńină cont de părerea celorlaŃi, a învăŃătorului, a psihologului şi a 
medicului. Utile pentru activitatea educaŃională a părintelui sunt şi cunoştinŃele legate de 
caracteristicile de vârstă.  

Şcoala şi activitatea de învăŃare, prin cerinŃele specifice, determină modificări în toate 
planurile activităŃii psihice a copilului. În această perioadă, la nivelul personalităŃii se 
structurează trebuinŃele, interesele şi atitudinile. EvoluŃia personalităŃii se realizează 
concomitent cu dezvoltarea interrelaŃiilor sociale şi valorificarea noilor experienŃe de viaŃă. 
Dezvoltarea intereselor sociale sunt determinate de viaŃa socială, în general şi de viaŃa şcolară, 
în particular. RelaŃiile defectuoase dintre părinŃi şi copii au efecte negative (agresivitate, 
hiperemotivitate, instabilitate, anxietate etc). Toate acestea se răsfrâng negativ la nivelul 
întregii activităŃi şcolare. Armonizarea relaŃiilor părinte-copil, o viaŃă de familie echilibrată şi 
afectuoasă dezvoltă trăsături de personalitate opuse celor enumerate mai sus: copilul are 
încredere în forŃele proprii, se adaptează uşor vieŃii şcolare şi dobândeşte un real echilibru 
emoŃional. Rolul învăŃătorului este foarte important. El devine "model" pentru şcolar, este cel 
care îl face să înŃeleagă mai repede şi mai bine informaŃiile transmise. Modul în care el 
apreciază şcolarul (corectitudinea, lipsa favoritismului) dezvoltă la copii simŃul propriei 
valori.  

Dezvoltarea sociabilităŃii şcolarului mic se manifestă evident tot în activitatea şcolară prin 
relaŃiile cu ceilalŃi copii şi se dezvoltă prin joc. La acest nivel de vârstă jocul capătă valenŃe 
noi. Copiilor le plac jocurile cu subiect, cu roluri. Jocul devine mai bine organizat, regulile 
sunt respectate mai riguros, iar spre finalul acestei perioade sporeşte caracterul competitiv al 
acestuia.  

Perioada şcolarului mic se caracterizează, din punct de vedere social, prin apariŃia 
prieteniilor, copiii devenind mai puŃin dependenŃi de părinŃi şi mai interesaŃi de colegi, de 
prieteni.  

Prietenia se leagă prin apariŃia unor interese şi activităŃi comune. Ei îşi dezvoltă 
comportamente asemănătoare, preferă acelaşi gen de literatură, se exprimă asemănător, au 
aceleaşi păreri despre anumite persoane. Dezvoltarea socială, spre sfârşitul acestei etape, 
pregăteşte terenul pentru cea imediat următoare – pubertatea. 

Pe parcursul semestrului al II-lea, am aplicat la o clasă a II-a un program educaŃional ce a 
avut drept scop implicarea activă şi conştientă a elevilor în activitatea şcolară, în vederea 
diminuării eşecului şcolar şi obŃinerii succesului şcolar. Am plecat de la ipoteza că 
performanŃa şcolară are ca efect formarea unei imagini de sine realiste şi sănătoase, precum şi 
îmbunătaŃirea stimei de sine la şcolarul mic.   

 

PROGRAM EDUCAłIONAL PENTRU PROMOVAREA SUCCESULUI 
ŞCOLAR 

 

Obiectivele programului experimental: implicarea activă şi conştientă a elevilor în 
activitatea şcolară, în vederea diminuării eşecului şcolar şi obŃinerii succesului şcolar; 

Durată: SEMESTRUL AL II-LEA, anul şcolar 2008-2009; 
Grup Ńintă: elevii clasei a II-a, SAM Ciocârlia de Jos, jud. ConstanŃa 
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Nr. 
crt. 

TIPURI DE 
ACTIVITĂłI 

OBIECTIVE URMĂRITE ACłIUNI 

1 

ActivităŃi 
curriculare 

desfăşurate în 
cadrul procesului 

de predare-
învăŃare-evaluare 
 
 
 

- dezvoltarea interesului 
pentru activitatea şcolară 
prin implicarea activă şi 
conştientă a elevilor în 
activitatea de învăŃare; 
 
 
 

- adaptarea activităŃilor didactice la 
particularităŃile grupului şi elevilor prin 
aplicarea metodelor didactice moderne, 
centrate pe elev şi utilizarea 
mijloacelor moderne de învăŃare; 
-notarea periodică (în matricea de 
evaluare) şi comunicarea zilnică a 
progreselor înregistrate de elevi; 
-includerea elevilor cu ritm lent de 
învăŃare în programul ”Un început de 
succes” ; 
-organizarea şedinŃelor de pregătire 
suplimentară pentru elevii participanŃi 
la concursuri şcolare; 

2 

ActivităŃi 
extracurriculare 
desfăşurate la 

nivelul grupului 
şcolar 

-dezvoltarea unor relaŃii 
interumane şi sociale 
valoroase; 
-dezvoltarea unui grup 
şcolar închegat; 

-implicarea elevilor în proiecte 
educaŃionale având drept scop 
dezvoltarea competenŃelor de 
comunicare şi cooperare; 
-participarea la activităŃi desfăşurate în 
parteneriat cu alte şcoli; 

3 

ActivităŃi 
extracurriculare 
desfăşurate în 
parteneriat cu 

familia 

-dezvoltarea interesului 
părinŃilor pentru educaŃia 
elevată a copiilor, pentru o 
comportare demnă, 
civilizată în familie şi în 
afara ei; 

-organizarea de întâlniri, lectorate cu 
părinŃii; 
-implicarea părinŃilor în organizarea şi 
desfăşurarea activităŃilor şcolare şi 
extraşcolare (excursii, serbări etc.); 

 
În urma aplicării programului experimental, având drept scop motivarea elevilor pentru 

învăŃare (respectiv obŃinerea succesului şcolar), prin aplicarea unor strategii moderne în 
procesul    instructiv-educativ, a unor programe de recuperare pentru elevii cu rămâneri în 
urmă la învăŃătură şi colaborarea şcolii cu familia, putem concluziona următoarele: 
� La sfârşitul semestrului al II-lea, s-a observat o îmbunătăŃire a rezultatelor şcolare, 
reflectate în mediile obŃinute prin evaluarea în concordanŃă cu obiectivele prevăzute de 
curriculum şcolar. Aceste medii nu reflectă numai un progres şcolar ci şi un succes şcolar.  
� S-a obŃinut o creştere cu 5% respectiv 9% a numărului elevilor care au obŃinut rezultate 
foarte bune şi bune la învăŃătură şi o scădere cu 14% a numărului elevilor predispuşi la eşec 
şcolar. Elevii, care iniŃial obŃineau rezultate scăzute la învăŃătură au fost implicaŃi în programe 
de recuperare, în vederea îmbunătăŃirii randamentului şcolar. Noile strategii didactice aplicate 
în cadrul lecŃiilor, colaborarea şi implicarea familiilor elevilor în activităŃile şcolare şi 
extraşcolare au determinat creşterea motivaŃiei pentru învăŃare şi obŃinerea  rezultatelor 
şcolare în conformitate cu programa şcolară.  

Succesele obŃinute au, de asemenea, un rol important în învăŃare. Succesul repetat are 
rezonanŃe psihologice importante, în sensul că atrage atenŃia copilului asupra strategiilor prin 
care a fost obŃinut, fapt care duce la refolosirea şi dezvoltarea acestor strategii. 
� S-a obŃinut o îmbunătăŃire a statutului sociometric la 60% din elevii clasei. Pe 
parcursul cercetării, am observat că elevii au participat cu mai multă plăcere la lecŃii, au 
cooperat în rezolvarea diverselor sarcini, ceea ce i-a determinat să fie mai încrezători în 
forŃele proprii. Acest lucru a condus la modificarea în sens pozitiv a percepŃiei colegilor 
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despre elevii cu ritm lent de învăŃare. Aceştia au fost mai des implicaŃi în rezolvarea sarcinilor 
din cadrul  activităŃilor de grup. Copiii s-au redescoperit, în timpul activităŃilor desfăşurate, 
atât pe ei înşişi, cât şi pe colegii lor, prin valenŃe de care nu se credeau capabili. Având în 
vedere faptul că imaginea de sine presupune conştientizarea a „cine sunt eu” şi a „ceea ce pot 
să fac”, succesul şcolar a condus la conştientizarea de către subiecŃi a capacităŃilor de care 
dispun, la îmbunătăŃirea statutului  sociometric în cadrul clasei de elevi şi la creşterea 
coeficientului de coeziune a grupului de la grup cu coeziune slabă la grup cu coeziune 
moderată.  
� Din analiza rezultatelor de până acum reiese că aplicarea unui program experimental, 
având drept scop motivarea elevilor pentru învăŃare (respectiv obŃinerea succesului şcolar) 
prin utilizarea unor strategii moderne în procesul instructiv-educativ, a unor programe de 
recuperare pentru elevii cu rămâneri în urmă la învăŃătură, precum şi colaborarea şcolii cu alŃi 
factori (familie, comunitate locală), determină formarea unei imagini de sine realiste şi 
sănătoase precum şi îmbunătăŃirea stimei de sine a  şcolarilor mici. 

În vederea obŃinerii succesului şcolar şi reducerii eşecului şcolar recomandăm 
următoarele: 

• Includerea tuturor copiilor în activităŃile didactice. ToŃi elevii au puncte tari şi puncte 
slabe. Cunoaşterea acestora de către cadrele didactice conduce la alegerea strategiilor 
didactice cele mai eficiente. 

• Asigurarea unei comunicări eficiente în clasă şi în afara ei; între elevi-elevi, elevi-
cadre didactice, dar şi o comunicare permanentă cu familiile elevilor. 

• Organizarea clasei astfel încât să ofere oportunităŃi de învăŃare tuturor elevilor. 
• Planificarea corectă şi eficientă a lecŃiilor. 
• Acordarea de sprijin individual elevilor cu dificultăŃi de învăŃare. 
• Organizarea muncii în echipă. Aceasta este eficientă atât pentru elevi cât şi pentru 

cadre didactice. 
 
Bibliografie: 
1. Băban, Adriana - Consiliere EducaŃională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenŃie şi consiliere,  Editura 
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2. Dragu, Anca, Cristea, Sorin -  Psihologie şi pedagogie şcolară, Editura Ovidius University Press, Constanta, 
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3. Stan, C. - Autoevaluarea şi evaluarea didactică, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, (2001), 

p.47; 
4. Şchiopu, Ursula, Verza, Emil -  Psihologia vârstelor, ciclurile vieŃii, E.D.P., Bucureşti, (1981);   
5. Vrăşmaş, Ecaterina - DificultăŃile de învăŃare în şcoală, Editura V&I Integral, Bucureşti, (2007); 
6. Zlate, Mielu - Eul şi Personalitatea, Editura Trei, Bucuresti, (1999). 
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CONSILIEREA FAMILIEI- PROCES DE ASISTENłĂ ŞI 
AJUTORARE A FAMILIEI 

 
Ana Bucşa- magistru în management educaŃional, 
 manager creşă- grădiniŃă nr. 139, mun. Chişinău 
Natalia Carabet- doctor conferenŃiar universitar,  

UPS „Ion Creangă”, Chişinău 
 

Consilierea astăzi este o funcŃie şi pedagogică, şi managerială, şi psihologică, şi socială.  
Educatorul trebuie să conştientizeze faptul că activând în organizaŃia preşcolară va fi nevoie 
de competenŃele sale nu numai didactice, dar şi de consilier. 

În această activitate complicată, totuşi, educatorul va da dovadă de calităŃile sale cele mai 
bune. Activitatea de consiliere contribuie indirect la cunoaşterea nu numai a copilului, dar şi a 
mediului intern al familiei cu toate problemele sale, consilierea apropie educatorul de familie, 
familia de grădiniŃă, în persoana educatorului părinŃii pot beneficia de un expert în probleme 
educaŃionale şi psihologice.  

Consilierul pune accentul pe resursele actuale ale persoanei din faŃa sa, actul terapeutic 
cel mai profund pe care îl pune în practică fiind un sfat. Deşi pare mai superficială această 
abordare, este mult mai eficace şi neinvazivă, punând accentul pe o comunicare liberă, de la 
egal la egal. 

Consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaŃie bazată pe încredere  
cu o persoană care are nevoie de sprijin. Această relaŃie asigură exprimarea ideilor şi 
sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în clarificarea sensurilor 
fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluŃii. 

Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o înŃelegere mai profundă a gîndurilor, a 
trăirilor emoŃionale care asigură şansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. 

Consilierea asigură asistenŃa individului în explorarea şi înŃelegerea propriei identităŃi, îl 
sprijină în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a deciziei. În 
consiliere s-au conturat patru direcŃii de abordare a problemelor cu care se  poate confrunta 
individul pe parcursul evoluŃiei sale: intervenŃia în situaŃii de criză, intervenŃia ameliorativă, 
prevenŃia, intervenŃia formativă şi de dezvoltare . 

Consiliere înseamnă: 
• sfătuire 
• consolare 
• înŃelegere a altei persoane 
• ajutorare 
• empatie 
• ascultare activă 
• pătrundere în problemă 
• stabilirea relaŃiilor corecte interumane 
• asistenŃă psihologică 
• terapie 
• organizarea şedinŃelor cu personalul 
Scopurile consilierii au în vedere: 
- sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităŃi; 
- asistarea în procesul de autocunoaştere, sprijin în procesul de căutare - formare a 

identităŃii; 
- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare; 
- dezvoltarea abilităŃilor sociale, de interacŃiune cu ceilalŃi;  
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- formarea abilităŃilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor;  
-sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din 

punct de vedere comportamental. 
Consilierea este acel tip de terapie care are la bază o relaŃie interumană, se bazează pe 

abilităŃi de comunicare şi este centrată pe persoană , pe problemă  şi utilizarea principiilor de 
relaŃionare pentru autocunoaştere, acceptarea emoŃională a clientului şi cunoaşterea resurselor 
personale. 
Consilierea vizează: 

- rezolvarea problemelor specifice, 
- luarea deciziilor, 
- ajutor  în crize, 
- conştientizarea sentimentelor sau a conflictelor interne, 
- extinderea relaŃiilor cu ceilalŃi. 
Deoarece consilierea educaŃională este un proces complex, acest proces se va derula 

urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcŃie de problema şi personalitatea celui 
consiliat. 

Aria de consiliere educaŃională se desfăşoară pe 2 compartimente: 
Consilierea copiilor de vîrstă preşcolară, a elevilor în probleme legate de: 

autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de 
dezvoltare, situaŃii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de 
învăŃare eficiente, orientare a carierei. 

ConsultaŃii cu părinŃii în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înŃelegerea 
nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, 
şcolară, socială, ameliorarea relaŃiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaŃia copilului. 

Consilierea educaŃională este realizată de către specialişti formaŃi în domeniul 
psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară activitatea la 
Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psihopedagogică şi în Cabinetele şcolare de asistenŃă 
psihopedagogică. 

Paşii procesului de consiliere sunt: 
• stabilirea contactului; 
• stabilirea scopului solicitantului consilierii;  
• clarificarea problemei;  
• analiza eventualelor posibilităŃi de rezolvare; 
• încheierea şedinŃei şi programarea următoarei şedinŃe.  
Problemele contemporane ale vieŃii fac uneori ca şi părinŃii să se simtă „prinşi în impas” 

de anumite situaŃii cotidiene. 
Se mai adaugă şi problemele financiare, stressul oraşului, lipsa de comunicare, 

neajutorarea etc. În asemenea cazuri este absolut necesar de a consulta persoane competente, 
deseori aceste persoane se dovedesc a fi cadrele didactice. Noi nu spunem că această situaŃie 
este corectă. Nu educatorul sau dirigintele trebuie să fie pentru părinte consilier al familiei 
care se ocupă de anumite terapii, astăzi acest fapt este o realitate. Deci, dacă se aşteaptă un 
ajutor, menirea noastră este să facem acest ajutor calitativ.  

De multe ori în proces de consultaŃie a familiei educatorul se implică, chiar şi pasiv în 
probleme ce Ńin nu numai de educaŃie, instruire, pregătire de şcoală dar şi medicinale, 
economice şi sociale. Cu toate acestea, scopul educatorului – consilier trebuie să rămînă acela 
de a mobiliza şi de a pune accent pe potenŃialul şi forŃele ascunse ale familiei pentru depăşirea 
situaŃiilor de criză. 

Componentele de bază ale activităŃii de consiliere oferite familiei de către educator 
sunt: 

1.  diagnoza 
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2.  profilaxia 
3.  reabilitarea 
4.  controlul 
Activitatea cu familia presupune cunoaşterea familiei. Este vorba de familiarizarea cu 

aspectele exterioare (părinŃi, bunei, serviciu, salarizare, fraŃi etc.), dar şi pătrunderea în 
detaliile mai puŃin cunoscute (valori, dragoste, ajutorare, comunicare, relaŃii etc.). 

În unele cazuri familia merge la contact, atunci este mai uşor, se pot cunoaşte şi discuta 
unele aspecte ale creşterii şi educaŃiei copilului în familie. Alteori familia este mai retrasă, în 
aşa cazuri educatorul trebuie să fie foarte atent în activitatea sa de investigaŃie şi consultanŃă. 

Diagnoza este o etapă dificilă şi de durată. Pentru ca educatorul să se informeze corect 
despre familie, el trebuie să se documenteze, să se informeze, dar acest lucru trebuie să fie 
făcut cu respectarea normelor etice şi mult tact.  Este de dorit ca informaŃiile despre familie să 
fie veridice, culese din surse demne de încredere, surse din familie sau apropiate acesteia 
(bunei, rude, vecini). Educatorul va înŃelege că multe informaŃii sunt confidenŃiale, de aceea 
trebuie să aibă un comportament adecvat. Totodată educatorul va observa comportamentul şi 
felul de comunicare a copilului şi a părinŃilor, poate organiza convorbiri pe diferite teme 
apropiate şi interesante membrilor familiei, uneori poate propune părinŃilor să completeze 
anchete sau teste, care urmează să fie analizate ulterior de educator. Pentru a obŃine informaŃii 
sincere şi veridice educatorul poate organiza tehnici asociative, tehnici de analiză a desenului 
pe o anumită temă, tehnici de lucru cu cartelele.  

În timpul lucrului cu familia educatorul va monitoriza starea fizică, emotivă şi 
psihologică a copilului.  

Barnz D. propune unele criterii de monitorizare a stării fizice, emotive şi psihologice a 
copilului: 

• ataşamentul copilului faŃă de părinŃi, faŃă de un părinte, lipsa acestuia; 
• copilul nu acceptă familia ca un loc sigur; 
• agresivitate; 
• nivel sporit de stres; 
• lipsa înŃelegerii şi colaborării dintre copil şi părinŃi; 
• singurătatea; 
• timpul liber petrecut afară; 
• lipsa sau exesul acŃiunilor de disciplinare a copilulul în familie. 
Activitatea de pedagogizare a părinŃilor pe care o planifică şi organizează educatorul 

trebuie să fie orientată spre consiliere educaŃională şi consiliere de învăŃare. 
Consilierea de învăŃare în primul rînd este orientată spre părinte, pentru a ridica 

nivelul acestuia de cultură generală, educaŃie pentru valori, având în vedere următoarele 
probleme: 
• Pregătirea părinŃilor pentru educaŃia copiilor; 
• Accentuarea impactului părinŃilor pentru formarea la copii a atitudinilor adecvate faŃă 

de sine şi de semeni; 
• Impactul exemplului personal în educaŃia corectă a copilului, a stabilirii relaŃiilor 

corecte dintre copii- părinŃi dar şi între părinŃi; 
• Stabilirea relaŃiilor corecte între membrii familiei, mai ales dacă împreună locuiesc 

diferite generaŃii; 
• EducaŃia corespunzătoare a copiilor după sex; 
• EducaŃia corectă (alteori reeducarea) a copiilor cu deficienŃe comportamentale; 
• Pregătirea familiei şi a copiilor pentru înŃelegerea şi realizarea autoeducaŃiei şi 

autoformării; 
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• Metode de stimulare, mulŃumire şi pedepsire a copiilor în familie, evitarea celor mai 
răspîndite greşeli la aceste compartimente; 

• Specificul educaŃiei copiilor cu nevoi speciale (fiziologice dar şi intelectuale). 
Consilierea educaŃională este orientată în primul rînd spre părinte. Educatorul îl va 

informa pe părinte cu privire la metodele eficiente de educaŃie a copiilor cu diverse aptitudini, 
predispoziŃii şi talente. 

1. Accent se va pune pe metodele ludice, pe dorinŃa copilului de a se dezvolta, principală 
fiind dorinŃa copilului, nu dorinŃa părinŃilor sau obligativitatea. 

2. Un factor important în reuşita activităŃii de consiliere este climatul şi specificul 
relaŃiilor stabilite între educator- copil- familie. Toate aceste părŃi trebuie să conştientizeze 
faptul că adulŃii fac anturajul copilului, anturaj în care acesta se poate dezvolta bine. 

Educatorul- consilier va observa dacă familia are nevoie de asistenŃă psihologică. În 
acest caz, educatorii vor cunoaşte că se poate apela la specialişti, care vor acorda asistenŃă 
calitativă de susŃinere psihologică sau corecŃie. 

• SusŃinerea psihologică este o stare temporară care are ca scop ajutarea familiei să 
depăşească unele momente de criză, dificile. Aceasta se poate realiza prin răbdare, atenŃie, 
ascultare, empatie, uneori sfătuire. 

• CorecŃia este o implicare mai profundă, mai serioasă în problema care deja există. Spre 
exemplu, dacă este vorba de abuz fizic în familie şi este nevoie de ajutat un copil.  

• Este bine ca educatorul, în astfel de situaŃii, să apeleze le serviciile de resort- Comisia de 
ocrotire a drepturilor copiilor, asistenŃă psihologică profesionistă etc. 

În literatura de specialitate susŃinerea psihologică este apropiată de activitatea de 
reabilitare, toate acestea reprezentând esenŃa activităŃii de consiliere. 

Consilierea psihologică şi reabilitarea psihologică poate fi: individuală, de grup şi 
comunitară. 

Consilierea individuală  este o interacŃiune personală între consilier şi client, în cadrul 
căreia consilierul asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale, emoŃionale sau sociale. 
Consilierea individuală se desfăşoară în şedinŃe care oferă clientului maximă confidenŃialitate 
ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul şi 
persoana consiliată formează împreună o echipă. Educatorul consilier va   „proteja”  clientul 
său, fie că acesta este părinte sau copil. 

Consilierea de grup presupune o relaŃionare a consilierului  cu un grup ai căror membri 
au o problemă comună. Procesul de consiliere valorifică experienŃa şi cunoştinŃele fiecărei 
persoane asistate. La nivelul grupului se stabileşte o reŃea socială prin care sunt dezvoltate, 
pentru fiecare individ în parte, metodele şi planurile de clarificare a situaŃiei existente, 
ajungându-se la individualizarea problemei. Acest tip de interacŃiune contribuie nu numai la 
dezvoltarea individului dar şi a grupului ca întreg. În consilierea de grup se cristalizează un 
sentiment de comunitate având la bază nevoia de afiliere, apartenenŃă, se clarifică dorinŃe, 
nevoi şi opŃiuni, iar autorealizarea pozitivă a fiecărui membru este raportată la dinamica 
grupului. Obiectivele consilierii de grup vizează crearea unui mediu care să dezvolte 
participanŃilor capacitatea de a obŃine informaŃii şi abilităŃi, de a-şi forma atitudini 
constructive. 

Consilierea comunitară presupune implicarea în problemă a mai multor persoane care 
cunosc situaŃia din familie. Este foarte important ce atitudine vor lua membrii comunităŃii în 
problema ştiută, care va fi comportamentul membrilor comunitari. De reacŃia acestora depinde 
dacă situaŃia se agrevează sau se stinge. 

La nivelul consilierii individuale se recomandă metodele: consultaŃii individuale, 
convorbirea,  convingerea,  observarea reacŃiei, ascultarea activă, metoda- el a spus..., 
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metoda- cuvintele cheie, metoda- tu te contrazici, metoda- mesajul meu, metoda- legendei, 
consultaŃia la telefon, metoda- pro-contra. 

La nivelul consilierii de grup  se recomandă metodele:  lecŃia, prelegerea, masa 
rotundă, referatul, studiul de caz, analiza soluŃiilor, schimb de experienŃă. 

La nivelul consilierii comunitare   se recomandă metodele: lecŃia, prelegerea, masa 
rotundă, referatul, acŃiuni comune (sărbători, acŃiuni ecologice, cloaca). 

Începând activitatea de consiliere educatorul va parcurge etapele: 
• Facem cunoştinŃă- educatorul se va strădui să cunoască cît mai bine persoana care este 

în faŃa sa pentru a-şi forma o opinie cît mai corectă dar şi putea a trasa un plan de acŃiuni 
comune. 

• Eu te accept- educatorul din start va demonstra părintelui că îl acceptă, este de partea 
lui, doreşte să se caute soluŃii împreună. 

• Mâna întinsă- educatorul va demonstra pe parcurs că este gata să acorde ajutor în 
limitele competenŃei sale. 

• Cercetăm împreună- educatorul se va strădui să înŃeleagă profund şi de dorit obiectiv 
problema. 

• Ce doreşti?  Educatorul trebuie să înŃeleagă ce ajutor concret este aşteptat. 
• Totaluri- este bine ca după fiecare discuŃie să se facă bilanŃ- am găsit soluŃii potrivite 

sau nici nu am evaluat alternativele? 
• Trasarea planului de acŃiuni comune. 
Se constată că la nivelul grădiniŃelor de copii educatorii şi managerii- consilieri pot 

acorda asistenŃă  de tipul: 
1.  Informarea părinŃilor şi a rudelor; 
2.  Instruirea părinŃilor (în contextul unor probleme); 
3.  SusŃinerea psihologică a familiei; 
4.  Organizarea (inclusiv a timpului liber)  familiilor. 
Aceste acŃiuni se realizează graŃie perfecŃionării continue a cadrelor didactice dar şi 

a metodelor eficiente folosite: 
• Diagnoza (observarea, convorbirea, anchetarea...) 
• Organizarea şi managementul (joc de rol, precăutarea soluŃiilor optime, training) 
• Consultarea (ascultarea, pătrunderea în problemă şi orientarea) 
• CorecŃia (activitate care se realizează mai mult individual) 
• Psihoterapie (activitate foarte complexă care poate fi realizată numei de profesionişti) 

Deschide-te spre copilul tău! 
(sfaturi pentru părinŃi) 

• Apreciază forŃele copilului tău 
• ÎnvaŃă să asculŃi 
• Respectă sentimentele copilului tău 
• Găseşte ceva bun pentru a-l aprecia zilnic 
• Împărtăşeşte-Ńi  sentimentele cu copilul tău 
• Ajută-Ńi constant copilul să aleagă ceea ce este mai bine 
• Creează o atmosferă plăcută acasă 
• Amuză-te cu copilul tău 
• Investeşte ceva din tine în copilul tău 
• Să intervii când copilul manifestă neîncredere în forŃele sale 
• Discută deschis toate problemele 
• Implică copilul în procesul de luare a deciziilor 
• Ascultă-l şi nu judeca 
• Exprimă clar cerinŃele 
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• Umorul să constituie o parte a vieŃii voastre 
• Nu pune copilul în situaŃii jignitoare 
• OFERĂ  DRAGOSTE  NECONDIłIONAT! 
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PROFESOR CREATIV – ELEV CREATIV 
 

                                                       Institutor Zofotă Daniela 
                                                Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4, Suceava 

 
„Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neinhibată a 

copilului cu ceea ce pare a fi opusul şi duşmanul ei, simŃul ordinii, impus de 
disciplinata inteligenŃă a adultului.”    ( Norman Podhoretz) 

    
Factorul esenŃial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic (educator, învăŃător, 

profesor) prin caracteristicile personalităŃii sale, prin conduita sa profesională prin atitudinile 
manifestate în clasă sau în afara ei faŃă de personalitatea şi comportamentul elevilor. 
Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 
oportunităŃi pentru autoînvăŃare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să 
caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluŃii pentru probleme care se pot 
rezolva în manieră rutinieră (,,rutină-ruină-rugină,,), să asocieze imagini şi idei, să formuleze 
ipoteze îndrăzneŃe, neuzuale şi să dezvolte ideile altora. 

Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o intelingenŃă lingvistică 
specială,, competenŃe de comunicare, este empatic, prietenos,  neobosit, disponibil să-i ajute şi 
să-i asculte pe copii. Fiecare act creativ începe cu o întrebare. Aceste întrebări trebuie să fie 
deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate. (Ce s-ar întâmpla dacă...Ce 
credeŃi despre...Dar dacă...totuşi...Cum s-ar mai putea...?) 

Este, în general, acceptată supoziŃia că numai cadrele didactice creative determină 
dezvoltarea creativităŃii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică 
solicitările, valorifică potenŃialul creativ al elevilor, creează competenŃe specifice. Tehnicile 
de învăŃare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în formarea cadrelor 
didactice, iar atitudinile creative o componentă a personalităŃii lor care trebuie depistată şi 
susŃinută permanent.  

Lucrând cu elevii din clasele mici, observăm că putem educa potenŃialul creativ al 
elevilor în momente foarte importante ale dezvoltării lor, în acest sens. Elevii mici au multe 
din calităŃile atribuite unei personalităŃi creative: sunt curioşi, atenŃi la tot ce mişcă în jurul lor, 
au simŃ de observaŃie, simŃ al umorului, mereu în căutarea noului. Încercând să fiu cât mai 
aproape de ei am învăŃat să văd lumea prin ochii lor, am învăŃat multe lucruri noi şi am 
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cunoscut mai bine lumea fascinantă a copiilor.   
Pentru a avea elevi creativi trebuie să ne străduim noi înşine să evităm rutina, să fim 

creativi, să producem ,,noul” în toate domeniile vieŃii noastre, fiind cunoscut rolul de formator 
pe care îl are cadrul didactic în mediul său social. Întotdeauna, oamenii, în general şi copiii în 
special, au fost atenŃi, sensibili la exemple. În acest sens putem vorbi de ,,antrenamentul” la 
creativitate, care se poate realiza în toate formele de activitate cu elevii mici. Pentru a realiza 
acest lucru trebuie să încercăm demontarea clişeelor culturale care blochează creativitatea 
copiilor. Persoanele necreative nu au curajul şi independenŃa necesare pentru a-şi asuma 
decizii noi, soluŃii noi la probleme  vechi sau noi    sau modalităŃi personale de abordare a 
unei probleme . De exemplu, referitor la contradicŃia-clişeu dintre muncă şi umor. Auzim 
foarte des expresia:,,E o treabă serioasă, gata cu gluma!,,sau :,,nu-i de glumă! ,,Chiar aşa să 
fie? Munca nu exclude umorul, jocul. Cu atât mai mult, munca creativă şi în special munca 
şcolarilor mici care se joacă ,,în mod foarte serios”. MulŃi cred că dacă sunt încruntaŃi 
muncesc mai bine, rezolvă mai bine problemele. Nimic mai fals. În realitate, munca relaxată 
încurajează şi stimulează creativitatea. S-au scris multe cărŃi, în care este demonstrat acest 
fapt. S-a creat o adevărată ştiinŃă a conducerii bazată pe zâmbet, empatie, încredere, relaxare, 
respect. Un alt factor care blochează creativitatea este falsa modestie ,care, la rândul ei este 
clădită pe lipsa de încredere. Încrederea în sine şi în parteneri, convingerea că toŃi suntem 
unici şi  speciali şi importanŃi ,   în echipa din care facem parte, eliberează aceste inhibiŃii şi 
permit copiilor să strălucească în  grupul din care fac parte. Un alt clişeu folosit în societate şi 
în şcoală este acela că uneori  apreciem mai mult cantitatea de muncă, efortul depus şi   nu 
importanŃa rezultatelor, eleganŃa soluŃiei, eficacitatea. În acest sens ar putea fi regândită şi 
reforma învăŃământului, prin orientarea constantă spre scop. Un alt clişeu: oamenii inteligenŃi 
nu greşesc. Fals, numai că ei fac mereu alte greşeli ,nu repetă aceeaşi greşeală. Copiii pot fi 
învăŃaŃi, prin căutarea şi verificarea soluŃiilor propuse, să le aleagă pe cele corecte şi să le 
elimine pe cele eronate sau neconvenabile. AlŃi factori care influenŃează negativ eliberarea 
energiilor creatoare ar fi: neîncrederea, autoritarismul, lipsa de apreciere şi respect din partea 
colectivului, competiŃia exagerată, teama faŃă de eşec etc. Numai oamenii liberi pot fi creativi. 
Cu cât vom cunoaşte mai bine copiii, cu cât ei se vor cunoaşte şi aprecia mai mult, cu atât 
vom obŃine rezultate mai semnificative. Prin joc se pot debloca în modul cel mai eficient 
energiile creatoare.   

O maximă americană  consideră  că „munca învăŃătorului are efect asupra eternităŃii şi nu 
se poate spune niciodată unde se sfârşeşte influenŃa sa”. Atunci avem datoria să ne străduim 
mai mult, în mod consecvent să fim creativi. ,,În procesul de învăŃământ nu interesează 
produsul elevilor ca valoare socială - în plan psihologic - interesează supleŃea soluŃiei găsite 
pentru rezolvarea problemelor şcolare solicitate de către învăŃător sau profesor; interesează 
măsura în care soluŃiile găsite în rezolvarea problemelor, prin caracterul lor revelator, produc 
elevilor o stare de surpriză şi,     în acelaşi timp, o trăire  intensă în plan afectiv. ,,(Nicolae 
Constantin Matei, Educarea capacităŃilor creatoare în procesul de învăŃământ - clasele 1-4, 
E.D.P. Bucureşti, 1982, pag.  17.) 

Putem şi trebuie să facem mai mult în acest domeniu, fiind conştienŃi că şcoala trebuie să 
trezească noul din fiecare individ. Pentru aceasta trebuie să investim încredere în oameni, să 
evităm şabloanele, să încercăm să facem mai mult, cu entuziasm, să ne  străduim să-i facem 
mai importanŃi pe cei  din jur, să fim agreabili, să zâmbim. 

Suntem, ca manageri ai resurselor clasei, responsabili cu succesul şi fericirea fiecărui 
copil. Acest lucru trebuie să fie scris ,,cu creta” în conştiinŃa fiecărui educator , deoarece 
dezvoltarea personalităŃii fiecărui copil depinde în mare parte de noi. Suntem din acest punct 
de vedere ,,profesorii de fericire,,. Profesor de fericire? Iată o ambiŃie minunată, pe care puŃini 
dintre noi ar avea curajul să o afirme, deşi acesta este în final rostul tuturor învăŃăturilor. În 
acest sens al învăŃării, pentru a trăi mai bine împreună, m-am simŃit şi eu ,,responsabilă cu 
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fericirea” celor pe care îi conduc prin viaŃă. Ce lucru minunat avem de făcut, dar câtă 
responsabilitate! Mircea MaliŃa spunea despre responsabilitatea acestei profesii: ,,Dacă nu ai, 
la vederea unui copil sau a unui tânăr, o tresărire emotivă şi o înclinare de a-i îndruma şi a-i 
veghea destinul;  dacă nu poŃi să îmbraci într-o căldură emotivă relaŃiile şi dialogul cu un 
tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl.,, 

Meseria de dascăl este o mare şi frumoasă profesiune care nu seamănă cu nici o alta, o 
meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru; o meserie aspră şi plăcută, umilă 
şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea 
excepŃională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care te 
dispersează şi exaltă.  

Am avut întotdeauna în minte cuvintele unor personalităŃi celebre referitoare la relaŃia 
mea cu elevii în procesul educării capacităŃilor creatoare ,învăŃând din mers şi de la elevii mei  
sau de la toŃi cei pe care  i-am cunoscut. Îmi dau seama, tot mai bine, de la o zi la alta, că 
Socrate avea dreptate atunci când spunea :,,Ştiu un singur lucru: acela că nu ştiu nimic.” Totul 
evoluează atât de rapid, apar multe informaŃii, copiii ne oferă zilnic surprize. Parcă suntem 
surprinşi în vârtejul unui carusel. 

ViaŃa cotidiană te pune mereu în situaŃii diverse şi inedite care te obligă să găseşti soluŃii 
originale, potrivite situaŃiei şi momentului. De aceea, noi, care avem pe mâini destinele unor 
copii, trebuie să-i pregătim pentru viaŃă şi din acest punct de vedere. Trebuie să le cerem să 
creeze, să-i punem în situaŃii care să le solicite imaginaŃia, să acceptăm idei şi păreri diferite 
de ale noastre, să-i încurajăm să fie spontani, să spună ceea ce gândesc în acel moment, fără o 
cenzură prea aspră. 

Putem spune despre spontaneitate că este o stare naturală de manifestare a omului, 
vizibilă mai ales la copii atunci cand ei se joacă sau se exprimă liber, fără constrângeri. 
EsenŃială în dezvoltarea creativităŃii, spontaneitatea, pe care o avem de fapt cu toŃii înăuntrul 
nostru, se manifestă ca o formă autentică de exprimare a emoŃiilor, de dezvoltare a propriului 
mod de a fi în raport cu ceea ce ne înconjoara, a unui mod creativ. Ea este capacitatea de a da 
un răspuns nou la o situaŃie veche si de a da un raspuns adecvat la o situatie noua. Astfel, ea 
conduce la dezvoltarea creativităŃii, la formarea capacităŃii de adaptare şi integrare în grupuri, 
la un comportament adecvat relaŃiei şi situatiei fără un efort deosebit din partea copilului. 
Şcolarul mic este cel mai aproape de starea de spontaneitate. Dacă urmărim copiii care se 
joacă, vom descoperi un univers întreg de emoŃii, reacŃii, răspunsuri la situaŃii noi, toate foarte 
creative şi originale.  

De multe ori, joaca copiilor noştri şi libertatea lor în această joacă îi ajută să caute soluŃii 
noi, să aibă iniŃiativa, să capete încredere în ei şi să se mândrească cu reuşita lor. 

Temerile, grijile parinŃilor de a face bine, de a nu greşi, exigenŃele exagerate din partea 
lor, a profesorilor sau a altor adulŃi cu care copilul are o relaŃie importantă, blochează 
spontaneitatea copilului, iar acesta devine, la rândul lui, anxios, preocupat să nu greşească, să 
nu se abată de la model şi de la reguli. Pricipalele consecinŃe se reflectă în modul în care 
copilul relaŃionează, modul în care se exprimă în anumite situaŃii, în capacitatea de a avea 
iniŃiative,de a se manifesta liber şi a oferi răspunsuri noi, originale.  

Un copil timid, anxios, care nu poate să se afirme, poate fi ajutat să îşi descopere 
capacitatea de a fi spontan, de a face lucruri în modul propriu, încântat de ceea ce a reuşit. 

De ce este important să dezvoltăm creativitatea copilului şi să lăsăm spontaneitatea să se 
manifeste? Pentru că punctul maxim de creativitate este în preşcolaritate şi şcolaritatea mică, 
până la pubertate când întreaga energie a copilului va fi absorbită de transformările de care va 
avea parte în drumul către adolescenŃă şi maturitate. Putem spune că spontaneitatea din 
copilărie este axa flexibilităŃii şi originalităŃii de mai târziu, a capacităŃii de a găsi soluŃii noi, 
neobişnuite, originale, rezolvări inedite, ieşiri din situaŃii dificile. Pe de altă parte, starea de 
spontaneitate este însoŃită şi de o stare emoŃională şi afectivă de încredere, deschidere, 
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uşurinŃa de a realiza ceva, plăcere şi creşterea capacităŃii de efort. Se spune adesea că este cel 
mai uşor să faci ceea ce îŃi place. Copiii  se adaptează uşor şi pentru care orice sarcină este o 
provocare, o plăcere. Ei sunt deschişi, curioşi, dornici, încrezători, pot comunica uşor, pot 
intra în relaŃii armonioase cu alŃi copii si adulŃi,sunt deschişi către nou şi aşteaptă provocări. 

În activitatea mea zilnică provoc mereu asemenea situaŃii. Unele tipuri de sarcini de lucru 
ar putea fi următoarele : 

• Ce cuvinte îŃi vin în minte dacă eu spun ...(ex. om, român, pământ , copil , joc etc.); 
• Completează propoziŃiile ...(Anca are părul negru şi ochii mari, deci......Sora mea nu 

aude bine şi colegii ei....Deodată în faŃa mea apăru ...cine credeŃi ?...); 
• Ce crezi că face persoana din imagine? La ce crezi că se uită? (se dă o imagine de 

observat); 
• DaŃi un titlu textului-imaginii ; reduceŃi –simplificaŃi – dezvoltaŃi  propoziŃia; alegeŃi 

dintre  cele propuse numai trei,  apoi numai una; 
• SchimbaŃi rolurile ex .lup - ScufiŃa Roşie astfel încât personajul pozitiv să fie lupul; 

schimbaŃi numai introducerea sau cuprinsul sau numai finalul unui text; 
• Propune zece reguli obligatorii pentru toŃi membrii grupului de joacă din care faci parte! 

Elimină jumătate din ele, apoi păstrează numai una. (Se lucrează pe grupe, apoi cu clasa ); 
• PropuneŃi reguli, soluŃii de ajutorare a unor colegi; 
• Ce crezi că vei afla din textul cu titlul „mingea” (se sugerează un titlu ); 
• Propune trei soluŃii pentru rezolvarea conflictului, problemei discutate;  
• CreaŃi un meniu pentru un restaurant al florilor de ...păpădie!; 
• Găseşte regula şi continuă ...; 
• CreaŃi costume pentru personajele din piesa ,,La piaŃă” (legume, fructe ); 
• Casa de modă (colaj din materiale textile);   
• Formează grupele...şi spune regula!; 
• Reclame pentru produse create de grup (denumire, compoziŃie, mod de utilizare etc.); 
• GăsiŃi ideea sau tema generală din text; 
• Scrie o listă de cuvinte care ai vrea să Ńi se spună; 
• Ce aş lua cu mine pe o insulă pustie?; 
• Oare ce este în valiză ? (Elevii primesc o imagine cu o valiză, trebuind să deseneze un 

obiect în ea); 
• Completează imaginea (se dau imagini incomplete). 
Există o multitudine de asemenea exemple. Un profesor creativ va reuşi să propună 

elevilor săi multe altele, mai interesante şi să-i provoace pe copii să găsească alte exemple 
pentru colegii lor. 

În concluzie, putem spune că orice om se naşte cu un anumit potenŃial creativ, însă 
mediul, mai ales cel social, este cel care ajută sau care, dimpotrivă, frânează, încă din faşă 
manifestările creatoare. 
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SecŃiunea nr. 2 
 

RELAłIA DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 
 
 
 

DESPRE ENUNłURI 
 

Înv. pensionar Ion Dudă 
(învăŃător în perioada 1944 - 1986) 

 
I. De la zicere la comunicare şi de la comunicare la enunŃ 

 
Motto: Termenii se schimbă, sensul rămâne. 

 
Cu conceptul/ noŃiunea „propoziŃie” elevii operează – fără a-i cunoaşte definiŃia – încă 

din primul an de şcoală. DefiniŃia o întâlnim – într-o formulă incompletă – în manualele clasei 
a II-a: „PropoziŃia este o comunicare.” DefiniŃia – într-o astfel de formulare – e discutabilă. E 
discutabilă întrucât şi fraza este tot o comunicare. 

Elevii – nu în puŃine situaŃii – pun semnul egalului între propoziŃie şi frază. Astfel, 
comunicările „Gheorghe s-a urcat în pom.” şi „Gheorghe s-a urcat în pom şi culege mere.” 
sunt propoziŃii.  

Da! Ele sunt propoziŃii în unele limbi unde „nu se face diferenŃa între propoziŃie şi frază, 
ci de obicei se zice frază şi pentru ceea ce noi numim propoziŃie. Desigur, modul nostru de 
prezentare a faptelor e mai conform cu datele realităŃii.” Am citat din „Gramatica azi” de Al. 
Graur. 

Confuzia – prezenŃa semnului egal (=) între propoziŃie şi frază – o întâlnim, din păcate, şi 
în unele lucrări de specialitate. O întâlnim în formularea unor exerciŃii care sună astfel: 
„AnalizaŃi sintactic şi morfologic propoziŃiile de mai jos!” În text se află însă şi fraze. 

Înainte de a propune o definiŃie pentru elevii clasei a II-a – fără ca aceştia să cunoască 
părŃile principale de propoziŃie – vă solicit îngăduinŃa de a face puŃină ... istorie. 

DefiniŃia incompletă „PropoziŃia este o comunicare.”, „Nu-ş cu cine seamănă, dar îmi 
pare geamănă.” (T. Arghezi) cu definiŃia cu care generaŃia mea (şi nu numai) a început să 
înveŃe ... sintaxa: „PropoziŃia este o gândire/ o zicere spusă sau scrisă.” 

Simplificând-o – în scopul unei comparaŃii – vechea definiŃie ar suna aşa: „PropoziŃia este 
o zicere.” 

Să apelăm la DEX şi să vedem ce trebuie să înŃelegem prin substantivele comunicare şi 
zicere, substantive ce fac deosebirea dintre cele două definiŃii. 

Prin comunicare (s.f.) se înŃelege „acŃiunea de a comunica şi rezultatul ei”, iar prin zicere 
(s.f.) percepem acŃiunea de a zice şi rezultatul ei sau „comunicarea de orice fel”. 

Între cele două definiŃii – având ca arbitru de necontestat lucrarea DEX – nu există o 
discordanŃă. Dimpotrivă: substantivele zicere şi comunicare sunt sinonime, cu precizarea că al 
doilea substantiv este un neologism, împrumutat din limba franceză, care l-a îndepărtat pe 
primul (venit din limba latină), aşa cum des se întâmplă în ... lumea sinonimelor. 

Dacă definiŃia „PropoziŃia este o zicere.” a cedat locul definiŃiei „PropoziŃia este o 
comunicare.”, a venit timpul să formulăm definiŃia propoziŃiei într-o nouă variantă mai 
apropiată de cea adevărată, ştiinŃific formulată. 

Iată şi definiŃia: ”PropoziŃia este comunicarea cu ajutorul căreia spunem ceva (numai 
ceva) despre cineva sau ceva.” 
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Pentru a ajunge la o astfel de definiŃie, se vor organiza exerciŃii de analiză a unor 
propoziŃii. Şi – de fiecare dată – elevii să fie conduşi în a observa că toate propoziŃiile spun/ 
comunică ceva (numai ceva) despre cineva (de regulă o fiinŃă) sau despre ceva (de regulă 
obiecte). 

Astfel, prin comunicarea: „Petrache s-a urcat în pom.”, se spune numai ceva (s-a urcat) 
despre cineva (Petrache). 

Prin comunicarea „Petrache s-a urcat în pom şi culege mere.”, ni se spun două lucruri 
(despre Petrache): a) s-a urcat şi b) culege. 

Concluzia: unele comunicări ne spun numai ceva, iar altele ne spun mai multe lucruri 
despre cineva. 

Pentru înŃelegerea definiŃiei propuse, se recomandă un şir întreg de exerciŃii prin care – 
întrucât nu sunt cunoscute părŃile principale de propoziŃie – elevii să vadă, prin propoziŃii 
simple, la început, că propoziŃiile au două părŃi pe care le numim principale: 

a) prima parte arată ce ni se comunică despre cineva: Elevul citeşte. şi 
b) a două parte arată despre cine se spune ceva: Elevul citeşte.  
O astfel de ... analiză – întrucât nu folosim termenii subiect şi predicat – poate fi numită, 

după părerile celui ce semnează rândurile de faŃă, o analiză pregramaticală. Dacă se va găsi 
un alt termen, mult mai potrivit, e cu atât mai bine. 

Dacă mergem pe această cale, vine şi propunerea ca predicatul şi subiectul să nu mai 
apară în programa şcolară ca două capitole separate. Să apară ca un capitol unic: „PropoziŃia 
şi părŃile principale ale acesteia” (fără definiŃii). 

După un şir de lecŃii nu ne-ar mai rămâne decât să adaugăm – în ceea ce se ştie din 
analizele pregramaticale – următoarele: 

a. PropoziŃia este o comunicare cu un singur predicat. 
b. Cu ajutorul predicatului spunem ceva despre subiect. 
c. Subiectul ne arată despre cine ni se spune ceva în propoziŃie cu ajutorul predicatului. 
Vom analiza, în continuare, şi propoziŃii cu subiecte multiple. Se va sublinia, în cadrul 

acestora, faptul că, de fiecare dată, într-o propoziŃie nu poate fi decât un singur predicat, dar 
pot exista mai multe subiecte. De aceea, într-o analiză începem prin a recunoaşte, mai întâi, 
predicatul. 

Apoi, cu ajutorul întrebărilor cine? sau ce? aflăm subiectul. Nu vom uita să-i ajutăm pe 
elevi să observe potrivirea/ acordul dintre cele două părŃi de propoziŃie numai prin formularea 
folosită de GALR volumul al II-lea: „Acordul dintre subiect şi predicat”. Trebuie să renunŃăm 
la formula „Acordul predicatului cu subiectul”, întâlnită în Gramatica limbii române, ediŃia a 
II-a din 1963. 

Prin rândurile de faŃă nu se rezolvă problema. Dascălii noştri, cu spiritul lor inventiv, să 
discute şi să propună măsurile necesare în vederea rezolvării acestei probleme. 

Din nou, nu noi vom hotărî. AlŃii vor stabili acest lucru. Să-l facă chibzuind! 
 

II. Gramatica şi sensul/ sensurile cuvântului enunŃ 
 

Motto: De la zicere la comunicare şi de la comunicare la enunŃ 
 

Termenul ENUNł – folosit adesea şi când nu este cazul – a devenit un izvor nesecat de 
confuzii. Sensul acestuia nu e clar pentru unii autori şi – în mod cu totul firesc – nu-i cunoscut 
nici de elevi. 

Se ştie că termenul împricinat este folosit, cu multiple sensuri, în toate domeniile: şi în 
gramatici (ceea ce ne interesează pe noi), şi în matematică, şi în logică, şi în filosofie etc. 
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Aşa stând lucrurile, îndrăgostiŃii de termenul în cauză – spre a se feri de eventualele erori 
– ar trebui, mai întâi, să cerceteze dicŃionarele şi lucrările de specialitate care stabilesc 
sensurile noŃiunilor cu care operează. 

Fac acest lucru? Nu-l fac şi, de aceea, cad adesea în eroare şi-i zăpăcesc pe copii prin 
folosirea abuzivă şi incorectă a unor termeni. 

Aşa procedează un grup de cinci autori în lucrarea „Culegere de exerciŃii şi teme pentru 
clasa a IV-a”. În lucrarea citată întâlnim de peste 10 ori formulări ca: AlcătuiŃi enunŃuri care 
să conŃină expresiile explicate la exerciŃiul 1b), AlcătuiŃi un enunŃ dezvoltat prin care să 
explicaŃi ce gânduri, idei şi sentimente transmite scriitorul cititorilor copii, prin intermediul 
acestui personaj., AlcătuiŃi enunŃuri în care să folosiŃi următoarele expresii sau propoziŃii... 

Fără o analiză de fond, se constată, numai printr-o simplă lectură, că exerciŃiile de mai 
sus pot primi – întrucât îmbină puncte de vedere opuse, confuze: enunŃuri dezvoltate, 
folosirea unor propoziŃii în construirea unor enunŃuri etc. – calificativul de amalgam eclectic. 

Goethe spunea: „A descoperi lipsurile nu este suficient, dacă nu propui şi mijloacele de 
îndreptare.” 

Încercăm să dăm curs acestei maxime. Autorii lucrării amintite (şi nu numai ei) să 
consulte lucrarea „Elemente de analiză sintactică”, de Sorin Stati şi să afle că: „După modul 
de alcătuire, enunŃurile se împart în: a) propoziŃii; b) fraze şi c) structuri nepropoziŃionale 
(pseudo- sau semi- propoziŃionale).” 

Abandonând punctul c (acesta nu poate privi elevii clasei a IV-a) şi având ca suport 
punctele a şi b, putem afirma că: 

a) enunŃul cu un singur predicat este o propoziŃie şi 
b) enunŃul cu mai multe predicate este o frază. 

Cum vor reuşi elevii să alcătuiască enunŃuri – după sensul stabilit mai sus – care să 
conŃină expresia „Să iubească.../ Ce-i curat în lume, ce e nou şi viu”, construcŃie care este o 
frază/ un enunŃ cu mai multe predicate? 

Cum vor reuşi elevii să alcătuiască un enunŃ dezvoltat (sic!) prin care să explice 
gândurile, ideile şi sentimentele transmise copiilor prin intermediul unui personaj? 

Cum vor reuşi elevii să evite confuzia propoziŃie = frază, când într-un exerciŃiu se cere 
acestora să explice înŃelesul următoarelor propoziŃii (ele sunt însă fraze): 

• „Că puterea vrea să odrăslească şi, uneori, prostia nu-i dă pace.” 
• „Iar omu-i precum copacul: când de mic se strâmbă, anevoie se mai îndreaptă.” 
Elevii – puşi în faŃa unor exerciŃii cu un material de limbă nefericit ales – se vor zăpăci, 

se vor speria, aşa cum amintea Alexandru VlahuŃă. 
Iată un ultim exemplu care umple paharul – ca să nu zic sacul – oferit de cei cinci autori, 

printre care se află şi un personaj important (pe vremea aceea) din ministerul de resort: 
„RealizaŃi – spun autorii – o compunere cu titlul łara mea, având ca motto următorul 

enunŃ: 
Să privim buchetul şi numai când ultima floare şi ultima frunză le vom cunoaşte bine, 

vom putea spune că ne ştim destul de bine Ńara, că o ştim pe de rost, ca pe o poezie. (Ana 
Blandiana, Buchetul de flori).” 

Comentariile sunt de prisos. Autorii nu cunosc sensul termenului ENUNł, zăpăcindu-i şi 
speriindu-i pe micuŃii şcolari, aşa cum spunea Al. VlahuŃă. 

Termenul ENUNł – aşa cum este formulat şi titlul volumului al II-lea al GALR – să intre 
în programa şcolară pentru clasele gimnaziale. 

 
 
 
 
 



 

113 
 

JOCURI – EXERCIłII  PLASTICE  
PENTRU STIMULAREA CREATIVITǍłII   MICILOR  ŞCOLARI 

                                     
Institutor Elena Cojocaru  

Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” ConstanŃa 
Institutor Cerasela Andrieş  

Şcoala cu clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” ConstanŃa 
 

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât 
elogiul  o face să înflorească, în timp ce descurajarea o 
înăbuşă adesea chiar înainte ca bobocii să se deschidă.“ 

(T. Carlyie) 

Societatea noastră cere şcolii un alt tip de personalitate, una  creatoare, indiferent de 
domeniul de afirmare a omului, tot mai  profund solicitat, implicat estetic şi moral. Să ne 
amintim de cuvintele lui Diderot “O naŃiune la care s-ar învăŃa desenul aşa cum se învaŃă 
scrisul, le-ar întrece curând pe celelalte în toate artele gustului.” 

Specificul învăŃării creative este înŃeles de P.P. Neveanu ca o apropiere maximală de  
cunoaşterea activă, prin explorare, ipoteză, deducŃie, punere şi rezolvare de probleme dar şi de 
realizarea practică, de proiect transformativ. Deci, a fi creator pentru un copil, înseamnă a fi 
capabil de a stabili legături artistice noi, neaşteptate, între cunoştinŃele dobândite sau între 
acestea şi cele noi, a face combinaŃii artistice cu sau fără o anumită intenŃie iniŃială.  

Antrenând copiii să proiecteze lumea obiectelor înconjurătoare, aceştia reuşesc să 
stabilească relaŃii noi între fapte şi idei, noi aranjamente de elemente şi noi modele 
organizaŃionale; exersând unele elemente de limbaj plastic, pentru a-şi exprima fiecare 
personalitatea în modalităŃi proprii şi potrivit temperamentului, îi facem să adopte o atitudine 
creativă faŃă de dezvoltarea propriilor capacităŃi creatoare. 

Însuşirile personalităŃii creatoare ale copiilor sunt polarizate de sensibilitatea acestora, 
estetică şi artistică, de capacitatea de a deosebi însuşirile estetice de cele neesenŃiale ale unor 
forme, obiecte, fenomene. Copiii au capacitatea de a percepe impresiile şi senzaŃiile cele mai 
slabe, nuanŃele şi tonurile cele mai diferite, amănuntele foarte mici; ei pot structura o 
suprafaŃă într-o infinitate de modalităŃi prin: linii, forme, puncte. De aceea, vârsta copilăriei 
este cea mai propice începerii antrenamentului de dezvoltare a capacităŃii creatoare pe care ar 
trebui să şi-o perfecŃioneze mereu. 

Creativitatea prezintă o deosebită înflorire la vârstele copilăriei. La temelia 
disponibilităŃilor pentru “expresii de tip creativ“, stă intensitatea trăirilor emoŃionale, corelată 
cu nevoia de acŃiune, de construcŃie  în plan practic acŃional. 

Educabilitatea creativităŃii, pe baza antrenamentului creativ, este o realitate confirmată de 
numeroase cercetări. Dacă la vârste mai mari poate şi trebuie exersată, dezvoltarea ei 
sistematică în copilărie pare să fie de o importanŃă vitală, pentru menŃinerea potenŃialului 
creativ existent al evoluŃiei sale ulterioare, cultivarea creativităŃii infantile, constituind 
premisă pentru afirmarea creativităŃii la vârsta maturităŃii. Îngrădind spiritul de independenŃă, 
de investigaŃie şi de căutare a soluŃiilor noi, tendinŃa afirmării de sine manifestată la această 
vârstă, se poate ajunge la o  limitare irecuperabilă. 

Valorificarea potenŃialului creator existent la această vârstă şcolară trebuie să fie 
desiderat comun al acŃiunilor instructiv – educative desfăşurate în şcoală. 

łinând cont de fragilitatea copiilor şcolari, pentru o  reuşită în ceea ce ne-am propus să 
realizăm, este nevoie de o  îndrumare atentă, pe înŃelesul copiilor, care să-şi călăuzească pe 
drumul anevoios al cunoaşterii, pentru ca aceştia să încerce o bucurie la fiecare descoperire 
nouă pe care o fac, aceasta dându-le sentimentul de  demnitate şi satisfacŃie.  
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La vârsta şcolară, exerciŃiile artistice sunt organizate sub forma unor jocuri–exerciŃiu, 
acestea devenind instrumentul principal de stimulare a creativităŃii plastice. Relativ repede, 
copilul îşi însuşeşte tehnici simple, rudimentare artistice după care creaŃia se poate desfăşura 
liber. 

Se începe cu activitatea de descoperire şi de analizare a unor forme spontane din natură 
sau obŃinute accidental prin diferite procedee. Forma spontană este imaginea obiectuală sau 
structurală naturală – rădăcini, frunze, flori, pietre etc., dar şi forme create de om în mod 
accidental, pe cale dirijată. Aceste exerciŃii de invenŃie cu efecte plastice-surpriză, pot fi 
obŃinute prin mai multe procedee: 

- Prin presarea unor pete, puncte de culoare fluidizată, cuprinse în mijlocul unor hârtii, 
care apoi, au fost  împăturite în două sau în patru şi presate cu mâna în diferite direcŃii, apoi 
despăturite pentru a vedea efectul “surpriză“. Apar forme cromatice spontane noi, similare cu 
reprezentări vizuale deja cunoscute (fluturi, flori, gâze, broscuŃe).  

- forme obŃinute prin suflarea liberă sau printr-un tub, în diferite sensuri, a unor puncte, 
pete de culoare fluidizată; 

- forme obŃinute prin dirijarea scurgerii aderente a unor puncte de culoare fluidizată, 
schimbând poziŃia planşei pentru a favoriza o deplasare a culorilor în sensuri diferite sau prin 
scurgerea liberă a unor puncte de culoare;  

- forme obŃinute prin stropire forŃată cu pensula sau cu alt instrument pe foaia de hârtie 
uscată sau umedă; 

- forme obŃinute prin estomparea cu tampoane de hârtie a unei suprafeŃe acoperite cu un 
fond de culoare; 

 Pe această cale a manifestării libere, neîngrădite de nicio convenŃie, de “modele“  sau 
rezolvări gata făcute, copiii se pot apropia treptat, fiecare în felul lui, de cerinŃele semnului 
plastic ca şi de ale compoziŃiei în general. ExerciŃiile – joc iniŃiate pentru obŃinerea formelor 
spontane au căpătat diverse denumiri: Fluturaşi, BroscuŃe, Flori mari, Ploaia, Artificiile, 
Grădina cu flori, Labirint, Figuri ciudate; copiii au participat cu mare plăcere la astfel de 
activităŃi – jocuri, lucrând chiar două - trei foi de hârtie pentru a obŃine noi surprize. 

O altă tehnică simplă, îndrăgită de copii şi chiar solicitată, este tehnica ştampilării cu 
ştampile de cartofi, ştampile de frunze, ştampile de plută, ştampile din radiere. Aceste 
ştampile pot fi simple sau chiar cu modele în relief, încrustate cu cuŃitul. Pe ştampila astfel 
rezultată, se aplică tempera cu pensula şi se ştampilează materialul dorit (hârtie, pânză, 
faianŃă, carton etc.). 

Dacă se realizează un model cu mai multe culori (pe aceeaşi ştampilă), se va colora  
fiecare element în culoarea cerută, important este ca înainte de a aplica culoarea pe ştampilă, 
aceasta să fie ştearsă. Temele realizate în acest scop au fost: Covor de frunze uscate, Fluturaşi, 
Plopi, Buburuza, Broasca. Aceste teme nu au fost impuse, aşadar cu aceste ştampile, copiii au 
avut libertatea de a descoperi noi teme: Nori, Peisaj, Ciuperca, Copaci. 

Procedeele tehnice noi se introduc ori de câte ori aplicarea lor este posibilă şi accesibilă 
copiilor, asigurând astfel un progres vizibil. 

Păstrând definiŃia de lucru potrivit căreia învăŃarea creativă îşi împrumută atributul de la 
structura deschisă (divergentă) a situaŃiei problematice conŃinută în subiectul jocului – 
exerciŃiu, se admite ca procedeul de optimizare a căutării soluŃiilor noi, odată însuşit, 
îndeplineşte în continuare funcŃia de îmbogăŃire a experienŃei copilului. 

Diversele forme spaŃiale, în care linia şi pata sunt percepute, dau posibilitatea ca acestea 
să fie transformate în reprezentări expresive, folosind cele mai diverse tehnici de lucru şi 
având ca rezultat obŃinerea unor structuri artistice deosebite. În timpul transformării lor în 
structură artistică, prin diverse tehnici de lucru, se obŃine acel rezultat care este datorat în 
primul rând procesului de creaŃie şi după aceea sensibilităŃii, acuităŃii, simŃurilor, clarităŃii de 
gândire şi a posibilităŃii de exprimare a fiecăruia. 
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În jocul – exerciŃiu “Norii”/ “Flututaşii“, am introdus tehnica imprimării cu Ńesături 
rărite. Le-am explicat copiilor rolul bucăŃii de voal, şablonul cu siluete de fluturaşi şi nori, 
fiind cunoscut dinainte. 

Se demonstrează şi se explică modul de aşezare a Ńesăturii peste şablon, apoi cu ajutorul 
pensulei groase, pictează toată suprafaŃa voalului. Deasupra aştern o altă hârtie pe care o 
presează cu palma, asemenea unui fier de călcat. După ce înlătură şablonul, rămâne imprimată 
pe coala albastră (cerul) silueta unor fluturaşi interesanŃi, nori, fiecare lucrare fiind deosebită 
în special prin modul de armonizare a culorilor. Am lăsat apoi liberi copiii să se joace cum 
vor cu aceste imprimeuri şi au obŃinut teme noi, înlăturând şabloanele: “RoboŃi“, “Câmp 
colorat“, “Peşti în ocean“, “Rachete“, “Pasăre“. Încadrând forma obŃinută printr-o linie trasată 
cu pensula, copiii au fost încântaŃi de lucrările lor.  

Poantilizarea înseamnă modul de exprimare ales de pictor care preferă să aplice culoarea 
sub formă de puncte mici fără a Ńine cont de echilibrul unui contrast. Pentru aplicarea acestei 
tehnici mai puŃin cunoscută de copii, ne-am aventurat în lumea teatrului de păpuşi, în lumea 
desenului animat, în cosmos sau în ocean, după preferinŃă. Subiectele au fost alese de elevi: 
Nave cosmice, Star Trek, Peştii din ocean etc.  

Desenarea cu lumânarea a constituit o nouă surpriză pentru copii, venindu-le idei  noi, 
după ce au văzut cum se procedează. Pe o coală de desen se realizează cu lumânarea ascuŃită 
subiectul ales. Lumânarea poate fi colorată în roşu sau albastru şi atunci vor rămâne unele 
culori (de la lumânare) pe hârtie. După ce desenul a fost făcut cu lumânarea, se pictează cu 
acuarele toată suprafaŃa hârtiei (vom alege culori mai puternice: roşu închis, maro sau albastru 
închis). Desenul va apărea alb deoarece, pe conturul făcut cu lumânarea, culoarea nu prinde. 
SchiŃele desenului pe care vrem să-l executăm le vom face înainte pentru ca desenul cu 
lumânarea să se poată executa altă dată. Cele mai reuşite au fost peisajele de iarnă cu oameni 
de zăpadă. Pentru obŃinerea unor efecte deosebite, de luminozitate, se poate lucra în felul 
următor: peste desenul cu lumânarea, se aplică un strat subŃire de acuarelă foarte deschisă. 
După ce s-a uscat foarte bine, se mai completează desenul cu alte elemente, tot cu ajutorul 
lumânării, se aplică un nou strat de acuarelă (uniform) de altă culoare, mai intensă. Procedeul 
se repetă de două, trei ori, ultimul strat de culoare fiind cel mai închis. 

Folosind  pasta de lipit, copiii au pictat cu multă plăcere, fiind chiar  interesaŃi să obŃină o 
lucrare cât mai frumoasă. 

Se aplică, pe foaia de decorat, un strat subŃire de lipici, peste care – cu ajutorul unei 
pensule groase – se pune vopseaua în culoarea dorită, într-un singur strat, tuşă lângă tuşă, fără 
a freca. Apoi, cu ajutorul unui beŃişor, coada pensulei sau cu degetul, se gravează fel de fel de 
ornamente ca: linii, cercuri sau alte desene. Această lucrare trebuie executată până nu se usucă 
stratul de lipici. Efectele, astfel obŃinute, se pretează pentru decorarea unor suprafeŃe mai 
mari, de exemplu ambalarea unor cadouri. Unii au ambalat, în lucrările executate în acest fel, 
cadourile oferite mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Asimilarea unor abilităŃi şi deprinderi (cu rol instrumental de creaŃie) duce la 
economisirea firească a energiei, în efortul creator al copiilor, producând satisfacerea 
dorinŃelor, trebuinŃelor fiecărui individ şi “ajutat de limbajul plastic asimilat, încetul cu 
încetul, el a învăŃat să gândească plastic şi să vadă dincolo de aparenŃe“. 

Jocurile – exerciŃiu conduc la conştientizarea copilului asupra propriului potenŃial creator, 
deoarece orice rezolvare de problemă cerută de “miezul ei“ este în acelaşi timp o manifestare 
a creativităŃii plastice a copiilor, ducând la o  concluzie nouă sau la o soluŃie nouă. 

Dintre multiplele posibilităŃi de antrenare efectivă a creativităŃii (îndeosebi a celor trei 
factori importanŃi: fluenŃa, flexibilitatea, originalitatea), ne-am oprit la câteva tipuri de jocuri 
– exerciŃiu, care, prin caracterul lor de noutate, prin originalitatea soluŃiilor propuse de copii 
în rezolvarea  subiectelor (probleme de tip divergent), aduc o contribuŃie importantă la 
atingerea unui nivel înalt al capacităŃilor creatoare.  
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� Jocuri – exerciŃiu  care dau posibilitatea copiilor de a aplica în picturile lor una, două 
sau chiar mai multe tehnici de lucru, însuşite în jocurile de antrenament din activităŃile 
anterioare pentru a realiza cele mai interesante lucrări. Pentru jocul – exerciŃiu, “Scafandrii în 
ocean“ sau “Planeta roboŃilor“, copiii au executat, utilizând mai multe tehnici de lucru 
învăŃate: Ńesături, lumânări, tuburi, tampoane de hârtie pentru a obŃine cea mai interesantă 
lucrare. Din lucrările executate de copii, se desprinde concluzia posibilităŃilor acestora, de a 
combina în multiple variante, deosebit de originale, tehnicile de lucru învăŃate, fiind întâlnite 
în unele picturi chiar trei sau patru tehnici simple, care dau acestora o notă aparte. De 
exemplu, oceanul a fost redat recurgând la tehnica imprimării, peştii au fost realizaŃi prin 
ştampilare, bulele de aer prin stropire, unele pete albe cu lumânare sau roboŃi prin imprimare 
şi ştampilare, nori cu lumânarea şi stropire, roci ştampilate cu frunze şi dopuri de plută. 
Variantele sunt multiple şi au primit denumiri originale: “Marea Neagră“, “Peştişori 
multicolori“, “Lumea roboŃilor“ etc. Acest gen de jocuri – exerciŃiu, în care copiii folosesc 
tehnicile mixte, le dezvoltă acestora imaginaŃia, fantezia, spiritul de invenŃie şi de iniŃiativă, 
trezind un viu interes pentru această activitate. Cultivă copiilor gustul estetic şi le oferă largi 
posibilităŃi de a-şi afirma inventivitatea şi în acelaşi timp, ele se constituie şi ca exerciŃiu – 
test prin care se poate verifica temeinicia însuşirii tehnicilor de lucru. 

� Un alt tip de exerciŃiu este acela prin care se dezvoltă capacitatea copilului de a 
“descoperi“ prin asociere, pornind de la imagini spontane nedefinite, abstracte chiar, forme cu 
corespondenŃă în realitatea înconjurătoare. Se bazează pe producŃia divergentă a gândirii, pe 
inteligenŃa creatoare. În jocul – exercitiu “Spune ce-ai descoperit şi continuă pictura“ sau 
“Completează să semene mai bine “, copiii colorează suportul umed sau uscat cu două sau 
mai multe culori, urmărind apoi să le fuzioneze prin balansarea suportului sau cu ajutorul 
jetului dirijat de culoare după fantezia fiecăruia, se aplatizează obŃinând forme spontane 
(procedeul stropitului şi al dirijării cu jet de aer a petelor cromatice). 

Privind cu atenŃie forma care a luat naştere, aceasta pare să sugereze ceva. Fiecare copil 
îşi priveşte cu atenŃie lucrarea şi spune ce-i sugerează forma astfel rezultată: “Masca de leu“, 
”UrsuleŃul în fereastră“, “Nava“, “Doi şerpi“, “Rac“, “Şoricel“, “Liliac“. Formele astfel 
rezultate se pot delimita completând fondul cu o culoare contrastantă. Uneori se fac şi mici 
intervenŃii pe imaginea spontană pentru a ajunge la forma dorită, imaginată. 

Jocurile – exerciŃiu de acest fel dezvoltă originalitatea, cultivă capacitatea de a combina 
liber, solicită imaginaŃia, analogia, modelarea, personificarea şi mai ales antrenează 
capacitatea de percepŃie senzorială (vizuală). 

Prin joc, copilul se transpune cu multă seriozitate într-o altă lume, numai de el cunoscută 
şi înŃeleasă. Totul se petrece într-un univers al copilăriei şi inocenŃei, în care copilul încearcă 
să se realizeze în lumea sa ludică. Să-i respectăm deci copilului intimitatea sa, dirijându-l cu 
grijă, fără a-i tulbura “meşteşugul“ de a face bine tot ceea ce e rezultatul activităŃilor mâinilor 
în acord din ce în ce mai perfect cu deciziile sale estetice. 

Jocul are caracteristica - seriozitatea lumii ludice, dar şi de vis pentru copil, ceea ce  m-a 
determinat să mai organizez alte jocuri, cum ar fi: 

• Jocuri- exerciŃiu pentru realizarea unor fiinŃe fantastice sau lucruri fantastice, alcătuite 
din elemente dispersate, dar cunoscute, în scopul înfăptuirii unei  forme noi, originale. Am 
antrenat copiii în jocul – exerciŃiu “Lumea fantastică“. Pe tablă am desenat un dreptunghi 
împărŃit în mai multe căsuŃe (câmpuri). În fiecare căsuŃă, am desenat câte o parte a unui obiect 
(de exemplu o floare: într-o căsuŃă am desenat floarea, în a doua căsuŃă frunzele, în a treia 
rădăcina şi în a patra doua petale). În lucrările copiilor au apărut combinaŃii originale după 
propria dorinŃă şi imaginaŃie ajungând la floare fără tulpină, rădăcina desenată în sus 
asemănându-se cu un cap cu părul în vânt, floare cu petale dispersate etc., căutând rezolvări 
noi pentru părŃile florii. Urmărind antrenarea potenŃelor de exprimare ale copiilor dar şi de 
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reprezentare a unui lucru în variante posibile sau imposibile, copiii trebuie încurajaŃi să 
pornească cu încredere în încercarea de a rezolva problema pusă.  

• Jocuri - exerciŃiu care constau în sugerarea unor subiecte pornind de la scurte povestiri 
sau intercalarea unor scurte povestioare legate de problema pe care o au de rezolvat, povestiri 
care le incită copiilor imaginaŃia, deschizându-le un evantai de posibilităŃi de realizare 
creativă a subiectului. După ce le-am povestit pe scurt părŃile principale din povestirea “Valea 
cu fluturi, cu păsări şi cu flori“, de Fănuş Neagu, am antrenat copiii să-şi fixeze câteva  dintre 
elementele principale“. Luna era personificată – o fată cu plete bălaie în vânt, atmosfera era 
de basm, dintr-un copac despicat au ieşit păsările, fluturii, florile. Piticul care sărea în tumbe 
făcea să răsară iarba; peste tot, peisajul era scăldat de o lumină gălbuie, liliachie, puŃin 
albăstruie. Rezultatele au fost frumoase: în picturi, a apărut piticul, luna în vârf de deal 
antropomorfizată, fluturi, flori multicolore, pomi înfloriŃi, totul fiind plasat pe un fond 
albastru închis – deschis, mov – liliachiu sau gălbui. Elementele principale de limbaj plastic 
sunt linia cromatică, punctul şi pata de culoare. Alte povestiri, folosite în acelaşi scop, le-au 
stimulat imaginaŃia, spiritul novator, sensibilitatea, mobilitatea şi flexibilitatea psihică. 

• Folosirea  unor structuri naturale în desenele copiilor, cărora ei trebuie să le dea o nouă 
întrebuinŃare (petale de flori şi frunze presate), devenite aripi de fluturi, păsări, copaci, vaze 
cu flori. Astfel, în jocul – exerciŃiu “Fluturi coloraŃi“, petalele de lalele îşi găsesc o nouă 
întrebuinŃare: folosind tehnica colajului (îndrăgită mult de copii şi exersată mult de către 
aceştia), aceste “structuri naturale“ devin aripile unor uriaşi fluturi (prin lipirea lor). În 
continuare, cu ajutorul pensulei, sunt completate celelalte părŃi componente: corpul, capul, 
antenele. 

Astfel de jocuri – exerciŃiu îi ajută pe copii să gândească creator, deoarece, bazându-se pe 
contrastul sau analogia dintre structuri, prin modificarea unor părŃi componente, folosite într-
un alt context, se poate ajunge la o altă structură. Astfel îi obişnuim pe copii să facă asociaŃii 
neobişnuite, îi încurajăm să combine, reuşind să redea în picturile lor o nouă interpretare a 
unor obiecte (sau părŃi din acestea). 

Trebuie iniŃiate  multe asemenea jocuri – exerciŃiu, gândirea copiilor fiind astfel solicitată 
atât prin subiectele propuse, cât şi prin temele plastice de rezolvat. Sădim în mintea copilului, 
în acest fel, dorinŃa de a desoperi şi de a cerceta, de a învăŃa, îi stimulăm încrederea în forŃele 
proprii.  Fiecare încercare, dar şi fiecare rezultat trebuie apreciat, copilul trebuie să se simtă 
încurajat pentru a obŃine cu timpul unele rezultate.  

Profilul psihologic al copilului cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea 
potenŃialului creativ. Avem în vedere dinamismul  creativ, disponibilităŃi de exteriorizare 
spontană şi autoexpresie însufleŃită, analoage oricărui elan creator.  
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Câștigă  tot  mai  mult  teren  ideea  că  lumea  de  mâine  va  fi  lumea  oamenilor de 
creație. Fiecare  la  locul  său  de  muncă va  trebui  să  devină creator, deoarece dezvoltarea 
științei, a  tehnologiei, a  culturii  sunt  condiționate  în mare  măsură de  capacitatea  creativă 
a oamenilor. 

Prin  inventivitatea sa, cadrul didactic  este  în  măsură să-i pregătească pe copii pentru o 
învățare  creativă, pentru  o  reală  dezvoltare a spontaneității și  formare  a  aptitudinilor 
creative  propriu-zise. Cheia creativității  este  găsită atunci  când  elevul  este dispus să 
întrebe, să  descopere  probleme  acolo  unde alții găsesc răspunsuri  satisfăcătoare, devenind 
apți să emită  judecăți  independente. Aceste  calități îi vor ajuta să-și exprime gândurile într-
o formă elegantă. 

Lecțiile  de  Limba  română  le  dezvoltă copiilor, după  posibilitățile  fiecăruia, 
capacitatea de  a  scrie  corect și  dorința  de  a  se exprima în scris  atunci când  au ceva de 
spus, pentru a comunica cu cineva, pur şi simplu dupa  propria  lor plăcere. Această muncă 
începe prin a-i obișnui  pe elevi  cu  un vocabular corect și nuanțat. 

Cuvintele înseamnă pentru fiecare dintre noi o comoară inestimabilă cu care ,,îmbrăcăm” 
estetic conținutul comunicării. 

Elevii  trebuie să  fie  obișnuiți  să-și  noteze expresii  frumoase  învățate  și  selectate din 
texte  literare. Expresiile  artistice  le  folosesc  la  orele  de  compunere  ca să  se  exprime 
într-o  formă  frumoasă. Prin  aceasta îi  obișnuim  să  valorifice  valențele  textelor  literare  
și să  se  grupeze  aplicativ categoriile  de  expresii. În a  doua  parte  a  acestui caiet trecem 
compunerile  model  și  pe  cele  redactate  pe  alte  teme  decât  cele  propuse  în  programa 
școlară. Exemplu: ”Povestea unui fulg de nea”,  ,,Așa sunt eu” etc. 

Prin  aceste  exerciții  intense  mulți  copii  au  ajuns  să compună  texte  liber  versificate 
și  în  proză. 

Versurile, poveștile  și  ghicitorile  se  citesc la orele de compunere, lectură,limba și 
literatura,etc. Folosirea  acestor  caiete  dă  un  imbold  gândirii  și  exprimării  copiilor. 

Exprimarea  lor  devine  interesantă, plină de  imaginație și  sensibilitate, ei  realizând 
lucrări  originale. Dar  aceste  exercitii  spontane  trebuie  în  permanență  cizelate. 

Unii   întâmpină  greutăți, textele  lor  nu  sunt  modele  de  stil, dar de cele mai multe ori 
scopul compunerilor  este  atins. Formarea  bazei  începe  cu  o  distingere  clară  a  redactării 
compunerilor, tehnică  a  comunicării, a  mijloacelor  care  vor  ușura  această elaborare. 

Cercul  literar  aduce  o  mare  contribuție  la  descoperirea și  stimularea   talentelor, 
aptitudinilor  elevilor, la  cultivarea  interesului și pasiunii pentru literatură și artă în general, 
la  cunoaşterea  şi  însuşirea  temeinică a limbii române. 

Activitățile   desfășurate  în  cadrul  cercului  sunt  un  bun  prilej de a pune în valoare 
talentul și  dorința  de  afirmare  a  membrilor săi, de  stimulare  a  creativității. 

− creații  literare: compuneri, povestiri, poezii, interviu imaginar pe diferite teme; 
− schimburi de scrisori, ilustrate și  fotografii cu copii din alte județe; 
− dezbateri sau povestiri pe teme legate de viata și  activitatea  copiilor din alte țări; 
− călătorii imaginare pe harta lumii; 
− expoziții de desene și afișe pe diferite teme literare; 
− șezători literare; 
− audiții muzicale; 
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− acțiuni consacrate unor evenimente deosebite (1 Martie – Ziua Marțișorului, 8 
Martie); 

− expoziție de carte. 
Forma  de  bază  pentru  activitatea  în  cerc  este  ședința  de  lucru. Un  rol  deosebit  în 

ședințele  cercului, apoi în  discuțiile  purtate, l-a avut  motivul, ca  element  ce caracterizează 
o anumită  viziune. Astfel ,,Primăvara”, ,,Ţara”, ,,Pacea” sunt motive care generează o gamă 
largă de exprimare originală a  membrilor  cercului. 

Elevii  surprind frumusețile din jurul lor, ajungând de la poezia cu rimă la cea a versului 
liber. 

Motivul  poeziei  deschide  sufletul  copilului  spre  frumos, mângâie, alină, chiar dacă 
surprinde  prin  spontaneitate  și  înțelepciune, prin  zâmbet şi tristețe. Totodată educația 
formează o  bază  trainică  a  înțelegerii contemporaneității, a  trăirii cu  intensitate  a 
momentului  istoric, ce-l  poate  defini. Copiii  compun  cu  inocență și  candoare, seriozitate 
și naivitate, creație și  adevăr  pe care doar copilul la vârsta lui le poate cuprinde în infinitul 
cunoaşterii sale. 

Jocurile de creativitate dezvoltă  imaginația  acestora  jucând  un  rol  extraordinar în felul 
cu copilul va ști să  facă o  compunere, să  scrie  o poezie sau chiar să poată purta o 
conversație inteligentă. 

Valorificarea  temelor este o activitate foarte indrăgită  de  elevi, formând interesul pentru 
propria  muncă de școlar. Temele continuă  munca  din  clasă a elevilor, rezolvând  sarcini 
legate de  text, satisfăcând  nevoia  de  informare, curiozitatea, evidențiind personalitatea 
fiecăruia, provocând ieșire din tipar și din tipic, realizând libertatea de creație, de exprimare. 

     Mijloacele de învățământ  utilizate  într-o  confluență a  artelor  aduc în lecție o 
susținere artistică, împlinire, bucuria  unei  zile  de  școală  altfel  decât celelalte. 

Ex: Secvențe video ordonate pe momentele lecției, planșe expuse permanent sau 
ocazional, mesaje auditive. Acesta poate fi folosit ca stimul pentru imaginație dar și ca mod 
de exprimare literară sau pentru perceperea unor onomatopee:ciripitul păsărilor, foşnetul 
frunzelor, etc. 

Prelungirea în  activități  complementare  este  modalitatea de a apropia elevii cu mai 
mult folos de lumea din jur, pe care o întruchipează în alte moduri decât în vers, muzică, film. 

Transferul de cunoștințe, deprinderi, atitudini de la limba română, la deprinderi și 
abilități practice potențează simŃul  artistic pentru compoziție și actorie. 

Antrenați să lucreze, elevii vor dobândi astfel competențe în materie de lectură, ascultare, 
exprimare și scris. 

 
  Bibliografie: 
1. Drucker P, - Inovația și spiritul antreprenorial, Editura Enciclopedică, București, 1994 
2. Moore , A.D.  - Creativitate și inovare, Editura Ştiințifică, București, 1975 
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ÎNVĂłĂM CREATIV CU AJUTORUL INTELIGENłELOR MULTIPLE 
 

       înv. Lavinia SEUCEA  
               Şcoala „ Dan Barbilian” ConstanŃa 

 
Şcoala românească, componentă esenŃială a efortului de dezvoltare a Ńării, trece printr-o 

reformă profundă pentru adaptarea ei la cerinŃele societăŃii democratice. Modernizarea şi 
ridicarea calităŃii sale la nivelul standardelor educaŃionale europene,fac necesară o examinare 
atentă şi actualizată a transformărilor prioritare şi a progreselor ce marchează avoluŃia 
sistemelor de învăŃământ din celelalte Ńări, îndeosebi, din Ńările ComunităŃii Europene. 

Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşază pe primul loc 
dezvoltarea gândirii elevilor, independenŃei şi creativităŃii lor. 

Ritmul crescând al competiŃiei în toate domeniile vieŃii social-economice şi culturale ne 
obligă să gândim cât mai rapid şi, mai ales, să gândim corect. ,,A-i pune elevului probleme 
de gândire- spune Eugen Rusu – dar mai ales a-l pregăti să-şi pună singur întrebări, este 
mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea acestora prin modalităŃi 
stereotipice învăŃate.’’ 

Cultivarea spiritului creativ al elevului, depinde în mare măsură de capacitatea dascălului 
de a crea o atmosferă propice procesului de învăŃământ. El este mijlocitorul dintre copil şi 
lumea înconjurătoare, deschide posibilităŃi de dobândere a unei experienŃe proprii, 
sprijinindu-l în ordonarea şi sistematizarea cunoştinŃelor. Un dascăl creativ îi îndrumă pe 
copii să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să gândească soluŃii noi, 
să facă presupuneri nebănuite, să admită idei. ÎnvăŃarea de tip creator impune respectarea unor 
cerinŃe specifice: 

- învăŃătorul să insufle elevilor, prin stilul său de gândire, prin solicitările adresate, o 
atitudine şi un stil de gândire creator, liber, independent; 

- orientarea şi incitarea elevilor spre nou, spre neexplorat; 
- asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a elevilio, fără frica de a 

greşi, de a primi sancŃiune, crearea unei atmosfere permisive de explorare independentă; 
- asigurarea încrederii în sine, încurajarea efortului creativ al elevilor încă de la primele 

lor manifestări. 
Cadrele didactice învaŃă în fiecare zi să fie creative, împreună cu elevii lor, pe care 

încearcă să-i înarmeze cu cât mai multe tehnici de învăŃare creativă şi caută să le pună în 
valoare cât mai mult potenŃialul creativ. 

În orice domeniu ar activa, omul societăŃii contemporane trebuie să posede solide 
cunoştinŃe de matematică, să fie înarmat cu algoritmi şi scheme logico-matematice, menite să-
i permită orientarea adecvată în lumea valorilor ştiinŃifice şi tehnologice, în stăpânire 
limbajului ştiinŃelor care, după majoritatea estimărilor actuale, va fi matematizat şi 
informatizat. 

Pentru a deveni creativi, este necesar să învăŃăm creativ. Aplicând metodele şi tehnicile 
de învăŃare creativă, învăŃarea nu numai ca nu va mai fi un chin, cum se întâmplă adesea 
elevilor noştri, ci va deveni „o reală plăcere”.  

ÎnvăŃarea creativă reprezintă acea formă a învăŃării care are ca scop final realizarea unor 
comportamente individuale şi colective, orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. 
Printre obiectivele urmărite în învăŃarea creativă, pot fi enumerate: 

- formarea unor structuri psihice operatorii pentru o rezolvare a problemelor într-o 
maniera inovatoare, nonrutinieră; 

- promovarea şi asimilarea unor tehnici şi metode euristice la toate nivelurile procesului 
de învăŃământ; 
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- formarea unor sentimente şi pasiuni pentru nou, pentru descoperirea ştiinŃifică, inovaŃia 
tehnică, creaŃia artistică, inovarea socială; 

- asimilarea cunoştinŃelor prin înŃelegere, asociere şi combinare, astfel încât, din 
cunoştinŃele date să rezulte altele noi, originale; 

- cultivarea unui stil de muncă receptiv la nou, a unui comportament inovativ, bazat pe 
încercare – eroare – succes – rezolvare. 

Când învăŃăm, putem elabora scheme grafice, pentru a ne ordona ideile, dar şi pentru a 
putea reactualiza mai uşor cunoştinŃele, mai ales dacă avem o buna memorie vizuală. Unele 
idei pot fi reprezentate chiar sub forma unor desene. 

Slujitorii şcolii moderne caută mereu alternative didactice, care să permită o mai mare 
motivare din partea copiilor pentru actul de învăŃare, receptând mai degrabă, ca o nouă 
descoperire proprie, de care să se simtă mândri atât ei, cât şi părinŃii. 

Creativitatea este un proces permanent, ale carui rezultate se exprimă în activitatea şi 
comportamentul persoanei. De aceea se impune o abordare interdisciplinară a creativităŃii. 

În calitate de cadre didactice tinere, deschise receptării şi promovării noului, am aplicat 
teoria inteligenŃelor multiple în dezvoltarea creativităŃii elevilor. Pornind de la ideea că nu 
există elev bun sau elev slab, lucrarea de faŃă îşi propune să ofere modele de instruire 
diferenŃiată bazate pe o reală cunoaştere a potenŃialului elevilor şi pe o abordare 
corespunzătoare a metodelor de învăŃare. 

Ne adresăm cadrelor didactice care îşi propun să ofere o viziune pluralistă a inteligenŃei 
umane, o recunoaştere a faptului că elevii au capacităŃi cognitive diferite şi stiluri proprii de 
învăŃare. 

ActivităŃile propuse se bazează pe Teoria inteligenŃelor multiple elaborată de Howard 
Gardner în 1985, considerată drept cea mai importantă descoperire în domeniul pedagogiei 
după Jean Piaget. 

Aplicarea Teoriei inteligenŃelor multiple în instruirea diferenŃiată este importantă pentru 
cadrele didactice întrucât presupune reconsiderarea stilului didactic şi actualizarea acestuia. 

În proiectarea lecŃiilor cadrele didactice trebuie să creeze modele alternative de învăŃare 
activă centrate pe diferite tipuri de ănteligenŃe, asigurând o diferenŃiere reală a instruirii pentru 
fiecare elev. 

Noul curriculum naŃional are în vedere valorificarea maximă a potenŃialului fiecărui elev 
prin expunerea sa la situaŃii variate care să-i dea ocazia de a se manifesta plenar în domeniul 
în care capacităŃile sale sunt cele mai evidente.  

Am pornit de la dreptul fiecărei persoane de a fi tratată diferenŃiat, în aşa fel încât să se 
asigure o dezvoltare armonioasă a personalităŃii sale, în funcŃie de dominantele sale de 
inteligenŃă şi de tipul său de personalitate. Am avut în vedere şi faptul că învăŃăm, gândim şi 
creăm în moduri diferite. 

La început, am testat elevii pentru a descoperii nivelul de dezvoltare al fiecăruia, tipul de 
inteligenŃă predominant şi felul în care învaŃă fiecare elev. Aceste rezultate ne-au oferit 
posibilitatea de a adapta metodologia, modul de prezentare a informaŃiei la particularităŃile 
individuale ale elevilor, dar şi luarea unor decizii corecte asupra modului de evaluare a 
progreselor copiilor. 

Redăm în continuare conŃinutul unei activităŃi realizată cu prilejul Sărbătorilor de Paşte, 
activitate desfăşurată în echipă cu profesorul de engleză. 

Tema: Primăvara şi sărbătorile ei 
Tipul activităŃii: Predare interdisciplinară, folosind teoria inteligenŃelor multiple a lui H. 

Gardner 
Durata: 2 ore 
ConŃinuturi: 
Limba română: „În ziua de Paşte” de Elena Farago 
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EducaŃie moral-religioasă: Învierea Domnului 
Limba engleză: Rezolvarea unor sarcini în limba engleză, legate de sărbătorirea Paştelui 
EducaŃie muzicală: Cântec „Hristos a Înviat! 
EducaŃie plastică: Încondeiem ouă 
AbilităŃi practice: Felicitări de Paşte şi suporturi pentru ouă 
Scopul lecŃiei: Sensibilizarea elevilor prin mijloace lingvistice şi artistice, în vederea 

Sărbătoririi Învierii Domnului 
- să precizeze schimbările din natură în anotimpul primăvara; 
- să precizeze obiceiurile şi tradiŃiile de Paşte; 
- să recite poezia; 
- să desprindă informaŃiile din text; 
- să rezolve sarcinile date în limba engleză; 
- să realizeze produse variate ca formă şi conŃinut, menite a întâmpina marea 
sărbătoare; 
- să adopte o atitudine adecvată cu ocazia Paştelui, respectând mesajul poeziei; 
Clasa a fost împărŃită pe grupe: 
1. InteligenŃa spaŃială 
Sarcina: să picteze ouă şi să precizeze elementele folosite în limba engleză 
2. InteligenŃa lingvistică 
Sarcina: să realizeze o compunere „În aşteptarea Iepuraşului” 
3. InteligenŃa muzical-ritmică 
Sarcina: să interpreteze cântece specifice în limba română şi engleză 
4. InteligenŃa kinestezică 
Sarcina: să realizeze felicitări pentru Paşte şi suport pentru ouă 
5. InteligenŃa interpersonală 
Copiii observă cu atenŃie modul de lucru al colegilor şi notează observaŃiile. 
Sarcina: pregătirea unei expoziŃii cu lucrările selectate 
6. InteligenŃa intrapersonală 
Sarcina: prezentarea unui portofoliu cu tema „Primăvara şi sărbătorile ei”. 

 
Bibliografie: 
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2. Roco, Mihaela - Creativitatea individuală şi de grup, Editura Academiei, Bucureşti, 1979 
3. Roşca, Al. - CondiŃiile dezvoltării flexibilităŃii şi creativităŃii gândirii, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1967 
4. Skinner, B.F. -  RevoluŃia ştiinŃifică a învăŃământului, E.D.P., Bucureşti, 1971 
5. Stanciu, M. - Reforma conŃinuturilor învăŃământului preuniversitar, Editura Polirom, Iaşi, 1999 
6. Stoica, Ana - Creativitatea elevilor, E.D.P., Bucureşti, 1983. 
 
 
 

TERAPIE  PENTRU  AMELIORAREA  TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 
PE  FONDUL TULBURĂRILOR  DE  LATERALITATE 

 
Inst. Marcu  Virginia 

Grup   Şcolar  Cobadin,  jud. ConstanŃa 
 

Şcoala oferă posibilităŃi largi de dezvoltare şi perfecŃionare a limbajului. În procesul 
instructiv – educativ, învăŃarea citit-scrisului are loc în funcŃie de o serie de factori ce Ńin atât 
de particularităŃile subiective specifice elevului, cât şi de cele obiective care privesc 
metodologia predării cunoştinŃelor şi calităŃile de psihopedagog. Pe parcursul activităŃii mele 
didactice am constatat că cele mai frecvente tulburări ale limbajului prezente în rândul 
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elevilor de vârstă şcolară mică cu intelect normal sunt cele lexico – grafice. Studiind literatura 
de specialitate am aflat că tulburările de lateralitate generează multe dificultăŃi în formarea şi 
dezvoltarea limbajului scris-citit. Pentru a putea desfăşura în mod corespunzător activităŃi de 
terapie logopedică, am decis să-mi aprofundez cunoştinŃele în acest domeniu. 

Prin tulburări de lateralitate înŃelegem lipsa de omogenitate a dominanŃei cerebrale, ce se 
manifestă printr-o lipsă de omogenitate a preferinŃei în executarea gesturilor de către 
segmente corporale simetrice. Lipsa de structurare a unei lateralităŃi, lateralizarea tardivă sau 
insuficientă constituie, de asemenea, tulburări de lateralitate. 

Limbajul ca funcŃie puternic localizată se realizează în una din cele două emisfere: 
dreaptă la stângaci şi stângă la dreptaci. Orton remarca frecvenŃa stângăciei contrariate şi 
propunea ca explicaŃie „ insuficienta dominanŃă cerebrală”. Nu stângăcia propriu – zisă, ci 
interferenŃa între dreapta şi stânga, dominanŃa insuficientă sau amestecată, diferită pentru 
mână – ochi – picior – ureche conduc la instalarea tulburărilor de lateralitate. Din cele două 
imagini proiectate pe scoarŃa calcarină, este percepută numai cea din emisferul dominant, 
cealaltă suferă „un fenomen de ştergere” şi rămâne sub pragul perceptiv. În cazurile de 
dominanŃă amestecată, diferită, de exemplu pentru ochi şi pentru mână, apare disocierea şi 
conflictul între ceea ce realizează mâna şi ceea ce vede ochiul.  

ObservaŃiile făcute de Emil Verza, desfăşurate pe un număr mare de copii, au confirmat 
că întârzierile în apariŃia şi dezvoltarea limbajului sunt mai frecvente la stângaci, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, tulburările de limbaj sunt mai des asociate cu stângăcia.. Pe aceeaşi 
linie sunt semnificative şi datele unor autori de prestigiu. Beckey, din 50 de cazuri de copii 
stângaci, la 32 % a înregistrat tulburări de vorbire; H. W. Siemens la un număr de 67 de copii 
stângaci, înregistrează un procent de 22,5% dereglări ale limbajului oral.  O legătură şi mai 
directă este stabilită între stângăcie, stângăcia încrucişată sau ambidextria şi tulburările 
scrisului- disgrafia.  

Tulburările de organizare spaŃială acŃionează în planul percepŃiei literei, cuvântului, care 
solicită o anumită ordine în desfăşurare (de la stânga la dreapta) şi o anumită discriminare a 
elementelor. În cazul când predominanta emisferului dominant nu este clară, apare conflictul 
de dominantă, care conduce la inversiunea literelor în cuvânt, la „scrisul în oglindă” şi la 
tendinŃa de a citi cuvintele de la dreapta la stânga.  

În condiŃii normale de dezvoltare, stângăcia la copii reprezintă o fază tranzitorie, care se 
reduce treptat, pe măsura stabilirii şi consolidării raporturilor adecvate de subordonare dintre 
mecanismele integrative din cele două emisfere. Pe lângă maturizarea naturală a 
mecanismelor nervoase, atenuarea ei este condiŃionată şi de procesul învăŃării ( în sfera 
percepŃiei, motricităŃii şi limbajului). Pentru organizarea optimă a acestui proces, se impune 
decelarea din timp a fenomenului stângăciei şi elucidarea prealabilă, cât mai exactă, a 
cauzelor care stau la baza fiecărui caz în parte. 

S-a constatat că stângăcia generează o serie de dificultăŃi în formarea structurii limbajului 
scris. Aceasta reclamă o preocupare specială din partea învăŃătorilor. În primul rând, încă de 
la intrarea în şcoală (în clasa I) se impune necesitatea depistării şi luării lor în evidenŃă. În 
acest scop, în afară de discuŃiile cu părinŃii şi cu copiii înşişi, este necesară aplicarea, 
individual, a unor probe speciale pentru a determina gradul de extensiune a stângăciei şi a 
dezvălui semnele ascunse , mascate, ale ei. 

Formele şi manifestările tulburărilor citit – scrisului sunt: 
� Scris – cititul încet, lent, stacato ; 
� DificultăŃi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic  şi în înŃelegerea sensului 

convenŃional al simbolurilor lexiei; 
� DificultăŃi în respectarea regulilor gramaticale şi caligrafice; 
� Omisiuni de litere, grafeme şi cuvinte; 
� Adăugiri de litere, grafeme şi cuvinte; 
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�  Substituiri şi confuzii de litere, grafeme şi cuvinte; 
�  Contopiri şi comprimări de cuvinte; 
�  Nerespectarea spaŃiului paginii, sărirea şi suprapunerea rândurilor ; 
�   Scrisul servil şi citit – scrisul ca în oglindă. 
Metodologia  cercetării: 
  Cercetarea  de faŃă s-a desfăşurat la Grup Şcolar Cobadin, judeŃul ConstanŃa pe un 

eşantion de 30 de subiecŃi de vârstă şcolară mică. 
  Obiective: 
Obiectivul   general: 
Punerea în evidenŃă a specificului tulburărilor lexico – grafice  pe fondul tulburărilor de 

lateralitate. 
Obiective    interne: 
Alegerea unor probe pentru a pune în evidenŃă specificul tulburărilor lexico – grafice pe 

fondul tulburărilor de lateralitate; 
Alegerea unor probe de lateralitate pentru a pune în evidenŃă  lateralitatea rău afirmată 

sau încrucişată; 
Alegerea unui eşantion din populaŃia şcolară mică; 
Alegerea unor probe  de scris-citit pentru a pune în evidenŃă tulburările lexico-grafice. 
Ipoteza  I:  Dată fiind influenŃa tulburărilor de lateralitate asupra achiziŃiei limbajului 

scris – citit, presupun că acei copii cu tulburări de lateralitate au dificultăŃi în actul lexico-
grafic; 

Ipoteza  II:   Prin elaborarea şi aplicarea terapiei de corectare a tulburărilor de lateralitate 
presupun că se obŃin ameliorări în achiziŃionarea limbajului scris – citit 

 Instrumente de lucru 
1. Testul de inteligenŃă  Binet - Simon  - pentru stabilirea nivelului normal al inteligenŃei 
2 . Proba  „Tapping Ch. Walther”  - pentru stabilirea dexterităŃii manuale  la fiecare mână 
3. Proba  de  lateralitate  Harris – pentru stabilirea dominantei laterale 
4. Testul  de  dictare  ( personal) – pentru stabilirea tulburărilor lexico- grafice 
Lotul  experimental 
Pe baza ipotezei şi a obiectivelor formulate, cercetarea s-a efectuat pe un lot de copii de 

vârstă şcolară mică. Cercetarea  s-a realizat pe parcursul anului şcolar 2008-2009 la Grup 
Şcolar Cobadin, judeŃul ConstanŃa. Am selectat un eşantion de 30 subiecŃi cu intelect normal, 
aleşi în urma aplicării unor teste de lateralitate prin care s-a constatat că au tulburări de 
lateralitate. Elevii testaŃi sunt în clasa a II- a, având vârste cuprinse între  8 – 9 ani. Criteriile 
de selecŃie au fost vârsta şi prezenŃa tulburărilor de lateralitate. 

Testul de inteligenŃă  Binet - Simon  - toŃi subiecŃii au obŃinut coeficientul de inteligenŃă 
cuprins între 90 şi 110, deci în limite normale. 

Diagnosticarea tulburărilor de lateralitate 
Proba  „ Tapping” Ch. Walther  pentru stabilirea dexterităŃii manuale  la fiecare mână 

constă în executarea cu fiecare mână a unui număr cât mai mare de puncte timp de 5 secunde. 
Am observat faptul că aceşti subiecŃi au realizat un număr aproape egal de puncte atât cu 
mâna dreaptă cât şi cu cea stângă, ceea ce demonstrează lipsa dominanŃei laterale.  

Testul  de  lateralitate  Harris (testare iniŃială) 

 
Diagrama 4.     DominanŃa lateralităŃii ( testare  iniŃială) 



 

125 
 

Interpretarea  datelor: 
Proba de lateralitate Harris  a pus în evidenŃă faptul că toŃi cei 30 de subiecŃi prezintă 

tulburări de lateralitate. Există un număr de 11 subiecŃi cu lateralitate încrucişată şi un număr 
de 19 subiecŃi cu lateralitate afirmată .  Este necesară aplicarea unui program terapeutic pentru 
ameliorarea situaŃiei respective. 

 Pentru proba de dictare am propus un fragment din povestirea „ Bunicul” după Barbu 
Ştefănescu Delavrancea:  

„Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prispă. Se gândeşte. 
Numără florile care cad. Pletele lui albe şi creŃe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe. 
Părul, barba, sprincenele, peste toate au nins ani mulŃi şi grei. Numai ochii bunicului au 
rămas ca odinioară: blânzi şi mângâietori. Un băieŃandru şi o fetiŃă, roşii şi bucălăi, sărutară 
mâinile bunicului.”  

Am observat existenŃa unui număr mare de omisiuni, inversiuni, substituiri, adăugiri şi 
contopiri,ceea ce relevă faptul că aceşti subiecŃi prezintă tulburări lexico-grafice. 

Terapia  pentru corectarea tulburărilor de lateralitate  a avut un caracter interdisciplinar: 
� ExerciŃii de gimnastică a mâinii drepte; 
�  ExerciŃii pentru coordonarea mişcărilor la ambele mâini prin exerciŃii fizice, de lucru 

manual şi muzică; 
� ExerciŃii de coordonare oculo – motorie prin exerciŃii fizice, de scriere, de lucru 

manual şi muzică; 
� ExerciŃii grafice de lateralitate;  
� ExerciŃii grafice de scriere, de copiere, transcriere, dictare. 
Rezultatele cercetării 

 
 
Diagrama nr. 2( testare iniŃială)       Diagrama  nr. 3 Testul Tapping  ( testare finală) 
Se observă că dacă la testarea iniŃială diferenŃa de puncte realizată cu fiecare mână era 

nesemnificativă (de 7 puncte), la testarea finală, după aplicarea programului terapeutic, 
diferenŃa s-a mărit la 56 de puncte totale executate de cei 30 de subiecŃi, punându-se în 
evidenŃă o lateralitate de dreapta. Aceste date confirmă eficienŃa terapiei. S-a realizat o 
evoluŃie a dexterităŃii la ambele mâini, dar mai ales la mâna dreaptă. 

 
Diagramele nr. 3 şi  10             Proba de dictare ( testare iniŃială şi respectiv finală) 
Se observă o scădere a numărului de greşeli la proba de dictare pentru fiecare categorie în 

parte, iar ceea ce este mai important, a scăzut la aproximativ jumătate numărul inversiunilor, 
indice specific tulburărilor de lateralitate. 

Concluzii 
Pe baza acestor rezultate am demonstrat prima ipoteză pe care am presupus-o şi anume 

faptul că dată fiind influenŃa tulburărilor de lateralitate asupra achiziŃiei limbajului scris- citit, 
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acei copii cu tulburări de lateralitate au dificultăŃi în actul lexico – grafic. Pe parcursul 
desfăşurării experimentului am putut verifica necesitatea şi rolul intervenŃiei specializate în 
corectarea tulburărilor de lateralitate.  Prevenirea şi corectarea tulburărilor lexico-grafice 
constituie unul din obiectivele majore în ceea ce priveşte însuşirea corectă a limbajului scris – 
citit de către elevii de vârstă şcolară mică. 
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MODALITĂłI DE STIMULARE A CREATIVITĂłII ELEVILOR  LA LIMBA 

ROMÂNĂ  
PRIN LECłIILE DE COMPUNERE 

 
Înv. Otei Turchean 

Şcoala cu clasele I-VIII,“Aurel Vlaicu”, ConstanŃa 
                                                                          

 “Există, adesea, în prima copilărie, o prospeŃime a imaginaŃiei, o curiozitate neobosită, 
un fel de geniu poetic, pe care savanŃii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu 
mare greutate”. Această remarcă a filozofului francez Gaston Berger trebuie privită ca un 
îndemn în valorificarea celor mai de preŃ însuşiri ale vârstei fragede, copilăria: inventivitate, 
căutări pasionate, elanul spre aventură, înfruntarea riscurilor nebănuite. 

Dată fiind complexitatea epocii contemporane, omul actual şi cel al viitorului trebuie să 
fie mai mult ca oricând un rezolvitor de probleme şi un făuritor de decizii, un participant activ 
şi conştient la fluxul uriaş al progresului. 

Este menirea şcolii să vină înaintea acestui om creativ, să-l înarmeze cu un bagaj 
intelectual în stare să-l determine să facă faŃă rigorilor epocii în care trăieşte, să-l pregătească 
pentru anii ce vor veni.  

Limba română, prin compunere, este cea care prin excelenŃă pune în valoare capacităŃile 
creatoare ale elevului. Uzând de un material informativ asimilat, asigură dezvoltarea 
capacităŃilor aptitudinal-creatoare ale acestuia (fluiditate, flexibilitate, sensibilitate).  

Pe coala albă de hârtie, copilul scăpat din chingile realului, poate escalada în voie culmile 
semeŃe ale visului, umplându-şi plămânii de aerul tare al fanteziei, cei care vin după ei, 
urmând să traducă în viaŃă, ceea ce el a plasmuit doar.  

Important este să trezeşti în elev trebuinŃa de a crea, care constituie atât pentru copil, cât 
şi pentru om, în general, nevoia vitală de a trăi. Pornind de la această idee, în anul acesta 
şcolar (2009-2010), la clasa a III-a pe care o conduc, am încercat un experiment asupra 
antrenării potenŃialului creativ al elevilor. Am plecat de la ipoteza că prin găsirea unor 
procedee diverse de punere în valoare a unor componente necesare activităŃii de creatie, se 
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poate cultiva la elev abilitatea intelectuală, necesară performanŃei creatoare, în general şi la 
lectiile de compunere, în special. 

În acest sens, stabilirea de comparaŃii, analogii, scurt-circuitarea acestora în metafore, 
formularea de întrebări, supoziŃii, costituie conŃinutul însuşi al probelor la care sunt supuşi 
elevii. 

Eşantionul experimentat a cuprins 21 de elevi aparŃinând unor grupe diferite, în ceea ce 
priveşte dezvoltarea potenŃialului creativ. 

Cercetarea a respectat următoarea schema:  
1. Diagnosticarea potenŃialului creativ iniŃial al lotului selectat;  
2. Antrenament de tip creativ; 
3. Retestarea potenŃialului creativ prin aceleaşi probe. 
Experimentul s-a desfăşurat pe fondul unui climat creativ, instituit treptat la nivelul 

clasei, urmărindu-se apariŃia următorilor factori:  
1. Invitarea clasei în a da cât mai multe soluŃii la aceeaşi problemă pusă, lăsând timp 

pentru generarea răspunsurilor;  
2. Receptivitatea, răbdarea de a asculta toate răspunsurile elevilor, neîntrerupându-i, fără 

a formula vreo apreciere imediată, acordând o aceeaşi încredere tuturor elevilor; 
3. Acceptarea de întrebări – în loc de soluŃii imediate - cu scopul de a clarifica elevilor 

problema pusă;  
4. StrăduinŃa de a găsi – în timpul evaluărilor – un element pozitiv în fiecare din soluŃiile 

şi întrebările formulate;  
5. Coparticiparea elevilor la evaluarea răspunsurilor. 
Factorii menŃionaŃi asigură un înalt grad de cooperare, distanŃa învăŃător-elev fiind vizibil 

micşorată. Este înlăturată şi “teama de a nu greşi” care îi timorează pe elevii timizi, dezvoltă 
încrederea în forŃele proprii, competivitatea în cadrul grupei. De fiecare dată, elevilor le erau 
comunicate performanŃele obŃinute la fiecare probă, de îndată ce erau prelucrate. 

Antrenamentul s-a desfăşurat de-a lungul unui semestru. Timpul afectat pentru fiecare 
probă a fost de 40 minute, urmărind să nu îngrădească posibilităŃile de răspuns. 

Antrenamentul a cuprins următoarele tipuri de probe:  
1. Generativ-metaforice;  
2. Imaginativ-inventive;  
3. Problematice. 
1. Proba generativ-metaforică cuprinde un număr de 12 termeni (în majoritate 

substantive): umbra, dor, luna, copilărie, gând, nori, toamna, mov, foc, zâmbet, stele, 
aşteptare. Sarcina elevilor a fost de a elabora cât mai multe şi mai variate comparaŃii şi 
metafore pentru fiecare termen în parte.  

2. Proba de tip imaginativ-inventiv solicită elevilor compoziŃii pe marginea întâlnirii cu 
un personaj imaginar – primăvara, toamna, frunza – sarcina în care conlucrează factorul 
cognitiv, imaginativ, afectiv, estetic. Elevii trebuie să descopere, să născocească singuri 
probleme cu privire la anumite lucruri despre care se credea că s-a spus tot. În analiza 
compunerilor nu interesează atât exactitatea ideilor, cât multitudinea, diversitatea şi 
originalitatea acestora, evidenŃiind astfel efortul imaginativ-inventiv. 

3. Proba de tip problematic - Spre deosebire de metoda de activare folosită adesea în 
procesul instructiv, potrivit căreia, adresând întrebări clasei o activează, proba de tip 
problematic reprezintă o inversare a rolurilor între învăŃător-elev. De data aceasta, cei care 
formulează întrebările – oral sau în scris – sunt elevii. Li s-a cerut elevilor să formuleze:  

a) cât mai multe întrebări cu privire la – “piatră”, “foc”, “aer”, “stele”, “frunză”, “ocean”; 
b) cât mai multe întrebări la care ar dori să afle răspunsul; 
c) descoperirile, invenŃile pe care ar vrea să le facă. 
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Pentru majoritatea elevilor, proba a avut un caracter inedit. ObişnuiŃi să primească 
întrebări, s-au văzut acum puşi în situaŃia de a descoperi ei însuşiri necunoscute.  

Rezultate şi interpretări 
1. PotenŃialul creativ iniŃial - În analiza rezultatelor, s-a avut în vedere atingerea celor 3 

parametri ai creativităŃii: fluenŃa, flexibilitate, originalitate. După aplicarea primei probe a 
reieşit existenŃa unui lot eterogen sub aspectul creativităŃii. Aproape 50% din numărul elevilor 
cuprinşi în experiment se află sub medie. În rezolvarea sarcinilor, elevii, în majoritate, nu 
încearcă o selectare a răspunsurilor, făcând apel la modele din realitatea imediată. Aceste 
răspunsuri sunt puŃine şi doar sub forma de comparaŃii simple. De exemplu:  

umbra – “loc uitat de soare”; 
luna – “regina nopŃii”; 
copilărie – “ca un vis”.  
Rezultatele obŃinute şi la celelalte două probe scot în evidenŃă nivelul scăzut al 

originalităŃii. Au fost însă şi elaborări ale elevilor care s-au remarcat prin inedit. Acestea 
excelau prin stilul fantastic şi mai puŃin ştiinŃific. Consemnez un răspuns ce denotă 
originalitate, cât şi particularităŃi de stil:  

Frunza 
Un vântuleŃ liniştit aduce cu el miresme de toamnă. 
Frunzele îngălbenite se desprind de pe ramurile copacilor una câte una. Alergăm prin 

parc, răscolind cu picioarele covorul de frunze moarte aşternut pe jos. Deodată, dintr-un fag, 
se desprinse o frunză arămie, legănându-se ca o şoaptă, ca o aripă de fluture şi, strecurându-
se uşor trecu pe lângă urechea meaâ. Am urmărit-o cu privirea cum se lasă purtată de vânt, 
parcă cerând ajutor. M-am apropiat de locul unde căzuse şi am întrebat-o de ce e tristă. Mi-a 
răspuns cu ultima ei suflare:  

- Pentru mine, totul s-a sfârşit! De acum mă vor călca toŃi în picioare, până când iarna 
mă va acoperi cu mantia pufoasă de nea. 

Am plecat din parc, călcând uşor să nu tulbur frunzele din somnul lor de veci. 
Dumitras David, cls a III-a D  

2. ParticularităŃi ale potenŃialului creativ în timpul antrenamentului - Analiza 
performanŃelor pe parcusul antrenamentului a fost impusă de sarcina pe care mi-am propus-o, 
aceea de a incita pe elevi. În niveluri superioare de creaŃie, surprinde evoluŃia celor trei 
parametri menŃionaŃi ai creativităŃii. Nu se poate spune ca performanŃele obŃinute în diferite 
momente ale antrenamentului orientează pe învăŃător asupra traiectoriilor evoluŃiei creaŃiei 
elevilor. Pronosticurile făcute de mine au dat, uneori, greş. Elevii, care păreau că “au dat 
totul” depăşeau brusc performantele monotone, manifestând un interes deosebit pentru probe. 
Saltul calitativ este evident acum. Elevii consemnează toate răspunsurile ce le vin în minte. 
Inventivitatea este descătuşată. Ei trec de la compuneri “şablon”, la producŃii neaşteptate ca 
originalitate. La proba generativ-metaforică, elevii nu se mai opresc la elaborări bazate pe 
definiŃii sau comparaŃii simple, ci lărgesc aria analogiilor, evidenŃiază sensuri noi ale 
cuvintelor. De exemplu: 

zâmbet  - o floare ce-Ńi înfloreşte pe faŃă când eşti fericit;  
             - un pitic care îŃi stropeşte faŃa cu bujori roşii; 
foc - limbi care ameninŃă la fiecare pas; 

- zeul culorilor roşu, galben, portocaliu; 
- zmeul ce mănâncă lemn; 

umbra – al doilea trup ce-mi aparŃine. 
3. PotenŃialul creativ final - Rezultatele finale atestă ideea că termenul de potenŃial 

creativ slab este impropriu atât timp cât lotul de elevi supus observaŃiei nu a trecut printr-un 
antrenament. Astfel, în urma antrenamentului, datele ilustrează creşterea performanŃelor la toŃi 
parametrii (fluenŃa, flexibilitatea, originalitatea), cu precădere la originalitate. Se poate deduce 
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că – în absenŃa unui antrenament corespunzător – potenŃialul creativ evoluează înr-un ritm 
lent.  
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MODELUL DASCĂLULUI ÎN CULTIVAREA INTERESULUI ELEVILOR 
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Institutor Paris Mariana 

Colegiul NaŃional de Arte „Regina Măria" 
ConstanŃa 

 
Procesul educaŃional „îmbracă" şi forme de muncă didactică complementare lecŃiei 

obişnuite. Acestea sunt activităŃi desfăşurate în şcoală, în afara orelor de clasă şi cele 
desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităŃi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea 
atentă a învăŃătorului. Aceste tipuri de activitate au cuprins: excursii, drumeŃii, vizite, 
programe artistice susŃinute de elevi, spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra pieselor 
vizionate, întâlniri cu persoane care îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii (mediu, 
poliŃişti, veterani de război, oameni de ştiinŃă). 

ActivităŃile sunt apreciate atât de către elevi, cât şi de factorii educaŃionali pentru că: 
urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŃelor exercitate în procesul de învăŃământ;  

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor; 
• organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al şcolarilor;  
• formele de organizare au un caracter recreativ; 
• elevii îşi manifestă spiritul de iniŃiativă; 
• participarea este liber consimŃită, necondiŃionată, constituind un suport puternic pentru 

activitatea susŃinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;  
• sunt caracterizate de optimism şi de mult umor; 
• creează un sentiment de siguranŃă şi încredere tuturor participanŃilor; 
• contribuie la dezvoltarea personalităŃii armonioase a copiilor. 
Prin activităŃile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea unor atitudini 

şi comportamente democratice la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare şi solidantatea de 
grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acŃiona şi rezolva probleme în mod 
responsabil, ca şi întărirea colaborăm lor cu părinŃii şi a părinŃilor cu şcoala. Înainte de a iniŃia 
activităŃile extraşcolare, am solicittat „idei" din partea copiilor şi le-am cerut să se implice 
direct în organizarea unor activităŃi care vizează dezvoltarea capacităŃii lor de proiecŃie - 
planificare, de decizie şi de asumare a riscului, de colaborare şi de evaluare a rezultatelor. 
Înainte de a iniŃia activităŃile extraşcolare, am beneficiat de sprijinul pănnŃilor. Unii dintre 
aceştia au fost prezenŃi alături de copiii lor în excursii şi drumeŃii, iar auditoriul, spectatorii 
serbărilor sau şezătorilor noaastre au fost în cea mai mare parte părinŃii, în acest fel crescând 
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implicarea lor sistematică în viaŃa şcolii, interesul pentru o educaŃie integrală şi integratoare a 
elevilor. 

Vom da exemple de câteva activităŃi extracurriculare care socializează, umanizează, 
bucură, destind, contribuie la recunoaşterea realităŃii. 

Concursurile pe diferite teme sunt foarte atractive pentru copii. Acestea dau posibilitatea 
copiilor să demonstreze practic ce au învăŃat la şcoală, acasă. Concursurile cu premii sunt 
necesare în dezvolatarea creativităŃii copiilor. Pot fi concursuri de interpretare, recitare, 
muzică, desene, sportive, concursuri pe diferite teme. 

Prin conŃinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, Serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor (vezi anexa 1, Culegerea E serbare, 
e sărbătoare). 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacŃie străduinŃele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte, la fel ca şezătoarea 
literară. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinŃa sinceră de succes, sudează colectivul, 
impulsionează în mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească. 
Considerăm că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în program, pentru a se simŃi 
integrat în colectiv. Lucrarea E serbare, e sărbătoare (Mariana Paris, Editura Boldaş, 
ConstanŃa, 2005) scrisă Mamei, în amintirea serilor când îmi pregătea costumele pentru 
serbare, a fost concepută ca un material de sprijin pentru activităŃile extracurriculare tip 
serbare şcolară şi este destinată în principal colegelor foarte tinere, ce păşesc acum în tainele 
meseriei nobile pe care ne-am ales-o, aceea de a modela mintea şi sufletul învăŃăceilor ce ne 
ghidează întreaga existenŃă. 

Ea se bazează pe un suport bibliografic divers, îmbinând versuri din clasicii literaturii 
române: Mihai Eminescu, George Coşbuc, Vasile Alecsandri, George Topârceanu, Şt. O. Iosif 
ş.a., cu versuri din poeŃii ce şi-au dedicat scrierile lor în principal copiilor: Otilia Cazimir, 
Elena Farago, Nina Cassian, Elena Dragoş, Ana Ruse, Marcela Peneş. 

Sunt cuprinse cântece diverse dedicate anotimpurilor, mamei, sărbătorilor, vacanŃelor, 
precum şi scenete vesele ce-şi au subiectul în aceeaşi lume mirifică, a copilăriei, scrise de 
nume sonore precum: Alecu Popovici, Ana Blandiana, Vasile Poenaru ETC. 

Lucrarea oferă materiale pentru şapte tipun de serbări: 
Serbarea Abecedarului 
Serbarea de Crăciun 
Serbarea de Paşti 
Serbarea de 8 Martie 
Serbarea de 1 Iunie 
Serbarea de 1 Decembrie, Ziua NaŃională 
Serbarea de sfârşit de an şcolar 
Din experienŃa noastră, am văzut că orice serbare este o sărbătoare atât pentru elevi, cât şi 

pentru dascălii lor şi nu în ultimul rând pentru părinŃi. Prin conŃinutul bogat şi diversificat al 
programului, serbarea şcolară valorifică varietatea preocupărilor elevilor, le dezvoltă gândirea 
creatoare, întrucât ei se vor preocupa nu numai de propriul rol, ci vor participa şi la 
confecŃionarea decorurilor, costumelor, la selectarea mişcărilor scenice. Ea evaluează talentul, 
munca şi priceperea colectivului şi ale fiecărui copil în parte. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinŃa sinceră de succes sudează colectivul, 
impulsionează în mod favorabil, iar elevul trăieşte clipe de desfătare sufletească. Organizarea 
unei serbări este un excelent prilej de atragere a elevilor spre lectură, îi dezvoltă afectiv în 
sensul dragostei de Ńară, de părinŃi, al respectului faŃă de dascăli şi colegi, al credinŃei în 
Dumnezeu, le amplifică generozitatea, modestia, cinstea, înŃelepciunea, bucuria jocului şi a 
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vacanŃelor. Ea valorifică măiestria noastră didactică şi ne oferă un excelent prilej de a ne pune 
în evidenŃă personalitatea. 

Ce trebuie să facem pentru a obŃine succesul dorit? Aceasta este întrebarea pe care şi-o 
pun slujitorii muzei teatrale, Thalia, de peste 2000 de ani. Răspunsul este greu? Nu. Trebuie 
să iubim acest gen de activitate care apropie sufletele şi le amplifică viaŃa, aducându-le acolo, 
în miezul lor, o oază de lumină, căldură şi împlinire. 

Un rol deosebit revine activităŃilor în BIBLIOTECA ŞCOLARĂ, aceasta stimulând creativitatea, 
lectura, ajutându-1 pe elev la dezvoltarea şi îmbogăŃirea vocabularului cu expresii ŞI cuvinte 
frumoase pe care elevul le poate folosi în orice context. 

Nu există domeniu al activităŃii umane în care să nu se manifeste o puternică înrâurire a 
actului educativ din activitatea la clasă cu cea din afara clasei şi extraşcolară. 

Vizitele la Biblioteca JudeŃeană instituŃie cu care am încheiat un parteneriat educaŃional 
pe o perioadă nedeterminată, permite elevilor mei să participe la toate activităŃile culturale 
organizate aici: expoziŃii de carte, vernisaje de pictură ale copiilor din România şi din 
străinătate, concerte, lansări de carte etc. Am început prin a prezenta elevilor fiecare sală de 
lectură precum şi depozitele de cărŃi ale bibliotecii, apoi am mers la fişier şi i-am învăŃat cum 
să caute cartea care îi interesează şi într-o zi anume, am fost special pentru obŃinerea 
permiselor de cititor, pentru a împrumuta cărŃi. Lunar ei pregătesc un portofoliu cu impresii 
legate de lectura suplimentară parcursă. Organizăm şezători literare cu prilejul anumitor 
evenimente literare jubiliare: M. Eminescu, I. L. Caragiale,    G. Coşbuc, V. Alecsandri etc, 
unde se citeşte, se recită, se fac dramatizări, se prezintă portofoliile cele mai documentate, 
activităŃi ce menŃin mereu treaz interesul pentru lectură. 

Şi pentru că tema aleasă de mine este Modelul Pascalului în cultivarea interesului elevilor 
pentru lectura suplimentară şi creaŃie literară, după douăzeci şi cinci de ani de experienŃă în 
activitate, m-am străduit să creez eu însămi ceva pentru ei, o cărticică ce le va îmbogăŃi 
biblioteca, dar şi sufletul cu sentimentul că doamna lor învăŃătoare s-a străduit şi pe această 
cale să-i menŃină în lumea mirifică a cărŃii. Am creat împreună cu scriitoarea Ana Ruse câteva 
poveşti superbe („SeminŃele iubirii", „Dinozaurul cel bun", „łinutul neprihănit devenit rai", 
„Crăiasa din adâncuri", „Licoarea vieŃii", „Voinicul răsplătit" ş.a.), poveşti pline de 
înŃelepciune, bunătate şi iubire, valori umane ce simŃim că încep să se clatine la generaŃiile 
actuale de copii. În cuvântul înainte, adresat copiilor sub forma unei scrisori deschise prin 
care îi îndemn spre lectură, un pasaj al scrisorii exprimă exact tema simpozionului: „copii, nu 
vă îndepărtaŃi de iubire; citiŃi poveşti, ele sunt pline de seva iubirii, sunt adevărate diamante 
de suflet". Cărticica, intitulată sugestiv „Moş Crăciun ne aduce poveşti", a fost lansată la 
Biblioteca JudeŃeană de Crăciunul anului 2007 şi a avut asupra lor un impact extraordinar, 
primind-o în dar chiar din mâna lui Moş Crăciun. 

Cea mai plăcută constatare a faptului că elevul citeşte este aceea că la un moment dat, 
acumulând cultură generală, experienŃă, devine el însuşi creativ. Am avut de atâtea ori 
revelaŃia să ascult poezii, eseuri, de o valoare artistică şi literară absolut deosebită pentru 
vârste atât de mici. Ca dovadă că ne îndeplinim cu cinste şi mândrie menirea, vă voi prezenta 
în încheiere un debut literar într-o prestigioasă revistă literară constănŃeană, al unei fetite de 
numai zece ani, un colaj de versuri despre anotimpuri, pe care ea şi l-a întitulat „Anotimpuri, 
zboruri fermecate". Exemplele ar putea continua. 

Închei cu un celebru citat din Anatole France: „Dibăcia învăŃătorului nu este decât aceea 
de a trezi curiozitatea minŃilor tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care 
numai fiinŃele fericite o au vie şi sănătoasă. CunoştinŃele vârâte cu de-a sila în minte o astupă, 
o înăbuşă." 
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STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR   
ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Inst. EnuŃa Rotaru  

Şcoala „Remus Opreanu” ConstanŃa 
 

  Cultivarea spiritului inovator constituie una din sarcinile şcolii de azi, într-o vreme 
când operaŃiile stereotipe din producŃie sunt efectuate de maşini automate, conduse de 
calculatoare. Creativitatea reprezintă o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă 
realizarea unor produse originale, opere noi. Ea este proprie tuturor indivizilor umani, în 
special copiilor, în condiŃii fiziologice. Astfel, fiecare copil dispune de un potenŃial creativ, 
adică de anumite trăsături sau însuşiri favorizante actului creator. Deosebirile se exprimă prin 
intensitatea cu care se manifestă acest potenŃial şi prin domeniul în care se aplică. 

 „Creativitatea este capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare, procesul prin care 
se realizează produsul şi orice rezolvare de probleme noi”.  

Copiii au capacitatea de a percepe frumosul, de a vibra în faŃa celor mai „slabe” nuanŃe. 
Ei pot imagina prin „cuvânt”sau „culoare” o lume misterioasă, tulburătoare, dar atât de 
frumoasă. Resursele creative ale copilului sunt nebănuite. 

Trecerea de la predarea – învăŃarea reproductivă la cea creativă nu reprezintă doar o 
simplă opŃiune didactică, ci chiar „esenŃa celei de-a cincea revoluŃii în sfera educaŃiei”.  

 ÎnvăŃarea creativă este un deziderat general, compunerile constituind doar o modalitate 
de reflectare. ÎnvăŃarea creativă presupune o serie de cerinŃe specifice: 

� cadrul didactic să insufle elevilor, prin modul de prezentare a informaŃiilor, prin stilul său de 
reflectare, 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 

manifastarea liberă, spontană, fară frica de a greşi, de a primi sancŃiunea, aprecierea critică imediată, 
crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare, netulburată; 

� direcŃionarea potenŃialului 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 satisfacŃie, contribuie la dezvoltarea spiritului de iniŃiativă, la formarea abilităŃii de a aborda 
problemele întreprinzător şi dinamic; 

Manifestarea creativităŃii elevilor depinde foarte mult de relaŃia învăŃător – elev, care 
trebuie să fie deschisă unui dialog permanent, să faciliteze instalarea unui climat psihic 
caracterizat prin tonalitatea afectivă pozitiă. „Nu mai puŃin importantă este stimularea 
efortului personal al elevului şi stimularea tendinŃei acestuia de a aduce o contribuŃie 
proprie, de a fi original, inventiv, creator”.  

Dezvoltarea şi cultivarea creativităŃii se poate înfăptui în diverse moduri şi la toate 
disciplinele, dar textul literar oferă multiple posibilităŃi în acest sens, cultivând un limbaj 
expresiv şi nuanŃat. Puterea cuvântului dă sentimentul curajului de a-şi exprima ideile, 
eliberându-se de teama paralizantă a criticii altora, oferă posibilitatea de a exploda în 
splendoarea imaginilor lumii, de a căuta răspunsuri în multimea de cunoştinŃe de care dispune 
şi vrea să le deŃină. Limba devine un instrument de afirmare şi de confirmare a dezvoltării 
intelectuale, un instrument de construcŃii plastice care prevede posibilitatea saltului calitativ 
spre forme expresiv-imaginative elevate, cu un anumit grad de originalitate. Incitându-l la 
creaŃie, dăm copilului şansa să trăiască şi să transmită sentimente, stări afective, stimulându-i 
nevoia de activitate, încredere în propriile forŃe de exprimare. 
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Copilul trebuie să trăiască, să vadă, să audă, să simtă, să creadă, în ceea ce citeşte, să vadă 
dincolo de cuvânt. Prin explicarea sensului figurat al cuvintelor, al figurilor de stil folosite de 
autor, prin analogii şi contraste, copilul este condus spre descifrarea mesajului artistic, iar mai 
apoi este lăsat să interpreteze singur, să emită păreri personale asupra celor citite. 

Textele literare oferă modele de limbă, orientează elevii în redarea liberă, în exprimarea  
„originală”, dar şi în elaborarea unor compoziŃii proprii. În aceste exerciŃii, capacitatea de 
esenŃializare şi de sinteză, chiar dacă apare într-o formă firavă trebuie să fie încurajată pentru 
că înseamnă  un pas important în dezvoltarea spiritului creator. 

Putem stimula creativitatea elevilor încă din clasa I, antrenându-i în cât mai multe jocuri 
de rol. Trebuie să fim conştienŃi de multiplele valenŃe formative ale acestui procedeu metodic. 
În cadrul acestuia trebuie stimulaŃi în primul rând elevii care folosesc un limbaj expresiv, 
pentru a-i motiva şi pe ceilalŃi – să se străduiască să realizeze şi ei creaŃii cât mai reuşite. 

Un alt mod prin care elevii sunt solicitaŃi în compoziŃii pe parcursul orelor de literatură 
română, sunt exerciŃiile prin care se extind povestirile: 

„ImaginaŃi-vă un altfel de sfârşit” sau „Ce s-ar fi întâmplat dacă.....?” 
Putem utiliza exerciŃii de tipul „Cuvântul interzis”, „Construieşte comparaŃii”, „RealizaŃi 

călătorii imaginare în lumea cărŃilor, a florilor, a animalelor”. 
Folosind cuvântul, copilul se joacă cu plăcere, pentru că „nicio jucărie nu e mai frumoasă 

ca jucăria de vorbe” (Tudor Arghezi).  
Cu succes am folosit exerciŃiile de descriere a  unor obiecte prin completare: Ce este? (se 

prezintă o floare): 
1. o floare 
2. o floare roşie 
3. o floare roşie, mică 
4. o floare roşie, mică, parfumată 
5. o floare roşie, mică, parfumată, gingaşă 
O activitate prin care venim în sprijinul stimulării creativităŃii în cadrul orelor de limbă şi 

literatură română este şi „Tema campionilor”. 
Este o temă benevolă, o fac doar elevii care doresc. Ea poate avea diverse teme: un dialog 

cu fata leneşă; cu peştişorul fermecat, o călătorie pe planeta piticilor; să completeze versul 
care lipseşte: 

a) „Păpuşica mea frumoasă/.........................................................” 
b) „CăŃeluşul meu ar vrea/............................................................” 
c) „Bate vântul cu putere/.............................................................” 
d) „O lalea şi o zambilă/...............................................................” 
Nu trebuie uitat nici exerciŃiul „Cuvântul interzis” – primăvara 
Exemplu: În ce anotimp vin păsările călătoare ? 
În anotimpul când înfloreşte ghiocelul. 
În anotimpul când natura se trezeşte la viaŃă. 
În anotimpul pomilor înfloriŃi. 
ComparaŃia şi metafora sunt nuclee generative realizând sesizare de asemănări, posibiltăŃi 

de completare, de clarificare a expresiei directe sau dezvăluire, de relevarea unor sensuri 
ascunse ale unor expresii. 

Se poate cere elevilor mai mari (clasele III-IV) să construiască comparaŃii facând o 
pregătire în prealabil. 

„Construieşte comparaŃii”: - apă limpede – ca lacrima; 
                                             - ochi negri – ca mura; 
                                             - păr negru – ca abanosul. 
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Se pot implica elevii în identificarea expresiilor deosebite din poeziile lui V. Alecsandri: 
comparaŃii (fulgii...ca un roi de fluturi albi, soarele...ca un vis de tinereŃe, ca fantasme albe 
plopii).           

ExerciŃiile metaforice (fără utilizarea termenului de „metaforă”) ocupă un loc important 
în dezvoltarea creativităŃii. Ele Ńin de substanŃa operei de artă, ajută la decodarea mesajului 
artistic, al creaŃiei literare. 

Metaforele „arc sângeros de lumină”, „fierbere de flăcări” (M. Sadoveanu – Ciocârlia), 
„uriaşă lespede de cristal” (E. Gârleanu – Singuratecii) au dus la crearea unei imagini 
artistice în imaginaŃia copiilor. În poezia „Iarna“, de V. Alecsandri, elevii descoperă 
următoarele expresii poetice: cumplita iarnă, umeri dalbi, întinderea pustie, lungi troiene 
călătoare. Expresiile poetice au fost puse în relaŃie cu alte expresii din lecturile studiate, 
contribuind la realizarea unor texte expresive, originale. 

Primul vers din pastelul  „Toamna” de O. Goga conŃine o metaforă „văl de brumă 
argintie” –grădina capătă alt aspect sub învelişul de brumă care acoperă florile, asemenea 
unui văl. În acelaşi pastel, dumbrava se află sub povara norilor, care în ninsoarea lor greoaie 
„îşi poartă plumbul”. Metafora „plumbul”sugerează culoare şi apăsare, culoarea dominantă 
este cenuşiul sugerat de norii „suri”, iar apăsarea este redată de greutatea norilor. În textul 
„VeveriŃa” de M. Sadoveanu se utilizează comparaŃii, epitete referindu-se la veveriŃă: „ghem 
de blăniŃă de culoarea flăcării”, „puişor al fagului”, „ochişori ca două boabe de rouă ori de 
lacrimi”, „flacără măruntă”, „puful ei de flacără”. 

Personificarea este o altă figură de stil ce se poate folosi la clasele a III-a şi a IV-a, fără a 
utiliza termenul, explicând că animale sau obiecte neînsufleŃite se pot compara sau pot simŃi 
ca oamenii. În poezia „Somnoroase păsărele”,ei vor observa că izvoarele „suspină”, codrul 
„tace”, lebăda merge „să se culce”, şi chiar florile „dorm”. În fabula „Musca la arat”, de Al. 
Donici, muştele poartă un dialog, iar în „Judecata vulpii” omul conversează cu vulpea şi 
şarpele; iepuraşul din satira „Fricosul”, de Emil Gârleanu poartă un dialog mental cu el însuşi. 

O altă operă literară este poezia „Iarna”,de V. Alecsandri, în care poetul personifică iarna: 
„cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, cu o zale argintie se îmbracă mândra Ńară, norii fug, 
doritul soare... dezmiardă oceanul de ninsoare.” 

Un alt procedeu stilistic este inversiunea. Un exemplu îl constituie inversiunea din prima 
strofă a poeziei „De pe-o”bună-dimineaŃă” a Otiliei Cazimir. Operând schimbările necesare, 
conform topicii, strofa ar deveni: „A sărit un gândăcel/Cu mustăŃile de aŃă/De pe-o “bună-
dimineaŃă/Cu tulpină de cârcel”. 

RepetiŃia presupune folosirea succesivă a unui sunet, cuvânt sau a unui grup de cuvinte 
pentru a impune atenŃiei o imagine semnificativă, o idee, o acŃiune sau un obiect. 

În poezia „Scrisoarea III”, Mihai Eminescu foloseşte verbul „a veni” de 4 ori, subliniind 
prin aceasta sosirea vijelioasă a oştirii române , hotărâtă de a obŃine biruinŃa. 

În poezia „Iarna”, V. Alecsandri întâlnim repetiŃia „ziua ninge, noaptea ninge, dimineaŃa 
ninge iară”. 

Prin activităŃile de învăŃare pe care le propunem elevilor putem stimula gândirea şi 
implicit creativitatea. Iată câteva exemple: 

- Identifică substantivele cu rol de însuşiri ale altor substantive (nori) de zăpadă, (roi) de fluturi,                
(-ntinderea)  fără urme, fără drum. 

- GăsiŃi adjective deosebite pentru substantivele: zăpada (imaculată, pufoasă, sclipitoare) şi 
iarna (călătoare, mândră, argintie, cumplită). 

- ScrieŃi însuşiri deosebite exprimate prin alte părŃi de vorbire pentru aceste substantive: 
Zăpada ca o mantie, iarna de cleştar. 
- CitiŃi adjectivele înaintea substantivelor! 
- SpuneŃi în alt mod, dar expresiv: oceanul de ninsoare (de flori, de nisip, de gheaŃă), fluturi albi 

plutesc în aer (zburdă în văzduh, se prind în gene, se topesc în palmă). 
- Identifică adjectivele din text 
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Rolul mesajelor scrise rămâne doar unul orientativ, care să încurajeze şi să stimuleze 
creativitatea, libertatea gândirii. 

Textul nu trebuie tratat simplist, sub pretextul că ne adresăm unor copii ce nu au 
capacitatea de a înŃelege limbajul metaforic sau anumite aspecte, ci urmând îndemnul lui 
George Coşbuc: „ca să poŃi povesti copiilor, trebuie să-i iubeşti, trebuie să cauŃi a le pricepe 
firea şi lumea aparte în care trăiesc, considerându-i ca şi pe oamenii mari”. 

Textul literar oferă permanent ocazii de a servi ca punct de plecare pentru exerciŃii de 
dezvoltare a creativităŃii elevilor. Incitând mereu copilul vom urma îndemnul poetului Tudor 
Arghezi: „să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorŃească, nici să zacă, nici să 
moară. Ele sunt comoara noastră de mare avuŃie.” 

Citind, desenând, comentând, copiii învaŃă.... „să gândească”, deprinzând strategii ale 
gândirii logice, învăŃând să pună întrebări, să exprime, dar şi să susŃină puncte de vedere, să 
comenteze, să evalueze, să imagineze. Folosind cuvântul, copilul se joacă cu plăcere, pentru 
că „nicio jucărie nu e mai fumoasă ca jucăria de vorbe.” (T. Arghezi) 
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DEZVOLTAREA POTENłIALULUI CREATIV  
PRIN DISCIPLINA OPłIONALĂ „NOI, ARTIŞTII” 

 
Inst. Iuliana Virginia Vizan 

Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe łiŃeica” 
ConstanŃa 

 
 „Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi 

mai puŃin decât muncă. Este o punte dintre joc şi muncă.” 
           (Daniela Istodor, „Didactica”, nr. 9/ 2009) 

 
Stimularea potenŃialului creativ al elevilor reprezintă una dintre principalele priorităŃi ale 

educaŃiei în lume. Este de mult recunoscut faptul că fiecare copil normal se naşte cu un 
anumit potenŃial creativ. Acest potenŃial se „destramă” însă 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 manieră nouă sau necenzurată, de a sesiza o problemă acolo unde alŃii nu cred 
că există şi de a descoperi soluŃii efective la aceste probleme.  

În şcoală, nu se poate vorbi de creaŃii de mare originalitate decât la elevii excepŃionali, la 
ceilalŃi fiind vorba doar de un potenŃial creativ ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în 
procesul de învăŃământ, cât şi în cadrul activităŃilor extraşcolare. Dar pentru a putea dezvolta 
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cu adevărat eficient acest potenŃial creativ al micului şcolar trebuie mai întâi înlăturate o serie 
de bariere, de blocaje, cum ar fi: 

a. Blocajele culturale: 
• conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic); 
• neîncrederea în fantezie şi preŃuirea exagerată a gândirii logice; 
b. Blocajele metodologice: 
•    rigiditatea tiparelor (algoritmilor) – care închistează gândirea divergentă, creativă; 
•    fixitate funcŃională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deşi 

ele ar putea oferi lejer şi alte utilizări); 
•    critica prematură;  
c. Blocaje emotive: 
• teama de a nu greşi; 
• graba de a accepta prima idee; 
• descurajarea rapidă; 
• tendinŃa exagerată de a-i întrece pe alŃii. 
Ca învăŃătoare, mi-am propus să elimin din calea elevilor mei aceste blocaje, să mă 

deschid odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăŃământului formal. Astfel, în acest 
an şcolar, 2009 – 2010, am proiectat, organizat şi coordonat disciplina opŃională „Noi, 
artiştii”, ce propune micuŃilor mei elevi un curriculum integrat, adaptat particularităŃilor lor 
individuale şi de vârstă, curriculum ce se constituie într-un antrenament formativ al 
competenŃelor de comunicare, utilizând un limbaj specific artelor, în primul rând. 

Împreună cu părinŃii elevilor, am ales acest curriculum integrat considerând că, într-o 
lume cu excesive tendinŃe de tehnicizare, este important să le transmitem micuŃilor şcolari 
sentimente artistice şi estetice, să le ridicăm nivelul de vibraŃie spirituală. 

Consider că această disciplină îmi facilitează efortul de a-i învăŃa pe elevi: să recite corect 
o poezie, să interpreteze un rol, să „trăiască” un text, să-i surprindă mesajul, dincolo de 
cuvinte, să cânte, dar şi să asculte cântece, să danseze, să realizeze diferite obiecte, să-şi 
exprime sentimentele în diferite moduri... De asemenea, prin activităŃile desfăşurate, 
opŃionalul contribuie la realizarea unor obiective majore ale sistemului de învăŃământ, 
urmărite, de altfel, şi prin alte discipline: comunicarea eficientă, exprimarea prin muzică/ 
desen/ mişcare/ diferite creaŃii, flexibilitatea şi capacitatea de adaptare în medii diverse, 
interrelaŃionarea, structurarea capacităŃilor şi motivaŃiilor proprii învăŃării permanente. 

Obiectivele de referinŃă care-mi călăuzesc activitatea sunt:  
� să interpreteze un rol, personaje, poezii; 
� să realizeze mici texte literare în versuri sau proză; 
� să ilustreze creaŃiile literare cu desene, picturi, mulaje, tablouri, colaje, machete; 
� să interpreteze cântece însoŃite de mişcare ritmică, pornind de la o creaŃie literară; 
� să utilizeze criteriile evaluative cunoscute, în analiza produselor finite.   
ActivităŃile de învăŃare, propuse elevilor mei, au ca suport informaŃii din toate ariile 

curriculare (limbă şi comunicare, matematică şi ştiinŃe, om şi societate, arte, educaŃie fizică şi 
sport, consiliere şi orientare): jocul de rol; exerciŃii de interpretare – dicŃie şi respiraŃie; 
recitări, dramatizări, povestiri; mişcare scenică, gestică şi mimică; dialoguri despre cărŃi, 
personaje din texte cunoscute, despre biblioteci/ librării; vizionarea unor filme; formarea unor 
texte cu rimă (versuri), cu ajutorul cuvintelor date; citirea/ recitarea unor texte în proză/ 
poezii; alcătuirea unor scurte texte în proză: după imagini, cu ajutorul cuvintelor de sprijin, cu 
început dat; transpunerea gestuală, prin crochiuri, a unor semnificaŃii afective; compoziŃii în 
care să utilizeze tehnici diferite, specifice artelor plastice/ decorative/ ambientale; colectarea 
de materiale pentru colaje; plierea, decuparea, lipirea, modelarea; exersarea, prin joc, a 
mişcării sugerate de ritm/ text; mişcarea liberă, dirijată, diferenŃiată pe grupe (personaje); 
memorizarea de cântece; audierea unor piese/ poveşti muzicale; expoziŃii cu lucrările 
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realizate; participarea la scenete/ serbări; participarea la diferite concursuri: “Recunoaşte 
personajul/ autorul”, “Cine ştie, câştigă” ş.a. 

Pornind de la ideea că stimularea creativităŃii este un demers socio-educaŃional complex, 
ce cuprinde simultan fenomenele de activizare (incitare şi susŃinere), antrenare, cultivare şi 
dezvoltare prin actualizarea virtualităŃilor creative, pentru accederea lor de la posibil la real, 
am selectat, pentru semestrul I al acestui an şcolar, următoarele conŃinuturile concrete: 

- În clasă – ghicitori ale învăŃătoarei/ ghicitori create de elevi; „În lumea proverbelor”; 
întrebări şi răspunsuri despre obiectele din clasă; joc – „Cine este? La ce foloseşte?”/ 
„Prietenele mele, rechizitele”; joc de rol - „Bunele maniere”; concurs – „Cel mai bun solist”; 
mişcări ritmice pe muzică; cântec – „Zilele săptămânii”; un desen hazliu despre obiectele din 
clasă; 

- Personaje de poveste – ghicitori despre poveşti; matematica cu personaje din poveşti; 
modelaj – „CoşuleŃul ScufiŃei Roşii”/ „Ursul, vulpea, peştii”/ „PunguŃa cocoşului”...; joc – 
„Poveştile încurcate”/ „Recunoaşte personajul!”; concursuri – „Cel mai bun povestitor”/ „Cel 
mai bun actor”/ „Salată de poveşti”; ordonarea imaginilor; desen – „Personajul preferat”/ 
„Personaje fantastice”; pantomimă; dramatizare „Ridichea uriaşă”, poveste populară rusă; 
machetă - „În pădurea poveştilor”; măşti din materiale reciclabile; cântec însoŃit de mişcare – 
„Trei iezi”/ „ScufiŃa Roşie”; 

- La şcoala toamnei – „Cântecul vitaminelor”; ghicitori; „Ce ştim despre fructele şi 
legumele de toamnă?”; „Când/ cum/ de ce întâmplă?”; decor de toamnă – „Fantezii de 
toamnă”; memorare poezie/ fabulă; cântece despre toamnă – însoŃite de mişcări ritmice; 
modelaj – „Darurile toamnei”; desen – „Spectacolul frunzelor de toamnă”/ „Carnavalul 
legumelor”/ „Melcul şcolar”; concursuri – „Toamna cu surprize”/ „łara vitaminelor”/ 
„Toamna în expresii frumoase”/ „Să ne prezentăm...”; proverbe, zicători; dramatizare – 
„Alegere de împărat”, de Victor Eftimiu; „Povestea gâştelor”, de George Coşbuc; 

- Micii actori – „Carnavalul cifrelor”; „ConfecŃionăm cifrele vesele”; scenetă - 
„Carnavalul vesel”; cântec însoŃit de mişcare - „GhetuŃele”; „Măşti vesele şi triste” – din 
farfurii de carton/ cutii de brânză topită;  „Scrisoare către Moş Crăciun”; modelaj – „Sania lui 
Moş Crăciun”; joc de rol – „De vorbă cu Moş Crăciun”; decor de Crăciun; „FetiŃa cu 
chibriturile”, Hans Christian Andersen; concurs – „Cine ştie, câştigă!”; 

- În lumea animalelor  - fabulă/ scenetă - „Greierele şi furnica”; decor - „Tablou de 
iarnă”; machete – „Pădurea şi animalele sălbatice”/ „Ferma animalelor”; probleme ilustrate; 
joc de rol – „De vorbă cu iarna”/ „Ce mi-a povestit puiul de căprioară”/ „Povestea steluŃei de 
gheaŃă”; desen hazliu - „Omul de zăpadă”/ „SăniuŃa buclucaşă”/ „La patinoarul din pădure”; 
crearea unor versuri despre iarnă/ animale; epigrame, proverbe, ghicitori; „Legenda 
ghiocelului”, Eugen Jianu; cântece însoŃite de mişcare – „Iubim animalele”/ „Greierele şi 
furnica”/ „Graiul animalelor”/ „Cântecul animalelor”/ „ElefanŃii”; concurs – „Frământări de 
limbă”/ „În lumea lui Ştie-Tot”; vizionare de film – „Happy feet”; poveşti despre animale 
create de elevi după imagini... 

Totodată, am utilizat adecvat diferite metode şi procedee pentru stimularea şi antrenarea 
creativităŃii. Astfel, colaborând, gândind, creând, mimând, călătorind imaginar, selectând, 
analizând, corelând, elevii mei învaŃă  jucându-se; recitând, dansând, cântând, desenând, 
interpretând rolul unui personaj, elevii mei îşi formează şi-şi perfecŃionează unele deprinderi 
artistice, toate contribuind la dezvoltarea dragostei faŃă de artă, faŃă de frumos.  
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CREATIVITATE, IMAGINAłIE  –REALITATE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 
LA CLASELE PRIMARE 

 
Oncioiu Atena – prof. lb. engleză 

Sc. cu cls. I – VIII „Dan Barbilian” ConstanŃa 
 

Creativitatea constă într-o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă 
realizarea unor producŃii, opere noi. Creativitatea este un proces complex care angajează 
întreaga personalitate a alevului. Actul creator este însa un proces de elaborare prin inventie 
sau descoperire, cu ajutorul imagiantiei creatoare, a unor idei, teorii sau produse noi, 
originale, de mare valoare socială si aplicabile in diferite domenii de activitate. Creativitatea 
este un produs al imaginatiei. Originalitatea produsului creat e foarte variată: de la rezultatele 
expresive ale desenului infantil, la creativitatea inovatoare prin care se aduc modificari 
esenŃiale principiilor de baza ale unui domeniu (specifică marilor talente). Daca la acest nivel 
nu ajung decat puŃini oameni, realizarea unor invenŃii este accesibilă oricărui om, cu condiŃia 
unor interese si experienŃe corespunzătoare. Cultivarea spiritului inovator constituie una din 
sarcinile şcolii de azi, când operaŃiile stereotipe din producŃie sunt efectuate de maşini 
automate, conduse de calculatoare. Prin creativiate se inŃelege capacitatea sau aptitudinea de a 
realiza ceva nou, original. Deosebit de importante sunt insuşirea de către elevi a unor 
procedee de dezvoltare a imaginaŃiei, exerciŃiile de creativitate, la încheierea orelor, a unor 
capitole sau in cadrul disciplinelor opŃionale, recunoaşterea si aprecierea valorilor create de 
elevi, existenŃa unor relaŃii de cooperare intre cadrele didactice. 

ImaginaŃia joacă un rol important în predarea unei limbi străine.  
ImaginaŃia cadrului didactic defineşte modelul calităŃilor pentru proiectarea si realizarea 

unor activităŃi eficiente prin valorificarea capacităŃilor sale de înnoire permanentă a acŃiunilor 
specifice angajate la nivelul sistemului si al procesului de învăŃământ. ImaginaŃia cadrului 
didactic presupune trei insuşiri: fluiditate- posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un mare 
număr de imagini, idei , situaŃii;  plasticitatea - constă in usurinŃa de a schimba punctul de 
vedere, modul de abordare al unei probleme când un procedeu se dovedeşte inoperant si 
originalitatea care este expresia noutăŃii, inovaŃiei; ea se poate constata când vrem să testăm 
posibilităŃile cuiva, prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei. Fiecare dintre aceste trei 
însuşiri are însemnătatea ei, dar caracteristica principală rămâne originalitatea, ea garantând 
valoarea rezultatului muncii creatoare. 

La vârsta la care încep sa perceapă tot mai bine si să înŃeleagă lumea înconjurătoare, 
copiii îşi dezvolta in acelasi timp şi imaginaŃia. Este un proces care face parte din evoluŃia 
intelectuală a copilului si de aceea este bine să-l încurajăm, dar şi să-l supraveghem pentru a 
nu apărea exagerari care să-l afecteze emoŃional sau psihic. 

Sunt lucruri pe care le putem arăta copilului, pentru a le învăŃa dupa ce le descoperă 
vizual, tactil, gustativ, dar sunt şi o multitudine de noŃiuni abstracte sau chiar lucruri pe care 
nu i le putem arăta în mod real, ci doar in carŃi, reviste, la televizor - acestea sunt cele care 
necesită perceperea intuitivă si fac uz de imaginaŃia copilului. 

În cadrul anumitor activităŃi copilul reuşeste să înveŃe să gândească pe două planuri, în 
limba română şi in limba engleză, lucru care il ajută să îşi dezvolte toate procesele psihice. 

Noi ştim din experienŃă că, elevii sunt capabili să înŃeleagă ceea ce li se spune înainte ca 
ei să înŃeleagă cuvintele individuale. IntonaŃia, gesturile, expresiile feŃei, activităŃile şi 
anumite  circumstanŃe îi ajută să înŃeleagă cuvintele şi frazele respective. Acestea rămân o 
parte fundamentală a comunicarii umane şi are si o mare legătură cu imaginaŃia. Elevii din 
ciclul primar au această abilitate foarte bine dezvoltată. Ei sunt creativi nu numai cu formele 
gramaticale dar şi cu anumite concepte. Cu ajutorul imaginaŃiei elevii înŃeleg şi învaŃă mult 
mai uşor o limbă străină – mai ales atunci când profesorul îi îndrumă să-şi imagineze diferite 



 

139 
 

scenarii şi pe baza lor să întreŃină un dialog, o conversaŃie. La baza imaginaŃiei stă 
comunicarea. Este foarte important ca elevul să comunice cu profesorul şi bineînŃeles şi 
profesorul cu elevul. Este foarte important ca elevii  fie încurajaŃi şi lăudaŃi atunci când işi  
folosesc imaginaŃia, ei sunt foarte încăntaŃi să-şi folosească imaginaŃia şi fantezia, cu atât mai 
mult atunci când sunt lăudaŃi. Ei încearcă să ne arate realitatea din jurul lor prin intermediul 
imaginaŃiei, fanteziei dar de fapt ne arată cum este într-adevăr mediul inconjurător şi cum ar 
putea fi diferit. 

Profesorul ar trebui sa fie preocupat şi de viaŃa reală.  Dar ar fi păcat dacă am fi aşa de 
preocupaŃi sa promovăm realitatea în cadrul orelor  si să uităm că, de fapt realitatea văzută 
prin ochii copiilor include imaginaŃia şi fantezia. ImaginaŃia şi fantezia fac parte din copilărie. 
De exemplu, dacă elevilor li se cere să descrie un personaj cu cinci picioare, zece ochi roz, o 
limbă foarte mare, e posibil ca ei să nu folosească combinaŃii de cuvinte pe care le folosesc de 
obicei, în viaŃa de zi cu zi, dar este ceva normal pentru elevi să combine cuvintele şi ideile  pe 
care le cunosc şi să descrie acel personaj ciudat. Ceva similar, ar fi ca un copil sa trecă pe lista 
animalelor de casă  un dinosaur ceea ce pentru ei ar fi ceva normal. CărŃile pe care le citesc 
elevii reflectă acest gen de imaginaŃie. FetiŃele isi imagineaza ca sunt prinŃese si că se duc la 
bal, se aranjează, işi cumpără rochii iar baieŃii isi imagineaza ca sunt cavaleri, prinŃi, 
razboinici si că se luptă pentru a o salva pe prinŃesă. De fiecare dată ei se pun în pielea 
personajului şi încearcă să-şi imagineze cum ar proceda ei in diferite situaŃii. Şi în viaŃa de zi 
cu zi se gândesc cum ar proceda  personajul lor preferat in anumite circumstanŃe. 

Dacă acceptăm rolul imaginaŃiei în viaŃa elevilor putem  observa că îi stimulează şi este 
foarte important să facă acest lucru în limba engleză, să îşi exprime ideile şi să îşi 
împărtăşească sentimentele. De exemplu, ei pot să deseneze şi să descrie un animal ciudat 
care locuieşte intr-o gaură (imaginea de mai jos.) Ce mănâncă? Cum arată? CâŃi ani are? Cu 
siguranŃă vor fi foarte încântaŃi de animalul ciudat pe care l-au desenat si le va plăcea  să 
citeasca descrierea ca toŃi să vadă ce animal au descris ei şi cum arată descrierile celorlalŃi 
colegi. In felul acesta ei îşi imbogăŃesc şi vocabularul şi învaŃă şi diferite structuri 
gramaticale. 

Este mult mai uşor pentru elevi să inventeze o poveste cu ajutorul imaginaŃiei şi cu un 
vocabular limitat decât să descrie o întâmplare reală.  Atunci când elevii inventează o poveste 
ei pot să folosească cuvintele şi structurile gramaticale pe care le ştiu şi le stăpânesc. Dar 
poveştile bazate pe experienŃele elevilor sunt cu adevarat importante. Sunt foarte multe 
activităŃi care pot fi abordate in timpul orelor de limba engleză prin intermediul poveştilor. 

prietenos, periculos, bun, generos, suparat, fericit, inteligent, amuzant, frumos, trist). 
Fiecare elev işi alege câte un adjectiv şi se gândeşte ce personaj i-ar corespunde 

adjectivului respectiv. Apoi elevii citesc propoziŃiile si fac un dialog despre personajele pe 
care şi le-au ales. O altă activitate ar fi ca elevii să mimeze o poveste, şi această activitate 
implică imaginaŃia, elevii în grupuri de câte patru – cinci trebuie sa inventeze o poveste pe 
care să o poata mima. Mima trebuie să arate emoŃiile personajului respectiv ( fericit, trist, 

De exemplu elevilor li se dau nişte cuvinte sau 
nişte imagini şi pe baza acelor cuvinte şi imagini 
elevii pot face o compunere sau o mica povestire 
si in grup de câte patru – isi folosesc imaginaŃia, 
fiecare vine cu câte o idee şi la sfârşit sunt foarte 
mândri de realizarea lor. Elevii pot crea şi 
personaje, profesorul scrie pe tabla un anumit 
numar de adjective care pot descrie anumite 
personaje pe care elevii le cunosc ( timid,  
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nervos). Fiecare grupă scrie cinci propoziŃii cheie din povestea lor si mimează în faŃa fiecărui 
grup. Dacă îşi schimbă mima trebuie să rescrie propoziŃiile din poveste. Fiecare grup încearcă 
să afle povestea celuilalt şi să scrie cinci propozŃtii. La sfârşit grupurile îşi compară 
propoziŃiile şi dacă unul din grupuri prinde ideea principală, grupul care a prezentat trebuie sa 
fie foarte încântat deoarece au interpretat, au mimat cum trebuie. O altă activitate ar fi 
folosirea dialogului – elevii îşi imaginează că sunt in avion si se întâlnesc cu actorul, actriŃa, 
cantăreŃul preferat si de aici începe o conversatie. 

Elevilor din ciclul primar le place foarte mult să-şi imagineze diferite situaŃii, să creeze 
diferite personaje şi să le descrie, decât să descrie anumite persoane reale, cu care se întâlnesc 
zilnic. ( membrii familiei, colegi). O alta activitate ar fi ca elevii să -şi imagineze cum ar fi da 
traiască pe o insulă pustie sau sa descrie cum si-ar dori sa-si petreaca vacanta de vara. Prin 
aceste activităŃi profesorul poate să le introducă elevilor anumite structuri gramaticale (de 
exemplu timpurile verbale).  

Sunt foarte multe activitati cu ajutorul carora elevii sunt incurajati sa isi foloseasca 
imaginatia si aceasta ii ajuta foarte mult in aprofundarea unei limbi straine. 

Jocurile fac si ele parte din imaginatia elevilor si bineinteles a cadrului didactic. Prin 
intermediul jocului elevii fac ce le place ce mai multe si profesorul isi atinge scopul. Jocurile 
le creează copiilor o motivaŃie mai puternică, le măresc perioada de concentrare, îi stimulează, 
le stimulează creativiatea şi imaginaŃia, le formează o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte 
invăŃarea, îi ambiŃionează, le dezvoltă anumite abilităŃi şi deprinderi. 

Cadrul didactic trebuie să găsească cele mai bune modalităŃi prin care să stimuleze 
potenŃialul creativ al fiecarui copil în parte. 

În orele de limba engleză, imaginaŃia este importantă pentru că dezvoltă abilitatea elevilor 
de a gândi creativ şi creşte motivaŃia elevilor pentru activitatea şcolară, oferă elevilor 
oportunitatea de a-şi explora sentimentele şi de a-şi dezvolta abilităŃi de comunicare şi 
exprimare personală.  
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Istoria educaŃiei fizice şi sportului se suprapune în linii mari cu istoria omenirii. 
Încă din cele mai vechi timpuri, pregătirea pentru viaŃă a omului era făcută din fragedă 

copilărie. Astfel, încă de mici, copiii erau învăŃaŃi să alerge şi să sară, să înoate sau să se 
caŃere, să ducă greutăŃi după puterile lor. Dar, această pregătire a viitorului om pentru viaŃă nu 
era posibilă decât prin joc. Numai jocul îl atrăgea pe copil, care pe bază de imitaŃie, 
reproducea o serie de mişcări ce cu timpul urmau să se transforme în deprinderi utile pentru 
viaŃă. 
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Jocul este o activitate conştientă cu un conŃinut realist, ce reflectă relaŃiile şi condiŃiile 
sociale în care se dezvoltă, munca stând la baza apariŃiei lui. Jocul reprezintă o activitate 
creatoare a celor ce-l practică, căci pe lângă efortul fizic jocul le solicită şi o intensă activitate 
psihică în rezolvarea unor probleme ridicate de el. 

Jocul educă simŃul răspunderii personale şi colective, lărgeşte sfera reprezentărilor, educă 
calităŃi morale, intelectuale şi de viaŃă. Având la bază mişcarea, jocul contribuie la însuşirea şi 
perfecŃionarea deprinderilor motrice de bază: alergare, sărituri, aruncări, echilibru, căŃărare 
etc. 

Jocul dezvoltă îndemânarea, reacŃiile rapide în împrejurări deosebite, atenŃia distributivă, 
perseverenŃa, curajul, deci are un rol important  în dezvoltarea personalităŃii celor ce-l 
practică. Datorită caracterului şi conŃinutului său, jocul este unul din mijloacele importante ale 
educaŃiei fizice, folosit în strânsă legatura cu gimnastica, sportul şi turismul. 

În practica educaŃiei fizice, jocul capătă un deosebit caracter educativ, desfăşurându-se 
conform unor reguli bine stabilite, pentru realizarea unui anumit obiectiv. 

ObŃinerea obiectivului stabilit necesită atât efort fizic cât şi efort psihic, pentru învingerea 
unor greutăŃi dar oferă satisfacŃie. În felul acesta, jocul devine pentru copii un mijloc de 
percepere a lumii înconjurătoare pe care ei sunt chemaŃi să o transforme. La nivelul şcolii, 
jocul trebuie folosit treptat de la uşor la greu, de la simplu la complex, cu reguli  uşor de  
aplicat. 

Jocurile din programa claselor primare se caracterizează prin aceea că la ele participa 
activ toŃi elevii clasei. 

Marea majoritate a acestor jocuri conŃin elemente de întrecere între jucători, grupe, 
echipe, fapt ce determină pe elevi să acŃioneze activ, să joace cu intensitate şi plăcere. 

Cadrul didactic trebuie să cultive în rândul elevilor, respectarea strictă şi cinstită a 
regulilor, dârzenia în îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecăruia, conform rolului ce-l au în joc, 
contribuind în acest fel la educarea disciplinei conştiente. Prin acŃiunile motrice active ce stau 
la baza jocului, elevii îşi perfecŃionează mişcări naturale, favorizând însuşirea obiectivelor 
lecŃiei. 

Jocurile pentru clasele primare sunt aproape aceleaşi pentru băieŃi şi fete, exceptând 
jocurile de rezistenŃă caracteristice pentru băieŃi. Cât priveşte jocurile de alergare, ştafetele, 
trecerea peste obstacole, ele se organizează la fel şi pentru fete şi băieŃi. Aproape toate 
jocurile se pot desfăşura în aer liber chiar şi iarna. În predarea jocului, de altfel ca în predarea 
fiecărei discipline, trebuie să ne călăuzim după principiile didactice. În alegerea jocului, 
învăŃătorul trebuie să Ńină seama, în primul rând de sarcina pedagogică ce şi-a propus să fie 
rezolvată prin joc. Astfel acesta poate urmări dezvoltarea sau perfecŃionarea unei calităŃi de 
voinŃă, sau a unei deprinderi motrice etc. 

Pentru realizarea sarcinii pedagogice propuse, cadrul didactic însă trebuie să Ńină seama şi 
de câŃiva factori cum ar fi: 

- particularităŃilor de vârstă şi de sex; 
- gradul de pregătire şi dezvoltare fizică; 
- condiŃiile de climă; 
- baza materială. 
În alegerea jocului, învăŃătorul trebuie să se Ńină seama de intensitatea efortului pentru a 

putea prevede timpul de desfăşurare a jocului. Prezentarea jocului trebuie în aşa fel făcută 
încât să-i atragă pe elevi, să le trezească interesul, curiozitatea şi dorinŃa de a participa şi 
realiza cerinŃele jocului respectiv. De asemenea, învăŃătorul trebuie din timp să se îngrijească 
de pregătirea materialelor necesare pentru reuşita jocului ales. Indiferent unde se desfăşoară, 
locul de joc trebuie pregătit din timp, pentru a corespunde cerinŃelor igienice şi bine delimitat 
prin semne vizibile. 

Pentru o bună desfăşurare a jocului şi pentru realizarea obiectivelor propuse a fi realizate 
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cadrul didactic are datoria de a respecta câteva cerinŃe: 
- formarea echipelor în aşa fel să fie egale ca  număr şi forŃă, cuprinzând elevii puternici 

şi mai slabi, mai îndemânatici şi mai puŃin îndemânatici; 
- aşezarea jucătorilor trebuie făcută de aşa manieră încât elevii să poată vedea şi auzi cât 

mai bine pe profesor.  
Explicarea şi demonstrarea jocului trebuie să fie clară şi precisă pentru a nu răpi din 

timpul necesar desfăşurării acestuia. Desfăşurarea jocului, comportarea jucătorilor în teren şi 
respectarea regulilor trebuie să fie permanent observata de cadrul didactic care intervine 
atunci când este necesar, fără a influenŃa în vreun fel jocul, căutând să stimuleze iniŃierea 
elevilor în realizarea elementelor mai grele ale jocului. Va încuraja pe cei mai slabi pentru a le 
reda încrederea în propriile lor forŃe. Jucătorii mai impulsivi trebuie temperaŃi pentru ca astfel 
să se poată realiza între jucători o atmosferă benefică şi o disciplină corespunzătoare. O 
sarcină deosebit de importantă pentru profesor este dozarea jocului şi arbitrajul care trebuie să 
fie obiectiv, nepărtinitor. În joc, efortului fizic i se adaugă puternic, presiuni emoŃionale elevii 
nedându-şi seama de oboseală, sunt gata să joace până la epuizare. De aceea învăŃătorul nu 
trebuie să întrerupă brusc jocul, ci trebuie să prindă momentul optim când elevii sunt 
satisfăcuŃi de joc. La sfârşit stabilim rezultatul şi le comunicăm jucătorilor făcând şi o scurtă 
analiză privind comportarea lor şi respectarea regulilor de joc. Jocurile exercită o influenŃă 
multilaterală şi complexă asupra întregii personalităŃi a copiilor. Din punct de vedere al 
educaŃiei fizice sunt importante acele jocuri în care rezolvarea de sarcini impuse de regulile de 
joc se realizează prin mişcări, cu acŃiuni motrice conştiente.  

Jocurile de mişcare exercită influenŃă în primul rând în sfera motricităŃii copiilor, dar 
aceste influenŃe se extind şi asupra intelectului, asupra aspectelor morale etc. 

Paralel cu dezvoltarea unui număr mare de deprinderi şi priceperi motrice şi a unor 
calităŃi intelectuale (gândirea, judecata, atenŃia, memoria) se dezvoltă prin joc şi calităŃile 
fizice de bază ca: îndemânarea, viteza, forŃa şi rezistenŃa. Fără aceste calităŃi nu se poate 
executa corect, alergarea, aruncarea, căŃărarea, săriturile etc. Mişcările dintr-un joc sunt 
întotdeauna compuse din variante ale mersului, alergării, săriturii, aruncării, care trebuie 
folosite în condiŃii variate şi care solicită calităŃile fizice la cel mai înalt grad şi simultan. 
Jocurile de mişcare fiind activităŃi dintre cele mai apropiate de sufletul copiilor, de 
posibilităŃile lor de înŃelegere, pot fi cele mai eficiente mijloace ale educaŃiei fizice şcolare 
pentru dezvoltarea unor calităŃi morale şi de voinŃă preŃioase. Unele elemente ale spiritului de 
grup, urmărirea realizării unor scopuri comune, ajutorul reciproc, bucuria succesului comun 
pot fi dezvoltate în primul rând prin jocurile de mişcare. 

Respectarea regulilor şi a adversarului în joc contribuie la educarea elevilor în spiritul 
onestităŃii, a modestiei şi a perseverenŃei, a curajului şi hotărârii. Practicarea jocului mai oferă 
şi avantajul că necesită materiale care se pot procura şi confecŃiona prin mijloace proprii. De 
asemenea, jocurile se pot desfăşura în curtea şcolii, în sala de clasă sau în sala de gimnastică, 
acolo unde există. Jocurile de mişcare sunt foarte plăcute şi atractive mai ales pentru clasele a 
III-a şi a IV-a. 

În continuare, vom prezenta un joc organizat în cadrul orelor de educaŃie fizică; jocul se 
numeşte „Caută pantoful” şi contribuie în mod special la dezvoltarea atenŃiei elevilor. 

Loc de desfăşurare: terenul de sport 
FormaŃia: pe un rând 
Materiale: două cercuri şi patru corzi 
Descriere: elevii se împart în două echipe care se întrec între ele care este mai atentă şi 

mai îndemânatică. Pentru început ambele echipe se îndreaptă în pas de voie spre mijloc la 
locul unde se află cele două cercuri ce le aparŃin. Elevii se descalŃă de pantoful de tenis din 
piciorul drept şi îl aşază în cercul ce aparŃine echipelor. Apoi cu sărituri pe piciorul stâng trec 
la locul de unde au plecat şi se întorc cu spatele spre cercuri. În acest timp profesorul sau un 
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elev nepereche amestecă pantofii. La o bătaie din palme, elevii se întorc şi prin săritură tot pe 
piciorul stâng se îndreaptă spre cercul lor, îşi ia pantoful care îi aparŃine, se încalŃă cât mai 
repede apoi aleargă spre locul de unde a plecat marcat cu corzi. 

Reguli: Este declarată câştigătoare echipa care s-a aliniat prima la locul de plecare. 
 
 
 
ÎNTÂRZIEREA ÎN APARIłIA ŞI DEZVOLTAREA LIMBAJULUI  

 
Profesor logoped Brotea Andreia 

GrădiniŃa O.P „Ion Creangă”, Medgidia – ConstanŃa 
 

Retardul de limbaj reprezintă blocaj al ritmului evoluŃiei, care se abate de la norme. Poate 
apărea pe fondul unui deficit mintal sau senzorial, pe fondul unei disfuncŃionalităŃi organice 
(cerebrale), pe fondul unui mediu socio-cultural neadecvat care nu stimulează dezvoltarea 
limbajului în perioada de constituire a acestuia (copilăria timpurie). Prin urmare, retardul 
verbal constă într-un decalaj înregistrat la nivelul general al achiziŃiei limbajului în raport cu 
conduitele verbale. Poate fi considerat ca având întârziere în apariŃia şi dezvoltarea limbajului 
copilului care până la vârsta de 3 ani foloseşte un număr redus de cuvinte, pe care le pronunŃă 
alterat şi care nu poate forma propoziŃii simple, deşi are auzul bun şi organele fono-
articulatorii normal dezvoltate.  

Dacă ne raportăm la vârsta cronologică a copilului, dificultăŃile de exprimare, înŃelegere 
şi limbajul limitat, pot fi rezumate la următoarele: 

- vocabularul limitat constă în folosirea unui număr redus de cuvinte, spre deosebire de 
copilul normal, la care primele cuvinte apar la 10-12 luni, iar la copilul cu întârziere în 
dezvoltarea limbajului, ele apar în jurul vârstei de 2 ani şi chiar mai târziu, în funcŃie de 
gravitatea acestuia. În acelaşi timp, la copilul cu retard verbal, se constată că utilizarea 
propoziŃiilor şi mai ales a frazelor, se realizează prin alăturarea a două sau a mai multor 
cuvinte, fenomen ce se produce în jurul vârstei de 3 ani sau chiar mai târziu, deşi se ştie că în 
mod obişnuit aceasta are loc la 12-15 luni. Folosirea pronumelor, în mod deosebit a 
pronumelui „eu”, se produce relativ frecvent la copilul normal, pe la 3 ani, în timp ce la cel cu 
retard verbal fenomenul se constată cu întârziere de 1 an sau chiar mai mult. Copilul cu 
întârziere în dezvoltarea limbajului nu foloseşte pluralul în mod obişnuit, ci doar întâmplător, 
iar stilul îmbracă o formă telegrafică, prin lipsa cuvintelor de legătură şi juxtapunerea 
cuvintelor. Lipsesc articolele şi pronumele posesive, conjugarea este imprecisă şi verbalismul 
face imposibilă înŃelegerea vorbirii de către cei din jur, plasându-se într-o situaŃie similară pe 
acest plan cu cei care folosesc mai puŃine cuvinte, dar au o gestică bogată, receptată de cei din 
anturaj. 

- înŃelegerea limitată are o situaŃie privilegiaŃă, cu toate că este deficitară, pentru că 
apare fenomenul de obişnuire a copilului cu cei din jur cu care comunică mai mult, iar în 
unele situaŃii le deduce din contextul extralingvistic. DificultăŃile sale se pot sesiza uşor când 
aude cuvinte abstract-generale, când este pus în situaŃia de a descifra înŃelesul figurativ al 
unor cuvinte, al metaforelor, al cuvintelor cu mai multe înŃelesuri şi a noŃiunilor care exprimă 
spaŃialitatea şi temporalitatea.  

- exprimarea deficitară se concretizează în dificultăŃile copilului cu retard verbal de a 
emite corect toate sunetele limbii, în mod izolat cât şi în cuvinte. Se depăşeşte perioada 
dificultăŃilor de pronunŃie fiziologică şi se intră în dislalia propriu-zis logopedică după vârsta 
de 3-3½ ani. La baza dificultăŃilor de pronunŃie şi exprimare corectă stau şi alte aspecte, cum 
sunt cele ce privesc auzul fonematic sau fizic deficitar, influenŃa nefavorabilă a mediului în 
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care trăieşte copilul, modelele negative pe care le imită. O dată cu creşterea condiŃiilor 
favorabile stimulării vorbirii, recuperarea limbajului se face într-un ritm rapid.  

Prelungirea nedezvoltării limbajului până la intrarea în şcoală se manifestă prin:  
 Nesurprinderea unităŃii fonetice şi grafice a sunetelor şi literelor, a cuvintelor; 
 NediferenŃierea sunetelor în cadrul cuvintelor; 
 Insuficienta dezvoltare a mecanismelor transmiterii din limbajul interior în cel exterior 

(dificultăŃi de trecere din vocabularul pasiv în cel activ); 
 Capacitatea redusă de formulare a propoziŃiilor. Frazele au lungimea redusă.  
 Folosirea incorectă a singularului şi pluralului; 
 Folosirea excesivă a substantivelor şi verbelor în povestire; 
 Sărăcia adverbelor şi a adjectivelor folosite în vorbire; 
 ApariŃia unor cuvinte parazitare, a repetărilor. 

Factorii răspunzători pentru întârziarea dezvoltării limbajului la copil, sunt: 
1. Factorii ereditari şi constituŃionali privesc pe acei subiecŃi care prezintă o fragilitate 

genetică sau dobândită de timpuriu, având la bază, fie o maladie infantilă, fie o relaŃie 
deficitară cu mama. Aceste fenomene pot produce efecte negative în plan verbal şi mai târziu, 
la puberi şi adolescenŃi, unde apar manifestări ale tulburărilor de limbaj.  

2. Factorii neurologici se concretizează într-o patologie cerebrală care poate fi 
determinată de accidentele de la naştere cu provocări de traumatisme cerebrale, de 
prematuritate ce pot influenŃa negativ sistemul nervos superior. Când se instalează astfel de 
deficite, ele se repercutează şi asupra achiziŃionării limbajului şi elaborării structurilor 
lingvistice corecte. 

3. Factorii socio-culturali şi de mediu cuprind situaŃiile defavorizante în care trăiesc 
unii copii ce nu facilitează o dezvoltare bună a limbajului. Aşa sunt copiii care nu beneficiază 
de un mediu lingvistic stimulativ, unde comunicarea verbală este săracă şi limitată la forme 
verbale rigide cu folosirea stereotipă a unor expresii sau prin utilizarea unui limbaj neelevat.  

4. Factorii afectivi pot deveni şi ei o frână în calea dezvoltării limbajului sau pot chiar 
provoca diferite tulburări ale acestuia, atunci când apar trăiri emoŃional-afective cu caracter de 
stres din cauza unei mame exagerate de protectoare sau respingătoare. În cazurile acestea, nu 
se stimulează dorinŃa copilului de a învăŃa şi curiozitatea de cunoaştere. Lipsa echilibrului 
interior duce la dezorganizarea generală a activităŃii şi a comportamentului subiectului. În 
acelaşi timp, o slabă dezvoltare a limbajului determină dezordini la nivelul stărilor 
emoŃionale: agitaŃie, agresivitate, negativismul în stabilirea contactelor comunicaŃionale ce 
ulterior întreŃin fragilităŃile verbale şi lipsa de interes pentru dezvoltarea structurilor 
lingvistice. 

Cum putem încuraja deprinderea limbajului la copil? 
PărinŃii care îi vorbesc sau citesc copilului şi mai târziu încurajează conversaŃiile cu 

acesta aduc o contribuŃie majoră la dezvoltarea limbajului şi exprimării. Vocabularul unui 
copil de 2 ani depinde în mod direct de timpul pe care părinŃii sau alte persoane l-au acordat 
pentru a-i vorbi. Nou-născuŃii sunt programaŃi să înveŃe, iar majoritatea părinŃilor sunt 
profesori excelenŃi. InteracŃiunile şi conversaŃiile pe care părinŃii le poartă cu copii sunt lecŃii 
perfecte pentru deprinderea limbajului. Vorbitul, cititul şi cântatul sunt activităŃi suficiente 
pentru a-i ajuta pe cei mici să vorbească. PărinŃii sunt sfătuiŃi să-i citească copilului înainte de 
vârsta de 6 luni şi să continue această activitate zilnic. Cititul este deosebit de important 
pentru deprinderea limbajului din mai multe motive. În timpul acestei activităŃi, între părinŃi şi 
copii se creează o legătură specială. Copilul poate pune întrebări şi face propriile observaŃii. 
Cititul îi oferă copilului posibilitatea de a învaŃa cuvinte pe care nu le-ar întâlni în 
conversaŃiile zilnice. Cititul frecvent va contribui la dezvoltarea limbajului copilului şi, mai 
târziu, la îmbunătăŃirea abilităŃii de a citi şi a performanŃelor şcolare. Limbajul este o 
activitate deosebit de complexă, iar deprinderea sa este dificilă şi de lungă durată. De la un 
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copil la altul se observă deosebiri importante în ceea ce priveşte vârsta de debut a limbajului, 
claritatea cuvintelor şi bogaŃia vocabularului. Deprinderea limbajului presupune trei 
componente esenŃiale: buna funcŃionare a aparatului fonator; asimilarea, memorarea şi 
adaptarea sistemului lingvistic la situaŃie şi în cele din urmă, dorinŃa copilului de a înŃelege şi 
nevoia sa de a se exprima. Copiii încep să înveŃe încă din viaŃa intrauterină, atunci când aud şi 
răspund la vocile familiare. Perioada în care învaŃă cel mai mult este cuprinsă în intervalul 
dintre 2 si 5 ani. Între 15 şi 18 luni, copilul înŃelege în general mai mult decât poate exprima 
în cuvinte. Acest decalaj în vorbire este, de obicei, urmat de o explozie de cuvinte între 18 şi 
24 luni. Atingerea anumitor repere în deprinderea limbajului variază mult de la un copil la 
altul. Unii copiii - în special fetiŃele - sunt mai avansaŃi, în timp ce alŃii progresează mai lent. 
Un copil căruia i se vorbeşte sau citeşte frecvent dobândeşte mai rapid competenŃele 
lingvistice, aceste două acŃiuni având un mare impact asupra modului în care copilul  va fi 
capabil să se exprime mai târziu. Un copil căruia i se vorbeşte sau citeşte foarte rar va învăŃa 
să vorbească mai târziu decât alŃi copii de aceeaşi vârstă. 

  Recomandări generale pentru părinŃi                                            
• ÎncurajaŃi copilul să vorbească repetând unele cuvinte;  
• VorbiŃi cât mai des copilaşului, pronunŃând cuvintele în mod clar şi distinct cântaŃi-i şi 

citiŃi-i copilului; 
• OferiŃi-i copilului un model bun de exprimare orală; 
• ÎncercaŃi să reacŃionaŃi la orice metodă de comunicare utilizată de copil – de exemplu, 

atunci când arată cu degetul sau face diverse gesturi; 
• OferiŃi-i copilului cât mai multe ocazii de a intra în contact cu alŃi copii pentru a 

participa la conversaŃiile lor; la 5 ani învăŃaŃi copilul să accepte deosebirea dintre ceea ce are 
de spus şi ascultarea celorlalŃi; 
• AscultaŃi când copilul vrea să spună ceva (şi nu o jumătate de oră mai târziu); 
• Nu forŃaŃi niciodată copilul să vorbească; 
•  Nu criticaŃi şi nu ironizaŃi modul în care vorbeşte copilul; dimpotrivă, încurajaŃi-l; 
•  Nu daŃi semne de nerabdare atunci când copilul vorbeşte prea lent sau face greşeli; 
• Nu întrerupeŃi copilul şi nu terminaŃi propoziŃiile în locul lui; aşteptaŃi să termine 

copilul fraza şi apoi reluaŃi, pronunŃând corect cuvântul sau expresia greşită şi insistând pe 
părŃile omise sau exprimate greşit de copil  
• Nu forŃaŃi copilul să vorbească în faŃa unui grup de persoane, dar permiteŃi-i să facă 

acest lucru dacă el îşi doreşte. 
• OferiŃi un motiv copilului să vorbească. Copilul poate folosi gesturile pentru a se 

exprima şi, treptat, să rostească cuvintele pe care le are în vocabular. ÎncurajaŃi-l să vorbească 
şi să renunŃe la gesturi pentru a se exprima verbal 
• UmpleŃi-i lumea de sensuri! OportunităŃile de a experimenta îi oferă copilului şansa să 

aibă propria experienŃă pe care va dori să o descrie şi să vi-o împărtăşească. 
• FaceŃi lumea copilului cât mai interesantă şi observaŃi ce îl atrage, fascinează. 

Entuziasmul lui face ca lumea din jurul său să prindă viaŃă. Sunetele şi cuvintele sunt o formă 
de joacă, unul dintre cele mai atractive jocuri din copilărie. ÎncurajaŃi copilul să 
experimenteze cuvintele şi să asimileze noi cuvinte. 
• ÎncurajaŃi copiii să participle la mici conversaŃii şi nu uitaŃi să-i răspundeŃi la 

întrebările sale frecvente.  
• OferiŃi-i răspunsurile la ceea ce nu cunoaşte şi va învăŃa foarte repede. IntraŃi în 

schimburi de opinie cu copilul.   
• LasaŃi copilul să asculte. PoŃi să fi un bun model, cântă-i cântece, spune-i poveşti, 

implică-l. 
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• Vorba presupune dragoste. Manifestarea dragostei îl face pe copil să aibă încredere şi 
să fie încrezător. Modul nostru de a-i vorbi contează! Vocabularul nostru contează. Atitudinea 
contează. Schimbările produc schimbări, la fel, străduinŃa de a atinge excelenŃa, duce la 
excelenŃă. 
• Nu trebuie să amânaŃi rezolvarea problemelor în speranŃa că acestea se vor rezolva de 

la sine pe măsură ce copilul creşte. RiscaŃi agravarea acestora şi efortul pentru recuperare va fi 
mult mai mare. 
• Nu uitaŃi că fiecare copil este unic. Ritmul său, stilul său de a învăŃa, modul său de a 

reacŃiona la conflicte şi la probleme este diferit. AveŃi răbdare şi orientaŃi dezvoltarea lui într-
o manieră pozitivă. 
• Nu trebuie să manifestăm iritare sau nerăbdare faŃă de nereuşitele copilului. De multe 

ori, trebuie, să ne asumăm aceste nereuşite pentru că noi, adulŃii, suntem cei care îl creştem, îl 
sprijinim şi-l îngrijim. Numai înŃelegând nevoile copilului ne vom apropia de universul lui 
real şi vom putea să-l ajutăm. 

Program terapeutic pentru înlăturarea retardului verbal 
- adaptarea la cabinet şi la noul grup; 
- reglarea respiraŃiei; 
- gimnastica aparatului fonoarticulator; 
- imitarea de sunete sub formǎ de onomatopee (bâzâitul albinei, zgomotul trenului, 

tropăitul Calului, mieunatul pisicii, lătratul câinelui, etc.); 
- exerciŃii de dezvoltare a auzului fonematic; 
- repetarea unor serii de silabe; 
- exersarea pronunŃǎrii cuvintelor mono, bi şi polisilabice; 
- denumirea unor imagini sau obiecte; 
- repetarea unor propoziŃii simple; 
- formarea de mici propoziŃii pe baza imaginilor; 
- rǎspunsuri la întrebǎri; 
- povestire liberǎ; 
- exerciŃii de analizǎ şi sintezǎ foneticǎ; 
- îmbogǎŃirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 
- formarea deprinderii de a folosi în vorbire cuvinte cu caracter generalizator (animale, 

fructe, legume, anotimpuri etc. ); 
- dezvoltarea capacitǎŃii de a povesti în succesiune logicǎ ceea ce a auzit şi a vǎzut; 
- compunerea şi expunerea de povestiri orale scurte dupǎ un şir de ilustrate sau tablouri; 
- reproducerea de povestiri cunoscute pe fragmente sau în întregime cu ajutorul 

întrebǎrilor; 
- perceperea sonoritǎŃii, muzicalitǎŃii şi ritmicitǎŃii vorbirii prin exersarea unor propoziŃii 

cu intonaŃii, intensitǎŃi, ritmuri diferite; 
- stabilizarea echilibrului neuropsihic şi afectiv al copilului; 
- eliminarea sau diminuarea conflictelor copilului cu alte persoane; 
- folosirea muzicii în exerciŃiile fonetice; 
- îmbogǎŃirea relaŃiilor afective ale copilului; 
- înlǎturarea fenomenului de fixare a atenŃiei copilului asupra propriei vorbiri; 
- adaptarea materialului verbal la nivelul înŃelegerii copiilor. 

     Bibliografie 
•   Anca Maria, “Logopedie”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007 
•   Verza Emil, „Tratat de logopedie”, vol. I, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003 
•   Verza Emil, „Tratat de logopedie”, vol. II, Editura SemnE, Bucureşti, 2009 
•   Vrăşmaş Ecaterina, Muşu Ionel, Stănică Cornelia „Terapia tulburărilor de limbaj”, EDP, Bucureşti, 1997 
•   Vrăşmaş Ecaterina, Oprea V., Stoica A, Stancu A., Niculescu S., Gălbinaşu E.L. „Să învăŃam  cu...plăcere”, 

2007 
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ROLUL BIBLIOTECII  ÎN  DEZVOLTAREA  CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

                                              Instit. Olimpia – AluniŃa Popa,  
Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

Instit. Ramona Vasilcoiu                                   
Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

 
 “Copilul- scria G. Călinescu- se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. 

Literatura care îi satisface această pornire îl încântă… Ca să fie opera de artă, scrierile pentru 
copii şi tineret trebuie să intereseze şi oamenii maturi.”    
 Literatura este mai mult decât o disciplină a ariei curriculare “Limbă si comunicare”. 
Este o modalitate de a călători în timpuri de demult apuse sau de a visa să călătoreşti în 
vremuri ce vor veni. Cartea este un depozit al inteligenŃei umane, care dezvăluie tainele 
naturii, istoria neamului, calităŃi şi defecte umane. De aceea ea poate fi considerată un model 
pentru copiii aflaŃi pe drumul cunoaşterii, un punct de pornire în dezvoltarea lor culturală.   

Cititul unei cărŃi ar trebui să fie o activitate permanentă pentru elevi încă din momentul în 
care ei descoperă tainele lui. Dar gustul pentru citit nu vine de la sine , ci se formează în timp, 
cu voinŃă, răbdare, perseverenŃă, continuitate. Din fragedă copilărie, copiii sunt atraşi de 
personajele din poveştile auzite de la bunici si părinŃi. Ei trăiesc aceste întâmplări, învaŃă să 
deosebească binele de rău, să simtă dragostea şi prietenia faŃă de eroii care îi încântă, le 
dezvoltă gusturi, convingeri şi sentimente alese. Universul copilăriei se fomează treptat în 
familie, grădiniŃă şi apoi în şcoală când elevii dobândesc deja instrumentele muncii 
intelectuale cu cartea. Acum atenŃia lor începe să se îndrepte către parcurgerea lecturii 
particulare şi pot să-şi satisfacă mai uşor setea de cunoaştere. Citind, ei îşi pot completa 
bagajul de cunoştinte însuşite în cadrul activităŃilor şcolare, îşi pot forma o cultură generală pe 
care o vor completa pe tot parcursul activităŃilor şcolare şi nu numai. Dar nu pot face singuri o  
selecŃie a lecturilor suplimentare pe care ar trebui să le citească. De aceea această activitate ar 
trebui   dirijată sistematic de şcoală şi familie.                                           

Şcoala, oricât de bine  organizată ar fi, oricât de bogat ar fi conŃinutul cunoştinŃelor pe 
care le comunică elevului, nu poate satisface setea de investigaŃie şi cutezanŃă creatoare, 
trăsături specifice copiilor. În sprijinul ei trebuie să vină şi familia, îndrumând lectura de 
acasă a copiilor şi oferindu-le modele de lucru cu cartea prin propriile acŃiuni.   

De asemenea, un rol hotărâtor în dezvoltarea gustului pentru lectură îl au şi activităŃile 
extracurriculare. Acestea contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăŃământ, la 
dezvoltarea înclinaŃiilor si aptitudinilor elevilor, la organizarea plăcută şi raŃională  a timpului 
lor liber. Ele prezintă unele particularităŃi prin care se deosebesc de activităŃile din cadrul 
lecŃiilor, prin conŃinutul, durata lor, metodele folosite şi formele de organizare.ConŃinutul 
acestor activităŃi este stabilit de cadrele didactice în funcŃie de interesele şi dorinŃele elevilor. 
Astfel ele au un caracter atractiv şi elevii participă cu însufleŃire şi dăruire. Selectarea lecturii 
suplimentare revine învăŃătorului care cunoaşte cel mai bine afinităŃile sufleteşti ale elevilor 
precum şi conŃinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul 
începe a citi din curiozitate, motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari 
progrese:          

 - prin informaŃie;          
 - prin deprinderea cititului coerent, conştient;          
 - prin implicare afectivă;             
- prin însuşirea unui vocabular expresiv;       
- prin îmbogăŃirea vocabularului.                                 
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Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinŃă dacă activităŃile 
desfăşurate în acest sens depăşesc spaŃiul sălii de clasă sau al camerei copiilor. Si unde poate 
fi mai frumoasă şi mai interesantă o activitate cu cartea decât la ea acasă, în bibliotecă?  

Mircea Eliade spunea în una dintre scrierile sale:”ToŃi cei care au acces la bibliotecă, la 
cărŃi, sunt nişte inşi mai buni decât alŃii, mai fortificaŃi, iar durerile îi ating mai puŃin şi 
nefericirile trec mai repede…”                 

Pornind de la aceste destăinuiri ale marelui scriitor, am găsit argumentul cel mai potrivit 
pentru a aşeza biblioteca la locul potrivit în sufletul copiilor, pentru că biblioteca deschide 
spre sufletele copiilor adevărate ferestre care întregesc universul lor spiritual. ActivităŃile care 
se pot desfăşura la bibliotecă sunt multiple şi contribuie la dezvoltarea culturală a elevilor pe 
mai multe planuri: literar, artistico-plastic, muzical.                                           

Colaborarea cu biblioteca a început prin activităŃi derulate împreună cu bibliotecarul 
şcolii şi a continuat cu activităŃile desfăşurate la Biblioteca judeŃeană “Alexandru si Aristia 
Aman”. Aceste activităŃi s-au derulat în anul şcolar trecut în baza unui parteneriat încheiat cu 
aceasta. ActivităŃile s-au desfăşurat sub diverse forme: vizite la diverse secŃii ale bibliotecii 
judeŃene, vizită la Casa memorială “Elena Farago”, vizionarea unor poveşti din lectura 
suplimentară, audiŃii, expoziŃie cu ocazia sărbătorilor pascale.Toate aceste activităŃi 
extracurriculare au fost antrenante pentru copii, educative si interesante. Elevii s-au implicat 
cu interes atunci când au fost solicitaŃi, îmbinând cu drag lectura, muzica şi artele 
plastice.Unii chiar au dorit să-şi deschidă o fişă la bibliotecă pentru a solicita cărŃi pe care nu 
le găsesc la biblioteca şcolii.      

Atmosfera plăcută, amabilitatea doamnelor de la bibliotecă şi nu în ultimul rând , bagajul 
de cunoştinŃe, priceperi si deprinderi cu care au rămas elevii în urma acestor activităŃi, ne-au 
determinat să revenim şi anul acesta cu un nou parteneriat care cuprinde alte activităŃi menite 
să vină în completarea celor de anul trecut.        

Ataşez în continuare proiectul uneia dintre activităŃile extracurriculare desfăşurate în  
anul şcolar trecut în colaborare cu biblioteca judeŃeană.  

                          PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ  
ZILELE  ELENA FARAGO     
  -Vizită la casa memorială Elena Farago 
Data: 29.III.2009 
Biblioteca judeŃeană “Alexandru si Aristia Aman” 
Liceul de Artă”Marin Sorescu”Craiova  
Motto: 
„Nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaŃa omului zăbavă decât cetitul 

cărŃilor”          (Miron Costin) 
OBIECTIVE:           

-Dezvoltarea gustului pentru lectură prin implicarea elevilor în activităŃi extracurriculare; 
-Cultivarea respectului pentru lectură şi îmbunătăŃirea relaŃiei şcoală-bibliotecă;  
-Dirijarea şi controlul lecturii de către doamna învăŃătoare împreună cu părinŃii şi doamna 

bibliotecar;            
-Stimularea creativităŃii elevilor în exprimarea orală.  
PARTICIPANłI:          
- ÎnvăŃătorii şi institutorii de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”    
- Bibliotecar Biblioteca JudeŃeană        
- Elevii de la clasele I-IV de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”    
- PărinŃi 
GRUP łINTĂ:           
-Elevii de la clasele I-IV de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” 
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RESURSE PROCEDURALE:        
  -Convorbirea;         
   -Dialogul;        
    -ObservaŃia;       
     -Lectura explicativă.     
RESURSE MATERIALE :         
  -Poezii,poveşti,cântece, pliante,reviste;     
   -Materiale informative despre viaŃa şi activitatea poetei Elena Farago. 
MODALITĂłI DE EVALUARE: concurs de recitări, realizarea unui portofoliu. 
 
Bibliografie: 
1. JoiŃa Elena, Didactica aplicată, partea I, învăŃământul primar, Editura “Gheorghe Alexandru”,                          

Craiova, 1994, pag. 107-114;                    
2. JoiŃa Elena,  Curs de pedagogie şcolară, Universitatea din Craiova, 2001;               
3. Molan Vasile  ş.a., ÎnvăŃământul primar, nr. 3/1997, Editura Discipol, pag. 29-32;  
4. Nicola Ioan, Farcaş Domnica,  Teoria educaŃiei şi noŃiuni de cercetare pedagogică, Editura didactică şi  

pedagogică, Bucureşti, 1991, pag. 7-17.                                                               
      
 
             

DEZVOLTAREA VOCABULARULUI 
ELEVILOR DE CICLUL PRIMAR 

PRIN VALORIFICAREA TEXTELOR LITERARE 
 

Inst. GicuŃa Bucătaru  
Şcoala Nr. 13 Ştefan cel Mare GalaŃi 

Inst. Nicoleta Popa  
Şcoala Nr. 13 Ştefan cel Mare GalaŃi 

 
„A citi şi a nu înŃelege este asemănător cu a vâna şi a nu 

prinde”  
(proverb italian) 

 
Transformările profunde care au loc în societatea contemporană cer o mai raŃională şi mai 

eficace folosire a resurselor omului, formarea unei personalităŃi creatoare cu un unghi mare de 
deschidere asupra vieŃii, capabilă să se adapteze la ritmul  accelerat al dinamicii sociale, al 
dezvoltării ştiinŃei.  

Cel mai des creativitatea este considerată ca fiind un proces, care duce la un anumit 
produs, caracterizat prin originalitate sau noutate şi prin valoare sau utilitate pentru societate. 
Stimularea creativităŃii şcolarilor de vârstă mică reprezintă nu numai o sarcină a şcolii, ci şi un 
aspect al formării personalităŃii, conform particularităŃilor psihice. Şcoala, ca instituŃie 
educativ-formativă a tinerei generaŃii, ocupă locul primordial în dezvoltarea gândirii 
individuale, având ca obiectiv atingerea nivelului superior al gândirii – creativitatea.  

Limba română constituie principalul obiect de studiu în învăŃământul nostru. Studiul 
limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea tineretului şcolar. Fără 
însuşirea corectă a limbii române nu poate fi concepută evoluŃia intelectuală viitoare a 
şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăŃământ. Un rol impotant 
în munca instructiv-educativă din şoală îl are lărgirea orizontului intelectual al copiilor de 
vârstă şcolară mică. ÎnvăŃătorul are sarcina de a-l învăŃa pe copil nu numai să-şi însuşească o 
serie de cunoştinŃe, ci să le şi aprofundeze, să le sistematizeze, să le generalizeze, într-un 
cuvânt să-l facă să se apropie de noŃiunile generale ştiinŃifice, să-i dezvolte gândirea şi să-l 
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facă să treacă de la gândirea concretă la cea abstractă, să facă un salt calitativ. Gândirea este 
reflectarea lumii în creierul omului, o reflectare generalizată, mijlocită, orientată spre un scop 
şi care se realizează cu ajutorul limbajului.  

După cum se ştie, încă din primii ani de viaŃă copilul stăpâneşte în linii mari coordonatele 
gramaticale ale limbii pe care o vorbeşte, însă acumularea de cuvinte şi termeni noi,  cu toate 
sensurile posibile, integrarea acestora în limbajul curent, uzual, este un obiectiv permanent 
pentru un individ preocupat de aceste aspecte. Din experienŃa la catedră am observat că a 
îmbogăŃi şi a perfecŃiona vocabularul elevului constituie un lucru mai greu de realizat decât 
însuşirea regulilor gramaticale ale limbii. Din practica şcolară am constat că jocul didactic 
oferă copilului cadrul adecvat de a acŃiona în libertate şi independenŃă, de a completa 
permanent informaŃia cu plasticitatea creativ-inventivă. Precum se ştie există o mulŃime de 
jocuri didactice şi activităŃi creatoare, axate pe teme lingvistice, prin care se poate învăŃa şi 
forma un limbaj figurativ:  

1. Jocul de versificaŃie; 
2. Jocul „cuvântul interzis”; 
3. Jocul însuşirilor; 
4. Jocul rimelor; 
5. Jocul „să comparăm” (comparaŃia); 
6. Jocul propoziŃiilor („propoziŃia cu cuvinte alintate”; „propoziŃia încurcată”; 

„propoziŃia adevărată”; „propoziŃia dezvoltată”); 
7. Jocul „găseşte însuşiri omeneşti pentru fenomene ale naturii şi 

lucruri”(personificarea); 
8. Jocul „ce s-ar fi întâmplat dacă......?”; 
9. Jocul de rol. 
1. Jocul de versificaŃie / Jocul rimelor 
Dintre mijloacele didactice cele mai eficiente, jocurile de versificaŃie, care pot fi utilizate 

la orice clasă, solicită intelectul elevului de a găsi rime, pornind de la cerinŃele formulate de 
învăŃător. Pentru clasa I pot fi construite rime împerecheate pentru unele cuvinte monosilabice 
sau bisilabice indicate de învăŃător. Pentru aceste cuvinte elevii trebuie să înlocuiască prima/ 
primele litere din cuvânt şi vor găsi alte cuvinte care să rimeze cu acel cuvânt. Pe măsură ce 
elevii deprind tehnica de găsire a cuvintelor-rimă, învăŃătorul poate indica şi cuvinte din trei 
sau mai multe silabe: 
 

 
 
 

 
Dar jocurile de versificaŃie se pot aplica pentru clasele a II-a şi a IV-a încercând să 

anticipăm diferitele tipuri de rime întâlnite în poezii, deşi scopul nu este însuşirea tehnicii de 
versificaŃie cât găsirea celor mai interesante rime, a celor mai frumoase cuvinte şi expresii. 
Astfel învăŃătorul indică  două cuvinte precizând că fiecare din ele reprezintă finalul versului 
I, respectiv versul II dintr-o poezie, iar elevul trebuie să găsească alte două cuvinte 
reprezentând finalul versurilor III şi IV care să rimeze cu cele anterioare. Deasemenea 
învăŃătorul, complicând puŃin, poate indica doar tipul de rimă: I cu II, I cu III şi II cu IV, I cu 
IV şi II cu III. Elevii trebuie să construiască singuri cuvinte rimate.  

 
 
 
 
 

bar: car, dar , far, har, iar, jar, par, rar , sar, Ńar, var, zar 
când: vrând, stând, dând, gând, rând, blând 
soa-re: boare, moare, doare, oare, floare 
o-da-ie: butoaie, gunoaie, înmoaie 

 
 

Cuvinte rimate cu I şi II; III şi IV 
I  Carte                          I Ramură 
II Parte                         II Flamură 
III Nor                          III Steag 
IV Spor                         IV Prag 
 

Cuvinte rimate cu I şi III; II şi IV 
I Poezie                        I Atent 
II Alee                         II Mare 
III Melodie                  III Fluent 
IV Idee                        IV Sare 
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Pentru clasele mai mari a III-a şi a IV-a, în funcŃie de nivelul clasei, de înclinaŃiile 

elevilor, de un efect deosebit sunt jocurile de versificaŃie de tipul:  
- „găseşte versul II” sau „găseşte versurile III şi IV” după ce în prealabil învăŃătorul 

indică primul vers/primele două versuri 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Jocul „cuvântul interzis” 
Un alt mijloc didactic utilizat cu rezultate bune  în dezvoltarea vocabularului elevilor este 

jocul „cuvântul interzis”. Prin acest joc elevii sunt puşi în situaŃia de a înlocui cuvântul indicat 
de învăŃător ca interzis cu alt cuvânt ( expresie) care are acelaşi sens cu cuvântul dat.  Am 
utilizat jocul în lecŃiile de limba română atât în momentele de citire şi interpretare a textelor 
literare cât şi în momentele de creare de text sau ca activitate în completare în momentele de 
oboseală a diferitelor lecŃii. Pentru exemplificare indicăm următoarele cuvinte interzise: 
toamna, seara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ConstrucŃii de expresii artistice după modele date prin: jocul „însuşirilor”, jocul „să 
comparăm”, jocul „găseşte însuşiri omeneşti pentru fenomene ale naturii şi lucruri” 
(personificarea) 

Dintre mijloacele de valorificare a textelor lirice, costruirea unor expresii artistice 
pornind de la expresiile întâlnite în texte reprezintă un mijloc didactic cu o mare eficienŃă. De 
altfel acest tip de exerciŃiu creator l-am utilizat cu succes şi în alcătuirea unor compuneri în 
care expresiile respective au fost folosite ilustrând capacitatea de exprimare artistică 
deosebită. Valoarea lecŃiilor de compunere constă, în primul rând, în faptul că oferă condiŃii 
optime pentru punerea elevilor în situaŃia de a exersa în mod sistematic actul exprimării, 
activitatea elevilor la aceste lecŃii angajează în mod evident capacităŃile lor intelectuale de 
creştere.  Compunerile realizează, pe de o parte, sinteza a tot ceea ce învaŃă elevii la 
gramatică, la citire, precum şi la celelalte obiecte de învăŃământ. Pe de altă parte, ele 
constituie cel mai nimerit prilej de valorificare a experienŃei de viaŃă a elevilor, de manifestare 
a imaginaŃiei şi fanteziei lor creatoare.  Pentru a se ajunge la etapa construirii de expresii 
artistice textele lirice în versuri sau în proză trebuie valorificate în mod amănunŃit. Pentru 
elevi e foarte important de reŃinut faptul că nu prezintă o acŃiune, nu cuprinde personaje care 

I    Ghiocelul din pădure                        
II  A putut iarna să-ndure     
                     
I   Soarele de primăvară                     
II  Ce pătrunde printre nori       
III În curând o să răsară 
IV Umplând cerul de vapori              

I    Floarea mândră din grădină                      
II  Ce în zori a înflorit                        
III Şi-a-nălŃat capu-n lumină 
IV Şi cu drag ne-a-nveselit 
 

Cuvânt interzis: toamna 
 
În ce anotimp este luna septembrie? 
• În anotimpul în care începe şcoala. 
În ce anotimp începe şcoala? 
• În anotimpul roadelor bogate. 
Care e anotimpul roadelor bogate? 
• Anotimpul frunzelor ruginii. 
Care este anotimpul frunzelor ruginii? 
• Anotimpul merelor roşii.     
Care este anotimpul merelor roşii? 
• Anotimpul crizantemelor de aur. 
         

Cuvânt interzis: seara 
 
Când apune soarele? 

• Când cade un văl deasupra 
pământului. 

Când aprindem lumina? 
• Când cerul se întunecă. 

Când răsare luna? 
• Când încep să cânte greierii. 
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se confruntă, ci urmăreşte ilustrarea unor trăiri, sentimente, stări ale autorului, trăiri pe care 
încearcă să le trezească şi cititorului. 

Analiza unui astfel de text are ca etapă obligatorie selectarea cuvintelor şi expresiilor cu 
valoare artistică-estetică, decodarea acestora, deducerea sentimentelor pe care acestea le 
sugerează. 

Pornind de la aceste activităŃi, învăŃătorul poate dirija imaginaŃia şi efortul creator al 
elevilor spre etapa de creaŃie: crearea de expresii artistice pornind de la modele date. Fără a 
teoretiza, elevii au făcut cunoştinŃă dintre expresiile artistice cu: comparaŃiile, epitetele, 
repetiŃiile, metaforele sau chiar personificările şi hiperbolele. Ilustrăm în continuare câteva 
exemple: 

Într-una din lecturile studiate am întâlnit comparaŃia „rău ca fierea”. După ce elevii au 
reŃinut că fierea produce o substanŃă amară, imposibil de suportat, au fost solicitaŃi să 
găsească şi alŃi termeni de comparaŃie pentru adjectivul „rău”. (ex. amar, cumplit, răutăcios). 
Un alt exemplu de comparaŃie întâlnită într-o poezie studiată este: „întinderile-s albe ca 
sufletu-mi curat”. Elevii vor fi dirijaŃi să găsească şi alte elemente de comparaŃie: „ca un 
gând frumos”, „ca floarea de crin”, „ca visele copilăriei”. 

Un exerciŃiu-joc deosebit de atractiv este construcŃia de  epitete-expresii artistice foarte 
des întâlnite în textele lirice. Chiar dacă unele dintre construcŃiile elevilor nu se ridică la 
nivele deosebite de creativitate, învăŃătorul încurajează elevii apreciind fiecare progres al 
acestora stimulându-i. Pentru a se ajunge la etapa de creaŃie este foarte important să se 
pornească de la sesizarea epitetelor, comutarea acestora şi sublinierea notei de originalitate şi 
frumuseŃe a fiecăruia.  

În poezia Toamna de O. Goga întâlnim epitetele : „bruma argintie”, „norii suri”, 
„podoaba zdrenŃuită”, „viforniŃa păgână”. Elevii vor găsi şi alte însuşiri deosebite: „bruma-
sclipitoare, cristalină”, „ nori- negri, grei, plumburii”, „podoabă- rară, ofilită”, „viforniŃă- 
rea, vitregă”.    

În poeziile lui Mihai Eminescu studiate în ciclul primar apare des motivul codrului căruia 
poetul îi atribuie însuşiri omeneşti: „iarna viscolu-l ascult”, „vara doina mi-o ascult”, „vântu-
mi bate, frunza-mi sună”. Elevii vor găsi şi alte personificări pornind de la modelele 
descoperite : „codrul -  povesteşte luptele strămoşilor, râde în soarele de mai”; „frunza – îşi 
pune o rochie nouă pentru a participa la balul toamnei, vorbeşte cu o rândunică” 

4. Jocul propoziŃiilor („propoziŃia cu cuvinte alintate”; „propoziŃia încurcată”; 
„propoziŃia adevărată”; „propoziŃia dezvoltată”) 

Comunicarea orală impune o etică a capacităŃii de a conversa. Toată activitatea de 
comunicare orală se converteşte didactic în ceea ce numim formarea la copii a unei expresii 
orale corecte. Din perspectiva obiectivelor didactice exprimarea orală corectă înseamnă: 
formarea unei pronunŃări clare şi precise, articularea corectă a fonemelor, cuvintelor şi a 
enunŃurilor simple, însuşirea deprinderii de a formula răspunsuri şi întrebări, de a asculta şi 
dialoga; formarea capacităŃii de a relata, comenta şi repovesti evenimente; însuşirea temeinică 
a unor norme privind constituirea enunŃurilor; formarea deprinderilor de structurare a ideilor, 
de stimulare a gândirii creatoare, de producere a unui enunŃ original. Pentru maturizarea 
progresivă a acestei abilităŃi de exprimare orală se impune un exerciŃiu permanent de 
îmbogăŃire şi nuanŃare a vocabularului.  

Exemplificăm prin următoarele jocuri: 
� PropoziŃia cu cuvinte „alintate”             
În curtea bunicii trăiesc mai multe animale: o vacă, doi porci, un cal, trei găini şi un cocoş. 
� PropoziŃia „încurcată”     

Cuvintele date trebuie ordonate pentru a obŃine o propoziŃie corectă: cu, Buşteni, de, 
telecabina, la, am, Babele, la, urcat. (De la Buşteni la Babele am urcat cu telecabina.)   

� PropoziŃia „adevărată” 
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Citeşte şi stabileşte care propoziŃie este adevărată (A) şi care este falsă (F) 
• O rândunică a poposit la streaşina casei. 
• Vacile aveau lâna deasă. 
• Găina coase o maramă nouă. 
• Motanul Tanu stă la soare. 
� PropoziŃia „dezvoltată” 
ÎmbogăŃeşte cu cuvinte potrivite propoziŃia dată. 
• Soarele răsare.  ->   Pe cerul senin soarele sesel a răsărit. 
• Şcolarii învaŃă. ->    În şcoala primitoare şcolarii silitori învaŃă lucruri folositoare. 
• Xenia pictează. ->    În zilele de vară Xenia pictează natura fermecătoare. 

 
5. Jocul „ ce s-ar fi întâmplat dacă.....?” 
Abilitatea de exprimare orală se realizează prin însuşirea capacităŃii de conversaŃie, de 

povestire şi de comentare. În acest sens jocul „ ce s-ar fi întămplat dacă..?” oferă posibilitatea 
de a găsi cât mai multe variante pentru diferite situaŃii date.  

Ce s-ar fi întâmplat dacă.....? 
� ScufiŃa Roşie n-ar fi stat de vorbă cu lupul?(ScufiŃa Roşie) 
� Baba i-ar fi dat ouă moşului? (PunguŃa cu doi bani)  
� Ştefan cel Mare nu s-ar fi întâlnit cu Vrâncioaia? (Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia) 
6. Jocul de rol 
Printre primele jocuri pe care le practică copiii sunt jocurile de rol. În desfăşurarea 

acestora apare clar subiectul pe care copilul îl joacă. În cele mai multe jocuri de rol, rolul jucat 
de copil corespunde unei funcŃii sociale, proprii adulŃilor, ca exemplu, o funcŃie profesională. 
Putem enumera exemple de jocuri de acest tip: „Sunt pilot”, „Pescarul”, „Grădinarul şi 
florile”, „Medicul şi pacienŃii”.  În jocurile cu subiecte din lumea animalelor, copiii 
acŃionează ca purtători ai calităŃilor şi funcŃiilor umane generalizate, relaŃiile lor cu celelalte 
vieŃuitoare fiind esenŃialmente umanizate. Jucând un anumit rol, elevul însufleŃeşte şi 
umanizează natura înconjurătoare, dar, la rândul lui, devine parte a mediului, se identifică cu 
acesta, îl înŃelege şi-l însuşeşte pe plan afectiv, percepe mai viu şi mai intens relaŃia dintre el, 
ca fiinŃă umană, şi elementele lumii înconjurătoare.   

Pentru a asigura formarea unui fond lexical corect şi eficient, deci pentru a forma copii 
care să se poată exprima prin intermediul cuvintelor, e necesară o muncă organizată şi 
continuă. Procesul de formare şi educare a capacităŃii de creaŃie trebuie înŃeles ca nefiind 
încheiat o dată cu terminarea perioadei de pregătire şcolară. El se continuă pe tot timpul 
activităŃii profesionale atât prin forme de învăŃământ organizate periodic cât şi prin diverse 
metode, căi şi mijloace individuale şi colective în cadrul instituŃiilor societăŃii.  
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ  A ŞCOLARILOR PRIN ORELE DE LECTURĂ 
 

Institutor Lupu Angela 
Şcoala Generală Radu Popa Sighişoara 

 
Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenŃei omenești, înmagazinând în filele 

ei cunoștinŃe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. O carte o 
citești când vrei, cum vrei și ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îŃi oferă ori de câte ori ai 
nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşita răbdare până ce l-ai 
înŃeles. Cartea este atât de înŃelegătoare, încât atunci când n-ai înŃeles-o te aşteaptă să revii. 
Cartea te învaŃă să te bucuri, să râzi, să plângi. O carte te trimite la alte cărŃi și toate împreună 
formează baza trainică a culturii noastre. Toate celelalte mijloace de răspândire a 
cunoştinŃelor (internetul, televizorul) rămân subordonate cărŃii şi subordonate vor rămâne 
oricât de mult se vor înmulŃi și perfecŃiona procedeele tehnice. 

Limba română ca limbă maternă și ca obiect de studiu, ocupă locul central în ansamblul 
general de pregătire al elevilor fiind principalul mijloc de comunicare și informare. 

Prin toate  compartimentele ei, limba română își aduce contribuŃia la dezvoltarea gândirii 
şi la modelarea sentimentelor, asigurând şcolarului suportul evoluŃiei intelectuale, precum și 
mobilitatea integrării în viaŃa socială. 

Obiectivul central al studiului limbii și literaturii române în învățământul primar este 
dezvoltarea competenŃelor elementare de comunicare, orală și  scrisă a elevilor, precum și 
familiarizarea acestora cu texte literare și nonliterare, semnificative din punct de vedere al 
vârstei. Se urmăreşte totodată structurarea la elevi a unui ansamblu de atitudini şi de motivaŃii 
care vor încuraja și sprijini ulterior studiul limbii și literaturii române.    

1.ImportanŃa lecturii pentru copii 
„Cartea este un ospăŃ al gândurilor la care oricine este poftit’’astfel, cartea este o comoară 

fără de preŃ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alŃii să le poată folosi în voie. 
Alegerea cărŃilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obŃinerea eficienŃei ei maxime în urma citirii unei cărŃi. 
ImportanŃa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care 

dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităŃilor de gândire şi 
limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenŃial, care trebuie îndrumat şi supravegheat 
de şcoală şi familie. 

ImportanŃa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: 
- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăŃesc cunoştinŃele despre lume, despre 

realitate; 
- aspectul educativ: lectura contribuie esenŃial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 

estetice; 
- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinŃă formarea şi 

consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaŃiei, a 
capacităŃii de exprimare corectă şi expresivă. 

FinalităŃile lecturii la şcolarul mic sunt următoarele: 
- consolidarea  deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă; 
- formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; 
 - lărgirea ariei de informaŃie a elevilor; 
- creşterea interesului pentru cunoaşterea realităŃii, în general; 
- îmbogăŃirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă; 
- cunoaşterea şi înŃelegerea valorilor etice; 
- cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale; 
- definirea şi aprecierea valorilor morale; 
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- formarea discernământului etic; 
- dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice; 
- îmbogăŃirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităŃii de exprimare; 
- stimularea capacităŃii creative; 
- formarea idealurilor etice şi estetice; 
- dezvoltarea capacităŃii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare; 
2.Stimularea interesului pentru lectură 
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor 

educaŃionali (școala și familia), o muncă ce presupune răbdare, perseverenŃă, voinŃă. 
Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi  o 

necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de 
miracolul cărŃii, încă înainte de învăŃarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaŃă 
socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele 
dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

Există factori care determină lectura copiilor: particularităŃile de vârstă şi psihice, 
preferinŃele lor, climatul familial, factori care pot transforma lectura într-o necesitate, „o 
dorinŃă de carte”, o delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au 
format din primii ani de şcoală, acestea rămân pentru toată viaŃa o obişnuinŃă utilă. 

Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu 
uşurinŃă ideile ascunse în spatele semnelor grafice. ÎnvăŃătorul sau părintele trebuie să 
sesizeze acest moment dificil din viaŃa copilului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, 
pe jumătate crispat de efortul făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de mister.  

De-a lungul anilor, am observat că mulŃi copii se luptă ani de-a rândul cu lecturarea 
cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul 
curiozităŃii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund 
idei atât de frumoase şi interesante. 

Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaŃi, mi-am propus să le formez 
cu răbdare şi stăruinŃă, gustul pentru lectură inca din clasa I. 

Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită de 
altcineva, însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaŃi să 
citească ei însişi altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins 
greutăŃile începutului, gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărŃile 
potrivite,aceasta trebuie sa fie pe placul copiilor, alteori, indiferenŃa pentru lectură a 
persoanelor apropiate determină  aceeaşi atitudine copiilor. În astfel de cazuri intervenŃia 
învăŃătorului este absolut necesară. 

Voi prezenta în continuare câteva modalităŃi de stimulare a interesului pentru lectură 
începând din clasa I. 

Ştim că micii şcolari sunt vrăjiŃi de carte, sunt purtaŃi de aceasta în universul minunat al 
cunoaşterii. ÎnvăŃătorul este dator să îndrume paşii micilor scolari pe acest nou drum, plin de 
neprevăzut. 

În clasa I un rol important îl are conversaŃia problematizată, care menŃine vie relaŃia 
dascăl-elev. După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod 
amănunŃit am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat discuŃii.Am 
folosit ca lecturi suplimentare,,Să învăŃăm să citim”la fiecare predare folosind pagina 
recomandata de carte.În semestrul II după ce au fost învăŃate literele am parcurs lecturile din 
,,Să învaŃăm să citim”.După ce textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinŃe: să 
formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor; să folosească cuvintele noi şi expresiile 
artistice în contexte variate; să redea prin cuvinte proprii conŃinutul textelor citite; să 
recunoască ilustraŃiile care înfăŃişează personaje sau scene din poveştile citite; să le aşeze în 
ordinea desfăşurării faptelor.Am folosit şi ,,Lecturile copilariei”citind copiilor şi discutand 
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apoi cu ei povestirile citite.Si exemplul personal consider ca este o buna metoda pentru a 
stimula gustul pentru lectura al copiilor. Am mai provocat uneori si copiii care citesc bine si 
expresiv desfăşurând acŃiuni de citire in comun cu elevii. 

Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea 
bibliotecii personale.Am cerut copiilor sa întocmească împreună cu parinŃii o mică bibliotecă 
personală prin alegerea din  biblioteca familiei a unor cărŃi potrivite vârstei lor.Am cerut să 
întocmească o listă cu cărŃile alese ,,Ce cărŃi ai in biblioteca ta?”pentru a putea stabilii 
împreună lectura suplimentară.Am încercat cu alte generaŃii sa întocmim o bibliotecă a clasei 
din carŃi aduse de învătător si copii.Uneori am renunŃat, nu toŃi copiii erau grijulii cu 
carŃile!Asadar am indrumat copiii catre biblioteca şcolii si am organizat o primă vizită la 
biblioteca municipala unde copiii au invatat sa completeze o fişa si au fost prezentate carŃi 
pentru copii.La întoarcere am facut o vizită la librărie unde cu permisiunea vânzătoarei am 
prezentat copiilor câteva carŃi potrivite pentru ei.Am început cu toŃi copiii sa citim lectura 
,,Heidi”dupa Johanna Spiry acum la inceput de clasa a II-a, o cărticica care place 
copiilor.Sarcina saptamanala era de a citi 2 sau 3 capitole si să alcătuiască 5 propoziŃii in 
caietul de lectură.I-am încurajat si răsplatit prin calificative pe cei care au terminat cartea 
primii înainte de vacanŃa si au început sa citeasca alte lecturi.Pe parcursul anului şcolar mi-am 
propus sa aleg carŃi usoare ,chiar povesti scrise de Creangă,Andersen,FraŃii 
Grim,Sadoveanu,Caragiale …aceleasi pt toti copiii intotdeauna  verificând lecturie cerute.O 
să incurajez copiii pentru citirea si altor carŃi si prezentarea acesora colegilor.Foarte populare 
sunt expoziŃiile de carte care cuprind carŃi despre o tema anume ce pot fi lecturate si de 
colegi:,,Din viaŃa plantelor”,,Povestiri despre animale”, ,,Povestiri istorice”, ,,Ce carŃi ai citit 
in vacanŃa”etc copiii cunoscând astfel şi alte carŃi citite de colegi,având posibilitatea să le 
răsfoiasca pe parcursul unei ore. 

Din experienta anilor trecuti la clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se 
amplifică. La studierea unor autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere 
scrise de aceştia. Am întocmit cu elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând 
portretul, date biografice şi aspecte esenŃiale din opera lor, prilej cu care am stârnit 
curiozitatea şi interesul pentru lectură. 

Incepand cu clasa a III-a,elevii vor realiza intr-un caiet de lecturi suplimentare,insemnari 
personale asupra celor citite.In acest caiet, ei vor nota titluri,autori, citate, numele 
personajelor,caracterizarea acestora,isi pot exprima parerea asupra unor fapte, 
personaje,expresii literare.Este important ca asemenea notaŃii sa fie verificate periodic de 
învăŃător,făcând aprecieri stimulative,spre a determina elevii să-şi formeze un stil de afişare, 
selectare si inregistrare a informaŃiilor acumulate din carŃi. 

Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot 
desfăşura astfel : se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să 
recunoască lectura în care erou principal este Nică etc.Deseori am organizat concursuri 
literare pe echipe la final de semestre pregătind elevilor întrebări,rebusuri,povestirea unor 
fragmente, citirea unui text la prima vedere etc. 

Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăŃătorul recită unu-două versuri 
dintr-o poezie cunoscută, iar elevii continuă. 

Benzile audio şi video cu poveşti  constituie un alt important mijloc de îndrumare a 
lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii pot 
face comparaŃii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

LecŃiile de popularizare a cărŃilor, a unor scriitori,reprezintă, de asemenea, un mijloc de 
îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către 
învăŃător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea 
procura.Am incercat sa stârnesc curiozitatea elevilor prin citirea unor fragmente din cartea 
prezentată.(Daca vrei sa afli cum a ieşit Pinocchio din incurcătură citeşte textul). 
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Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură. 
Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să citească 

mai mult din dramaturgia românească.Textele literare pot fi valorificate si in cadrul serbărilor 
şcolare constituind nu numai o frumoasă activitate a clasei ci şi o formă de cunoaştere a cât 
mai multor opere literare. 

Excursiile sunt un mod de a cere elevilor in clasa a III-IV sa se informeze după ce cunosc 
traseul si obiectivele pe care le vor vizita despre istoria,relieful,legendele specifice locurilor 
pe unde vom merge.InvăŃătorul trebuie sa stimuleze munca copiilor şi să aibă încredere in 
informaŃiile pe care le aduc colegilor pe parcursul excursiei.De asemenea le-am sugerat sa 
Ńină un jurnal de calatorie în care să-şi noteze impresii despre locurile pe unde trecem, 
obiectivele pe care le vizitam.Sunt bine venite in paginile acestui jurnal 
desene,peisaje,portrete,vederi, fotografii. 

Publicarea creaŃiilor artistice ale elevilor la gazeta de perete(compuneri, 
poezii,povestiri),in reviste pentru copii, in revista şcolii este o alta metodă in stimularea 
interesului pentru lectura. 

Efectuarea unui tabel cu evidenŃa lecturii elevilor si afişarea lui in clasa va stimula 
concurenŃial cititul cartilor.Vazând ce si cât au citit colegii, elevii se vor ambiŃiona să aibă in 
dreptul numelui lor cat mai multe si variate texte lecturate.    

Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şi control. Procedeele de efectuare a controlului 
sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat: anchetele, controlul fişelor de cititor de la 
bibliotecă, convorbiri cu elevii, fişe de lectură. 

Pentru învăŃător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înŃeleg 
ei să citească o carte. Am considerat important ca elevii mei să înŃeleagă ceea ce citesc, să fie 
în măsură să deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi 
dăunător şi, în sfârşit, să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită. 

Un sondaj efectuat printe elevii mi-a arătat că în topul celor mai apreciate lecturi se 
numără următoarele cărŃi: 

1) Fram,ursul polar-Cezar Petrescu 
2) Povesti.Povestiri.Amintiri din copilarie-Ion Creanga 
3) Heidi-Johanna Spry 
4) Print si cersetor-Mark Twain 
5) Robinson Crusoe-Daniel Defoe 
6) Cuore inimă de copil- Edmondo de Amicis 
7) Robin Hood-Henry Gilbert 
8) Dumbrava minunata -Mihail Sadoveanu 
9) Colt Alb -Jack London 
10) Pinocchio-Carllo Collodi 
3.Formarea gustului pentru lectură în cadrul familiei 
Formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de 

şcoală, iar familiei îi revine un rol extrem de important. Implicarea activă şi pozitivă a 
părintelui este recunoscută ca fiind benefică în educaŃia copilului.Gustul pentru lectură poate 
fi stimulat şi cultivat încă de la aceste vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant 
al copilului, izvor de înŃelegere şi cunoaştere. 

ModalităŃi prin care părinŃii elevilor pot petrece momente plăcute alături de copiii lor şi în  
acelaşi timp îi pot   ajuta să pătrundă în lumea magică a cărŃilor: 

VizitaŃi împreună cu copilul dumneavoastră biblioteca din oraş! 
Biblioteca este una din cele mai bune, mai accesibile şi nu în ultimul rând mai ieftine 

surse de lectură. Bibliotecile, chiar şi cele mai mici,  au pe rafturile lor atât cărŃi pentru  copii 
cât şi pentru părinŃi. Pot cere sfatul bibliotecarului pentru a le recomanda cărŃi potrivite 
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domeniului de interes al copilului.E necesar ca prima vizita la biblioteca să fie însoŃiŃi de 
parinŃi. 

CitiŃi împreună cu copilul dumneavoastră! 
Mai presus de orice, copiilor le place să li se citească cu voce tare. Este un moment 

special pentru ei, când se simt aproape de părinŃi şi iubiŃi de aceştia. ParinŃii pot oferi copiilor 
uneori câteva momente de lectură cu voce tare din cărŃile lor preferate. 

 OrganizaŃi jocuri literare împreună cu copilul dumneavoastră! 
 Orice copil învaŃă cu mult mai multă plăcere şi uşurinŃă atunci când se joacă, decât dacă 

este forŃat să înveŃe. Cunoscând acest lucru, dumneavoastră îi puteŃi vorbi şi îl puteŃi învăŃa 
multe lucruri în timp ce vă jucaŃi cu el sau chiar inventând mici jocuri împreună cu el. Mai 
mult, aceste jocuri pot fi derulate în paralel cu alte mici activităŃi casnice în care doriŃi să vă 
implicaŃi copilul, făcându-l astfel să nu le perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe un prilej plăcut 
de a fi împreună cu familia sa. 

VorbiŃi mult cu copilul dumneavoastră despre cărŃi! 
Există numeroase ocazii extraşcolare în care puteŃi să deschideŃi o discuŃie despre cărŃi cu 

copilul dumneavoastră. ProfitaŃi de acestea deoarece astfel copilul dumneavoastră nu va 
asocia lectura cu o activitate impusă exclusiv de şcoală, ci va descoperi cititul din proprie 
iniŃiativă, din curiozitate şi de plăcere. 

Pentru a-l îndemna să citească şi a-i arăta că acest lucru este apreciat de dumneavoastră, 
manifestaŃi-vă interesul pentru ce a citit. RugaŃi-l să vă povestească subiectul unei cărŃi, 
solicitaŃi-i amănunte despre personaje şi aventurile prin care trec acestea, întrebaŃi-l despre 
locurile descrise în carte. În egală măsură, îi puteŃi stimula curiozitatea dacă îi povestiŃi despre 
cărŃile citite de dumneavoastră. 

De asemenea, un simplu drum la librărie poate fi o bună ocazie pentru a-l stimula să 
citească. Îi puteŃi stârni curiozitatea prin alegerea unor cărți pentru biblioteca personală și 
citirea lor suplimentar de lecturi pentru școală. 

Părinții pot ieşi împreună cu copilul la cinematograf sau la teatru. După vizionare, stârniŃi 
interesul pentru lectură al copilului; discutaŃi cu el despre cartea care stă la baza filmului sau a 
spectacolului respectiv, despre diferenŃele şi asemănările dintre cele două despre avantajele 
cuvântului scris şi/sau ale reprezentări vizuale. 

ÎncurajaŃi copilul să descopere literatura de călătorie! 
VacanŃele sunt prilejuri când copiii pleacă în tabere, excursii sau la bunici. PuteŃi să vă 

încurajaŃi copilul să se intereseze şi să se exerseze în genul epistolar. Şi nu uitaŃi să-i puneŃi o 
carte în bagaj! Procedând astfel, puteŃi stimula copilul, atât să citească cât şi să scrie. 

Sunt doar câteva sugestii pe care le putem prezenta părinŃilor în cadrul unei ședinŃe cu 
părinŃii. Doar printr-o strânsă colaborare între şcoală și familie, elevii vor reuşi să descopere 
bucuria lecturii şi să aleagă din fiecare text citit ceea ce este esențial, frumos, util. 

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul pentru 
carte, să le satisfacă dorința de a cunoaște oamenii și faptele lor. Contribuie într-o măsură 
însemnată la îmbogăŃirea cunoştinŃelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat, la 
educarea sentimentelor estetice. 

Lectura suplimentară a elevilor este un excelent suport pentru realizarea obiectivelor 
citirii.Iubirea pentru carte se formează in mod sistematic,cu multă răbdare si îndrumare.Cititul 
cărŃilor devine o utilă formă de recuperare a timpului şi un excelent prilej de fascinaŃie. 

Este cea mai frumoasă achiziŃie a elevului care se exprimă, ca aleasă satisfacŃie, pentru 
întreaga viaŃă lectura dezvoltând frumos personalitatea micilor şcolari. 
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MODALITĂłI   DE   CORECłIE A LIMBAJULUI  
                     IN PROCESUL DE INSTRUIRE LA CICLUL PRIMAR   
 

                                                                          Valter Natalia, logoped, grad didactic II 
                 Şcoala Primară nr. 9, mun. Chişinău,  Republica 

Moldova 
 

În procesul de corecŃie, prin utilizarea unui material didactic variat, atractiv prin strategii 
moderne, elevii vor fi permanent solicitaŃi să vorbească, să-şi exprime gîndurile, să-şi 
precizeze greutăŃile în pronunŃarea unor sunete, cuvinte, expresii, să-şi corecteze propria 
exprimare sau pe cea a colegilor . 

Limbajul şi vorbirea sunt într-un proces de dezvoltare permanetă, determinată de structura 
organică şi psihică a copilului, parcurgînd mai multe stadii. 

La realizarea limbajului participă un complex de organe periferice şi centrale. Astfel, prin 
intermediul organelor de simŃ periferice (auz, vaz), prin care sunt recepŃionate imformaŃiile din 
mediul extern, sînt transmise pe cale aferentă la zonele corticale. În acest mod se recepŃionează 
impulsurile auditive şi vizuale care se integrează în vorbire sau scriere . 

La intrarea în şcoală, limbajul copiilor este conştient, exprimarea devine mai coerentă, mai 
logică. Cu toate că în şcoală se urmăreşte dezvoltarea maximă a procesului de comunicare în 
cele două planuri (conŃinut-expresie), nu toŃi copii ajung la acelaşi nivel de dezvoltare, din 
cauza  particularităŃilor somato-psihice, individuale şi mai ales a particularităŃilor mediului în 
care trăiesc şi se dezvoltă în familie. 

Unii copii vorbesc fără dificultăŃi, expresiv, frumos. AlŃii dimpotrivă, întâmpină greutăŃi 
atunci cînd vor să-şi exprime gîndurile în limbajul propriu. Deşi fac eforturi, vorbirea lor este 
defectuoasă, incorectă, în cazuri mai grave gîngavă, bîlbîită, ce le creează un sentiment de 
jenă. Ca urmare, ei se retrag, se închid în sine, se izolează de colectiv. 

La mulŃi elevi cu vîrstă şcolară mică, trecerea de la mediul familiar la mediul de viaŃă 
şcolară 
îi blochează, le produce teamă, emoŃii negative. La ei se observă dificultaŃi de declinare, 
conjugare în folosirea formelor flexionare, în concordanŃa timpurilor. PropoziŃiile sunt scurte, 
vocabularul sărac, des folosesc pluralul substantivelor în vorbirea curentă. 

Iată de ce, colaborarea între învăŃători, părinŃi, logopezi şi copii cu dereglări, presupune că 
este necesar utilizarea unui limbaj comun în terapia corectărilor deficienŃelor de vorbire. 

Deprinderile lingvistice nu sunt bine consolidate şi pot fi înlăturate cu totul din comunicare 
şi înlocuite cu deprinderi corecte de vorbire. Succesul terapeutic la această vîrstă este asigurat 
şi de faptul că sistemul nervos se caracterizează printr-o mare plasticitate, care permite o 
acomodare rapidă la situaŃii noi. Cu cît activităŃile de corecŃie încep mai devreme cu atît 
succesele, rezultatele copiilor sunt mai mari. 

Prin urmare, aplicând  pe scară largă măsurile de prevenire şi corectare a deficienŃelor de 
limbaj, am putea reduce frecvenŃa lor şi am putea  contribui la restabilirea normală a limbajului 
ca mijloc de comunicare  şi ca factor important de educaŃie şi instruire. Sarcina principală a 
logopezilor şcolari este prevenirea şi corectarea deficienŃelor de limbaj care constitue o 
problemă complexă, rezolvare căreia trebuie să intereseze pe toŃi specialiştii: profesori, 
logopezi, psihologi  contribuind la desăvârşirea educaŃiei vorbirii copiilor. 
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În prezent tot mai mulŃi specialişti afirmă relaŃiile logopediei cu alte ştiinŃe, recunoscând 
astfel, necesitatea acŃiunii în echipă şi evidenŃiind problematica specifică  fiecărui domeniu pe 
plan teoretic şi practic. C. Păunescu optează pentru termenul de ,,terapie complexă 
recuperatorie integrată” pe care îl defineşte ca o ,,acŃiune multidimensională şi cu un grad de 
convergenŃă structurată, care are drept obiective majore restructurarea şi compensarea 
personalităŃii în condiŃiile dezvoltării acesteia în context social . ( ,,Tulburările de limbaj la 
copil ” , 1984 , pag.20) 
Aici intervine învăŃătorul, logopedul în calitate de model pentru conduita comunicării verbale 
şi  cognitive . M. I. Lisina, în lucrarea sa ,, Проблема онтогенеза общения”  1986, (pag. 10) a 
spus: 

,,Comunicarea joacă un rol important în dezvoltarea psihică a copilului. ApariŃia necesiŃăŃii 
de comunicare a copilului în cadrul familiei e condiŃia primordială a dezvoltării lui psihice. 
Comunicarea apare pe parcursul vieŃii şi se formează prin experienŃa de viaŃă, de interacŃiune a 
copilului cu cei din jur. Principalele motive ale comunicării constau în necesitatea de impresii 
(motiv cognitiv), necesitatea de activism (motiv de colaborare), necesitatea de acceptare – 
recunoaştere şi susŃinere, apreciere (motiv personal) .” 
         Prin  intermediul jocului şi mijloacelor informaŃionale, a contactului cît mai variat şi în 
diferit forme cu realul, are loc o intensă dezvoltare a comunicării pe plan psihic a elevilor. Prin 
aceste prizme se dezvoltă memoria, atenŃia, receptivitatea, gîndirea, comportamentul social şi 
motric la elevi. 

Corectarea tulburărilor de limbaj se axează atît pe eficacitatea strategiilor de corecŃie 
logopedice cît şi pe o serie de factori ce Ńin de particularităŃile psiho-individuale ale copiilor cu 
deficienŃe de vorbire. În felul acesta elevii sînt pregătiŃi din punct de vedere psihic şi fiziologic, 
ceea ce duce la facelitatea strategiilor logopedice adecvate. 
      De aceea, educarea personalităŃii la elevii cu dereglări în vorbire, este necesară  să fie 
practicată de timpuriu. Asigurarea unui program de dezvoltare şi recuperare se impune chiar 
din clasa I-a. În activităŃile de corecŃie utilizez o gama variată de exerciŃii pentru dezvoltarea 
limbajului. Terapia logopedică în cazul dat trebuie început cu demonstrarea corectă 
articulatorie şi apoi lexică.  

Copilul cu auz fonematic afectat, nu poate însuşi pronunŃarea şi diferenŃierea corectă a 
sunetelor. Din toate sunetele vorbirii pronunŃarea incorectă se observă în special la consoanele: 
s, z, Ń, ş, j, ci; apoi la l  şi r şi într-o măsură mai mică la celelalte consoane: t, d, n. Cu cît mai 
diferenŃiat este sunetul şi cu cît participă mai multe organe (diferite grupe de muşchi şi nervi) 
la pronunŃarea lui, cu atît mai mult el se dinaturează.  

Înainte de a începe activităŃile de recuperare logopedice eu utilizez fişa de observaŃie 
pentru fiecare elev cu dereglări în vorbire, care include: 

Nr. Fişei __________________ 
Data emiterii _______________ 

1. Date personale 
Numele , prenumele elevului _________________________________________________ 
Data naşterii _____________________________________________________________ 
Adresa __________________________________________________________________ 

2. Examen multilateral  
Naşterea ________________________________________________________________ 
Boli ____________________________________________________________________ 
MalformaŃii ______________________________________________________________ 
Atitudinea familiei faŃă de deficienŃa de vorbire a copilului 
_______________________________ 
Tipul respiraŃiei ___________________________________________________________ 
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Starea organelor fono-articulatorii – maxilarele, buzele, limba, bolta palatină, cavitatea 
nazală   __________________________________________ 

3. EvoluŃia limbajului  
ApariŃia deficienŃei _______________ ; cauze _________________ 
Vorbirea independentă  :   

- conversaŃia (dialogul )____________________________________ 
- recitarea ______________________________________________ 
- cîntul , povestirea liberă __________________________________ 
- povestirea după imagine __________________________________ 
Vorbirea  reflectată _________________________________________ 
Expresivitatea vorbirii ______________________________________ 
Vocabularul ______________________________________________ 
Auzul fonematic __________________________________________ 
Articularea fonemelor : 
Sunetele afectate __________________________________ 
Sunetele absente __________________________________ 
Concluzii ________________________________________ 
Data începerii terapiei logopedice _____________________ 
IndicaŃii generale __________________________________ 
EvoluŃia limbajului ________________________________ 

             Pentru dezvoltarrea auzului fonematic al elevilor, la nivel de sunet-literă, practic 
exerciŃiul-joc ,,Spune cum face?”, care include rostirea  prelungă şi cîntarea  vocalelor: a, ă, 
e, i, î, o, u . ExerciŃiile  de dezvoltare a auzului fonematic sînt legate de gradul de tulburare a 
percepŃiilor verbo-acustice şi urmăresc în general realizarea simultană a obiectivelor impuse. 
De regulă, înainte de a-l învăŃa pe copil să pronunŃe corect, eu utilizez exerciŃii de ,,Analiză 
auditivă şi de articulare” a sunetului cu defect. 
Material didactic: jetoane, cartoanaşe cu imagini ce reprezintă cuvinte. 
Desfăşurea exerciŃiilor- joc: 
Jetoanele sunt aşezate în plicuri. Plicurile se împart la fiecare copil.  Copii sunt rugaŃi să 
recunoască imaginea, s-o denumească şi să pronunŃe sunetele emise de obiectele din imagini. 
Apoi,cu toŃii în cor pronunŃă sunetele respective. 

Imităm sunetelor din natură şi le pronunŃăm cînd în şoaptă, cînd tare şi în diferite ritmuri, 
după indicaŃii : 
 ExerciŃii – joc ,, Cine face aşa ? ”  
Exemple :  trenul : ş – ş – ş (ritm prelung,şoptit) 

            şarpele : s – s – s (prelung) 
            sirena : z – z  - z  (încet şi tare) 
            albina : bâzzzz – bâzzzz (,,b” accentuat şi ,,z” prelung) 
            telefonul : zurr – zurr  
            şoricelul : chiŃ – chiŃ  (rapid) 
            roata : scîrrŃ  - scîrrŃ ( ,,r” accentuat şi prelung) 
            vîntul : vâjjj – vâjjj ( ,,j” se prelungeşte şi se accentuează) 
            vrabia : cirip/cip - cirip/cip 
            găina : cot – cot – codac  

               În experienŃa mea de logoped adesea organizez şi desfăşor următoarele jocuri 
didactice: 
Jocul  „Repetă vocala pe care ai auzit-o” 
Desfăşurarea jocului: 

 Rostim un şir de cuvinte ce conŃin vocale şi consoane. Copiii, la auz, trebuie să selecteze 
vocalele din cuvînt şi să le pronunŃe. 
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Jocul „Instrumentele mizicale ” 
 Pe o masă sunt aranjate imagini cu instrumente muzicale. Se include fonograma unui 
instrument (vioara, trompeta, acordeonul, toba, Ńambalul etc.) Copiii ascultă şi sunt rugaŃi să 
arate pe imagine instrumentul la care  s-a produs sunetul. 
În activitatea logopedică sunt necesare şi exerciŃiile de gimnastică respiratorie pe care le 
întrebuinŃez la lecŃii : 

Jocul : ,,Stîngem lumânarea”  
- pentru dezvoltarea expiraŃiei pe nas după o inspiraŃie  profundă, apoi inspiraŃie rapidă pe 

nas şi 
expiraŃie lungă pe gură, (jocul se repetă de 5-6 ori ).                                               
Jocul: ,,Mirosul florilor”  

- se mimiază ducerea florilor la nas, inspiraŃie profundă pe nas, expiraŃie lungă pe gură ( jocul 
se repetă de 5-6 ori )                                               

  Jocul: ,,Poc” 
– se duc ambele braŃe lateral spre stînga (ca şi cum am Ńine puşca), inspiraŃie puternică pe 

nas, se reŃine aerul 1-2 secunde, apoi pronunŃăm ,,poooc”. 
 
 La nivel de silabă – cuvânt, utilizez exerciŃiu – joc:  
Jocul ,,Salata de cuvinte ”  
– .Elevii trebuie să alcătuiască cuvinte cu silabele propuse: tă, cre, pac, co, ur, gra, şter 

etc. 
Exemple : fa – tă ; cre – tă ; co – pac ; ur – sul ; gra – ur ; şter – ge etc.  

 
Jocul “De-a sunetele” îl utilizez la diferenŃierea sunetelor surde şi sonore. 
–  Propun în şir de cuvinte la care schimbarea unui sunet va duce la schimbarea sensului 

cuvîntului: 
                  şcoală – scoală                          pere – bere  
                   naş –      nas                              lată –  ladă  
                   tuş -       duş                              tac –   dac  
                   sac -       zac                              sare – zare  
                   gară –    cară                             varsă -varză 
 (se insistă în special pe sunetele care sunt confundate  de elev) 
         Jocul ,, Cum este corect ? ” constă înlocuirea unui sunet cu alt sunet. Copilul trebuie să 
aleagă varianta corectă şi să spună ce este greşit în celălalt cuvînt. 
                          Radio sau Ladio  

                    Rebăda sau Lebăda  
                    LaŃă sau RaŃă  

        Altă variantă este cea a perechilor de cuvinte corecte şi greşite, în care greşeala este 
omisiunea unui sunet din grupul consonantic pe care copilul nu-l poate pronunŃa. 

                         Plouă sau Pouă ? 
                   Bană sau Blană ? 
                   Caun sau Scaun ? 
 Jocul ,,SăculeŃul fermecat” se practică în echipe, având ca scop pronunŃarea corectă a 

cuvintelor care conŃin grupe de consoane consecutive şi clasificarea obiectelor după criteriile 
date.  

Material didactic: fişe cu imagini ale obiectelor care conŃin cuvinte cu grupe de consoane 
din categorii diferite, săculeŃe, pliculeŃe pentru fiecare echipă. 

Desfăşurarea jocului: Sunt pregătite săculeŃe pentru fiecare echipă în care sînt intoduse 
fişe cu imaginiale unor obiecte din categorii diferite 
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Copilul, la care se opreşte săculeŃul, trebuie să scoată o singură fişă cu imagini şi s-o 
denumească, apoi îl transmite vecinului mai departe cu rugămintea de a-l aşeza la locul 
potrivit. Acesta va căuta grupul de obiecte potrivit şi va motiva locul plasării. 

Jocul ,,Găseşte silaba care lipseşte”: Elevii sunt aşezaŃi în echipe. La semnal, un elev din 
prima echipă spune o silabă, celălalt elev din a doua echipă îi răspunde cu o altă silabă care 
poate forma un cuvânt cu prima silabă. Următorii elevi, pe rând, din ambele echipe trebuie să 
alcătuiască fiecare câte o propoziŃie cu noul cuvânt obŃinut. 

Jocul didactic,,Cuvântul interzis”  
Desfăşurarea : individual, în perechi, în colectiv.  
Se cere elevilor ca, la întrebarea moderatorului, să răspundă în aşa fel încât un anumit 

cuvânt stabilit anterior să nu fie folosit, ci să găsească alte formulări, care să constituie totuşi 
răspunsul la întrebarea pusă. Întrebările trebuie formulate în aşa fel încât să ceară răspuns 
folosirea cuvântului interzis. (Pentru fiecare răspuns se dă un minut de gîndire.) 

Exemplu : Cuvântul interzis - ,,a treia” 
- În ce clasă sunteŃi voi? 
- Noi suntem în clasa care urmează după clasa a doua.  
- În ce bancă stă elevul …….? 
- Elevul …….  stă în banca din spatele elevului …….. 
- În ce clasă au fost anul trecut elevii din clasa a IV-a ? 
- Anul trecut elevii din clasa a IV-a au fost în clasa în care suntem noi acum. 
   Pentru a continua jocul, se propune alt cuvânt interzis. 
     La nivelul propoziŃiei utilizez  exerciŃiul:  
     Completarea propoziŃilor cu cuvintele potrivite  pentru sunetul defect ,,s“,  ,,z” 
     Desfăşurarea: Pe tablă sunt scrise următoarele propoziŃii. Copiii trebuie să selecteze 
cuvintele potrivite din paranteze: 

1. Sora se spală cu apă şi …….. 
2.  SăniuŃa, iarna, zboară  pe …........ 
3.  Iarna soarele încălzeşte mai …… 

( slab, săpun, zăpadă ) 
      Jocul ,,Masa rotundă” – este o tehnică eficientă  pe care o utilizez cu elevii care scriu 
încet.                           
      Etapele de realizare:  
      Propun elevilor o operă literară binecunoscută din creaŃia lui I. Creangă: “Fata babei şi fata 
moşneagului”. 
      Logopedul adresează întrebări asupra textului fiecărui grup de elevi, presupunînd mai 
multe răspunsuri posibile. Fiecare membru din grup, pe rând, scrie câte un răspuns care se 
transmite de la unul la altul. 
      Logopedul analizează răspunsurile împreună cu elevii, ajutându-i, astfel, să creeze o 
lucrare în comun. 
      Aplicarea  în scop logoterapeutic: dezvoltarea atenŃiei, memoriei şi gândirii logice, 
imaginaŃiei, dezvoltarea abilităŃilor de scriere corectă şi vorbire cursivă, alcătuirea unei 
povestiri, poveşti în grup. 
      FuncŃia academică: evaluarea cunoştinŃelor anterioare, alcătuirea de sine stătătoare a 
povestirilor, practicarea abilităŃilor, reamintirea informaŃiei anterioare, crearea unei lucrări de 
artă în comun. 
FuncŃia socială : participarea la nivel egal cu colegii de grup, cât şi formarea grupelor. 
      În lucrarea de faŃă m-am referit anume la acea categorie de elevi care posedă dereglări de 
pronunŃie, cu vorbirea defectuoasă, cu un vocabular neadecvat, la a cărei eradicare, corectare, 
am contribuit, în mod direct, ca specialist în domeniul logopediei. Consider că adoptarea unor 
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strategii, măsuri cu caracter therapeutic, în faza de debut a dereglărilor de vorbire, constituie 
un factor hotărâtor în reuşita terapiei logopedice. 

Prin utilizarea unui material didactic variat, atractiv, prin strategii moderne, elevii vor fi 
permanent solicitaŃi să vorbească, să-şi exprime gândurile, să-şi precizeze greutăŃile în 
pronunŃarea unor sunete, cuvinte, expresii, să-şi corecteze propria exprimare sau pe cea a 
colegilor. 
 
Bibliografie : 
1. Lisina M.I. - ,,Проблема онтогенеза общения”,  Москва, 1986; 
2. Păunescu C. - ,,Tulburările de limbaj la copil”, Ed. Medicală, Bucureşti, 1984; 
3. Povorozniuc M. - „ Novoloacă Z.” Ghid logopedic”, Chişinău: Pontos, 2007; 
4. Vrăjmaş E. ,,Terapia tulburărilor de limbaj”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997. 
 
 
 

ROLUL MIJLOACELOR ARTISTICE ÎN FORMAREA LIMBAJULUI  
 

Înv.   Inga Tofan,  Şcoala primară nr. 9 Chişinău, Republica Moldova                                                                                            
Înv. Natalia Burlacu, Şcoala primară nr. 9 Chişinău, Republica Moldova  

 
Curriculum-ul de limbă română pentru învăŃămîntul primar insistă asupra dezvoltării 

competenŃelor elementare de comunicare orală şi scrisă a copiilor, precum şi pe structurarea la 
elevi a unui sistem de atitudini şi de motivaŃii care vor încuraja şi sprijini ulterior studiul 
limbii române pe de o parte. Pe de altă parte vor forma la elevi deprinderi de civilizaŃia 
comunicării, dezvoltând armonios personalitatea în devenire a micilor şcolari sub aspect 
atitudinal şi comportamental. 

Activitatea cu vocabularul la lecŃiile de limbă română se desfăşoară pe parcursul întregii 
activităŃi, în mod deosebit cu prilejul analizei textului pe diferite unităŃi. Această activitate 
poate fi integrată în procesul de analiză, mai ales sub forma unei creaŃii folosind mijloacele 
artistice prin care textul respectiv comunica mesajul cu multiplele lui valenŃe, determinînd în 
conştiinŃa cititorului anumite atitudini. 

Dezvoltarea exprimării orale şi scrise, costituie o condiŃie  primordială în instruirea şi 
educarea elevilor, în formarea   personalităŃii lor, pentru pregătirea viitoare de participare la 
viaŃa socială  şi  îşi găseşte cea mai înaltă expresie în cadrul disciplinei de  limba română. 

La formarea şi dezvoltarea limbajului contribuie întreg mediul social şi cultural în care, 
se dezvoltă copilul, astfel, un rol deosebit în perfecŃionarea exprimării îl ocupă studiul limbii. 
Întrucât limba, ca mijloc de comunicare, este un sistem, ea nu se învaŃă pe componente 
separate: fonetic, lexical, gramatical, ci în unităŃi de comunicare, în enunŃuri, care sunt în 
acelaşi timp fonetice, lexicale, gramaticale. 

Din  experienŃa noastră relatăm că limbajul copilului nu se învaŃă de la sine, ci prin 
formarea unor noŃiuni şi însuşirea unor idei, prin sporirea cunoştinŃelor în domeniul culturii 
literare, prin îmbogăŃirea şi nuanŃarea vocabularului, prin însuşirea corectă a structurilor 
gramaticale.  La lecŃiile de limbă română, încercăm să cultivăm la elevi calităŃi morale de 
valoare deosebită, să educăm sentimente de dragoste şi respect faŃă de plaiul natal, de 
strămoşi, a vorbi cu multă mândrie în limba română, a ocroti natura înconjurătoare, dezvoltăm 
gustul estetic, imaginaŃia, fantezia, trezindu-le un viu interes faŃă de cunoscut şi necunoscut. 

Dupa cum se ştie, limbajul artistic este cel care dă expresia unor stări de mare tensiune 
sufletească, face apel la sensurile figurate ale cuvintelor, la diferite figuri de stil, la procedee 
artistice variate, pe care elevii ciclului primar, nu numai le ocolesc, dar le caută şi le folosesc 
apoi în exprimarea lor curentă.  
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Orice învăŃător în analizele textelor de lectura are posibilitatea să evidenŃieze valorile 
cognitive şi mai ales afective ale unor figuri de stil, precum şi sensul figurat al unor expresii, 
al unor cuvinte, astfel cunoscute de către elevi în contexte obişnuite. 

ÎnvăŃarea limbii se realizează în situaŃii simulate de viaŃă, contribuind astfel nu numai la 
dezvoltarea limbajului activ, ci şi la cultivarea unui simŃ lingvistic, la sesizarea semnificaŃiilor 
sociale şi funcŃionale ale limbii literare. DeficienŃele de exprimare, care împiedică 
comunicarea verbală, vizează, în general: 

• Decalajul mare între vocabularul activ şi cel pasiv; 
• Folosirea unor cuvinte a căror semnificaŃie nu a fost corect înŃeleasă. 
ÎmbogăŃirea, precizarea şi activizarea vocabularului vizează nu atât numărul de cuvinte 

noi învăŃate, ci frecvenŃa şi utilizarea acestora în contexte  cît mai variate. 
Comunicarea la rîndul ei nu este altceva decît funcŃionarea concretă în fuziune, a celor 

patru deprinderi:  
• receptarea mesajului oral; 
• exprimarea orală; 
• receptarea mesajului scris; 
• exprimarea scrisă. 
Se impune ca în studiul limbii române la clasele I-IV, să se utilizeze modelul comunicativ 

funcŃional, conform căruia comunicarea este un domeniu complex care înglobează procesele 
precizate. Este clar faptul că, definirea domeniilor disciplinei se face, exclusiv, în termeni de 
capacitate privind comunicarea orală şi scrisă. 

Comunicarea este prezentă în calitatea sa de competenŃă fundamentală, vizînd la 
deprinderi şi receptare şi de exprimare orală şi scrisă. Se urmăreşte reechilibrarea ponderii 
acordate exprimării orale faŃă de cea scrisă, precum şi a proceselor de producere a unor 
mesaje faŃă cele de receptare a mesajului. 

Citirea ca o parte fundamentală în cadrul orelor de limbă română la clasele I-IV are 
sarcina de a-i învăŃa pe copii cum să însuşească mesajul unor texte, a unor creaŃii literare sau 
ştiinŃifice, ale valorilor multiple ale acestora (cognitive, formativ-educative, cultural-artistice, 
estetice) şi, pe de altă parte, înarmarea elevilor cu capacitatea de a se orienta în textul citit, 
sau, altfel spus, cu instrumentele de bază ale muncii cu cartea. Un text nu poate fi înŃeles, 
fără pătrunderea semnificaŃiei fiecărui cuvânt, în special a cuvintelor noi, precum şi a celor 
care au un sens figurat. Pe de altă parte, capacitatea de a descifra sensul unor cuvinte noi, de a 
înŃelege şi trăi semnificaŃia lor prin forŃe proprii, devine absolut indispensabil pentru cititorul 
de orice vârstă. La dezvoltarea limbii, a limbajului, a vorbirii contribuie mulŃi factori 
psihologici, fiziologici, sociali, factori care îşi schimbă raportul de prioritate în procesul 
formării şi perfecŃionării comunicării verbale. 

Elevii din clasele a III-a şi a IV-a pot recepŃiona şi înŃelege valorile artistice ale epitetelor 
care, după cum se ştie, scot în evidenŃă însuşirea unui obiect sau a unei acŃiuni socotită de 
autor ca esenŃială pentru ideea sau sentimentul pe care vrea să-l pună în lumină. 

Pentru a înŃelege mai bine valoarea şi semnificaŃia epitetelor – aceste cuvinte care arată 
însuşiri ale obiectului, înfăŃişând imaginea acestuia aşa cum se reflectă în simŃirea şi fantezia 
scriitorului, se poate face legătura cu noŃiunea de adjectiv. PrezenŃa epitetelor este foarte 
fermecătoare în lecturile care conŃin descrieri: ex. „Căprioara” de Emil Gîrleanu. „Pe 
muşchiul gros cald ca o blană a pământului, căprioara sta jos lângă puiul ei. Aceasta şi-a 
întins capul cu botul mic, catifelat şi umed pe spatele mamei lui şi cu ochii închişi se lăsă 
dezmierdat”. 

Analizând textul, conducem elevii  ca să observe şi să înŃeleagă valoarea şi semnificaŃia 
unor cuvinte cum sunt: cald, catifelat, umed, a expresiei (comparaŃiei) „ca o blană a 
pământului”. Parcurgând mai departe textul, apar alte epitete: fiinŃă fragedă, ochi îndureraŃi. 
Nu orice adjectiv sau adverb este epitet: ex. „...şi părinŃii şi fraŃii şi surorile îmi erau sănătoşi”  
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(Ion Creangă, Amintiri din copilărie), determinarea este neutră din punct de vedere stilistic, 
fără să implice participarea imaginaŃiei sau afectivităŃii scriitorului. Pentru asimilarea mai 
bună a textului propunem elevilor următoarele exemple:   

În pastelul „OaspeŃii primăverii” de Vasile Alecsandri, elevii extrag epitetele : ”cer 
albastru”, ”negru punct”, „zarea îndepărtată”. Cocostârc – „tainic”, „călător”, „dulce iubit 
prevestitor” pe care mai departe le includ în alcătuirea unei povestiri scrise.  Eleva Gorincioi 
Iuliana, clasa IV-a, a scris compoziŃia „Vesela natura”:  

 „Primăvara este anotimpul care ajută să-şi arate frumuseŃile , când totul se trezeşte din 
somnul adânc al iernii. 

Totul inverzeşte, mugurii copacilor încep să se despice, pentru ca apoi livezile să se 
împodobească în marame de flori. 

Primăvara este gazda primitoare a tuturor păsărilor călătoare, care se întorc din zări 
îndepărtate cu trilurile lor fermecătoare. Cel mai tainic călător care apare ca un punct negru 
pe cerul albastru  e cocostîrcul.  

Se bucură toŃi de sosirea lui. Pentru că odată cu venirea lui natura se trezeşte la viaŃă şi 
ne înveseleşte tuturor inimile.” 

Creativitatea este cel mai mai eficient element în însurirea mijloacelor artistice. 
Dezvoltarea creativităŃii la elevi prevede dezvoltarea imaginaŃiei, originalităŃii gândirii 
abstracte. Iată câteva exemple:  

GăsiŃi cît mai multe însuşiri pentru substantivele date: 
Pădure: mare, tânără, adâncă, umbroasă, deasă, întunecoasă, răcoroasă, verde 
Ninsă:  ... 
Zăpadă:... 
Soare:... 
Om:... 
Apă:... 
Floare:... 
a)  „Bunica are tâmple de argint. 

Flori de tei în păru-i negru 
Iar la şold un corn de-argint” 

      b)  „Neguri albe, strălucite, naşte luna argintie”. 
Un alt mijloc artistic care  contribuie la dezvoltarea creativităŃii este comparaŃia. 

ComparaŃia este alcătuită, pe baza unor însuşiri comune, a unui termen mai concret şi mai 
cunoscut cu altul mai abstract şi mai puŃin cunoscut. 

Spre exemplu, le propunem elevilor următoarele sarcini:   
A) Aseamănă sau compară: 
a) alb ca: făina, zăpada, spuma, varul, laptele, zidul; 

negru ca: 
aurii ca: 
înalt şi drept ca: 
şiret ca: 

b) iute ca: 
fricos ca: 
amar ca: 
dulce ca: 
subŃire ca:  

SelectaŃi comparaŃii din versuri: 
Ex.2. În pastelul „OaspeŃii primăverii” de Vasile Alecsandri 
         „Şi repede ca gândul ,la cuibu-i se coboară” 
Ex.3. „Şi ca nouri de aramă şi ca rapotul de grindeni 
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          Orizontu-ntunecându-l, vin săgeŃi de pretutindeni”. / Mihai Eminescu /  
Ex.4. „Valuri albe trec în aer şi se-aşează-n lung troian 
          Ca nisipurile dese din deşertul african”. / Vasile Alecsandri /  
         Frecvent, în lecturile elevilor din clasele III-IV apare metafora, care dă unor cuvinte 
semnificaŃii noi, în virtutea unei comparaŃii subînŃelese. Explicarea metaforelor nu se face 
doar prin căutarea unor sinonime, mai ales că de cele mai multe ori sensul propriu al 
cuvintelor respective e mai bine cunoscut de către elevi, ci, pornind de la comparaŃie, care 
apare în cazul metaforei, prescurtată. 
         Împreună cu elevii încercăm să explicăm aceste figuri de stil, să le comentăm, să le 
interpretăm în contextul în care se află. Iată câteva exemple: 

1. AlăturaŃi cuvintelor date însuşirile potrivite. ComparaŃi ceea ce exprimă aceste grupuri 
de cuvinte cu altele, după modelul dat: 

Rochii  albastre ca cerul 
Apă  
Brad  
Floare  
2. AlăturaŃi cuvinte-acŃiuni apoi comparaŃii: 
Calul aleargă ca trenul. 
Lacul ... 
Trenul ... 
Râul ... 
Copilul ... 
3. ÎnlocuiŃi enunŃurile cu altele, după modul (comparaŃia să fie metaforă) – lucru în 

perechi sau în grup: 
a) Luna se arată pe cer ca o regină a nopŃii.- Regina nopŃii se arată pe cer. 
b) SteluŃele s-au aprins pe cer ca nişte făclii. 
c) Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic. 
d) În faŃa turcilor apar moldovenii ca un zid de suliŃe. 
e) Pe mare plutesc vapoare ca nişte cetăŃi. 
4. Lângă următoarele cuvinte, puneŃi altele care să exprime acŃiuni făcute de om 

(personificare): 
Luna merge să se culce. 
Zorile... 
Înserează... 
Poezia eminesciană „Revedere” oferă un exemplu în acest sens. 
Personificarea codrului contribuie la creşterea intensităŃii sentimentelor poetului la 

reîntâlnirea cu acest „prieten” simbol al veşniciei. Revederea cu codrul prilejuieşte poetului 
clipe de meditaŃie. Folosirea personificării şi a dialogului între poet şi cadru contribuie la 
crearea unei atmosfere de bucurie, produsă de întâlnirile cu un mediu natural atât de drag, cu 
profunde rezonanŃe în amintirea poetului: 

                     „ Codrule, codruŃule, 
                       Ce mai faci, drăguŃule, 
                       Că de când nu ne-am văzut 
                       Multă vreme a trecut 
                       Şi de când m-am depărtat, 
                       Multă lume am îmblat” 

           2. „Doar izvoarele suspină 
               Pe cînd codrul negru tace 
               Dorm şi florile-n grădină” 
                                     („Somnoroase păsărele”) 
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           „Apele plîng, clar izvorând în fântâne” 
                                     (Mihai Eminescu). 

Creativitatea este o reprezentare originală a lumii proprii copilului. Aceste exemple le 
putem practica prin diverse sarcini cum ar fi: completarea versurilor cu cuvinte rimă (burime), 
cinquin-ul, joc- concurs de creaŃie, alcătuirea poveştilor, legendelor, ghicitorilor, fişe de 
creaŃie etc. Ca exemplu, vă propunem un eseu la opera lui Mihai Eminescu.  

Fiind băiat păduri cutreieram 
Prin intermediul acestui text eul liric al poeziei evadează în trecut în perioada 

adolescenŃei, tinereŃii lui, când hoinărea prin păduri fără griji, când ascultă susurul 
izvoarelor lor. El se retrage în feerica natură, fiindcă acest basm îi permite să-şi Ńeasă nişte 
visuri frumoase de dor şi de iubire. Aievea, în cale îi ieşi o tânără „crăiasa”, „cu ochii mari, 
cu gura abia, închisă”. PoeŃii romantici îşi găsesc fericirea doar în visele lor.  

(Cătălin Roşca, clasa a IV-a) 
Mijloacele artistice enumerate mai sus ajută elevii să înŃeleagă mai bine mesajul unor 

lecŃii, în special sensul figurat al unor cuvinte expresii, care îngloblează în conŃinutul lor un 
mare potenŃial cognitiv, mai ales afectiv-educativ. Pe de altă parte, elevii învaŃă cum să se 
apropie, cu forŃe proprii, de asemenea valori artistice, pentru a le putea pătrunde în multiplele 
lor înŃelesuri. 

Elementele artistice, după părerea noastră, au o contribuŃie de seamă la îmbogăŃirea şi 
activizarea vocabularului elevului, atât în vorbirea orală, cât şi cea scrisă.  

Putem concluziona că dezvoltarea atitudinii elevului faŃă de mijloacele artistice:  
• Stimulează interesul durabil  pentru lectură şi orele de lectură; 
• Serveşte drept stimulent şi pentru dezvoltarea personalităŃii; 
• Contribuie la cultivarea conştientă a gustului estetic şi a preferinŃelor literare; 
Nutrim speranŃa ca aceste mijloace artistice să faciliteze activitatea învăŃătorilor la orele de 

limbă română şi, nu în ultimul rând, să cîştigăm un cititor pasionat, cultivat şi dornic de a 
descoperi lumea prin lectură. 
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4. Parfene C.- Literatura în şcoală. Iaşi, 1997; 
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JOCUL DE A SCRIE, CITIND  
 

                                 Prof. dr. Cristina  Maria Ivan  
                                 Liceul InternaŃional de Informatică  ConstanŃa  

Prof. Alina Mihalache 
                                 Liceul InternaŃional de Informatică  ConstanŃa  

 
Nu  există  meserie cu  mai multe privilegii.  A  

deştepta într-o altă fiinŃă omenească putere şi vise care să 
le întreacă pe ale tale, a le induce altora iubirea pentru 
ceea ce iubeşti, a face din prezentul tău interior viitorul 
lor - iată o triplă aventură ce nu are asemănare [...] O 
dată deşteptat, acel copil exasperat  din ultima bancă s-ar 
putea să scrie versuri, să formuleze teorema care le va da 
de lucru secolelor viitoare. 

                (Georges Steiner, Maeştrii şi discipolii) 
 

ÎnvăŃarea creativă  şi  dezvoltarea aptitudinilor (creatoare, ştiinŃice, artistice, tehnice, de 
conducere, sociale, sportive etc) au  la bază sintagma „Decât un cap plin mai bine un cap bine 
făcut” şi presupune experimentare, riscuri, greşeli şi corectarea acestora, orientarea spre 
colegi, acceptarea părerii evaluative a  acestora (Ana Stoica-Constantin, Creativitatea pentru 
studenŃi şi profesori, p. 154).  

Profesorilor de limba şi literatura română  le  revine misiunea  extrem de importantă de  a 
forma  adolescenŃi cu o cultură comunicaŃională şi literară de bază, capabili să înŃeleagă 
lumea, să comunice, să-şi utilizeze în mod creativ capacităŃile proprii pentru rezolvarea  
problemelor concrete din lumea cotidiană, dar şi să fie sensibili  la tot ceea ce este frumos.  

Din păcate, promovarea  creativităŃii, în general, este blocată de unele  bariere provocate 
de mediul social şi fizic înconjurător:  tabu-urile, fantezia şi reflecŃia sunt pierdere de timp, 
lene;  joaca e numai pentru copii; rezolvarea problemelor este o activitate serioasă, unde 
umorul nu are ce căuta, lipsa cooperării şi încrederii între colegi. (Ana Stoica-Constantin, 
Creativitatea pentru studenŃi şi profesori, p. 154) 

Propunerile de  a promova caracterul ludic al disciplinei şi de a demonstra că putem   
deştepta într-o altă fiinŃă putere şi vise care să le întreacă pe ale noastre  sunt rezultatul 
aplicării metodelor interactive la orele de limba şi literatura română. 

Jocul 1  
Scopul: dezvoltarea creativităŃii, anticiparea  evenimentelor din povestirea „Fântâna 

dintre plopi” de M. Sadoveanu, stârnirea curiozităŃii elevilor de a citi opera şi dezvoltarea  
abilităŃilor de a lucra în echipă. 

Desfăşurarea: Elevii sunt  împărŃiŃi în 3 grupe. Fiecare grupă a  avut de redactat  o 
naraŃiune în care să insereze următorii termeni: han, comisar, hangiŃa, Marga, scurteică de 
vulpe, fântână, plopi.  

Timp de lucru:  30-40 de minute pentru construirea naraŃiunii, câte 5-10 minute/ grup  
pentru  prezentare. 

Evaluarea:  autoevaluarea. 
Rezultatele au fost următoarele:  
Echipa 1:  Într-o zi târzie de toamnă, Marga stătea pe prispa casei sale şi  rememora o 

întâmplare din tinereŃea ei... 
Marga îl  văzuse pe soŃul ei, comisarul la fântâna  din spatele hanului din sat. Acesta era 

împreună cu hangiŃa, plimbându-se sub clar de lună pe potecile din jurul hanului. Comisarul 
este surprins de Marga în mometul în care îi dăruia hangiŃei scurteica de vulpe a soŃiei sale. 
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Ajuns acasă, Marga îl înfruntă pe soŃul său şi după o ceartă aprinsă îi cere să părăsească casa. 
Comisarul se conformează şi nu mai apare acasă câteva săptămâni, timp în care Marga  era 
profund afectată de  neplăcuta întâmplare.  

După alte câteva zile, un sătean apare la uşa casei Margăi şi îi spune că soŃul său, 
comisatul a fost găsit spânzurat de crengile bătrânului plop aflat în apropierea fântânii. Şocată 
de această veste, Marga simte durerea provocată de pierderea soŃului şi se învinovăŃeşte de 
întâmplarea nefericită din viaŃa ei.  

Şi astăzi, Marga îşi aduce aminte numai în zilele triste de această întâmplare care a 
marcat-o pentru tot restul vieŃii.       

Echipa 2: Hanul veşnic tânăr 
Pădurea părea ieşită dintr-un nor pufos, dar posomorât. Prin ceaŃa densă care plutea 

printre trunchiurile groase, se vedea vag o fântână printre plopii bătrâni ai lizierei. Calul 
comisarului se opri. 

Dorind să-şi potolească setea, descălecă şi se îndreptă către fântână. Înviorându-se cu apa 
rece, decise să rămână sub plopi până la ridicarea ceŃii. Deodată privirea i se întunecă şi, deşi 
dorea să se mişte, curele invizibile îl legau de mâini şi de picioare. Comisarul ameŃi uşor şi se 
aşeză cu greu lângă un plop. 

Ochii i se deschiseră greu. Lumina flăcărilor şemineului l-a furat din lumea viselor, însă 
căldura moleşitoare îl Ńinea lipit de pat. 

- O cană cu ceai? Marga se îndreptă precaută către el, încercând să nu îl sperie. 
La auzul vocii acesteia, comisarul îi căută cu privirea trupul hangiŃei. Umbla prin cameră 

cu o graŃie felină care te lăsa fără suflare. Părul auriu cădea uniform pe umerii acoperiŃi de o 
scurteică de vulpe a cărei curea îi accentua talia subŃire ca aceea a unei albine. 

- Unde sunt? întrebă nedumerit comisarul. 
- La fel ca mulŃi trecători, ai picat în capcana fântânii. Norocul tău a fost că mă aflam în 

trecere pe acolo şi te-am zărit lat lângă plopi. Apa fântânii te-a făcut să-Ńi pierzi cunoştinŃa. 
Fântâna e blestemată. Nimeni nu ştie de ce... 

Ceasul bătu ora şaptesprezece, iar pe chipul hangiŃei apăru o expresie speriată. 
- Acum odihneşte-te. Eu trebuie să plec. 
Spunând acestea, Marga ieşi grăbită din cameră. Ceva era ciudat în atitudinea hangiŃei. 

Comisarul se hotărăşte astfel să facă o plimbare prin împrejurimi, de ce nu chiar pe urmele 
fetei. 

Ieşind pe uşa camerei, comisul este uimit de înfăŃişarea coridorului pe care se afla. Sute 
de adâncituri găureau pereŃii gri ai holului lung şi îngust. Cărămizile vechi parcă ascundeau 
ceva, o poveste înfiorătoare şi, deşi comisarul avea acest sentiment ciudat, nu ştia de ce. Seara 
se lăsase, însă, iar ferestrele erau inutile. ScârŃâitul ascuŃit al podelei îi oferea comisarului o 
nesiguranŃă pe care nu o mai simŃise vreodată. RaŃiunea îi spunea însă că este doar un han 
vechi, cu un coridor vechi, ce trebuie recondiŃionat. Cu o oarecare frică în suflet, părăsi hanul. 
Comisarul simŃi cum pielea i se strânge instantaneu, de la aerul rece care-i lovea pielea fină a 
feŃei. 

Pe aleea dinspre fântână o zări pe Marga. Păşea rar şi apăsat, iar numărul respiraŃiilor era 
redus considerabil. Ceva era schimbat la hangiŃă – părea că se metamorfozează, spre uimirea 
comisarului. SupleŃea îi dispăruse complet, la fel şi mersul graŃios. Devenea o creatură 
ciudată. Pielea zbârcită îl speria pe comisarul care nu putea să îşi creadă ochilor. 

Ajunsă cu greutate la fântână, Marga bău cu disperare din ploscă. Pe măsură ce sorbea 
apa rece, ridurile i se netezeau, trăsăturile îi reveneau la normal, devenind iar fiinŃa frumoasă 
ce-i oferise ceaiul cald şi aromat. 

Văzând că Marga se întoarce, comisul se grăbi şi el înspre han. Însă la poarta hanului 
vechi dă ochii cu hangiŃa însuşi. 
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- Cum a fost plimbarea, comisare? 
Un moment de tăcere deplină se instală, iar după trei secunde, comisul rupse tăcerea: 
- De unde îmi ştii numele? picioarele i se înmuiaseră şi glasul aproape îi pieri. 
Cum aflase hangiŃa? Era clar că fântâna o Ńinea în viaŃă, iar Marga devenise dependentă 

de „licoarea” ei. Apa îi oferea tinereŃea şi frumuseŃea ieşită din comun, iar în absenŃa ei se 
metamorfoza într-un monstru antropomorf pe care nici cel mai iscusit scriitor de romane de 
groază nu şi-l putea închipui. De cât timp locuia hangiŃa în acel han? Şi totuşi, cum aflase? 
Măcar hangiŃa era binevoitoare. Sute de întrebări şi gânduri morbide îi fulgerau prin minte 
comisarului. Clipa de panică a fost spulberată de râsul vioi al hangiŃei, care răspunse calmă: 

- łi-am găsit actele în geanta din piele roşie. Trebuia să ştiu cine eşti şi ce intenŃii ai şi 
de ce te afli prin aceste locuri. 

În mintea sa, comisarul IoniŃă răsuflă uşurat. Totuşi, avea multe întrebări fără răspuns. 
Prefera să nu afle adevărul. Gândul că ar putea fi şi el afectat de apa fântânii, precum şi 
atmosfera tensionată din han nu îi dădeau pace.  

Între timp, o ploaie rece inunda drumul, ca  o perdea lichidă continuă. IoniŃă decise să 
plece, mulŃumindu-i hangiŃei pentru că l-a salvat. 

După trei ore de mers, calul se opri speriat. În spatele ploii, sub lumina difuză a lunii, 
pădurea părea doar o umbră vagă. Comisarul zări ceva familiar, privind în faŃa sa.         

Dându-şi seama, rămase şocat. Era aceeaşi fântână... 
b. Jocul 2: Cadranul  
 Scopul: dezvoltarea  creativităŃii şi a gândirii critice, disponibilitatea empatică şi 

dezvoltarea gustului estetic şi etic.  
Desfăşurarea: Elevii lucrează individual. 
 Timp de lucru:  10-15 minute.  
RealizaŃi în cadranul I un desen pe care l-aŃi văzut cu ochii minŃii când aŃi citit povestirea  

“Fântâna dintre plopi”;  
În cadranul II notaŃi sentimentele trezite de lectură; 
În cadranul III stabiliŃi o legătură cu o experienŃă personală  (o învăŃătură);  
În cadranul IV daŃi un nou titlu povestirii. 
Jocul 3 Dezvoltarea abilităŃilor   de persuasiune  
Scopul:  dezvoltarea abilităŃilor persuasive  şi a creativităŃii şi a analizei interdisciplinare.  
Desfăşurarea: Elevii lucrează în 3 grupe, timp de 15-20 de minute,  pe foi de flipchart, 

urmând ca produsele acestora să fie expuse şi să se realizeze turul galeriei pentru a se 
autoevalua.  

Timp de lucru:  20-25 minute.  
      a.  Eşti ghid al hanului din imagine. Redactează un text, de  opt-zece enunŃuri, prin care să 
trezeşti interesul vizitatorilor, prin evocarea unor evenimente petrecute în han.  
Repere:  

- prezenŃa unor formule de intrare în text: „Hanul pe care doresc să vi-l prezinte este...”/ 
„Hanul  spune povestea …”;  

- provocarea auditoriului: “Am citit puŃine poveşti interesante despre….”/ ImaginaŃi-vă 
o povestire despre…” 

- ieşirea din text: “Vă invit să vizitaŃi zona…” etc.  
b. Eşti vizitator al hanului. Formulează cinci-şase întrebări pe care le-ai adresa ghidului, 

în legătură cu exponatele văzute, cu trecutul hanului sau cu personajele operei. 
c. Realizează un anunŃ publicitar, cu ajutorul desenului, decupajelor, cuvintelor şi altor 

mijloace, prin care să recomanzi vizitarea  hanului. 
Toate cele trei jocuri  didactice au drept scop  îmbinarea  „utilului cu plăcutul” într-o 

manieră în care elevii să descopere farmecul lecturii, să citească  cu plăcere şi  de plăcere, 
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dezvoltându-şi gustul pentru lectură, odată cu dezvoltarea creativităŃii prin  scrierea unor 
scurte texte, imaginative, dar să-şi dezvolte şi competenŃele necesare atât  şcolii, cât şi vieŃii.  

 Aşadar, considerăm că modernizarea procesului de învăŃământ se poate realiza prin 
aplicarea unor strategii  didactice adecvate şi  bine pliate pe nivelul psiho-intelectual al  
elevilor. 
 
Bibliografie: 
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EVALUAREA COMPETENłELOR DE COMUNICARE ORALĂ LA LIMBA 
ENGLEZĂ 

 LA CICLUL PRIMAR 
 

Prof. Alice-Monica Astăluș 
Școala cu clasele I-VIII “Dan Barbilian” Constanța 

 
Capacitatea de a comunica oral într-o limbă străină  este probabil cea mai dificilă 

aptitudine care poate fi evaluată, deoarece implică o combinație intre mai multe aptitudini 
care pot sa nu fie în corelație unele cu celelalte și care în același timp nu pot fi evaluate în 
mod obiectiv. Cineva poate avea o pronunție cât se poate de bună dar in același timp enunțul 
lui să nu aibă nici un sens sau altă persoana poate avea dificultăți reale în ceea ce privește 
fonologia și gramatica și să fie în stare totuși să transmită mesajul dorit.  

Succesul locutorului depinde într-o mare măsură și de interlocutor. Înțelegerea mesajului 
verbal depinde, printre alți factori, de cât de familiarizat este interlocutorul cu accentul 
locutorului și dacă bagajul lor de cunoștințe este asemănător. 

O altă problemă  constă în faptul că nu putem separa abilitatea de a asculta de aceea de a 
vorbi. În marea majoritate a situațiilor cele doua abilități sunt complementare și ca urmare 
vorbirea depinde in foarte mare măsură de înțelegerea mesajului ascultat. 

În mod tradițional evaluarea competențelor de comunicare a fost privită ca o formă de 
evaluare a cunoștințelor de limbă și în special a celor de vocabular și gramatică. Cu toate 
acestea comunicarea orală înseamnă mai mult decât stăpânirea regulilor gramaticale și 
vocabularul specific limbii engleze.  

În 1970 Dell Hymes a introdus noțiunea de competență comunicativă care include nu 
numai abilitatea de a forma propoziții corecte din punct de vedere gramatical ci și faptul de a 
folosi aceste cunoștințe la momentul oportun. 

În zilele noastre competențele comunicative se bazează pe abilitatea elevilor de a folosi 
limbajul adecvat situațiilor reale de comunicare atât din punct de vedere al emițătorului cât și 
din punct de vedere al receptorului. 

Competențele de comunicare orală implică combinarea tuturor competențelor de citire, 
scriere, ascultare și vorbire chiar dacă la prima vedere par să nu aibă legătură. Cele două 
abilități care se combină întotdeauna în evaluarea competențelor de comunicare orală sunt 
ascultarea și vorbirea. În majoritatea situațiilor acestea se interferează deoarece comunicarea 
orală depinde de înțelegerea mesajului. Astfel abilitatea de a recepta și înțelege mesajul 
devine o parte importantă din evaluarea competenței de comunicare orală. 

Din această cauză acest tip de evaluare are cu siguranță un element de subiectivism. 
Situațiile reale de viață nu au întotdeauna răspunsuri pozitive sau negative obiective. Ca 
urmare profesorul trebuie sa formeze o serie de itemi care să îl ajute să fie cât mai obiectiv in 
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evaluare. Acești itemi vor descrie atât calitativ cât și cantitativ performanțele de receptor și 
emițător ale elevilor. Profesorul va trebui să ia în considerare elemente de gramatică, 
pronunție, fluența, organizarea enunțurilor si vocabularul adecvat situației.  

Itemii pot fi gradați precum urmează (numerele indică nivelul și sunt urmate de o 
caracteristică specifică acelui nivel): 

1. Nu este posibilă comunicarea 
2. Comunicarea este limitată la exprimări scurte bazate aproape în totalitate pe elemente 

de conversație memorate; Elevul nu poate face față unei situații imprevizibile. 
3. Comunicarea elevilor este limitată la exprimări scurte care depind în mare măsură de 

elementele de conversație memorate anterior; Au dificultăți în a depăși o situație 
imprevizibilă;  Au multe greșeli gramaticale;  

4. Elevii fac numeroase greșeli gramaticale; Conversația are multe ezitări; Exprimările 
sunt scurte dar concise; 

5. Elevii fac multe greșeli gramaticale deși acestea nu intervin în înțelegerea mesajului; 
Enunțurile lor sunt mai lungi și sunt legate de cerință; 

6. Comunicarea este în general fluentă și corectă din punct de vedere gramatical; 
Greșelile de pronunție și de gramatică sunt rare; 

7. Comunicarea este fluentă, corectă din punct de vedere gramatical și potrivită 
contextului, cu foarte puține greșeli. 

Tipuri de teste de evaluare a competenței de comunicare orală 
1. Cititul cu voce tare – este o metodă de a testa doar pronunția elevilor.  
De fapt această metodă se aplică pentru a observa modul in care pronunță elevii și nu 

pentru a testa capacitățile de citire ale acestora. Deosebirea față de testarea abilităților de 
citire constă în faptul că elevilor li se cere să citească doar scurte enunțuri cum ar fi o cerință, 
un fragment sau un scurt dialog. 
2. Dialogurile – sunt teste simple de evaluare în care elevilor li se prezintă o situație 

specifică și li se dau instrucțiunile necesare pentru a putea dialoga potrivit cerinței. 
Din păcate aceste teste se bazează pe situații și cerinte standard și limitează răspunsurile 

elevilor.  
Exemple: 
• Elevilor li se cere să formuleze propoziții după un model dat folosind o anumită 

informație. Profesorul le prezintă două, trei exemple înainte de a incepe testul 
‚Hello! My name is John. What’s your name?’ 
‘Hello! My name’s Mary.’ 
• O altă situație este cea în care profesorul prezintă cerință fără a da nici un fel de 

instrucțiuni și elevii trebuie să răspundă liber. 
•  Pentru a folosi această metodă de evaluare într-un mod cât mai apropiat de situațiile 

reale de comunicare profesorul poate prezenta elevilor o propoziție stimul și le va cere 
acestora să răspundă liber. Această testare poate fi folosită pentru a evalua diverse funcțiuni 
ale limbii precum: a face, a accepta și a refuza o invitație; a da diferite instrucțiuni geografice; 
a cere și a oferi ceva etc. 

‚Can I borrow your pen, please?’ 
‚Sure, go ahead’ 
‚Sure, here you are.’ 
‚Sorry, I’m using it.’ 
3. Dramatizări – într-o evaluare de acest tip elevilor li se dă informația pe care se 

bazează dramatizarea. Elevii vor fi evaluați după modul în care iși joacă fiecare rolul. Pentru 
a se putea desfășura o asemenea activitate elevii vor trebui să folosească toate informațiile 
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dobândite legate de diverse funcțiuni ale limbii. Scopul acestei evaluări este nu numai de a 
testa pronunția și accentul ci și folosirea acestor funcțiuni într-un context adecvat. 

1. Tipuri de evaluări bazate pe materialele vizuale. 
Profesorul poate folosi poze, hărți, fișe cu diferite imagini, jucării, obiecte din clasă, 

pentru a testa competențele de comunicare orală fără ca elevul să știe să scrie și să citească 
Folosind un material adecvat competențelor pe care profesorul vrea să le evalueze, el 

poate controla vocabularul și expresiile pe care elevii le vor folosi. 
Voi prezenta gradat în funcție de specificul vârstei elevilor câteva teste de evaluare. 
• Elevilor li se prezintă un obiect și li se cere să îl descrie, să-i prezinte poziția, să-i 

prezinte apartenența etc. 
• Elevilor li se dau fișe cu aceleași imagini dar care au un anumit număr de diferențe. Li 

se cere să precizeze care sunt aceste diferențe. 
Pentru a face acest tip de evaluare mai complex, elevii vor fi grupați pe perechi. Fiecare 

va primi o fișa pe care doar parte dintre obiecte sunt colorate. Elevilor li se cere să afle 
descrierea obiectelor care nu sunt colorate și în același timp ei vor trebui să-și completeze 
fișa, colorând părțile lipsă. 

• Într-un alt tip de evaluare elevilor li se prezintă o serie de imagini care impreună 
formează o poveste. Profesorul le cere să pună imaginile în ordinea corectă și apoi să spună 
povestea. Profesorul poate să formuleze propoziția inițială. 

Acest tip de evaluare se poate face individual sau lucrând pe echipe . 
Scopul testării este de a asigura informații legate de competențele elevilor de comunicare 

și de aemenea legate de calitatea procesului de predare, deoarece testele de predare 
comunicativă au scopul de a măsura modul în care elevii folosesc limba engleză în situații cât 
mai apropiate de realitate. 

Testarea văzută ca un mod de corectare a greșelilor poate avea un efect negativ asupra 
elevilor. Deci profesorul se confruntă cu două provocări: prima – de a face din evaluare un 
mod cât mai obiectiv de a afla informații importante atât din punctul de vedere al profesorului 
cât și al elevului și a doua, de a face în așa fel încât evaluarea să nu devină o barieră în 
învățarea unei limbi străine.  
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TRECEREA DE LA VORBIREA DIRECTĂ LA VORBIREA INDIRECTĂ  
ŞI STIMULAREA CREATIVITĂłII 

 
Conf. univ. dr. Aida Todi 

Facultatea de Litere 
Universitatea Ovidius ConstanŃa 

            
Problema utilizării vorbirii directe şi indirecte este de actualitate şi de interes, fie că este 

vorba de clasele primare, gimnaziale sau de liceu. „Defecte” privind formulări în stilul 
indirect (de pildă, în relatarea unui dialog) se întâlnesc la orice vârstă şi, uneori, paradoxal, 
chiar la persoane cu pretenŃii. Astfel, am întâlnit greşeli de acest tip în mass-media (mai puŃin 
la reporteri şi moderatori ai unor emisiuni, mai frecvent la invitaŃii acestora – politicieni, 
diverse vedete şi vedetuŃe obişnuite în spaŃiul mediatic românesc). Mai grav e că uneori nici 
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unor profesori de limba română nu le este întotdeauna foarte clar care sunt mărcile specifice 
ale fiecărui tip de vorbire şi le amestecă. Ne-am confruntat cu această situaŃie la examenele de 
titularizare din anii precedenŃi. După cum se ştie, în practică întâlnim adesea, fiecare dintre 
noi, ocazii în care avem de relatat un dialog. Iar experienŃa de mai mulŃi ani la diverse niveluri 
de vârstă, precum şi constatările pe care le-am făcut la diverşi vorbitori arată că nu există 
nivel de educaŃie la care subiectul în discuŃie să nu poată fi abordat. Cu toate acestea, studiile 
de cultivare a limbii române nu îi acordă prea multă atenŃie. Iată de ce am considerat că tema 
propusă este de interes general. În cele de mai jos oferim o prezentare succintă a acestor 
probleme, întâlnite de-a lungul timpului, precum şi câteva sugestii didactice de stimulare a 
creativităŃii lingvistice a elevilor.  

I. Trăsăturile ortografice şi gramaticale ale vorbirii directe sunt: 
- linia de dialog şi semnele de punctuaŃie specifice dialogului: semnul întrebării, semnul 

exclamării; 
- substantive sau pronume în vocativ; 
- interjecŃii; 
- utilizarea persoanelor I şi a II-a (la verb şi la pronume sau adjective pronominale); 
- imperativul verbelor (specific adresării directe: poruncă, îndemn, rugăminte, sfat etc.). 
II. Transformări specifice în trecerea de la vorbirea directă la cea indirectă: 
1. Dispar linia de dialog şi semnele de punctuaŃie specifice vorbirii directe (dialogului): 

semnul întrebării, semnul exclamării. De asemenea, în vorbirea indirectă nu se vor mai folosi 
substantive sau pronume în vocativ, nici interjecŃii, toate acestea fiind elemente care 
caracterizează vorbirea directă. Eventual, dacă e necesar, vocativul poate fi înlocuit cu dativul 
sau cu acuzativul:  

- Ioana, am făcut ce mi-ai zis. 
Adresându-i-se Ioanei, îi spune că a făcut ce i-a zis. 
Sau: Îi spune Ioanei că a făcut ce i-a zis. 
 
- Marius, te rog, ajută-mă la traducere! 
Adresându-se lui Marius, îl roagă să o ajute la traducere. 
Îl roagă pe Marius să o ajute la traducere. 
 
-  Jeane, ce avem de scris la română? 
Îl întreabă pe Jean ce au de scris la română. 
 
2. Replicile se introduc prin verba dicendi (de „zicere”): 
a.  
a1. (că): a adăuga, a admite, a aduce la cunoştinŃă, a afirma, a ameninŃa, a asigura, a 

completa, a declara, a exclama, a informa, a lămuri, a mărturisi, a nega, a observa, a 
preciza, a recunoaşte, a remarca, a replica, a reproşa, a sublinia etc. 

a2. (că, să, ca... să): a accepta, a anunŃa, a avertiza, a fi de acord,  a pretinde, a 
răspunde, a spune, a striga, a şopti, a zice etc. 

b. (să): a solicita, a ruga, a implora, a refuza, a propune, a insista, a îndemna, a pofti (pe 
cineva la ceva) a invita, a porunci, a interzice, a opri, a sfătui, a îndruma, a împiedica, a 
recomanda, a ura, a dori etc. 

c. (dacă): a întreba, a se informa, a se interesa, a interoga etc. 
 Notă: În practică am întâlnit frecvent situaŃia când sunt folosite, până la saturaŃie, 

verbele a spune, a zice, a întreba şi a răspunde. Este bine ca elevii să cunoască şi să utilizeze 
cât mai multe verbe din listele de mai sus, pentru a nu se repeta, pentru a evita monotonia 
atunci când au de relatat un dialog. 

3. După aceste verbe se folosesc conjuncŃii:  
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a. CĂ, SĂ (după prima categorie de verbe) 
b. SĂ (după a doua categorie) 
c. DACĂ (după a treia categorie). 
După unele dintre aceste verbe, uneori pot apărea adverbe relative (provenite din 

interogative): unde, când, cum, cât sau pronume si adjective pronominale relative (provenite 
din interogative): cine, ce, care, câŃi, dacă acestea apar în vorbirea directă, în replica 
personajului. 

4. În locul persoanelor I şi a II-a (la verb şi la pronume sau adjective pronominale) se 
foloseşte persoana a III-a.  

Persoana I se va păstra doar în situaŃia în care cel care relatează dialogul este unul dintre 
protagoniştii acestuia. 

5. Uneori se produc schimbări de topică (ordine a cuvintelor în propoziŃie sau frază): 
verbele care introduc replicile se vor plasa înaintea acestora, iar subiectul va sta înaintea 
predicatului, invers decât la construcŃiile incidente, unde verbul este înaintea subiectului.  

6. Se păstrează timpul verbelor, atât cel din construcŃiile incidente (dacă acestea există), 
cât şi din replicile propriu-zise. Schimbarea timpului se recomandă numai atunci când o cere 
concordanŃa (relaŃia temporală – anterioritate, posterioritate) dintre acŃiuni.  

7. Imperativul verbelor (specific vorbirii directe: poruncă, îndemn, rugăminte, sfat etc.) se 
va înlocui cu conjunctivul. 

Ca regulă generală, indiferent de modalitatea de transformare pentru care se optează, 
trebuie să se păstreze cât mai bine fidelitatea textului iniŃial (conŃinutul de idei şi intenŃia 
autorului). 

III. Probleme care apar în trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă: 
- amestecul de stiluri (utilizarea inadecvată a conjuncŃiilor şi a altor elemente introductive 

ale vorbirii indirecte, utilizarea greşită a persoanelor şi a formelor verbale); 
- stereotipia exprimării, prin utilizarea unui registru restrâns de verbe: a zice, a spune, a 

întreba, a răspunde; 
- interpretarea incorectă a situaŃiei de comunicare, manifestată, de pildă, prin nesesizarea 

intenŃiei ironice sau glumeŃe, de reproş, de afecŃiune, de ameninŃare etc. a unor replici. 
IV. SoluŃii şi sugestii pentru evitarea greşelilor tipice: 
În cazul discutării mărcilor de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, 

creativitatea lingvistică a elevilor se poate stimula prin reactualizarea unor termeni existenŃi 
deja în vocabularul lor pasiv, termeni pe care de cele mai multe ori nu îi caută din comoditate, 
recurgând la stereotipii lingvistice (prin utilizarea exclusivă sau preponderentă a a unui 
inventar restrâns de verbe mai sus menŃionat: a zice, a spune, a întreba, a răspunde). Concret, 
acest deziderat didactic s-ar putea realiza prin: punerea la dispoziŃia elevilor a unei liste de 
verbe care se folosesc în diferite situaŃii (care introduc, în vorbirea indirectă, replicile 
participanŃilor la dialog); elevii să fie provocaŃi să le utilizeze, alternativ, în transformarea 
anumitor texte, pentru a-şi da seama de bogăŃia posibilităŃilor de exprimare a unei aceleiaşi 
idei; la o simplă inventariere a verbelor, elevii vor constata că le cunosc deja pe cele mai 
multe dintre ele şi că nu le-ar fi prea greu să le folosească şi pe acestea. În selectarea acestor 
verbe se va Ńine cont de sinonimia contextuală, având în vedere diferenŃele semantice şi 
stilistice dintre ele. Astfel, verbe precum a ameninŃa, a asigura, a mărturisi, a replica, a 
reproşa, a sublinia, a avertiza, a pretinde, a solicita, a ruga, a implora, a propune, a insista, 
a îndemna, a pofti (pe cineva la ceva), a porunci, a interzice, a sfătui, a îndruma, a ura, a 
interoga etc. prezintă mărci semantice suplimentare sau specifice în raport cu sinonimele lor, 
mai neutre – a zice, a spune, a întreba, a răspunde. Astfel, de pildă, L-a ameninŃat că îl va 
denunŃa este mult mai expresiv decât I-a spus că îl va denunŃa; I-a mărturisit că îl iubeşte faŃă 
de I-a spus că îl iubeşte; L-a asigurat că o să-i trimită documentele la timp faŃă de I-a zis că  
o să-i trimită documentele la timp.  
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O selecŃie riguroasă s-ar putea recomanda şi pentru conjuncŃii şi celelalte elemente care 
introduc vorbirea indirectă. 

De asemenea, ar fi util să li se ofere elevilor spre rezolvare tipuri diverse de exerciŃii, cu 
grade diferite de dificultate: 

- de recunoaştere a stilului întrebuinŃat, cu precizarea mărcilor specifice;  
- de trecere a unor texte din vorbirea directă în vorbirea indirectă; cu această ocazie, 

elevii vor constata că, chiar dacă este vorba despre un text relativ simplu, rezultatul la care va 
ajunge fiecare dintre ei este diferit de la unul la altul, în funcŃie de modalităŃile utilizate 
(menŃionez că am făcut acest experiment cu studenŃii mei şi a funcŃionat foarte bine – s-au 
obŃinut, pentru acelaşi text, mai multe variante, toate corecte); pentru unele texte nu ar fi lipsit 
de interes să i se ceară aceluiaşi elev să ofere variante diferite de transpunere din vorbirea 
directă în vorbirea indirectă; astfel, elevii vor avea ocazia să constate de câte resurse de 
exprimare dispune limba română şi că depinde doar de fiecare dintre ei să se exprime nuanŃat, 
variat şi expresiv, evitând stereotipiile; 

- exerciŃiul invers, mai dificil (de trecere de la vorbirea indirectă la cea directă), cu 
menŃiunea că texte redactate integral în vorbirea indirectă se întâlnesc foarte rar). 

V. Propuneri de exerciŃii8: 
A. Respectând regulile cunoscute, treceŃi textele de mai jos din vorbire directă în vorbire 

indirectă. 
a. - Eşti singur? întrebă dânsul rotindu-şi ochii prin odaie. 
- Singur, dragul meu, gângăvi învăŃătorul, căscând. Nevastă-mea s-a dus în plimbare 

până-n Amaradia, să cumpere nu ştiu ce... Sunt obosit, dragă prietene, de nici nu-Ńi pot 
închipui. Azi-noapte am făcut un chef monstru cu solgăbirăul, cu popa din Runc, cu doctorul 
Filipoiu, cu profesorul Oancea şi încă câŃiva cari au venit mai pe la spartul târgului de nici nu 
mi-i mai amintesc. Tocmai pe la şapte dimineaŃa ne-am despărŃit, la berăria Rahova, după ce 
cutreierasem vreo cinci cârciumi... În sfârşit ceva colosal!... Şi mi-e un somn! (LIVIU 
REBREANU, Ion, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, p. 54-55). 

b. Câteodată venea dimineaŃa de tot şi tovarăşul Craina, preşedintele, dar pe el Alexandru 
nu-l înjura.  

-Pe Craina nu-l înjuri, nene Alexandre? îl întreba câte cineva la o ŃuiculiŃă unde se mai 
dezlegau limbile. 

- Nu, zicea Alexandru lui Gore, fiindcă nu-l cunosc şi nu e din sat de la noi. Eu nu înjur 
decât pe cine cunosc. Însă dacă se duce în sat la el, trebuiesă-l înjure şi pe el cineva, aşa că eu 
nu iau dreptul altuia. (DINU SĂRARU – Nişte Ńărani, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 
50) 

B. Respectând regulile cunoscute, treceŃi textul de mai jos din vorbire indirectă în vorbire 
directă. 

Voi fi mai succint. Ajungem în Gara de Nord şi eu îi propun să o ajut la transportarea 
bagajelor, ceea ce dânsa a fost perfect de acord. Am condus-o până acasă cu autobuzul 74, 
care merge destul de mizerabil, iar dânsa m-a invitat în apartament şi m-a servit cu o vişinată 
proprie. Din discuŃia care a urmat, ca să fiu succint, a reieşit că ne simpatizăm reciproc şi ea 
m-a întrebat dacă n-aş putea lipsi de acasă în seara respectivă, pentru a ne distra împreună, 
ceea ce am şi făcut. A doua seară la fel, a treia seară la fel, pentru ca în cea de-a patra seară să 
ne dăm seama că între noi s-a încropit un sentiment serios, drept pentru care eu i-am declarat 
că nu pot să ascund acest fapt soŃiei, pe care nu am minŃit-o niciodată în cei zece ani de 
căsătorie, fiind cinstit cu ea pînă la fanatism. Ea a fost de acord, spunându-mi că a divorŃat de 
fostul soŃ tot din cauza sincerităŃii, pe care o pune mai presus de orice sentiment, drept pentru 

                                                 
8 MenŃionăm că propunerile de mai jos fac parte din lucrarea noastră în curs de apariŃie.  
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care m-a dus acasă şi i-am declarat soŃiei adevărul curat. (ION BĂIEŞU, Sinceritate, în łara 
lui Papură Vodă, Editura Minerva, Bucureşti, 1996, p. 129). 

C. PrecizaŃi ce modificări (lexico-gramaticale, de punctuaŃie etc.) apar în transpunerea 
vorbirii directe în vorbire indirectă în următoarele texte. 

a. Intrând în casă o văzu pe nevastă-sa în pat. Zăcea. 
- N-am gătit nimic azi, îi spuse ea, mănâncă ce găseşti prin cămară. 
- Ai fost la serviciu? o întrebă el. 
- Nu, am stat în pat, mi-a fost rău. Tu? 
- Şi mie. M-a durut capul. (ION BĂIEŞU, ChiŃimia, în łara lui Papură Vodă, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1996, p. 24). 
b. Zărind pe baba Chiva prin curte, Jim îi făcu semn. 
- Adu-mi apă, Chiva, îi zise el, când aceasta intră râzând prosteşte de costumul lui. 
- Păi n-ai apă? Ce-Ńi mai trebuie alta?  
- Îmi trebuie apă multă, nu pe fundul ibricului. Apoi, iluminat de o idee genială: Să-mi 

aduci stropitoarea plină de apă rece. 
- Ce stai de vorbeşti? se scandaliză baba. Cum s-aduc eu stropitoarea în casă? 
- Să mi-o aduci, că altfel nu e de trăit cu mine! (GEORGE CĂLINESCU, Cartea nunŃii, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 46) 
D. La un examen de titularizare desfăşurat în urmă cu câŃiva ani s-a dat următorul text: 
“Şi cum ne aflam noi în această binecuvântată casă, crâşmăriŃa iute a lăsat obloanele în 

jos, a aprins lumânarea şi, cât ai bate din palme, ni s-a şi înfăŃoşat cu o cană mare de lut, 
plină cu vin de Odobeşti; şi turnând prin pahare, sătreau stropii de vin de-o şchioapă în sus, 
de tare ce era. Gâtlan, bun mehenghiu, iè un pahar şi-l întinde gazdei, zicând: 

- Ia poftim, puiculiŃă, de cinsteşte dumneata întăi! Să vedem, poate c-ai pus ceva într-
însul. 

CrâşmăriŃa cea frumoasă, luând paharul, se închină la toŃi cu sănătate, râzându-i ochii, 
şi, după ce gustă puŃin, se roagă să n-o zăbovim, că mai are şi alŃi muşterei, şi bărbatu-său 
nu poate dovedi singur. Dar Ńi-ai găsit; noi, aŃiindu-i calea, o pofteam cu stăruinŃă, să 
cinstească de la fiecare. Şi ea tot ar fi stat mai mult cu noi, dacă n-am fi alungat-o prosteşte, 
mulŃămindu-i câte c-o sărutare plină de foc!...“  (Ion Creangă, Amintiri din copilărie). 

Una dintre cerinŃe era: TransformaŃi în vorbire indirectă replica personajului Gâtlan (“- Ia 
poftim, puiculiŃă, de cinsteşte dumneata întăi! Să vedem, poate c-ai pus ceva într-însul.”). 

Am selectat câteva secvenŃe din răspunsurile la această cerinŃă, pe care le prezentăm mai 
jos. PrecizaŃi, la fiecare răspuns, ce anume s-a greşit9: 

1. Gâtlan o roagă pe crâşmăriŃă să guste ea prima vinul adus de teamă ca aceasta să fi 
pus ceva în el. 

2. Gâtlan o pofteşte pe crâşmăriŃă, căreia îi zice puiculiŃă, să cinstească dumneai întâi, 
să vadă, poate c-a pus ceva într-însul. 

3. Gâtlan pofteşte puiculiŃa să cinstească dumneaei mai întâi, să vadă, poate a pus ceva 
într-însul. 

4. PuiculiŃă, te rog, serveşte tu primul, să vedem dacă nu ai pus ceva în el. 
5. El îi spune ei să bea prima din pahar, ca nu cumva să-l otrăvească. 
6. Gâtlan afirmă să poftească puiculiŃa, să cinstească mai întâi, să vadă, dacă  a pus 

ceva într-însul. 
7. Gâtlan îl invită pe interlocutorul lui să cinstească el primul ca să se convingă că n-a 

pus nimic în pahar. 

                                                 
9 Este adevărat că ne-au interesat aici în primul rând greşelile de trecere de la stilul direct la cel indirect; după 
cum se poate constata uşor, însă, unele răspunsuri prezintă şi alte tipuri de greşeli. Vă rugăm să le comentaŃi şi pe 
acestea, cu menŃionarea tipului de greşeală (de ortografie, punctuaŃie, morfologie, sintaxă, vocabular, stilistică 
etc.). 
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8. Şi zise Gâtlan, să poftească puiculiŃa să cinstească întâi ea, ca să vadă dacă pusese 
ceva într-însul. 

9. Omul are o reŃinere aşa că-l pofteşte pe domnul (puiculiŃa) să servească el întâi. 
10. Gâtlan pofteşte pe puiculiŃa să cinstească dumneaei întâi, să vadă poate c-a pus ceva 

într-însul. 
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ActivităŃile didactice stimulează dezvoltarea intelectuală a copiilor şi dezvoltă 
creativitatea şi imaginaŃia creatoare. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau 
pur mintale. Componenta principală a creativităŃii o constituie imaginaŃia, dar creaŃia de 
valoare reală mai presupune şi o motivaŃie, dorinŃa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi 
cum noutatea nu se obŃine cu uşurinŃă, o altă componentă este voinŃa, perseverenŃa de a face 
numeroase încercări şi verificări. 

Creativitatea este o capacitate generală, proprie tuturor copiilor, fiecare dispunând de ea 
într-o formă mai mare sau mai mică. Depinde de noi, cadrele didactice, să dezvoltăm 
potenŃialul creativ al copilului, pentru a-l transforma, cu timpul, în creativitate inovativă şi 
inventivă. 

ImaginaŃia reproductivă şi cea creatoare au un rol important în dimensiunea creativă a 
personalităŃii. Este manifestarea  dorinŃei de identitate. Copilul doreşte să fie apreciat, lăudat, 
admirat pentru creaŃiile sale. Teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, îl poate împiedica pe 
elev să exprime şi să dezvolte un punct de vedere. De asemenea, graba de a accepta prima 
idee este greşită, fiindcă rareori soluŃia apare chiar de la început. Unii se descurajează rapid, 
deoarece munca de creaŃie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. 

Atitudinea adultului faŃă de copil, aprobativă şi mai ales participativă, amplifică 
disponibilităŃile creative. Atitudinea neimplicată şi cea autoritară a cadrului didactic şi a 
părintelui diminuează manifestările creative ale şcolarului, generând timiditate. Trebuie să 
apreciem toate strădaniile copilului, chiar şi atunci când ele nu corespund unor criterii 
riguroase şi să-l mobilizăm să-şi finalizeze produsele. 

Există adesea în prima copilărie o prospeŃime a imaginaŃiei, o curiozitate neobosită, un fel 
de geniu poetic, pe care savanŃii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare 
greutate. MulŃi dintre elevii claselor primare manifestă în mod spontan curiozitate, 
independenŃă, imaginaŃie bogată, cu alte cuvinte, caracteristici de creativitate în formare. 
Cadrul didactic trebuie să descătuşeze fantezia elevilor şi să le cultive imaginaŃia. Trebuie 
înlăturată tendinŃa de a-l imita pe celălalt şi se impune orientarea şcolarului spre original şi 
util. 

Jocurile creative cultivă spiritual de inventivitate, spontaneitatea şi autonomia, 
încurajează exprimarea propriilor idei şi utilizarea celor mai neobişnuite analogii şi asociaŃii, 
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stimulează curiozitatea şi motivaŃia superioară, incită gândirea copiilor spre nou, spre 
neexplorat, formează mecanisme de învingere a timidităŃii şi de sădire a încrederii în sine. 
Prin antrenarea în aceste jocuri, copiii îşi dezvoltă capacitatea de a crea noi simboluri, de a se 
transpune în situaŃia şi elementele problemei, de a apela la cunoştinŃe din alte domenii 
cunoscute.   

Caracteristicile unui joc creativ: 
� crearea unei atmosfere creative, lipsită de rigiditate; 
� relaxarea controlului exercitat de învăŃător astfel încât spontaneitatea şi încrederea în 

sine să se poată manifesta ca elemente esenŃiale ale spiritului creativ; 
� perseverenŃa; întreaga energie creatoare a copilului se concentrează asupra îndeplinirii 

complete a obiectivului jocului, efortul acompaniindu-i activitatea;   
� toleranŃa la greşeală; copiii caută alte soluŃii şi răspunsuri sau căi, acceptând şi ideea 

că nu există un singur răspuns corect; 
� rezolvarea de probleme bazată pe încurajarea copiilor de a rezolva fiecare situaŃie 

printr-o varietate de moduri, verificând apoi valabilitatea acestora. 
Obiectivele urmărite: 

� dezvoltarea capacităŃii de a comunica, manifestând interes pentru folosirea corectă a 
figurilor de stil; 
� formarea obişnuinŃei de a-şi exprima primele idei care le vin in minte; 
� formarea deprinderii de a asculta cu atentie, valorificând şi dezvoltând soluŃiile celorlalŃi în 
activitatea bazată pe colaborarea grupului; 
� cultivarea spontaneităŃii şi a independenŃei de interpretare a informaŃiilor; 
� însuşirea principalelor procedee imaginative; 
� dezvoltarea gândirii divergente, laterale şi analogice; 
� stimularea interesului şi a receptivităŃii faŃă de activitatea de căutare a elementelor esenŃiale 
din fapte / fenomene; 
� formarea deprinderii de a verifica propriile soluŃii; 
� cultivarea obişnuinŃei de a utiliza analogiile cele mai neobişnuite; 
� formarea unor  mecanisme de autoapărare şi de învingere a timidităŃii. 

Exemple de jocuri şi activităŃi creative: 
� Ce cuvinte au legătură cu… ? 
Se solicită copiilor să enumere toate cuvintele sau expresiile care le trec prin minte sau au 

legătură cu un anumit cuvânt (duce, cap, inimă, bun, a se duce, pom, primăvara). 
Enumerarea va fi urmată de realizarea unei hărŃi mentale (Metoda ciorchinelui, Copacul 

ideilor) frontal, în grup sau individual. Se afişează posterele realizate. 
Urmează un “tur al galeriei” pentru completarea acestora, folosindu-se culori diferite. 
Voi enumera câteva dintre expresiile găsite: 
• pentru “cap”: Unde nu-i cap, vai de picioare, cap pătrat, la cap de pod, nu-l duce capul, 

capul familiei, capul mesei, e cu capul în nori, se duce cu capul înainte; 
• pentru “duce”: îl duce în spate, atât îl duce mintea, duce tot greul, îl duce cu zăhărelul, 

îi duce dorul, îi duce grija, te duce cu vorba, o duce bine, este duce. 
� Ce titlu se potriveşte? 
Am prezentat unei echipe un tablou cu un peisaj de primăvară. Sarcina lor a constat în 

găsirea   mai multor titluri care se potrivesc acestei imagini. Altă echipă a primit aceeaşi 
sarcină dar pentru un text necunoscut. Rezultatele au fost prezentate în faŃa clasei, supuse 
dezbaterii colective şi apoi completate.  

Titlurile găsite pentru peisaj au fost: “Primăvară”, “Copaci înfloriŃi”, “Bucurie”, “ViaŃă”, 
“Culoare”, “Renaştere”. 

� Perechi amuzante, jocuri de cuvinte sau perechi de rime 
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Jocul se desfăşoară în cadrul activităŃii pe ateliere de lucru, folosindu-se coli pentru flip-
chart. 

Se cere găsirea unor perechi de cuvinte/substantive care au formă asemănătoare şi dau 
impresia că fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. Mai întâi se prezintă un model şi apoi 
urmează activitatea independentă.  

Se creează o atmosferă amuzantă care stimulează imaginaŃia, copiii găsind cele mai 
năstruşnice asociaŃii: par-pară, roi-noroi, roi-muşuroi, lac-colac, ac-capac, fin-delfin, an-ban, 
pare-apare, lină-plină, oală-poală,, oare-vrăjitoare. 

� Alfabetul corpului 
Se poate folosi în momentul de “spargerii a gheŃii” sau pentru a capta interesul elevilor. 
Se solicită reprezentarea literelor alfabetului, apoi a unor cuvinte şi chiar enunŃuri prin 

mişcări, poziŃii ale corpului şi gesturi. Foarte importantă este şi mimica, fiecare asociind litera 
sau conŃinutul enunŃurilor cu anumite  percepŃii personale.   

Se dezvoltă capacitatea de asociere, imaginaŃia şi inteligenŃa kinestezică. 
� Jocul întrebărilor şi al răspunsurilor 
Se poate desfăşura frontal, sub formă de concurs, adaptând Metoda R.A.I. 
Se cere formularea unui număr cât mai mare de întrebări şi răspunsuri referitoare la un 

obiect cunoscut, o imagine sau un text. 
Jocul dezvoltă flexibilitatea şi fluenŃa gândirii, stimulează implicarea tuturor. 

� Jocul însuşirilor neobişnuite sau al comparaŃiilor 
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 esenŃiale. ComparaŃiile 
găsite s-au bazat pe experienŃa proprie, pe elementele mediului apropiat sau pe cunoştinŃele 
reŃinute din lecturile citite: alb ca spuma laptelui, roşu ca para focului, negru ca pana corbului, 
blând ca mielul, bun ca pâinea caldă, graŃioasă ca o lebădă, mândru ca păunul, iute ca gândul, 
înalt ca bradul, verde ca iarba, bătrân ca timpul. 

� Povestitorul iscusit 
Se doreşte crearea unor povesti, oral sau în scris, având în centru un cuvânt, un obiect, 

două cuvinte, o expresie, o propoziŃie.  
• Una dintre echipe a avut de creat o poveste pornind de la cuvântul “frunză”. Voi reda 

un fragment: 
 “Frunza năzdrăvană 

 A fost odată un om tare sărman care mătura strada din faŃa casei lui. Şi cum mătura el 
de zor, găsi o frunză mare, colorată. Se apropie să o ia, dar frunza începu să sclipească şi să 
plutească lin. Bătrânul o luă acasă şi îi dădu numele de Maria. Şi, pentru că era singur, vorbea 
cu ea zilnic....” 

• Altă echipă a primit pe bancă o păpuşă, sarcina fiind următoarea: ImaginaŃi-vă că 
păpuşa (care poate fi o păpuşă fermecată sau o fetiŃă) este personajul principal dintr-o 
poveste. RealizaŃi o caracterizare a ei scriind însuşirile fizice şi sufleteşti precum şi faptele din 
care reies acestea. 

� Puzzle sau loto literar 
Elevii au extras dintr-un bol, trei bileŃele. Pe fiecare era scris un cuvânt care nu avea nicio 

legătură cu celelalte. Sarcina consta în alcătuirea unui text în care se folosesc cele trei cuvinte 
extrase (casă, cerneală, ocean). Li se sugerează să găsească un titlu, să introducă dialogul şi să 
folosească expresii deosebite. Redau un fragment: 

“Ziua Animalelor 
 Este după-amiază. Andrei este  în casă. Mâine vor discuta despre animalele care sunt 

pe cale de dispariŃie.  Se gândeşte să descrie o vieŃuitoare care trăieşte în ocean. Şi acolo, 
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pescuitul excesiv a pus în pericol unele specii. Îşi încarcă stiloul cu cerneală şi începe să scrie 
despre balena albastră...” 

� Ce aş face dacă aş fi…? 
Se cere copiilor să-şi amintească o poveste şi li se sugerează să se identifice cu  

personajul principal. Basmul va fi repovestit din acest punct de vedere, modificându-se 
faptele / evenimentele după cum cred că ar fi reacŃionat ei în respectiva situaŃie şi în funcŃie de 
stările sufleteşti proprii, cultivându-se capacitatea empatică. Una dintre alegeri a fost: “Ce aş 
face, dacă aş fi Harap-Alb?” în care Harap-Alb nu s-a lăsat păcălit de spân să intre în fântână, 
ci mai mult, el devenit stăpânul acestuia. Din conŃinut, dar şi din expresivitatea citirii, reieşea 
bucuria identificării cu eroul pozitiv şi a participării la acele întâmplări extraordinare cărora 
le-a găsit o altă cauză.  

� Jocul visurilor 
Se solicită crearea unor poveşti foarte scurte (5 minute) care să înceapă cu formulări de 

genul: “Nu o să credeŃi asta niciodată, dar…”; “Am visat că… »; “Ce credeŃi că mi s-a 
întâmplat atunci când….” 
Şi-au imaginat întâmplări originale, fantastice, amuzante, pline de extratereştri, cu vizite pe 
alte planete, cu maşinării din cele mai neobişnuite, fantezia şi spiritul lor de aventură fiind 
stimulate chiar din propoziŃia introductivă.  

� Am un vis 
Propunem elevilor să facă o călătorie imaginară în viitor şi fiecare să prezinte (într-o 

compunere sau un scurt text) cum va arăta ,,viitorul său”. Dezvoltăm astfel, pe lângă 
creativitate şi capacitatea narativă şi observăm ponderea cognitivului şi afectivului, modul în 
care se conferă sens şi semnificaŃie unui lucru imaginat.  

Putem descoperi aspiraŃiile şi aşteptările care vor constitui esenŃa motivaŃiei intrinseci. 
Am descoperit că eleva H.L. iubeşte foarte mult caii. 

“Visul meu 
 De când eram mică, am visat să am o herghelie pe care s-o numesc “Horse Land”. Caii 

sunt animalele mele preferate, îmi plac foarte mult.  
 Calul este un mamifer cu corpul zvelt, gâtul puternic şi coama mătăsoasă. Cu 

picioarele musculoase poate alerga ca vântul, ducându-te oriunde doreşti. Vârsta i se poate 
aprecia după incisivi care, în timp, se tocesc.  

Este folosit pentru călărie şi dresaj. Nu-mi place când văd cai trăgând din greu căruŃe 
încărcate cu saci sau alte poveri. 

 Când o să deschid “Horse Land”, copiii însoŃiŃi de părinŃi vor veni să îi vadă şi să îi 
călărească. Aşa vor avea parte de zile frumoase.  

Un stăpân bun îi asigură calului adăpost, mâncare şi apă, dar mai ales îl îngrijeşte cu 
dragoste, pentru ca acesta să fie fericit. 

Visez ca în herghelia mea, toŃi caiii să fie fericiŃi.” 
� Reclame amuzante sau benzi desenate cu text 
Acest joc a fost o provocare pentru fantezia lor. Au desenat, au compus texte, au creat 

colaje 
cu vederi, imagini din reviste sau de pe Internet. 
Sarcina: InventaŃi reclame amuzante pentru un produs! ScrieŃi un titlu interesant! 

InventaŃi un personaj captivant pentru reclama voastră! 
 Au fost mai multe creaŃii interesante, printre care: 
o Reclama turistică în care girafa spune, privind la două vederi cu aspecte din Mangalia:  
“Vreau bilete pentru mine şi familia mea în staŃiunea asta, toată vara 2009!” (M.L.) 
o Alege sănătatea! Porcul spune: “Vrei să arăŃi ca şi mine?” Desenul arată un 

hamburgher!  
Manechinul spune: “Sau vrei să arăŃi ca şi mine?” Desenul înfăŃişează un măr. (H.L.) 
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o Reclama la o gogoşerie         
                “Gogoaşa înfuriată: (S.D.) 

                       Eu sunt gogoaşa înfuriată,                   Şi de furie plesnesc.           
                 HaideŃi să o facem lată!                       Hai, veniŃi cu mic cu mare, 
                 Din făină mă-ntocmesc,                       Să luaŃi dulce gustare, 
                 În covată mă dospesc,                         La “Gogoaşa înfuriată” 

                       În cuptor mă rumenesc,                       Lângă marea înspumată!” 
� Salata de poveşti 
Sarcina: Crearea unei poveşti noi prin amestecarea personajelor şi întâmplărilor din 

poveştile 
cunoscute, realizând un nou fir narativ care să exprime dorinŃele şi sentimentele proprii. 
Jocul oferă posibilitatea realizării analogiilor şi asociaŃiilor libere, cultivând spiritul de 

inventivitate şi de autonomie.  
Una dintre poveşile create a fost “Prâslea şi Crăiasa” în care Prâslea s-a luptat cu Crăiasa 

Zăpezii, l-a eliberat pe ... din castelul acesteia de la Polul Nord, avându-l ca ajutor pe Fram. 
� Sunt poet! 
Crearea unor scurte poezii libere sau cu temă dată. Am folosit Metoda Cvintetului pentru 

a crea scurte poezii despre: primăvară, mama, domnitori, colegul de bancă, diferite flori sau 
animalul preferat. De asemenea, poeziile ilustrate şi crearea ghicitorilor. 

                                                                                               Lumină din lumină 
       Mama                                                                                                                            
       Blândă, înŃelegătoare,                                           Ne pregătim cu toŃi de Paşti 
       Iubind, îmbrăŃişând, muncind,                              Cu ouă roşii şi cu cozonaci. 
       Mama ne dă viaŃă.                                                Dar mai ales, cu inima curată 
       Gospodină.                                                            Ca să primim lumina binecuvântată. 
                     Eleva F.S.                                                                                      Elevul M.L. 
� Sacul cu surprize 
Într-un sac am pus mai multe obiecte dintre cele mai diverse   
Sarcina: CreaŃi o poveste în care să folosiŃi toate obiectele găsite în sac. PuteŃi să le 

atribuiŃi însuşiri neobişnuite. FiŃi atenŃi la elementele caracteristice unei poveşti şi nu uitaŃi de 
titlu! 

Concluzii: 
Pentru ca jocurile didactice să-şi împlinească funcŃia de dezvoltare a creativităŃii, nu 

trebuie să uităm că: 
- creativitatea nu se dezvoltă întotdeauna şi la toŃi elevii de la sine, chiar dacă au un 

mediu propice; 
 - pentru a stimula gândirea creatoare nu trebuie nici să dominăm, nici să ameninŃăm; 
- învăŃarea prin descoperire este bine să fie dirijată; 
- coborâm printre elevi, dar nu ne confundăm cu ei; 
- avem răbdare şi dovedim stăpânire de sine; 
- aratăm încredere în posibilităŃile elevului; 
- atitudinea îngăduitoare nu înseamnă indiferenŃă; 
- trebuie să descoperim şi să conştientizăm că fiecare copil ascunde un potenŃial creativ; 
- cautăm să pătrundem în interiorul fanteziei copilului pe care îl avem în faŃă; 
- punem accentul pe imaginaŃia descătuşată şi apoi pe gândirea logică; 
- stimulăm la elevi încrederea în ei, dându-le şi sarcini uşoare pentru a-i lăuda;    
- deprindem elevul să se autoaprecieze; 
- când elevii au idei valoroase, scoatem în evidenŃă acest lucru; 
- respectăm întrebările neobişnuite puse de elevi; 
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- încearcăm, ca învăŃători, să fim creativi, deoarece creativitatea este molipsitoare şi 
transmisibilă la elevi. 

Micul explorator de azi, poate fi marele inventator de mâine. Pentru aceasta, are nevoie 
de un învăŃător creativ care să-i asigure cadrul propice şi să-i stimuleze creativitatea nativă. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI CREATOR AL ELEVILOR ÎN 

CADRUL ORELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ 
 

Institutor  Dăscălaşu Mariana 
Şcoala cu clasele I – VIII  “Tudor Arghezi”  Năvodari 

  
Multă vreme, creativitatea a fost considerată  un har divin, pe care îl aveau puŃini oameni. 
Educarea gândirii creatoare a elevilor este o preocupare generală a necesităŃii timpului 

actual. Dinamica extraordinară în domeniul activităŃii umane, cu dezvoltări ale ştiinŃei şi 
tehnicii, cu apariŃii de noi direcŃii ale cercetării, reclamă oameni creatori, rapid adaptabili unei 
societăŃi în continuu progres. 

Creativitatea nu înseamnă numai capacitatea de a realiza produse noi, originale; în 
învăŃământ, nu se pune problema de a forma creatori de valori originale, cât e vorba de a 
forma şi cultiva trăsături care vor permite manifestări creatoare: iniŃiativă, perseverenŃă în 
căutarea de soluŃii, curiozitate, originalitate în punctele de vedere afirmate.  

Un pedagog şi scriitor italian, Gianni Rodari, ale cărui viaŃă şi operă le-a dedicat pentru 
apărarea drepturilor copilăriei şi pentru respectarea acesteia de către şcoală şi de către oamenii 
săi defineşte conceptul de creativitate, cu aplicaŃii directe în procesul de învăŃământ astfel: 
,,Creativitatea e sinonim cu ,,gândire divergentă”, capabilă să rupă continuu schemele 
experienŃei. E ,,creativă” o minte totdeauna în lucru, totdeauna pornită să întrebe, să 
descopere probleme unde alŃii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, nestingherită în situaŃii fluide 
în care alŃii presimt numai pericole, capabilă de judecăŃi autonome şi independente, care 
respinge ceea ce este codificat, care manipulează din nou obiecte şi concepte fără să se lase 
inhibată de conformisme. Toate aceste calităŃi se manifestă în procesul creativ.” 

ConcepŃia conform căreia talentele şi geniile  sunt înnăscute a fost depăşită. DiscuŃiile 
însă continuă cu privire la căile concrete de interacŃiune dintre influenŃa mediului şi a 
eredităŃii, dintre învăŃare, maturizare şi dezvoltare. Din punct de vedere ştiinŃific, corect este 
să se caute şi să se găsească modalităŃi prin care toŃi factorii interacŃionează, contribuie la 
formarea comportamentului creator, întrucât numai în interacŃiune pot avea eficienŃa 
aşteptată.  

Aşadar, rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece 
rămâne "principalul instrument pe care societatea îl foloseşte  pentru  cultivarea  creativităŃii 
la membrii ei tineri, de vârstă şcolară” (F şi A.Turcu, 1999). 

AcŃiunea de formare a comportamentului creator este recomandabil să înceapă cât mai 
timpuriu. Pentru că interacŃiunea şi combinarea originală a factorilor creativităŃii se face 
simŃită de la vârste mici, mulŃi elevi din clasele primare manifestă în  mod spontan curiozitate, 
independenŃă, imaginaŃie bogată, adică unele caracteristici de creativitate în formare. 
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Comportamentul creator presupune o dezvoltare intelectuală armonioasă a elevilor. La 
formarea comportamentului creator o contribuŃie de seamă o are dezvoltarea imaginaŃiei 
elevilor, în acest sens trebuie să avem în vedere următoarele aspecte : 

• Oferă elevilor un mediu care să îi stimuleze creativitatea, punându-i la încercare 
imaginaŃia; 

• Adaptează-te ideilor elevilor  în loc să îi corectezi conform standardelor normale; 
• Foloseşte probleme creative şi încurajează-l pe şcolar să găsească soluŃii, oricât de 

neobişnuite ar fi acestea. 
Cosmovici arată că “funcŃia esenŃială a procesului de creaŃie originală o constituie 

imaginaŃia”. În procesul instructiv – educativ trebuie descătuşată fantezia elevilor, cultivată 
imaginaŃia prin lecŃii practice de abilităŃi practice, desen, muzică, literatură, geografie.” 

În şcoală, fiecare obiect de învăŃământ are valenŃe creative, pe care cadrul didactic trebuie 
să le identifice şi să le organizeze. În acest sens, E.P.Torrance desprinde câteva concluzii: ,,În 
legătură cu dezvoltarea creativităŃii elevilor, pot fi date învăŃătorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăŃarea din proprie iniŃiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. 
Elevii trebuie să fie îndrumaŃi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, tolerantă faŃă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul 
de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca învăŃătorul însuşi să fie creativ şi ,,dornic de aventură”.  

EducaŃional se poate acŃiona pe numeroase căi pentru a forma şi dezvolta 
comportamentul  creativ al elevilor, înŃelegând prin acesta ansamblul de metode şi procedee 
didactice pe care le utilizează în procesul instructiv - educativ, acestea au un rol deosebit de 
important în realizarea învăŃării creative. Există o multitudine de mijloace prin care se 
stimulează şi se dezvoltă în cadrul orelor de limba română creativitatea şcolarului mic: 
ghicitori, jocuri de isteŃime şi perspicacitate, construcŃii de probleme, jocuri pentru căutarea 
de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o anumită literă/silabă, alcătuirea de propoziŃii, jocuri 
de echipă, activităŃi practice şi plastice. 

Produsul realizat de copil este nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul 
originalităŃii. Şcolarii mici au o creativitate naivă, graŃie fie imaginaŃiei bogate, fie curiozităŃii, 
plăcerii de a fabula, spontaneităŃii specifice vârstei. Acest capital promiŃător şi atât de generos 
nu trebuie abandonat în voia hazardului. Astfel, învăŃătoarea  are la îndemână o paletă largă 
de forme prin care poate exprima şi dezvolta zestrea nativă a copilului. Pentru a nu îngrădi 
iniŃiativa, ea trebuie să fie adeseori doar un antrenor, un organizator al activităŃii. Cu cât se 
oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta 
să devină o persoană creativă cresc. 

Şcolarul, poate fi pus în situaŃii concrete de lucru, ca apoi, printr-o dirijare ştiinŃifică, 
acesta să resimtă nevoia de a ajunge la o îmbogăŃire a vocabularului, la dezvoltarea capacităŃii 
de a gândi şi de a se exprima. Formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi 
ordonate poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacităŃii creatoare.  

În vederea pregătirii capacităŃilor necesare pentru creaŃia literară am realizat în cadrul 
activităŃilor de compunere o serie de exerciŃii. Iată câteva exemple : 

a) se dau substantivele pentru care li se cere elevilor să găsească cele mai frumoase 
adjective – epitete:  gust amar (adjectiv) / suflet amar (epitet);  

b) se cer elevilor să creeze comparaŃii deosebite: fulgi de nea ca nişte steluŃe argintii; 
neaua  ca o plapumă moale; codrul precum un sfeşnic mereu tânăr; curat ca lacrima;  

c) lângă anumite cuvinte neînsufleŃite să găsească acŃiuni săvârşte de oameni: florile, 
fiinŃe suave vorbesc, cântă; norii se ascund, se înfurie;  

d) să numească anumite însuşiri : era un om înalt cât bradul, copacul era înalt până la cer.  



 

186 
 

Este bine ştiut faptul că jocul este cea mai sigură cale de acces la sufletul copilului, 
ocupând o poziŃie privilegiată la această vârstă, ceea ce i-a inspirat lui A. Binet următoarea 
reflexie: „Copilul este în mod esenŃial cineva care se joacă”. 

Pornind de la premisa că jocul mobilizează personalitatea copilului, am găsit în acesta un 
excelent mijloc de a fructifica, stimula şi consolida imaginaŃia debordantă a şcolarului. Este 
lumea ideală în care totul devine posibil. Elevul este astfel liber să interpreteze faptele aşa 
cum doreşte el, să-şi imagineze întâmplări şi să le expună în mod personal. Se observă că 
există o relaŃie pozitivă între joc şi dezvoltarea inteligenŃei, elevul asimilând cunoştinŃe despre 
diferite obiecte, acŃiuni, situaŃii. Astfel, el învaŃă şi se dezvoltă. 

Unele elemente, în aparenŃă simple, de intervenŃie creatoare, în cadrul lecŃiilor de limba 
română, ar putea fi exprimarea unor opinii personale cu privire la faptele personajelor, 
exprimarea unui alt punct de vedere cu privire la deznodământ, la finalul povestirii, răspunsul 
acestora la întrebări de felul: „ce s-ar fi întâmplat dacă…”, „voi ce-aŃi fi făcut, cum aŃi fi 
procedat” etc.  

ÎnvăŃătorul are menirea de a identifica şi de a stimula potenŃe creatoare elevilor săi prin a 
valorifica cele mai valoroase însuşiri ale copilăriei: inventivitatea, fantezia şi imaginaŃia.  

Copilăria este perioada magică în care imaginaŃia copilului nu cunoaşte limite. Copiii 
creativi văd lumea ca o infinitate de posibilităŃi şi aventuri, ei se pot imagina cu uşurinŃă că 
sunt prinŃi, prinŃese, piraŃi, că au un viitor fără limite şi restricŃii.  

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, ci este 
însăşi exprimarea de sine a fiinŃei umane, în orice domeniu se manifestă. 
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ORGANIZAREA  LECTURII  PARTICULARE  LA  LECłIILE 
DE  LIMBĂ  ŞI  LITERATIRĂ  ROMÂNĂ 

 
               Înv. Tatiana Cupcea, 

                                                              Liceul  Teoretic „Alexandru  Ioan Cuza” Chişinău 
        

                                                                               „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. 
                                                                                 Încet gândită, gingaş cumpănită; 
                                                                                 Eşti ca o floare, anume înflorită 
                                                                                 În mâinile mele care te-au deschis” 
                                                                                                                ( Tudor Arghezi ) 
 

Problema lecturii operelor literare pune cadrului didactic sarcina deloc uşoară de a 
stimula interesul elevului pentru actul lecturii, de a-l face s-o perceapă nu doar ca o activitate 
şcolară obligatorie, ci şi ca o plăcere, o activitate utilă pentru a trăi mai calitativ, pentru a 
descoperi lumea şi a reflecta mai profund asupra ei. 

În calitatea mea de profesor de limbă şi literatură română, conştientă de rolul deosebit al 
lecturii în formarea personalităŃii elevului, acord o mare atenŃie organizării lecturii particulare. 
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În lucrarea de faŃă,  vin cu unele sugestii (utile, sper, şi pentru învăŃători ), cum să îndrumăm 
elevii ca lectura să devină o deprindere statornică, iar, cu timpul, o necesitate. 

ExperienŃa didactică ne face să credem că,  în tendinŃa „ înarmării” elevului  cu  o suită de 
concepte teoretice, neglijăm universul lui afectiv. Ori, lectura literaturii artistice îi oferă 
cititorului sentimente şi emoŃii şi tocmai pe acestea ar trebui să mizăm pentru a deschide 
apetitul de cunoaştere al elevului. Sufletul acestuia trebuie să înveŃe a vibra ca să prindă 
rezonanŃa cuvântului artistic. Dacă simt că îl sufoc cu cerinŃele mele, îmi amintesc de 
cuvintele lui Fernando Savater: „pasiunile intelectuale…Ńâşnesc din subterană, nu cad din 
Olimpul celor care-şi închipuie că ştiu deja totul”( 7, p.118). 

Am înŃeles că înainte de a învăŃa să te bucuri de cele mai de preŃ reuşite intelectuale, 
înainte de a-l citi pe Shakespeare, trebuie să înveŃi să te bucuri intelectual, citind şi ceva 
minor, dar care îŃi este accesibil, care rezonează cu tine în acel moment, răspunzând unei 
necesităŃi interioare. Din această cauză, le dau elevilor o listă de opere recomandate, dar care 
nu sunt obligatorii şi le sugerez  s-o completeze / modifice. Mi s-ar putea reproşa că astfel 
încurajez elevii să meargă spre nonvalori. Şi aş putea replica cu alte cuvinte ale lui Fernando 
Savater: „Nu se poate trece de la nimic la sublim fără staŃii intermediare” ( 7, p.118).  

În opinia mea, este foarte important  să lăsăm să curgă viaŃa prin cei cu care 
interacŃionăm şi, cu atât mai mult, prin cei  pe care intenŃionăm să-i educăm. Dialogul dintre 
elevul - cititor şi creator ia naştere atunci când cartea merge la sufletul lui, când  îi satisface 
dorinŃa de a cunoaşte viaŃa, oamenii şi faptele lor. 

Rolul învăŃătorului / profesorului este  de a-l ajuta pe elev să se descopere, să-şi 
conştientizeze şi să-şi cultive aptitudinile, sensibilitatea, simŃul estetic. În funcŃie de vârstă şi 
de orizontul de aşteptare al cititorului se va recurge la  diverse modalităŃi pentru a-i stimula 
interesul pentru lectură şi pentru a-i aprofunda perceperea literaturii ca artă a cuvântului, dar 
se va face subtil. Căci „(lectura) pentru şcolari e un lucru ce Ńine de mister…Cine a fost vrăjit 
o dată de această magie, va rămâne pentru totdeauna dornic de încântările ei şi va căuta să le 
reînnoiască. Şi atunci va citi, va citi mereu. Asta înseamnă gust al lecturii. Cine ştie să-l 
trezească a zvârlit o sămânŃă vitală a culturii, vitală pentru că înfloreşte mereu, în tot cursul 
vieŃii.”( 4, p.150)    

În  toată activitatea mea pedagogică, am fost în mod special preocupată de optimizarea 
lecturii în rândul elevilor, ca mijloc de instrucŃie şi educaŃie.  Deseori m-a descumpănit că 
elevii nu citesc, nu valorizează lectura. Prinşi într-un cerc vicios, nu se simt motivaŃi pentru 
acest efort intelectual. Iar una dintre cauze, în opinia mea, este lipsa de control, lectura 
necesitând nu numai îndrumare, ci şi o evaluare eficientă.     

Până nu demult, valorificam lectura elevilor prin verificarea fişelor de lectură, iar în 
primele zile post-vacanŃă -  a listei cu literatura citită. Însă monitorizarea acestei activităŃi a 
elevilor nu întotdeauna este posibilă în cadrul lecŃiilor. În cele mai dese cazuri, lipseşte 
dialogul viu, animat între elevi, iar evaluarea are un caracter superficial.  

Mi-am pus, deci, întrebarea firească: cum aş putea să fac o verificare calitativă, cum aş 
putea câştiga timp, stimulând activitatea independentă a elevilor şi, prin aceasta, sporind pofta 
pentru cititul cărŃilor, care are ca rivali puternici – televizorul, calculatorul, radioul? 

Aveam nevoie de o strategie proprie, aplicată la clasă, efecientă, care să le ofere elevilor 
libertatea imaginaŃiei şi a opiniei, prioritatea lor ca receptori de text artistic, care să le 
stimuleze interesul de cunoaştere, să le actualizeze experienŃa de lectură şi de viaŃă. 

În urma mai multor tatonări, tehnicile la care apelez în cadrul orelor mele în acest scop 
sunt: Momentul de lectură, Agenda de lectură, Jurnalul dublu. Urmăresc ca elevul să se 
disciplineze (ÎnvăŃarea implică întotdeauna o anumită formă de constrângere pentru a forma 
voinŃa).  De multe ori, faptul că elevul nu citeşte nu e din cauză că ar fi insensibil faŃă de 
cuvântul artistic, că i-ar displăcea să citească, ci pentru că nu-şi organizează bine timpul şi 
amână lectura pe altă dată. Ca să depăşim această problemă, le cer elevilor să noteze în 
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agenda de lectură data, de la ce pagină până la ce pagină au citit în ziua respectivă şi să 
rezume cele citite în câteva propoziŃii.   

Momentul de lectură s-a dovedit a fi o modalitate eficientă, care  le aminteşte elevilor 
zilnic că lectura e o activitate individuală cu caracter permanent. Rezervez 5 minute la fiecare 
lecŃie pentru cartea pe care elevul o citeşte la zi. Elevii citesc/ povestesc un fragment lecturat 
recent/ relatează ce i-a impresionat mai mult. În baza celor citite/ relatate, le propun elevilor 
mai multe tipuri de sarcini, de exemplu:  
-  să scrie un cuvânt  - cheie ce reprezintă emoŃia pe care au trăit-o; 
-  să continue enunŃul, exprimând argumentat propria stare postlectorală: 
Am admirat… 
Am fost curios când… 
Am trăit sentimentul de… graŃie faptului… 

-  să reprezinte grafic problematica sau ideea fragmentului citit în ajun; 
-  să încerce să presupună despre ce este vorba ulterior; 
-  să enumere trei cuvinte – cheie; 
-  să formuleze o întrebare în legătură cu ideea fragmentului; 
-  să continue gândul cu idei din cartea pe care o citeşte la zi: 
       Am desprins ideea… 
       Sunt convins că… 
       łin să menŃionez că…  

Elevii se referă doar  la o secvenŃă / o frază/ o imagine care le –a plăcut mai mult, dar 
deseori acestea rămân să fie momentele cele mai memorabile pentru ei. Cel care ia cuvântul 
este eroul lecŃiei, Omul care aduce cartea; aceasta le dă un plus de importanŃă, dar şi de 
responsabilitate.  

Pe lângă interesul sporit faŃă de lectura executată, am observat şi un mod anume de 
exprimare a opiniei: mai descătuşată, mai spontană. Elevii realizează flexibil sinteze şi, în 
acelaşi timp, se opresc cu o mai mare atenŃie asupra detaliilor.     

În aceeaşi intenŃie de a transforma elevii mei în cititori mai buni, exploatez la lecŃiile 
mele de literatură, în primul rând, lucrul cu textul. Aceasta înseamnă că, în cadrul unei lecturi 
dirijate, elevul este îndrumat să înŃeleagă textul pentru a-i reconstitui semnificaŃiile. Ghidez 
astfel lectura, ca fiecare dintre elevi să ajungă la o înŃelege personală a textului discutat; nu 
dau verdicte privind interpretările elevilor, încurajez notarea ideilor, împărtăşirea acestora şi 
confruntarea dintre ele. 

Astfel elevul apare ca un valorificator, ca un re – creator, dar scopul educaŃiei literar – 
artistice constituie tocmai dezideratul de formare a elevului cititor ca subiect receptor, 
amplificator, valorizant şi comunicant al fenomenelor, operelor şi creaŃiilor literare, posesor, 
valorizant al instrumentarului literar/ estetic/ lectoral  şi subiect al propriilor performanŃe 
umanistice, culturale, literare şi artistice. 
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ACTIVITĂłI DE DEZVOLTARE A GÎNDIRII CREATIVE  
LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR   

 
ÎnvăŃător Ana Popov  

Şcoala Primară nr. 9, Chişinău, Republica Moldova 
 

Primii paşi în creativitate sunt făcuŃi atunci 
când îndemnăm un copil să miroase o floare,  să 
deseneze un pom, să mângâie blana unei pisici.  

Orientarea corectă a acestei activităŃi are drept       
urmare o educare a creativităŃii în general...                                                                                                                             
(L. Wenfeld) 

 
Educarea creativităŃii gândirii la elevi a devenit o preocupare de prim ordin a şcolii pe 

toate meridianele Pământului, deci şi personală, odată ce plămădesc zi de zi acelaşi aluat din 
care trebuie în final să construim societatea de mâine, un viitor înfloritor, luminos, original, 
fericit – rodul creativităŃii acestor elevi, care ne sunt astăzi învăŃăcei.  În zilele noastre 
cultivarea spiritului creator la elevi constituie o necesitate obiectivă a şcolii, determinată de 
însăşi particularităŃile epocii contemporane şi a celei viitoare. Tineretul trebuie să dispună de 
o mare mobilitate intelectuală şi profesională, de asemenea, capacităŃi cum sunt: flexibilitatea, 
fluiditatea, independenŃa, spiritul de investigare şi creativitatea gândirii. 

Astăzi, aflându-ne într-o lume de largă deschidere, cu o multitudine de posibilităŃi, 
promovarea creativităŃii este o strictă necesitate. 

Psihologul american Morris Stein anunŃă acest prag de minunată deschidere prin 
afirmaŃia: „O societate care stimulează creativitatea asigură cetăŃenilor săi patru libertăŃi de 
bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, libertatea de 
exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi”. 

Creativitatea este capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare, ceva original. 
Dezvoltarea creativităŃii la elevi prevede dezvoltarea imaginaŃiei, originalităŃii gândirii în 
ideile înaintate, gîndirii abstracte, gândirii divergente. 

Psihologul american Gilford, consideră gândirea creativă ca o formă aparte a 
comportamentului care caută să rezolve o problemă. Această rezolvare este considerată 
creativă, dacă satisface următoarele cerinŃe: 

1. Elevul (copilul) înŃelege problema, care a fost pusă iniŃial ca fiind vagă şi rău definită, 
o poate formula clar şi bine definit. 

2. Gândirea elevului manifestă o motivaŃie şi persistenŃă sporită, care se manifestă pe o 
perioadă considerabilă de timp. 

3. Gândirea elevului este nonconvenŃională, în sensul că cere modificarea sau respingea 
ideilor acceptate anterior. 

4. Produsul gândirii elevului prezintă noutate şi valoare fie pentru subiect, fie pentru 
civilizaŃie. 

Un fapt care se impune şi trebuie reŃinut este că îşi face tot mai mult loc concepŃia că la 
orice persoană normală creativitatea poate fi cultivată într-o măsură mai mare sau mai mică, 
într-o direcŃie sau alta. Dezvoltarea şi cultivarea creativităŃii se pot înfăptui la toate 
disciplinele de învăŃământ. În acest sens nu este vorba de metode speciale, utilizate-n acest 
scop, ci mai degrabă de folosirea celor cunoscute, dar într-o manieră care să antreneze elevii 
în activitatea de învăŃare, în însuşirea procesului descoperirii noilor cunoştinŃe, precum, şi al 
aplicării lor creatoare în practică. De altfel, stabilirea domeniilor de aplicare în practică a 
cunoştinŃelor dobândite prin efort propriu constituie un foarte bun mijloc de stimulare a 
creativităŃii. 
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Personal, printre alte obiective ale procesului de modernizare a învăŃământului, mai 
urmăresc şi obiectivul de dezvoltare a gândirii elevilor creativi, utilizând pe larg cele patru 
elemente principale ale creativităŃii: flexibilitatea, sensibilitatea, originalitatea şi 
ingeniozitatea. 

Un copil creativ se manifestă astfel: curios, original, independent, imaginativ, plin de 
idei, experimentator, flexibil în gândire, preferă complexitatea. 

PermanenŃa creativităŃii va fi îmbunătăŃită atunci când copilul dispune de o libertate 
rezonabilă de alegere în cadrul sarcinii instructive, cum ar fi: ce problemă să atace, ce fel de 
material să folosească şi cum să-şi finalizeze lucrarea. 

Cred că toŃi copiii sînt creativi de la natură, dar părinŃilor, profesorilor şi societăŃii le 
aparŃine responsabilitatea de a-i încuraja, aşa încât ei să poată folosi cît mai bine talentul sau 
harul ce li s-a dat. łine de datoria noastră să-i ajutăm să aibă încredere în ei însăşi şi să fie 
independenŃi, şi aceste calităŃi le vor ajuta copiilor să fie creativi. 

Creativitatea ar putea să se atrofieze, dacă nu este încurajată, dacă nu i se găseşte 
aplicare. 

Fiecare copil are darul creativităŃii într-un domeniu oarecare. 
Fiecare e dotat cu ceva.                    
Procesul de învăŃământ oferă diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităŃii. 
LecŃia modernă înseamnă, de a nu-i da elevului „mură-n gură”, ci de a-l duce treptat spre 

descoperirea unor adevăruri, sensuri, legi, legităŃi; este o operaŃie cu scopuri multiple: pe de o 
parte – dezinhibarea, descătuşarea elevilor, pe de altă parte – dezvoltarea creativităŃii, a 
gândirii, a spiritului asociativ. 

Contribuind la dezvoltarea creativităŃii copiilor de vârstă mică, nu trebuie să ne punem 
scopul de a obŃine capacităŃi de geniu la fiecare copil. Ceea ce stă în puterea noastră este de a 
nu pierde, dar, mai ales, de a promova de timpuriu orice mlădiŃă creatoare. 

LecŃiile în clasele primare ne dau largi posibilităŃi pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
multiple activităŃi creatoare, menite să dezvolte aptitudinile elevilor, capacităŃile lor 
intelectuale.    

Ca strategii eficiente ce stimulează creativitatea enumăr: jocurile didactice, activităŃile în 
grup, jocul de rol, cooperarea, jocurile creative, compunerile. 

Jocurile didactice sînt posibilităŃi de stimulare şi valorificare a creativităŃii. Jocul 
reprezintă modul de existenŃă a copilului. Prin joc are loc dezvoltarea şi maturizarea psiho-
comportamentală a copilului. Jocul creativ este o formă de creativitate dependentă în care 
apar şi se desfăşoară calităŃi creative variate. ComponenŃii obligatorii ai jocului creativ sunt: 
rolul, situaŃia inspirată de subiectul jocului. 

În cadrul lecŃiilor de limbă română practic jocurile didactice: dramatizarea unor poveşti, 
jocuri de meserii, dramatizările, povestirile orale, completarea versurilor cu cuvinte rimă, 
cinquain, joc-concurs de creaŃie, colecŃie tematică de proverbe, concursurile de imaginaŃie, 
fişe de creaŃie, alcătuirea poveştilor, legendelor, ghicitori etc. 

Exemple:  
Gutuia 

(legendă) 
Trăia odată o fată săracă şi frumoasă. Umbla cutreierând lumea sărmana, pentru că nu 

avea casă. Visa la un prinŃ alb ca spuma laptelui şi la o viaŃă mai fericită. Şi aşa a mers zile, 
a mers nopŃi până a  ajuns la casa unei bătrâne. Aceasta a primit-o ca pe propria fiică şi a 
lăsat-o să trăiască la ea cât va dori. Fericite mai erau amândouă, bătrânica nu mai 
schimbase vreo vorbă de câteva zeci de ani, iar fata, orfană fiind, nu cunoscu ce-i 
mângâierea. 

Iată că, într-o zi se abătu pe acolo un om rău, un căpcăun. Lui îi plăcu fată şi se gândi să 
o ia de nevastă. Dar, fata, cum să se mărite ea cu aşa pocitanie? S-a rugat Domnului s-o 
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ajute. Pe loc, se preschimbă gingaşa domniŃă într-o gutuie galbenă şi strălucitoare precum 
soarele. Dar şi acest fruct îl ademeni pe căpcăun, că atrăgător mai era. Şi atunci Domnul îl 
zbârci şi îl acoperi cu perişori. Căpcăunul s-a uitat cu dispreŃ la noua arătare şi plecă. 

Dar să ştiŃi că fructul acesta zbârcit ascunde în adâncuri dulceaŃa sufletului fetei şi 
curăŃenia lui. Faptul acesta nu era cunoscut de căpcăun. 

Plugari Daniela, elevă în clasa  IV B (diriginte înv. Popov Ana) 
 

Fascinlandia – łara Poveştilor 
Departe, departe, peste nouă mări şi nouă Ńări, la poalele unui munte înalt până la cer, 

există o Ńară miraculoasă. Denumirea ei este Fascinlandia. Se întinde această Ńară de la 
fantastica pădure Cuca Munga , în care trăiesc o mulŃime de animale exotice, până la 
zbuciumata mare Zece Sirene.  

În această Ńară totul este neobişnuit, căci rege este însuşi puternicul Leu, în faŃa căruia 
chiar şi florile se închină până la pământ. Dar şi locuitorii sunt fantastici, fiind nişte spiriduşi 
micuŃi, nostimi şi harnici. Copiii acestora frecventează grădiniŃa şi şcoala spiriduşilor. 

În inima pădurii este un castel de gheaŃă unde locuieşte o vrăjitoare rea. Ea îşi doreşte 
să distrugă Leul şi să devină regina Nerissa. Vrăjitoarea a atacat castelul, fără niciun 
zgomot, noaptea, când regele dormea. Nerissa l-a dus pe regele Leu într-o peşteră şi i-a luat 
zilele. Însă, printr-o magie, Leul a înviat, devenind mai puternic. Acesta şi-a chemat armata 
cu care a învins-o pe Nerissa cea rea. Prin puterea cea nouă, Leul a chemat Spiritul Roşu al 
pădurii care a prefăcut-o pe Nerissa în scrum. Scrumul a fost împrăştiat deasupra mării Zece 
Sirene. 

Astfel, pacea şi liniştea au intrat din nou în drepturi în Ńara miraculoasă Fascinlandia.  
Pîntea Dan, elev în clasa a IV B  (diriginte: înv. Popov Ana)  

Anotimpul cel mai drag  
Şi iar primăvara ne bate la uşi cu albul şi candoarea ghioceilor. Din sclipirea clopoŃeilor 

zglobii  se desprinde al câtulea an mărŃişorul, simbol al voiniciei şi păcii, care presoară pe 
întinsul pământului flori gingaşe, plăpânde, pomi înfloriŃi, lăstari înmuguriŃi şi firicele verzi 
de iarbă. În lunca minunată concertul e în toi. Soarele a înviat şi a trezit la viaŃă toate 
veseliile planetei. Buburuze mici de-o palmă se rostogolesc pe frunze ca nişte cocoloşi. 
AlbinuŃele vesele, transparente zboară din pom în pom culegând nectarul, iar furnicuŃele 
hărnicuŃe adună în muşuroaie bunătăŃile pămîntului. Ce tainice plăceri te înconjoară cu ale 
lor raze! 

Dar dintre ele, numai una te pătrunde cu o lumină răscolitoare, cu o căldură dătătoare 
de viaŃă. E mama, despre dragostea căreia ne şopotesc izvoarele! E mama, despre blândeŃea 
căreia ne freamătă codrul! E mama, despre puterea căreia ne ciripesc păsările! 

Mama este cea mai frumoasă carte din lume. Câte şi mai câte înveŃi parcurgîndu-i filele 
adunate cu anii. Soarele pe cer nu umblă atât cât umblă mama, pomii nu înfloresc atâtea flori 
câtă dragoste împarte ea copiilor. Zâmbetul mamei întotdeauna spune mult, încălzeşte, 
cheamă, trimite valuri de linişte şi siguranŃă. Mâinile mamei care te-au  legănat şi te-au 
mângâiat te cuprind şi acum, măsurând cât de mult ai mai crescut. Ochii mamei ca două 
lumini de stea te însoŃesc peste tot şi în toate, te aşteaptă, te caută, te doresc. Inima mamei, 
un imens univers în care tu găseşti întotdeauna iertare. Sufletul mamei, un nesecat izvor de 
iubire şi sacrificii, este mereu aproape, este mereu deschis şi sincer pentru tine, copilul ei. 

Mama este cea mai minunată făptură pe pămînt, fără asemănate, unică, de neînlocuit. 
Mama e făptura divină ce naşte nou şi emană înviere, ca şi primăvara. Şi, nu e deloc 
întâmplătoare serbarea mamelor anume în acest anotimp, primăvara – anotimpul Liniştii, 
Soarelui şi Păcii.  

(Poganiuc DumitriŃa, elevă în clasa a IV B, diriginte: înv. Popov Ana)  
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             Elefantul 
 

Uite-un munte alergând, 
Culcă arbori la pământ, 
Lui de arşiŃă nu-i pasă 
Şi nu stă la umbra deasă. 

 

           
 
El cu trompa-şi face duş, 
Pe copii îi face uzi –  
Lumea tristă ar părea, 
ElefanŃi de n-ar avea. 
(Corneliu Focşa, elev în clasa a IV B, 

diriginte: înv. Popov Ana) 
 

MăicuŃei 
Iubita mea măicuŃă, 
Te-ador şi te iubesc, 
Eşti unica în lume 
Ce ştie ce-mi doresc. 
Când soarele răsare, 
Tu-mi vii la patul meu 
Şi mâna ta plăpîndă 
O laşi pe capul meu. 

 
Tu eşti soarele vieŃii 
Ce luminează-al meu gând 
Căci numai tu, măicuŃă, 
Eşti una pe pământ. 
Iubirea ta imensă 
Mi-o dărui zi de zi, 
ÎŃi mulŃumesc, măicuŃă, 
Că-n vis mereu îmi vii! 
(Plugari Daniela, elevă în clasa a IV B, 

diriginte: înv. Popov Ana) 
Alături de celelalte discipline de învăŃământ, şi matematica este cea care contribuie la 

cultivarea elementelor de creativitate a gândirii, prin procesul rezolvării şi compunerii 
problemelor. În scopul cultivării creativităŃii, adică a gândirii, a inteligenŃei şi imaginaŃiei 
elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor folosesc variate procedee. Compunerea 
problemelor este una din modalităŃile  principale de a dezvolta gândirea independentă şi 
originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităŃii gândirii lor. La lecŃiile de 
matematică practic cu elevii jocurile didactice cu conŃinut matematic, activităŃile în grup, 
utilizez poveşti matematice, poezii sau texte rimate. Aplicând astfel de metode ca: 
parafrazarea, modificarea datelor din enunŃ, analogia, generalizarea, combinarea, în care 
gradul de independenŃă este destul de avansat, putem obŃine probleme originale. 

Pentru antrenarea gândirii divergente, flexibilităŃii şi originalităŃii gândirii la lecŃiile de 
ştiinŃe utilizez diverse strategii ce conduc spre dezvoltarea abilităŃilor creatoare la elevi:  
întrebări divergente, interviul, tabelul presupunerilor, povestirea, brainstorming, asocieri 
libere, graficul T, pagina de jurnal, scrierea liberă (free-writing), interogarea multiprocesuală. 

Creativitatea este o reprezentare originală a lumii proprie copilului. La dezvoltarea 
creativităŃii elevilor contribuie activitatea de învăŃare în grupuri mici: brainstorming, studiul 
de caz, metoda 6-3-5, metoda Sinelg, tabelul presupunerilor, agenda cu notiŃe paralele, 
graffiti, activităŃile individuale de învăŃare, mozaicul. 

Dau câteva exemple de abordare sistemică a activităŃilor de învăŃare creativă utilizate 
personal  în cadrul orelor de limbă română în şcoala primară: 

Activitatea nr. 1: Cu-i nu-i plac filmele cu cow-boy? Ştii să-i faci portretul? Desigur! (Eu 
îŃi pot da o mulŃime de amănunte despre cum se îmbracă şi cum trebuie să se comporte 
cowboy-ul. Tu îi vei face două portrete (unul desenat-să nu uiŃi calul), altul în cuvinte (să nu 
uiŃi trei părŃi ale compunerii). 

Activitatea nr. 2 : Compunere: Fă un desen animat! 
Activitatea nr. 3 :   „Fă o pată de cerneală pe o bucată de hârtie şi îndoaie repede hârtia.  

Stabileşte o listă de 10 obiecte cu care se aseamănă pata de cerneală”. 
Activitatea nr. 4:  „Pictorul cere ajutor” -   Li se anunŃă elevilor că un pictor a primit o 

însărcinare complicată, să deseneze un tablou pe baza cuvintelor: Viorel, raŃă, căŃeluş, undiŃă, 
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răŃuşte, râuleŃ. Copiii sunt rugaŃi să-l ajute, alcătuind o povestioară cu cuvintele de mai sus. 
Sau: piatră, prinŃesă, lapte, ciocan, superb.  

Exemplu: 
Izvorul de lapte 

Trăia odată într-un castel o prinŃesă nespus de frumoasă. 
Într-o noapte, ea a văzut cum pe raze de lună coboară lin o zână superbă, încântătoare. 

Era zâna cea bună din Palatul Crinilor Latineşti. Ea a luat-o pe prinŃesă în palatul din care 
se vede cerul străveziu al izvoarelor. La intrarea în palat fata a văzut o piatră imensă, lângă 
ea un ciocan. Zâna i-a explicat că piatra ascunde Izvorul Tămăduirii, dar că acum a secat de 
vraja neagră a Mumii Pădurii. Doar o fată cu suflet candid şi chip îngeresc ar putea învia 
izvorul. PrinŃesa luă ciocanul şi lovi de trei ori în piatra vrăjită. Pe loc Ńâşni lapte alb şi 
dulce.  

Izvorul de lapte pe mulŃi i-a vindecat, iar prinŃesa nu s-a mai întors acasă, ci a rămas să 
locuiască în Palatul Crinilor Latineşti.  

Activitatea nr. 5:   Priveşte un peisaj din natură, desenează-l, apoi încearcă să-l descrii în 
cuvinte. Observă că acele trei peisaje seamănă, dar şi se deosebesc (realitate, pictură, 
literatură). 

Prin ce se aseamănă? Prin ce se deosebesc? 
Activitatea nr. 6:  Desenează căderea lină a unei frunze într-o zi frumoasă de toamnă. 

Descrie apoi, amănunŃit, cu expresii frumoase dansul ei prin aer, tristeŃea desprinderii de 
crenguŃă, gândul că se va întoarce la seva hrănitoare. 

Activitatea nr. 7:  Realizează o compunere în care să-Ńi imaginezi dialogul între cele patru 
anotimpuri, fiecare lăudându-şi calităŃile proprii şi criticând celelalte anotimpuri. (Dacă e 
greu, ia doar două anotimpuri). Redă atitudinea personală prin desen. 

Activitatea nr. 8:  Alcătuieşte un vers (text) în baza desenului realizat prin pete de 
culoare. 

Activitatea nr. 9:   Alcătuieşte un text cu elemente fantastice folosind cuvintele: tablou, 
cântec, poezie, vis. 

Activitatea nr. 10:    Jocul poetic al culorilor.  Alcătuieşte un text în albastru (verde, 
galben, etc). 

Model:                                                 Text în galben 
                                                        Amurg de toamnă 
Ca nişte fuioare galbene de ceaŃă norii mângâiau chipul galben al soarelui. Lumina 

galbenă curge ca firele galbene de nisip printre degetele galbene ale dealului. Un prun galben 
ca un steag de nuntă îşi scutură fructele galbene în poala serii. 

Activitatea nr. 11:  „Panoul marilor idei trăsnite” - Chiar de la începutul anului şcolar, 
poate fi instituit „Panoul marilor idei trăsnite”. ÎnvăŃătorul îi anunŃă pe elevi că acesta este 
locul unde oricare elev din clasă (inclusiv el) îşi va afişa ideile, sugestiile, desenele, poveştile, 
poemele, fotografiile etc., oricât de îndrăzneŃe ar părea. Panoul este locul unde se manifestă 
cu adevărat spiritul creator. Se vor respecta două reguli. În primul rând, orice lucrare afişată 
va purta numele persoanei care a făcut-o şi data. În al doilea rând, sunt excluse temele 
violente, obscene şi răutăcioase. În afară de aceasta, merge orice! ÎnvăŃătorul le spune elevilor 
că, atunci când panoul se va umple, lucrările, care au stat afişate mai mult, vor fi scoase şi 
discutate în orele libere. Astfel, panoul poate fi un punct de atracŃie a întregii clase. 

Activitatea nr. 12 : „Mapa cu creaŃii” -  ÎnvăŃătoarea elaborează pentru fiecare elev o 
mapă, în care introduce cele mai reuşite „creaŃii” ale copiilor. Fiecare mapă este diferită de 
celelalte. De exemplu, în mapa unui elev se află autoportretul pe care şi-l făcuse în prima 
săptămână de şcoală, cel mai bun extemporal la matematică şi o compunere despre „ocupaŃia 
preferată”. În mapa altui copil e prima povestire, un colaj reprezentând „fericirea”, o jucărie 
interesantă confecŃionată de el însuşi. La sfârşitul fiecărui an şcolar, învăŃătoarea discută cu 
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fiecare elev, răsfoind  împreună dosarul. Aproape întotdeauna copiii sunt uluiŃi şi foarte 
încântaŃi de progresul pe care îl făcuseră în timpul anului. Când copiii au posibilitatea să-şi 
vadă clar propriile progrese, apare o serie de aspecte pozitive: motivaŃia de a progresa în 
continuare, dezvoltarea unui sistem puternic şi realist de autoevaluare. 

Activitatea nr. 13:  „CompletaŃi scenariul” -  Elevilor li se pune la dispoziŃie o povestire 
schematizată cu începutul dat: „Era o noapte întunecată şi înfricoşătoare...”, pe care copiii 
trebuie  s-o completeze şi s-o traducă în viaŃă, elaborând efecte sonore (şuierul vântului, paşii 
siniştri, descântecul vrăjitoarelor, urletul lupilor etc.). Fiecare copil îşi are rolul său în 
producerea efectelor sonore. După ce se finalizează scenariul şi se fac repetiŃiile, spectacolul 
final se înregistrează la casetofon. Copiii rămân încântaŃi, doresc să-şi asculte „opera” de mai 
multe ori. 

Activitatea nr. 14:  „Prinderea reveriei” -  Li se propune copiilor să-şi pună creioanele, 
tocurile pe bancă şi să se aşeze cât mai comod, să închidă ochii şi să respire odată adânc 
pentru a se linişti. Apoi li se propune să-şi lase gândurile să hoinărească în orice timp, loc, în 
imaginaŃie sau realitate. După 2 minute sunt opriŃi şi rugaŃi să povestească ce le-a trecut prin 
minte. 

* Este cineva care a părăsit cu gândurile încăperea aceasta? (cei care ridică mâna sunt 
rugaŃi să povestească.) 

* S-a gândit cineva la ceva care nu poate fi adevărat? (cei care ridică mâna sunt rugaŃi să 
povestească). 

Activitatea nr. 15 :  „PunguŃa cu idei” 
� Sugerează cel puŃin 10 idei pentru a face sală de clasă mai plăcută! 
� Nicuşor este foarte dezordonat. Dă-i mamei lui câteva idei pentru a determina să facă 

curat în camera lui! 
� Sugerează idei pentru celebrarea aniversării şcolii noastre; aniversării unui scriitor, 

pictor, a zile de naştere a unui coleg etc. 
Activitatea nr. 16:  „Finaluri diferite” -   După  ce profesorul lucrează cu elevii o 

povestire sau o bucată de lectură mai interesantă, le cere să se gândească la cît mai multe 
finaluri ale povestirii. Subliniem, că important este nu ca elevii să dea câte un răspuns, ci ca 
fiecare elev în parte să dea cât mai multe răspunsuri, numai astfel, fiind obligaŃi la antrenarea 
caracterului divergent al gândirii. 

Activitatea nr. 17: „Povestiri spontane”-  ÎnvăŃătorul anunŃă tema povestirii pe care 
trebuie s-o creeze şi le spune sau scrie o propoziŃie de început. Elevii trebuie să adauge pe 
rând câte o propoziŃie care să continue povestirea în mod logic. Li se poate cere elevilor să 
scrie apoi povestiri individuale la aceeaşi temă, schimbând subiectul. 

     Activitatea nr. 18: „Scrisoare eroului îndrăgit ” -  Ai posibilitatea să corespondezi cu 
personajul central al snoavei. Scrie-i o scrisoare.  

AMICE, 
Sunt nespus de bucuros (bucuroasă) să-Ńi scriu acest răvaş, deoarece ________________ 
Am ales să-Ńi scriu anume Ńie, întrucît ________________________________________ 
Nu ne-am văzut niciodată, dar bănuiesc că arăŃi astfel : ___________________________ 
Mă mândresc cu tine, căci _________________________________________________ 
Vreau să-Ńi spun că ai procedat corect când ____________________________________ 
Mărturisesc că mi-aş dori să-mi fii prieten (prietenă), întrucât ______________________ 
De azi înainte voi şti că ___________________________________________________ 
Cât de mult mi-aş dori să __________________________________________________ 
Dulce pupic, ___________________________________________________________  
     Activitatea nr. 19: „JuraŃii ” - Imaginează-Ńi că eşti acuzatorul fetei babei. 

Scrie 3 întrebări pe care le-ai adresa fetei, pornind de la formulele date: 
 De ce ________________________________________________________________? 
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Cum s-a întîmplat  că ____________________________________________________? 
Mă interesează _________________________________________________________ ? 
   Activitatea nr. 20: „Teatrul  imaginar”                    
Imaginează-Ńi că eşti  fata moşneagului.  Scrie 2 enunŃuri, pornind de la formula dată 

despre sentimentele trăite de tine în ziua întoarcerii la casa părintească. 
 Mărturisesc că azi  ______________________________________________________  
Succesul în instruirea şcolarului depinde de elementele  creative ale lecŃiei şi de 

pregătirea profesională a pedagogului pentru lecŃie, cu care Ńine să apară în faŃa elevilor. 
Creativitatea este cel mai dorit element în activitatea profesorului şi a şcolii. E necesară o 
dezbatere mult mai largă, iar profesorii trebuie să posede mai multe tehnici pentru a o 
încuraja. 
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STRATEGII DE ABORDARE A TEXTULUI LITERAR 
 ÎN MANUALELE ALTERNATIVE 

 
              Institutor: NuŃă Olimpia 

                                                                       Liceul de Artă “ Marin Sorescu”, Craiova, Dolj 
 

ApariŃia  manualelor alternative a revoluŃionat sistemul educaŃional, dar a creat un nou 
curent, acela de a alege manualul potrivit stilului de predare şi clasei de elevi pe care o 
coordonează fiecare dascăl. 

Textele literare propuse de manualul pentru clasa a IV-a sunt narative şi lirice. Predomină 
tipurile de texte narative şi autorii români. Se remarcă lipsa textelor cu caracter ştiinŃific. 

Tipurile de texte, potrivite din punctul de vedere al particularităŃilor de vârstă sunt cele 
din literatura română cu excepŃia celor adaptate din romanele „La Medeleni” de Ionel 
Teodoreanu, „Cireşarii” de C. ChiriŃă şi „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran. Cred că 
aceste fragmente sunt nepotrivite deoarece înŃelegerea conŃinutului se poate realiza prin 
studierea romanului. 

Imaginile sunt sugestive, atractive şi în concordanŃă cu conŃinutul textului. 
Manualul de limba şi literatura română este structurat pe unităŃi de învăŃare, iar 

conŃinuturile învăŃării sunt repartizate pe aceste unităŃi. Cred că abundenŃa de texte literare nu 
este benefică, iar conŃinuturile învăŃării sunt aşezate nepotrivit. De aceea suntem obligaŃi, noi 
învăŃătorii, să selectăm texte şi conŃinuturi pentru a avea continuitate în predare – învăŃare. 

De exemplu: prima unitate de învăŃare se numeşte „Sună clopoŃelul” şi cuprinde 
următoarele conŃinuturi şi texte: 

- Cartea. Rolul ilustraŃiilor 
- Cuvântul. Cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit 
- Factori care pot îngreuna comunicarea. 
- Planul iniŃial al compunerii 
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Textele – suport sunt: „Nenea directorul” de George Şovu, „Cuvinte vrăjite” de Pierre 
Gamarra, „Mi s-a terminat caietul” după Mircea Sântimbreanu, „Şcoala” după Tudor Arghezi. 

Aşadar, textele abundă, iar conŃinuturile nu au cursivitate. Eu aş propune ca unitatea de 
învăŃare să se numească „Şcoala” sau „Cuvinte vrăjite”, să aibă  următoarele conŃinuturi şi 
următoarele texte-suport:  

- Cuvântul. Rolul ilustraŃiilor. 
- Cuvântul. Cuvinte cu formă diferită şi înŃeles asemănător (actualizare) 
- Formulare de întrebări în legătură cu conŃinutul textului 
- Planul iniŃial al compunerii 
- Compunerea după suport vizual 
- Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). 
- Probleme de ortografie si ortoepie a verbelor „a fi”, „a lua” 
Texte – suport: „Nenea directorul” după George Şovu, „ Cuvintele vrăjite” după Pierre 

Gamarra şi „ Cheia” de Mihail Sadoveanu. 
Autorii textelor au un rol important în alcătuirea unităŃilor de învăŃare prin stilul, limbajul 

şi mesajul transmis. Adecvarea textelor la unitate este la fel de importantă aşa cum titlul este 
adecvat textului. 

Textele narative au fost adaptate de autorii manualelor, unele nu concordă cu mesajul 
acestuia şi nici cu titlul. De exemplu: în fragmentul „La Medeleni”nu se precizează ce este 
Medeleni, ci se narează un episod în care DănuŃ, trist că se sfârşeşte vacanŃa caută un moment 
de linişte, acesta fiind tulburat de  Monica. 

Dintre strategiile lecturii unui text cele mai potrivite la clasa a IV-a sunt cele de utilizare 
a contextului sintactic şi semantic. În sens larg, strategia didactică, în didactica modernă 
vizează „concepŃia metodologică cu ajutorul căreia poate fi realizat un set de obiective 
educaŃionale predeterminate într-o lecŃie sau un grup de lecŃii; în sens restrâns, prin strategie 
didactică educaŃională se înŃelege combinaŃia de metode, a mijloacelor de învăŃământ cu 
ajutorul cărora pot fi realizate unul sau mai multe obiective operaŃionale, folosind cât mai 
raŃional anumite resurse psihologice, didactice sau materiale” (Metodica predării limbii şi 
literaturii române în liceu, E.D.P, 1983, pag 71). 

Exemplele concrete ale scriitorilor şi poeŃilor consacraŃi sunt de valoare inestimabilă şi 
folosirea lor de copii în alcătuirea propriilor lor creaŃii duc la îmbogăŃirea şi nuanŃarea 
vocabularului. 

La clasa a IV-a ciclul achiziŃiilor  de limba şi literatura română se realizează concentric. 
Descongestionarea programei şi apariŃia manualelor alternative fac posibilă parcurgerea 
conŃinuturilor prin mai multe abordări. De aceea creativitatea şi experienŃa dascălului îşi pun 
amprenta pe lectura şi planificarea personalizată a unui manual. 

Pentru noŃiunile de literatură se folosesc modele ascendente ale lecturii deoarece 
informaŃiile provin din text, ele duc la înŃelegerea textului. Pentru noŃiunile de limbă se 
folosesc modelele descendente, textul este descompus în fraze, cuvinte, părŃi de cuvânt, litere. 

De exemplu pe baza textului-suport „łara de dincolo de negură” după Mihail Sadoveanu, 
unitatea de învăŃare „ A ruginit frunza din vii”, în primele ore se trezeşte interesul copiilor 
pentru citirea povestirii, se citeşte integral fragmentul din manual şi se discută problemele 
mari ale textului (numele autorului, titlul lecturii, locul şi timpul acŃiunii, personajele). În 
următoarele ore se citesc fragmentele şi se analizează, se alcătuieşte planul de idei, apoi se 
poartă discuŃii despre autor şi despre operele similare ale scriitorului respectiv. 

Povestirea sau reproducerea textului trebuie să respecte următoarele condiŃii: 
- să scoată în evidenŃă ideea principală a textului; 
- să evite digresiunile şi amănuntele inutile; 
- să fie construită din proporŃii corecte; 
- să folosească exact expresiile; 
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- să folosească intonaŃia corespunzătoare, colorată pe participarea intensă a sensibilităŃii 
copiilor. 

Citirea de încheiere contribuie la citirea expresivă.  
Activitatea creatoare în legătură cu citirea textelor literare valorifică capacităŃile şi 

deprinderile formate în orele precedente. Aceste activităŃi se pot desfăşura şi în cadrul altor 
discipline ca: educaŃie plastică, educaŃie tehnologică, opŃional. Interdisciplinaritatea este o 
activitate necesară deoarece cunoştinŃele dobândite în cadrul unei discipline se regăsesc în 
altele. 

Pentru noŃiunile de limbă m-am gândit că actualizarea verbului, ortografia şi ortoepia 
verbelor „a fi” şi „a lua” se pot realiza pornind de la enunŃuri formulate de elevi pe baza 
aceluiaşi text - suport.    

ActivităŃile de învăŃare pentru formarea de competenŃe pot fi diverse. De exemplu, în 
cadrul activităŃilor creatoare se pot decupa fragmente din text, fraze, cuvinte pe care elevii să 
le completeze în enunŃuri lacunare; exerciŃii de completare a formei corecte a verbului; 
formularea de enunŃuri cu verbe date; alcătuirea unor compuneri scurte pe baza ilustraŃiilor 
(elevii aranjează imaginile în ordinea desfăşurării acŃiunii, formulează oral enunŃuri folosind 
expresii şi sintagme, fragmente, apoi elaborează părŃile compunerii); pot formula întrebări şi 
răspunsuri sub forma unui joc didactic şi altele. De asemenea, formele de organizare pot fi 
diferite: frontal, pe grupe, pe echipe, individual. 

Textul liric prezintă aceleaşi particularităŃi metodice. Nu este indicată citirea 
demonstrativă de către copii datorită dificultăŃilor pe care le ridică citirea acestuia. În citirea 
poeziei pe fragmente o deosebită importanŃă o prezintă explicarea expresiilor plastice, a 
figurilor de stil, se explică imaginile artistice. 

După părerea mea, poezia este textul literar cu cea mai mare pondere în îmbogăŃirea şi 
nuanŃarea vocabularului. Amprenta personală a poetului se recunoaşte prin lectura mai multor 
creaŃii ale aceluiaşi autor. De aceea se recomandă elevilor preocuparea pentru lectura 
suplimentară a volumelor de poezii ceea ce duce la o altă nemulŃumire referitoare la manual: 
faptul că nu are listă de lecturi suplimentare. Elevii sunt obişnuiŃi ca în anii anteriori să existe 
o listă la sfârşitul manualului care le recomandă lecturile necesare în anul şcolar respectiv. 

Pe baza textului-suport „Sfârşit de toamnă” de Vasile Alecsandri se pot desfăşura mai 
multe ore în care se studiază conŃinutul textului, apoi se pot organiza diferite activităŃi pentru 
realizarea celorlalte conŃinuturi propuse în cadrul unităŃii de învăŃare: exerciŃii de explicare a 
semnelor de punctuaŃie şi de aplicare a acestora în texte lacunare; exerciŃii de ordonare a 
versurilor şi a strofelor decupate; exerciŃii de aranjare a imaginilor în ordinea tablourilor 
poeziei; exerciŃii de formulare a unor enunŃuri cu verbe la diferite timpuri; exerciŃii de scriere 
corectă a viitorului literar al verbelor; exerciŃii de completare a cuvintelor în vederea obŃinerii 
altor strofe din poezii despre toamnă care aparŃin altor autori; elaborarea unor texte de scurtă 
întindere pe baza unui suport vizual; exerciŃii de scriere caligrafică; exerciŃii de autoevaluare; 
exerciŃii de despărŃire în silabe, de omonimie în echipă, pe perechi etc. 

Strategiile didactice pot fi diferite în funcŃie de posibilităŃile dascălului şi colectivului de 
elevi. Dacă timpul şi spaŃiul permit se pot organiza excursii în aer liber pentru a observa 
natura la sfârşitul toamnei. 

Metoda proiectelor se poate folosi cu uşurinŃă la clasa a IV-a, nu înainte de a li se explica 
ce trebuie sa conŃină un proiect. Evident tema proiectului la această unitate poate fi 
„Toamna”. Se pot folosi şi alte metode active de învăŃare ca: metoda ciorchinelui, metoda 
cubului. În centrul ciorchinelui se poate scrie cuvântul „toamna”, iar pe ramificaŃiile acestuia 
se poate cere copiilor să caute verbe, adjective, substantive, expresii, locuŃiuni, sintagme pe 
baza cărora apoi să elaboreze texte, desene, mulaje etc. pe feŃele cubului se pot scrie enunŃuri 
care exprimă episoade, fragmente sau părŃi dintr-o poezie pe care elevii să le explice, recite, 
identifica, bineînŃeles pe grupe sau echipe. 



 

198 
 

În concluzie, autorii manualelor trebuie să le revizuiască luând în considerare aspectele 
metodice şi aplicative ale textelor literare. 

 
Bibliografie: 
1. Tudora PiŃilă, Cleopatra Mihăilescu „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a IV-a, Editura 

Aramis, 2006, 
2. Dumitru Gherghina „Limba română în şcoala primară”, Editura Didactica Nova, 1999, p. 220 
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SecŃiunea nr. 3 
 

CALITATE ŞI CREATIVITATE 
 
 

TRATAREA DIFERENłIATĂ ŞI INDIVIDUALIZATĂ 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

                          
profesor Ioana Butoi 

     Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” Brăila 
 

 „ÎnvăŃătorul cu adevărat înzestrat este acela 
care-şi aduce clasa la stadiul în care să poată spune: Fie 
că sunt de faŃă sau nu, clasa îşi continuă activitatea. 
Grupul şi-a câştigat independenŃa.” 

    (Maria Montessori) 
 

În sfera teoriei şi practicii educaŃionale, între multitudinea de metode şi mijloace utilizate 
în scopul creşterii randamentului şcolar, învăŃarea diferenŃiată favorizează progresul elevilor.  

Organizarea activităŃii diferenŃiate are la bază cunoaşterea tematică sub toate aspectele.  

În condiŃiile învăŃământului de masă, activitatea diferenŃiată este susŃinută de trei aspecte 
de bază: 

• din punct de vedere psihologic, într-un colectiv de elevi, fiecare individ diferă prin 
capacităŃile intelectuale, aptitudini, capacitatea de receptare, ritmul de învăŃare, interes şi 
atitudine faŃă de învăŃătură; 

• din punct de vedere social, datorită mediului în care se nasc şi trăiesc, elevii 
reacŃionează diferit în cadrul colectivului; 

• din punct de vedere pedagogic, învăŃământul trebuie să asigure instruirea şi educarea 
fiecărui elev la nivelul maxim al posibilităŃilor sale. 

Şcolii îi revine sarcina să asigure egalitatea şanselor de reuşită şcolară. Rolul   învăŃătorului în 
cunoaşterea elevilor clasei este primordial. El are la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare 
stilului de învăŃare şi nevoilor fiecărui copil. Iată câteva dintre ele: 

a) cerinŃe comune pentru toŃi elevii; 
b) cerinŃe diferenŃiate: 
o sarcini identice, timp diferit; 
o sarcini diferite, dar în acelaşi timp; 
o sarcini diferite, timp diferit; 
o sarcini diferite, după posibilităŃile copilului; 
o fişe identice cu sarcini progresive. 
c)   activităŃi individuale cu teme diferite. 
Argumentele utilizării acestor strategii sunt următoarele: 
� impun utilizarea unui material didactic variat, elevii fiind familiarizaŃi cu tehnici de 

lucru (muncă) independentă (folosirea fişelor, dicŃionarelor, atlaselor, schemelor, graficelor, 
tabelelor etc.); 

� stimulează originalitatea şi creativitatea elevilor; 
� verifică experienŃa anterioară; 
� sunt adaptate la stilurile proprii de învăŃare; 
� respectă ritmul individual al copilului; 
� stimulează spiritul de echipă; 
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� asigură corelarea intereselor copiilor cu obiectivele curriculare; 
� fiecărui copil i se acordă încredere în forŃele proprii; 
� învăŃătorul permite copiilor să participe la evaluarea propriei lor munci; 
� copilul este evaluat şi comparat cu el însuşi. 
Abordând stilul învăŃării individualizate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în 

schimbare, în care dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre copii şi pe toŃi copiii.  
Coordonatele principale ce trebuie să jaloneze organizarea, desfăşurarea şi conŃinutul 

activităŃii diferenŃiate cu elevii în ciclul primar sunt:  
a) activitatea diferenŃiată cu elevii trebuie să asigure realizarea, în cel mai înalt grad, a 

sarcinilor învăŃământului formativ ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor 
personalităŃii; 

b) activitatea diferenŃiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat 
cu întregul colectiv al clasei pentru a se putea obŃine un nivel ridicat de pregătire a tuturor 
elevilor şi, pe această bază, promovarea lor în clasa următoare. 

c) obiectivele instructiv-educative ale activităŃii diferenŃiate cu elevii trebuie realizate, în 
principal, în timpul lecŃiei – forma de bază în dobândirea cunoştinŃelor, priceperilor şi 
deprinderilor prevăzute în programele de învăŃământ pentru ciclul primar. 

d) activitatea diferenŃiată trebuie să-i cuprindă pe toŃi elevii clasei, atât pe cei care 
întâmpină dificultăŃi la învăŃătură, cât şi pe cei cu posibilităŃi deosebite, pentru ca, folosindu-
se metode şi procedee specifice particularităŃilor individuale, să se asigure stimularea 
dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităŃilor pe care le are fiecare. 

e) în tratarea diferenŃiată se va evita atât suprasolicitarea, cât şi subsolicitarea lor faŃă de 
potenŃialul psihic real de care dispun, întrucât aceste condiŃii extreme de activitate constituie 
frâne ale dezvoltării personalităŃii copiilor. 

f) activitatea diferenŃiată trebuie să se întemeieze şi să se traducă în concepŃia 
psihopedagogică cu privire la raportul dintre dezvoltare şi învăŃare, potrivit căreia învăŃarea 
influenŃează pozitiv dezvoltarea psihică a copilului numai atunci când se desfăşoară cu un pas 
înaintea acesteia. 

g) conŃinutul învăŃământului, concretizat în planuri şi programe,  este comun şi 
obligatoriu, la fel ca şi obiectivele instructiv educative, pentru toŃi elevii clasei; difernŃiate 
sunt doar modalităŃile şi formele de predare- învăŃare a acestuia, astfel încât să poată fi 
asimilatde către elev la un nivel corespunzător exigenŃelor. 

h) în timpul activităŃii diferenŃiate se vor folosi în permanenŃă metode şi procedee care, în 
combinaŃii specifice particularităŃilor individuale ale elevilor, antrenează în cel mai înalt grad 
capacităŃăle lor intelectuale, trezesc şi menŃin interesul faŃă de învăŃătură, curiozitatea faŃă de 
obiectele şi fenomenele studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită efort acŃional 
propriu, asigură o învăŃare activă şi formativă. 

i) diferenŃierea activităŃii în cadrul lecŃiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a 
activităŃii frontale cu cea individuală şi pe grupe de elevi. 

j) diferenŃierea activităŃii se realizează în toate momentele lecŃiei, în darea temelor pentru 
acasă, precum şi în întreaga activitate extraşcolară organizată cu elevii. 
  Este lesne de înŃeles că activitatea individuală şi de tratare diferenŃiată are drept scop 
asigurarea succesului la învăŃătură şi dobândirea progresului şcolar. 
 Fişe de activitate diferenŃiată  şi modele de îmbinare în cadrul lecŃiei a activităŃii frontale, 
pe grupe şi individuale: 

Tema lecŃiei: Subiectul 
Obiective operaŃionale: 
- să recunoască subiectele; 
- să utilizeze subiectele în situaŃii cât mai variate; 

 Activitate individuală: 
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 Fişa numărul 1  
a) elevi cu dificultăŃi de asimilare 

I. Subliniază: 
1. cu roşu, propoziŃiile care au la început subiectul; 
2. cu verde, propoziŃiile care au în interior subiectul; 
3. cu albastru, propoziŃiile care la sfârşit subiectul; 
 
1. Semestrul al doilea a început. 
2. Au început cursurile elevii. 
3. Pe bănci , cărŃile stau nerăbdătoare. 
4. Pe elevi îi încurajează învăŃătoarea. 

 
II. Înlocuieşte punctele cu subiecte potrivite. 
1. .....................................................răsar. 
2. .....................................................se întorc. 
3. ......................................................ară. 
4. Pomii .................................................. 

 
III. Potriveşte subiectele din prima coloană cu restul propoziŃiilor din a doua coloană. 

  1.  Maria    se pregătesc de plecare. 
  2. Păsările     merge la şcoală. 
  3. Caisul      a înflorit. 
 Fişa numărul 2 
 b) elevi care au nevoie de sprijin pentru asimilare 

I. Formulează propoziŃii cu următoarele subiecte: tabla, elevii, clasa, buretele, 
învăŃătoarea, pupitrele. 

1. ........................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................. 
4................................................................................................................. 
5................................................................................................................... 
6...................................................................................................................... 
II. AlcătuiŃi propoziŃii simple în care subiectul să fie exprimat prin substantiv şi prin 

pronume personal. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Fişa numărul 3 
c) elevi fără dificultăŃi de asimilare 
I. AlcătuiŃi un text cu titlul „La magazin”.    

........................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
. ................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

II. SubliniaŃi subiectele din propoziŃiile formate, apoi analizaŃi-le. 
Activitate frontală 

Se verifică fişele de lucru cu fiecare grupă, timp în care ceilalŃi vor analiza subiectele din 
textul dat: 
„Trosneşte focul, soba dogoreşte, 
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Pe ziduri umbre urcă şi coboară. 
Tac nepoŃii mâlc. Tăcerea creşte, 
De poŃi auzi musca –n pod cum zboară.” 
(Şt. O. Iosif  „A fost odată”) 

Aplicarea fişelor de lucru individual permite elevului să rezolve sarcinile în ritm propriu, 
conform capacităŃilor şi nivelului lui de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi. Însuşirea 
cunoştinŃelor cu ajutorul acestor instrumente permite, totodată, dezvoltarea mobilităŃii, 
flexibilităŃii gândirii, folosirea unor strategii euristice de învăŃare, care facilitează orientarea în 
noi situaŃii problematice. 
 
Bibliografie 
1. ***DiferenŃierea activităŃii cu elevii din ciclul primar în cadrul lecŃiei, Volum editat de revista de Pedagogie, 

Bucureşti, 1976. 
2. Dumitru, Gherghina, Maria, Gherghina, Valeria , Drăgan, Îndrumător pentru predarea-învăŃarea gramaticii 

şi ortografiei în ciclul primar, Editura Avrămeanca, Craiova, 1993 
 

 
 

METODE ALE EDUCAłIEI NONFORMALE EFICIENTE  
ÎN CAZUL COPILULUI CU DIZABILITATE DE AUZ 

 
Tănase Maria -  învăŃător-educator 

Şcoala Specială Nr. 2 BUZĂU 
Ivaşcu Ana învăŃătoare 

Şcoala Generală cu clasele I-VIII VERNEŞTI - BUZĂU 
 

Jocul şi activitatea ludică sunt instrumente de lucru în metoda animaŃiei socio-educative. 
Jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu reguli mai mult sau mai puŃin stricte, activitate în 
cadrul căreia participanŃii se simt liberi, îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităŃile 
cunoscute şi mai putin cunoscute, propria fiinŃă. 

1. ActivităŃile de educaŃie prin aventură te vor face să-Ńi descoperi şi să-Ńi dezvolŃi 
potentialul, să trăieşti prezentul şi să te pregăteşti pentru viitor, să accepŃi şi să rezolvi sarcini 
neobişnuite, individual şi în echipă, să îŃi lărgeşti limitele personale, să înveŃi că poŃi face mult 
mai multe decât îŃi poŃi închipui. 

2. ÎnvăŃarea prin experienŃă - Provocarea şi aventura vin din utilizarea mediilor 
nefamiliare cu scopul de a îndemna participanŃii spre trăirea experienŃelor provocatoare, 
mentale şi emoŃionale, şi utilizarea şi gestionarea riscurilor potrivite în cadrul unor astfel de 
experienŃe. Se va constata o reconsiderare a sinelui cât şi a compasiunii către alŃii. 

3. Cultura jocului ca un nou tip de act cultural şi social – Jocul, însoŃit de pasiune şi de 
conştiinciozitate, de libertate şi de fantezie, oferă participanŃilor posibilitatea de a descoperi 
joaca şi jocurile ca o modalitate armonioasă şi o alternativă de dezvoltare personală, de 
învăŃare, dar şi de distracŃie şi totodată de relaxare. 

4. Teatrul educaŃional - presupune dramatizarea unor evenimente actuale, realiste şi 
reprezentative şi se îmbină cu alte metode active şi formative: jocul de rol, brainstormingul, 
braingwritingul, tehnici de comunicare. Pot fi obŃinute o serie de rezultate concrete atât la 
nivelul participanŃilor (care îşi dezvoltă abilităŃile creatoare de comunicare, de colaborare, 
starea de bună dispoziŃie, de încredere în sine), cât şi la nivelul comunităŃii, prin dezvoltarea 
modalităŃilor culturale de ocupare a timpului liber. 

5. Teatrul celor opresaŃi - implică un spectator ce primeşte locul actorului şi care 
invadează personajul şi scena. Acesta va ocupa spaŃiul şi va oferi soluŃii. Făcând aceasta, 
spectatorul va realiza un act responsabil, scena fiind o reprezentaŃie îmbinată a realităŃii şi a 
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ficŃiunii, însă spectatorul nu va fi de factură fictivă - există şi pe scenă şi în afara ei, într-o 
realitate duală. 

6. Mentorat - este un process care se desfăşoară în mai multe etape: cunoaşterea 
valorilor, intereselor, viselor celor două părŃi implicate – mentor/ participant. Din perspectiva 
acestor etape, ne putem rezolva problemele în mod constructiv, suntem capabili să 
recunoaştem valoarea şi importanŃa celorlalŃi şi putem relaŃiona asertiv cu aceştia. În plus, 
putem avea succes în relaŃiile cu ceilalŃi şi ne putem îndeplini obiectivele. 

7. Life coaching – reprezintă o sinteză a diferitelor principii, metode, teorii şi tehnici de 
succes, preluate din psihologie, management, dezvoltare personală şi sport de performantŃă. 
Scopul este împlinirea fiecăruia dintre noi ca indivizi, pe multiple planuri: profesional, 
financiar, afectiv, spiritual. 

8. Photo voice - sau fotografia participativă poate dura de la câteva săptămâni la câteva 
luni. La cei care iau parte la această metodă se poate observa că devin mai conştienŃi de 
problemele reale: discriminare, excluziune socială, precum şi cauzele şi efectele lor. 

9. Open space - presupune grearea de către participanŃi a propriei lor conferinŃe. Aceasta 
are o serie de reguli specifice printre care cea mai importantă este aceea că participanŃii pot fi 
albinuŃe sau fluturaşi, pot sta la o temă sau la alta, se pot plimba de la o temă la alta, atunci 
când nu-i mai interesează. Orice subiect poate fi propus, iar subiectele vor fi preluate automat 
de participanŃi. 

10. Living library sau Biblioteca vie - funcŃionează ca o bibliotecă obişnuită, cititorii 
împrumută cărŃi pentru o perioadă limitată, însă cărŃile sunt fiinŃe umane, care intră în dialog 
cu cititorul. CărŃile sunt oameni care se confruntă cu prejudecăŃi sau stereotipuri de gen, de 
vârstă, de educaŃie, de meserie, de religie şi care ar putea fi victime ale excluderii sau 
discriminării sociale; sunt oameni care ar da cititorului o experienŃă unică de viaŃă, de 
învăŃare. 

11. AnimaŃie stradală - se poate desfăşura şi acolo unde publicul nu este obişnuit să vadă 
spectacole: pe asfalt, pe nisip, pe iarbă. AnimaŃia stradală include forme de manifestare 
artistică cum ar fi: teatru, circ, clovnerie, carnaval, pirotehnie etc. 

12. Metoda transcend - presupune analizarea unei probleme din prisma conflictelor care 
o generează şi analiza conflictelor din prisma liniilor de falie care le produc; se face o 
diferenŃiere între conflict şi violenŃă, identificând posibilităŃi de a transforma conflictele în 
nonviolenŃe şi a evita orice formă de violenŃă. 
     
Bibliografie: 
1. Extras din Decizia 1720/ 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, privind 
PROGRAMUL DE ÎNVĂłARE pe tot parcursul vieŃii.  
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                                  GREŞEALA CA FACTOR AL CREATIVITĂłII 
 

                                                                                         Vasilica Ceauşu –profesor logoped 
                                                                         Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

                                                                                         Ilie-Lică Ceauşu-institutor 
                                                                         Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

 
Parafrazând  perimatul principiu pedagogic “Bătaia este ruptă din rai.” se poate spune şi 

că greşeala este ruptă din rai. Pornind de la povestea biblică în centrul căreia se află Adam şi 
Eva, care au “greşit” faŃă de Creator, încălcând porunca de a nu gusta din “fructul “oprit”, 
putem spune că întreaga activitate umană se află sub spectrul greşelii. 

Unii oameni au dezvoltat o adevărată artă din a “vâna “ greşelile celorlalŃi: părinŃi care-şi 
pedepsesc copiii pentru cea mai inofensivă poznă, educatori care administrează educabililor 
diferte sancŃiuni pentru tot felul de fapte neconvenŃionale, excentrice, originale, (unele dintre 
ele chiar anunŃând talente în devenire), iar unii şefi abia aşteaptă ca subalternii să greşească, 
pentru a avea motiv să le taie din salariu, sau să le reproşeze tot anul greşeala comisă, ori de 
câte ori are o altă părere decât cea a superiorului. 

Greşeala, indiferent de locul unde este detectată în colectivităŃile umane,dar mai ales în 
spaŃiul sălii de clasă, este însoŃită de o atitudine de respingere, de dezaprobare, de reproşuri şi 
este ocazia abia aşteptată pentru o lungă şi pictisitoare dăscăleală. S-a văzut, în decursul 
timpului, că această abordare nu a dus la eradicarea greşelilor. 

Pentru a reacŃiona cât mai potrivit în cazul săvârşirii unei greşeli, se impune să avem o 
bună pregătire psihopedagogică, pentru a înŃelege resorturile interne care au condus spre acea 
eroare. Dacă în cazul părinŃilor este greu să pretindem această pregătire de specialitate, pentru 
că la noi  programul “Şcoala părinŃilor” funcŃionează defectuos în multe situaŃii, iar în cazul 
firmelor şi instituŃiilor fiecare consiliu de administraŃie îşi face propria politică de a pregăti 
supervizorii, în problema educaŃiei, fiind un domeniu prioritar, naŃional, care doreşte să 
valorifice la maxim potenŃialul elevilor, se impune necesitatea promovării unei pregătiri 
psihopedagogice moderne a cadrelor didactice, axată, în special, pe încurajarea, stimularea 
creativităŃii elevilor în acŃiunile şi atitudinile lor, care să ducă spre căile de rezolvare a 
problemelor, şi nu pe sancŃionarea greşelilor. 

Acest  mod de a cere elevilor să nu se abată o iotă de la ceea ce scrie în carte sau de la ce 
dictează profesorul, duce la inhibarea creativităŃii şcolarilor, la pasivitate din partea 
educabililor şi la reŃineri în a propune soluŃii, de teama de a nu greşi şi a nu se face de râsul 
celorlalŃi. AŃi observat cazul unor profesori care fac mare caz de greşeala unui elev, o 
popularizează şi în rândul celorlalte cadre didactice sau celorlalŃi elevi, ceea ce face ca 
făptuitorul acelei greşeli să se închidă în sine, să fie absent fizic sau mental din celelalte 
activităŃi instructiv-educative. Un astfel de elev va avea pe viitor reŃineri în a-şi mai expune 
punctul de vedere în public, iar pe viitor va fi un angajat care va executa atribuŃiile de serviciu 
fără pic de inventivitate. Cu astfel de salariaŃi, societatea va avea prea puŃine şanse de a 
progresa, de a evolua. 

Această manieră de a sancŃiona aspru, verbal sau prin notare, de către profesor o greşeală, 
a fost preluată şi în cazul elevilor, care se amuză teribil, îl persiflează pe cel care a greşit, 
acesta din urmă putând să se aleagă cu o poreclă pentru toată viaŃa, inspirată de respectiva 
greşeală. Este în firea omului de  vedea mai uşor paiul din ochiul celuilalt decât propria bârnă 
oculară, dar credem că e foarte important ca în sistemul de învăŃământ să dezvoltăm mai mult 
spiritul autocritic, decât cel critic. Se pare că, în mod natural, oamenii au spiritul critic 
dezvoltat, dar mai benefic ar fi ca spiritul autocritic să predomine în acŃiunile oamenilor. 
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Se cunoaşte foarte bine că unele greşeli au condus şi la descoperiri utile oamenilor 
(sugativa, radioactivitatea, penicilina etc.). Ce s-ar fi făcut omenirea fără acei oameni, unii 
distraŃi, alŃii inventivi, care “ au îndrăznit” să greşească. 

RomiŃă Iucu arată în lucrarea “Managementul clasei de elevi” că: “ReacŃia automată, 
aproape reflexă a adultului la greşeală este sancŃiunea”, această manieră de a reacŃiona, făcând 
dintr-o tehnică represivă una cu valenŃe educaŃionale. Este bine să nu reacŃionăm instinctiv la 
greşeală prin sancŃiune, ci să analizăm fiecare situaŃie în parte şi să gândim dacă sancŃiunea 
este educativă, formativă, poate duce la îndepărtarea greşelii sau mai eficientă este o atitudine 
tolerantă, permisivă, înŃelegătoare, care poate curma viitoarele erori. 

Este mai benefic să se insiste pe motivele apariŃiei acelei greşeli şi a argumentării de ce 
este o greşeală rezolvarea respectivă, atitudinea sau fapta incriminată. Pedagogii 
contemporani susŃin că nu trebuie să ne grăbim în a apela automat la mijloace punitive, 
coercitive, în a sancŃiona o greşeală. Unele greşeli ale elevilor sunt de fapt “ o replică în 
miniatură” a comportamentului adulŃilor, exemplu: întârzierea sau absenŃa de la unele 
activităŃi. 

Pedeapsa imediată îl inhibă pe cel sancŃionat, făcându-l să aibă un comportament simulat, 
nenatural, nesincer. Această teamă de a nu greşi îl va face pe elev să se ascundă de ochii celui 
care îl pedepseşte, şi să greşească cu voluptate în afara spaŃiului controlat de ochii critici ai 
evaluatorului. Aşa se întâmplă în cazul elevilor care folosesc expresii vulgare, licenŃioase pe 
stradă, în săli de spectacol, unde nu pot fi sancŃionaŃi. 

RomiŃă Iucu consideră că ar trebui să privim greşeala nu ca “o pacoste”, o nenorocire, ci 
“un cadou”, care trebuie primit cu înŃelepciune, pentru a-l dărui la rândul nostru în formă 
corectă, educativă elevilor. Nu trebuie să evităm nicio greşeală, să le exploatăm pe cele care 
apar şi să le convertim în instrumente de educaŃie profitabile.” 

Un mod de a elimina eroarea este acela de a înŃelege şi a pătrunde meandrele resorturilor 
intime care au determinat greşeala, de a face o “psihanaliză” a disfuncŃiilor acesteia. Cel mai 
important lucru este ca elevul să conştientizeze faptul că a greşit, să recunoască în sinea lui 
sau deschis că a avut o atitudine eronată,că a găsit o rezolvare incorectă a situaŃiei, dar să 
motiveze actul incriminat.Această atitudine oferă garanŃii că respectiva faptă, rezolvare nu va 
mai fi repetată în scurt timp de aceeaşi persoană sau de persoanele care au fost de faŃă la 
“psihanaliza”, despre care s-a vorbit anterior. Nimeni nu recunoaşte cu uşurinŃă greşeala 
comisă, dar tânărul este mai dispus să admită eroarea decât un adult. Elevului sau tânărului i 
se acordă mai uşor prezumŃia de lipsă de experienŃă, de necunoaştere, de neintenŃionalitate a 
faptei. Această abordare este generalizată în domeniul judiciar. 

Este cazul ca şi în domeniul educaŃiei, greşeala să nu mai stigmatizeze un elev, să fie 
utilizată ca “mijloc de  clasificare  a elevilor, ca element de comparaŃie” şi de limită de 
separaŃie între cei performanŃi şi cei neperformanŃi. În felul acesta, profesorul devine un 
“contor” de greşeli”, “eroarea este inconştient aşteptată, solicitată ,dar nu pentru a construi 
prin intermediul acesteia ci pentru a demola”. 

 Fără a face apologia greşelii sau a scuza pe cei care greşesc, este timpul să se schimbe 
optica asupra acestui subiect. Aşa cum în prezent, suntem obligaŃi să trăim alături de foarte 
multe alte elemente, incomparabil mai nocive, cum ar fi: stressul, bacteriile, microbii, 
virusurile patogene şi viruşii informatici, de ce nu ar fi mai profitabilă apropierea de greşeală, 
acceptarea ei şi obŃinerea de maxim efect educativ din valorificarea ei. RomiŃă Iucu, în 
aceeaşi lucrare citată mai sus, arată că: “Aidoma unui material radioactiv, în condiŃii de grijă 
şi pricepere, greşeala poate deveni energizantă, motivantă, educativă deci, revelatoare şi 
iluminatoare. Să fim mai indulgenŃi cu asemenea « cadouri » formative, să le potenŃăm forŃele 
educative refuzând argumentul vetust al tradiŃiei şcolare. Spiritul pedagogic modern ne obligă 
să înŃelegem şi să tratăm nu numai diferenŃiat şi situaŃional greşeala, ci şi cu o atitudine 
schimbată, intransigentă, dar deschisă, motivantă şi cooperantă. Temeiurile care 
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fundamentează decizia unei intervenŃii corective în cazul erorii trebuie să fie deci cele psiho-
pedagogice”. 

Abordările pedagogice actuale ne îndeamnă să considerăm greşeala “ ca un fenomen 
natural de învăŃare, de educaŃie. E bine să fie depăşite accepŃiunile greşelii ca neînŃelegeri ale 
normativităŃii ori ca incapacităŃi de transpunere în practică ale acestora şi să ne oprim mai 
mult asupra conŃinutului psihologic, iar mai apoi asupra celui recuperatoriu al său.”( RomiŃă 
Iucu) 

De câte ori n-am evocat înŃelepciunea latină cu vestitul dicton “errare humanum est”? 
Greşeala e omenească, dar ce rol are ea în învăŃare? O putem valorifica  vreun fel în şcoală? 
Ce înseamnă şi ce presupune greşeala? Este ea sinonimă cu eşecul ? Iată întrebări pe care 
dorim să le propunem spre meditaŃie, spre dezbatere. Această lucrare nu-şi propune o 
abordare exhaustivă. Este o temă suficient de vastă pentru a nu putea  fi abordată în toate 
aspectele sale. Este poate doar o provocare în direcŃia unei noi abordări a acestei problematici. 
Sir Ken Robinson, expert în inovare şi resurse umane, consideră greşeala ca un aspect, o 
condiŃie a creativităŃii. Nu poŃi fi creativ dacă nu greşeşti. În acest context este citat Thomas 
Edison care spune:”Nu am greşit, am găsit doar 10 000 de modalităŃi greşite şi care nu 
funcŃionau”. Edison mărturiseşte astfel că succesul său ca inventator s-a construit pe greşeli şi 
eşecuri. 

Este sistemul nostru de învăŃământ şi educaŃie pregătit să formeze elevii pentru a fi 
creativi, pentru a inova, pentru a-şi asuma riscuri intr-o lume în permanentă  şi rapidă 
schimbare? 

Sir Ken Robinson, într-o conferinŃă la Universitatea Monterey, relatează cazul unei fetiŃe 
care era suspectată de ADHD, nu se putea concentra la ore şi care era în continuă mişcare în 
clasă. Mama ei îngrijorată se adresează unui medic.Acesta o invită pe mamă să observe 
reacŃiile fiicei ei când asculta muzică. FetiŃa se mişca în ritmul muzicii şi avea impulsul de a 
dansa. Medicul îi spune mamei: ”Fiica dumneavoastră nu e bolnavă, e dansatoare.” Fata a fost 
dată la o şcoală de dans şi a ajuns o balerină şi o dansatoare talentată şi foarte apreciată. 
Concluzia? Ceea ce părea a fi o deficienŃă, o tulburare, s-a dovedit a fi un talent ce aştepta să 
fie descoperit. Să existe astfel de cazuri şi în şcolile noastre? E foarte posibil şi, de aceea, e 
necesară o altă abordare a problemei greşelii şi a eşecului.  

O atitudine în care să fie eliminată frica de eşec şi în care greşelile sunt valorificare ca 
etape în învăŃare, este recomandată. Prea des elevii noştri sunt imobilizaŃi de teama de a nu 
greşi, etichetaŃi ca pasivi şi dezinteresaŃi de şcoală. EliberaŃi de această teamă, elevilor li s-ar 
permite să-şi dezvolte aptitudini şi abilităŃi creative, să găsească soluŃii creative la diverse 
probleme şi să înveŃe să se adapteze la schimbările din societate. 

Care este rolul profesorului în această situaŃie? Care sunt strategiile care i-ar permite 
profesorului o atmosferă relaxată, eliberată de teama de a nu greşi. Sunt probleme la care 
putem găsi soluŃii.   

Chiar din momentul naşterii, omul are o curiozitate naturală pentru a cunoaşte, pentru a 
explora, pentru a inova, iar a greşi şi a învăŃa din greşeli este o componentă importantă a 
oricărui succes. 

O problemă interesantă şi de mare actualitate, este pasiunea tinerilor pentru jocurile 
video, pe calculator. MulŃi dintre ei petrec ore în şir în faŃa calculatorului jucând astfel de 
jocuri, care au fost incriminate pentru multe din comportamentele violente ale tinerilor. La o 
conferinŃă pe teme de învăŃare, la Los Angeles, în 1999, Michael Allen i-a întrebat pe cei care 
participau, de ce cred ei că elevii îşi petrec atât de mult timp jucând jocuri pe calculator. 
Răspunsul cel mai la îndemână a fost acela că acestea sunt distractive. În spatele acestui 
răspuns, evident autorul a considerat că alături de noŃiunea de amuzament, se include şi un 
puternic element de risc. SoluŃiile unor astfel de jocuri nu sunt deloc uşoare şi există în mod 
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constant risc de eşec. Allen crede că provocarea şi riscurile implicite îi motivează pe elevi să 
fie pasionaŃi de astfel de jocuri. 

Din păcate, profesorii sunt mult mai tentaŃi să se ocupe de elevii motivaŃi dacât să-i 
motiveze  pe ceilalŃi, iar metoda de studiu sub formă de prelegere încurajează implicarea 
pasivă a elevilor. Pentru a evita astfel de situaŃii, este recomandat ca fiecare profesor să 
introducă metode diferite de învăŃare. În acest sens, o resursă pozitivă este încorporarea 
tehnologiei moderne în clasă, care, prin natura sa, permite elevilor nesiguri şi mai puŃin 
motivaŃi, să-şi asume riscuri, să facă greşeli, fără să fie nevoiŃi să “suporte” judecata colegilor 
din  clasă sau a profesorului. 

În cabinetul logopedic, greşeala sau, generic spus, eşecul este ceea ce aduce copilul 
împreună cu părintele aici. Greşeala, eşecul reprezintă deci “materia primă” a activităŃii 
logopedului. Felul în care abordăm acest aspect al învăŃării, este esenŃial în obŃinerea de 
progrese. Copilul dislalic, dislexic sau cu alte tulburări de vorbire, este de multe ori 
complexat, iar logopedul trebuie să înlăture sau să diminueze aceste complexe, pentru a merge 
mai departe cu terapia. PronunŃia defectuoasă determină în multe situaŃii, fenomenul de 
respingere din partea grupului de elevi din care face parte. Copilul cu tulburări de comunicare, 
constituie, de obicei, o Ńintă a ironiilor şi a glumelor celorlalŃi. De aceea, motivaŃia pentru 
corectare este intrinsecă şi trebuie găsite doar căile cele mai eficiente pentru a o valorifica. Nu 
este suficient însă. Copilul poate participa el însuşi la găsirea soluŃiilor de corectare.De 
exemplu, logopedul îi prezintă un model de pronunŃie, care nu poate fi adecvat pentru toate 
cazurile de aceeaşi speŃă. Copiii sunt diferiŃi, oamenii sunt diferiŃi.O metodă de terapie poate 
fi eficientă pentru un număr de copii, dar nu pentru toŃi având acelaşi tip de tulburare. 

În practica din cabinetul logopedic, am constatat ,de multe ori, că, dacă-l ghidezi pe copil, 
îi dai un impuls, oferindu-i alternative de soluŃii de corectare, el găseşte singur ceea ce i se 
potriveşte şi ceea ce-l conduce către corectare, către eliminarea inconvenientelor. 

Rezumând, se poate sublinia faptul că metodele sau exerciŃiile de corectare, trebuie 
adaptate în funcŃie de personalitatea fiecărui copil, iar teama de greşeală este un inamic al 
terapiei de limbaj, pe care zilnic îl înfruntăm atât noi, logopezii, cât şi copiii pe care-i ajutăm. 

Din practica pedagogică am constatat că atunci când un elev citeşte greşit, din neatenŃie 
sau grabă, un cuvânt dintr-un enunŃ, cel mai eficient mod de a-l corecta este să insistăm să 
repete enunŃul respectiv, chiar repetând greşeala, până când îşi va da singur seama, după 
sonoritate, care este cuvântul citit greşit. Am constatat că pe viitor va fi mai atent şi nu se va 
mai grăbi când citeşte, urmărind sonoritatea cuvintelor, fiind mai conştient la ceea ce rosteşte, 
iar numărul greşelilor de citire se reduce simŃitor. În primii ani de învăŃământ, am 
experimentat şi varianta când imediat după ce rostea cuvântul greşit, îl opream, îi indicam 
greşeala, se corecta, dar în enunŃul imediat următor făcea o altă greşeală. Acest fapt m-a 
determinat să găsesc alt procedeu de a corecta greşelile de citire. 

Se ştie ce dificultăŃi au elevii mici când trebuie să scrie cu un «  i » sau cu doi « i ». Dacă 
în propoziŃia « Pomii sunt înfloriŃi. », un elev scrie cu un singur «  i », îl solicităm să citească 
propoziŃia încă o dată, dacă este nevoie, indicând chiar cuvântul care ne interesează. Îşi va da 
seama îndată de greşeala făcută şi va dori să se corecteze. Înainte de a se corecta, îl mai 
solicităm să citescă enunŃul scris greşit, pentru a-şi da seama că o singură literă poate afecta 
corectitudinea propoziŃiei. Felul cum sună propoziŃia scrisă greşit, îl face să zâmbescă, 
oarecum vinovat, de modul cum a afectat exprimarea corectă a limbii materne, cauzată de o 
omisiune provocată de superficialitate . Se va corecta apoi în scris, după care va citi corect 
propoziŃia,  pentru ca lucrurile să revină la normal. Pentru a consolida achiziŃia, îl mai 
solicităm pe elev să compună un enunŃ cu respectivul cuvânt scris cu un “i” şi un enunŃ în care 
să fie folosit acelaşi cuvânt scris cu doi “i”. 

O situaŃie specială avem în cazul cuvintelor “copii” şi “copiii”. Atunci când acest cuvânt 
va fi scris de elev cu un singur “i”, îl solicităm să-l rostească, pentru a-şi da seama că această 
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pronunŃie nu există în limba română. Pentru a scrie corect aceste cuvinte în diferite situaŃii, 
cea mai bună metodă pe care trebuie să le-o recomandăm elevilor este să despartă în silabe 
cuvintele respective. Prin acest procedeu, va conştientiza faptul că atunci când cuvântul, pe 
care trebuie să-l folosească, are o silabă în plus faŃă de perechea sa lexicală, trebuie să-l scrie 
cu trei ”i”. 

La matematică, atunci când se trece la scăderea cu trecere peste ordin a numerelor 
formate din zeci şi din unităŃi, foarte mulŃi elevi când scad unităŃile, nu-şi dau seama că 
descăzutul este mai mic decât scăzătorul, şi spun de exemplu: doi minus cinci egal trei. În 
acest moment, pentru a-şi da seama de greşeală, cel mai bine este să-i spunem o problemă : 
“Tu ai 2 bomboane, dă-mi,te rog, şi mie 5 bomboane.” Dacă are dificultăŃi în a descoperi 
răspunsul, se pot folosi chiar obiecte, care să ilustreze problema respectivă. Când îşi va da 
seama de imposibilitatea rezolvării problemei, va reŃine că descăzutul trebuie să fie mai mare 
sau egal cu scăzătorul, pentru ca scăderea să poată fi efectuată la nivelul claselor I-IV. Pentru 
fixarea cunoştinŃelor, i se mai dau elevului câteva exemple asemănătoare. 

O teorie mai veche a pedagogiei, spunea că nu trebuie să apară pe tablă sau în textele date 
elevilor pentru analiză, texte cu greşeli de ortografie intenŃionate, pe care să le descopere 
şcolarii, conform principiului că memoria vizuală a copilului va reŃine mai mult forma greşită 
decât cea corectă. Ce-i drept, teoria aceasta era  pe vremea când munca de corector era la 
mare preŃ în redacŃiile ziarelor, prin tipografii, iar cenzura din televiziune făcea ca să nu apară 
pe post ştiri incomode pentru regim sau greşeli de ortografie pe micile ecrane. Nu era meritul 
cenzurii că nu apăreau pe ecranele televizoarelor greşeli de scriere, ci al multor ochi atenŃi, 
exigenŃi şi cunoscători, care făceau această muncă migăloasă,  dar lipsită de satisfacŃii, de 
corectare a textelor. Din păcate, acum apar greşeli neintenŃionate şi nedescoperite înainte de 
editare, chiar şi în manualele şcolare sau în subiectele date la examene. Credem că acestea 
sunt cele mai nocive pentru elevi şi deranjează pe cunoscători. Nu ne dorim să se întoarcă 
acele vremuri de tristă amintire, nici nu ar mai fi posibil, dar nu ar strica totuşi ca să fie mai 
multă responsabilitate în rândul celor care editează cărŃi, manuale, ziare, reviste sau care 
subtitrează filmele pentru televiziuni. S-ar putea face un studiu pe două eşantioane de elevi 
pentru a se vedea care grup de subiecŃi scrie mai corect: cel căruia i s-au dat texte cu greşeli, 
pe care să le corecteze, sau celui care i s-au dat alte feluri de exerciŃii, pentru a învăŃa scrierea 
corectă. Personal credem că diferenŃele ar fi nesemnificative, pentru că oricum trăim 
înconjuraŃi de greşeli. 

Nu ne propunem să acordăm greşelii un rol mai important decât îl poate avea în procesul 
creativ. Sir  Ken Robertson remarcă faptul că a greşi nu înseamnă a fi creativ,dar dacă nu eşti 
pregătit să greşeşti, nu poŃi realiza nimic original. 

Lucrarea de faŃă se doreşte o umilă invitaŃie la o convieŃuire paşnică, dar vigilentă, alături 
de aceste “creaŃii” ale oamenilor, care sunt greşelile. Ele nu trebuie tratate cu indiferenŃă, nici 
cu crize de isterie, uneori pot fi anihilate cu un zâmbet sau cu o ironie fină. Se spune în popor 
că: “ Din greşeli învaŃă omul.”, iar noi adăugăm şi că poate fi mai creativ din cauza lor. 
Greşelile sunt ca nişte gângănii, nu aşa de enervante ca ŃânŃarii într-o noapte de vară, nici 
pline de microbi ca muştele, dar aşa cum regnul animal are grijă ca nicio vietate să nu se 
înmulŃească, punând în pericol existenŃa celorlalte specii, şi noi, oamenii, nu trebuie să le 
permitem greşelilor să ne tulbure viaŃa, ci doar să ne-o pigmenteze din când în când. 

Dacă în popor se spune că: “Cine nu munceşte nu greşeşte.”, iar poporul nu greşeşte 
niciodată, credem că nici noi nu am greşit abordând această temă delicată. 
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1. Iucu, B. RomiŃă: Managementul clasei de elevi;Gestionarea situaŃiilor de criză educaŃională în clasa de 

elevi, Editura FundaŃiei Culturale “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 1999, p.140,141,142 
2. Yurkiw Stephan:Encouriging Risk and Failure in Learning, www.yahoo.com ,(pedagogy) 
3. Sir Ken Robinson on TED Talks , http;//blog.ted.com/2006/ 
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IMPORTANłA DISCIPLINELOR OPłIONALE 
ÎN PREGĂTIREA PENTRU VIAłĂ A ŞCOLARULUI MIC 

 
inst. Mariana Costan  

Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara – ConstanŃa 
 

„Curriculum-ul trebuie adaptat la nevoile copiilor şi nu invers. 
Şcolile trebuie să ofere oportunităŃi curriculare care să răspundă 
diferitelor abilităŃi şi interese ale copiilor.” 

DeclaraŃia de la Salamanca, UNESCO (1994) 
 

Schimbările de esenŃă din învăŃământul românesc lansează multiple provocări în 
conceperea unor conŃinuturi, strategii, oferte curriculare, în acord  cu orizontul şi aşteptările 
elevilor. În faŃa educatorilor se află mereu grupuri, colectivităŃi omogene sau eterogene, cu 
diferite aptitudini, calităŃi intelectuale sau disponibilităŃi afective. Arta învăŃătorilor este de a 
descoperi talente, de a stimula interesul pentru domenii de studiu, de a identifica motivaŃii, 
fără a uita că fiecare copil are o anumită individualitate, un univers interior specific, ce se 
refuză înserierilor şi uniformizărilor. 

Pornind de la aceste constatări de natură psihologică şi pedagogică, planul cadru de 
învăŃământ permite, prin intermediul disciplinelor opŃionale, flexibilitatea aplicării, a adaptării 
unor trasee curriculare alternative.  

ImportanŃa pe care şcoala o acordă C.D.Ş.-ului dovedeşte gradul de performanŃă la care 
aceasta a ajuns, precum şi modul în care s-a operat schimbarea de mentalităŃi şi atitudini la 
nivel organizaŃional.  

În Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara, fiecare elev trebuie sprijinit pentru a aborda 
învăŃarea şcolară. Mediul social din care provin, lipsa motivaŃiei pentru învăŃarea şcolară, ca 
şi teama de rezultatele slabe, fac ca mulŃi copii din sat să nu fie elevi buni, să abandoneze 
studiile şi chiar să fugă de şcoală. Acestea m-au inspirat în proiectarea, organizarea şi 
coordonarea disciplinei opŃionale „ÎnvăŃăm jucându-ne”. 

Proiectând disciplina opŃională, am studiat diferite opinii ale unor psihopedagogi 
remarcaŃi în zona de intersecŃie „om - învăŃare”. Am reŃinut părerea doamnei Ecaterina 
Vrăsmaş: „Fiecare copil învaŃă în stilul, ritmul şi cu particularităŃile lui. Dar, fiecare ... 
învaŃă”. Autoarea citată crede în valoarea şi puterea educaŃiei şcolare atunci când este făcută 
pentru elevi, în respectul identităŃii şi demnităŃii, adaptată la caracteristicile fiecăruia. 

La sfârşitul unei activităŃi metodice, la care au participat educatoare şi învăŃători din sat, 
am aplicat un chestionar de atitudine colegilor, pentru a-mi confirma importanŃa temei alese 
pentru disciplina opŃională. Rezultatele chestionarului le-am structurat în tabelul de mai jos. 
 

Tabel cu răspunsurile participanŃilor la activitatea metodică 
Întrebarea Răspunsuri % 

1. De ce întâmpină dificultăŃi de învăŃare 
elevii dumneavoastră?  

- inadaptarea la viaŃa şcolară;  
- incapacitatea de a învăŃa; 
- lipsa motivaŃiei adecvate; 
- mediul familial dezordonat/ „opac”; 
- absenteismul; 

10 
20 
30 
30 
10 

2. Ce reacŃii au avut elevii dumneavoastră 
când aŃi aplicat metode noi, interactive? 

- au participat cu plăcere; 
- au învăŃat mai bine şi mai plăcut; 
- ulterior, le-au propus/ solicitat; 

40 
50 
10 

3. Disciplinele opŃionale propuse elevilor 
sunt alese din lista M.E.C.T.S. sau sunt 
elaborate de dumneavoastră? 

- sunt elaborate de mine; 
- sunt preluate de la colegi; 
- sunt programe avizate de M.E.C.T.S. 

10 
30 
60 
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4. De la ce vârstă elevii trebuie să fie 
abilitaŃi cu tehnici de învăŃare eficientă? 

-  3 – 5 ani; 
- 6 - 8 ani; 
- 9 – 11 ani. 

10 
40 
50 

După cum reiese din răspunsurile colegilor, copiii întâmpină dificultăŃi în învăŃare 
datorate, în primul rând, mediului familial şi lipsei motivaŃiei adecvate.  

Răspunsurile la cea de-a doua întrebare conduc la concluzia că elevilor le plac metodele 
moderne de învăŃare, că aşteaptă de la noi zilnic noutăŃi, că învaŃă altfel, mai plăcut, mai 
repede, mai accesibil, mai durabil şi temeinic, mai bine şi profund, mai creator. Prin aplicarea 
metodelor moderne de învăŃare, consideră colegii mei, rezolvăm şi problemele noastre: de 
relaŃionare, de comunicare, de responsabilizare, de învăŃare reciprocă etc.  

60 % dintre colegi propun discipline opŃionale ale căror programe sunt avizate de 
M.E.C.T.S. (EducaŃie pentru sănătate, EducaŃie economică, EducaŃie europeană, EducaŃie 
ecologică şi de protecŃie a mediului) şi doar 10 % concep discipline opŃionale noi, ale căror 
programe sunt proiectate şi realizate de ei. 

La începutul activităŃilor şcolare, majoritatea copiilor, chiar dacă prezintă probleme de 
dezvoltare, au o dorinŃă remarcabilă de a învăŃa şi deci, consideră colegii care au răspuns la 
întrebări, pot fi/ trebuie să fie familiarizaŃi cu tehnici de învăŃare eficientă.    

Concluzia a fost următoarea: cunoscând foarte bine copiii şi problemele lor, putem alege 
curriculumul şi metodele adecvate, obŃinând avantajele pe care acestea le oferă. 

Înainte de şedinŃa cu părinŃii, şedinŃă în care urma să-i informez şi să-i consult în legătură 
cu orele de opŃional, am aplicat elevilor mei un chestionar privind atitudinea lor faŃă de 
învăŃare. Răspunsurile lor se regăsesc în tabelul de mai jos: 

Tabel cu răspunsurile elevilor de clasa a IV-a 
la chestionarul privind atitudinea elevilor faŃă de învăŃarea eficientă 

 
Nr. 
crt. 

Întrebări Răspunsuri % 

1. 

łi-ar plăcea să te 
familiarizezi cu câteva 
metode de învăŃare 
eficientă? De ce?  

- vreau să învăŃ mai bine şi să am mai mult timp 
pentru joacă; 
- nu învăŃ bine şi aş dori să-mi îndrept situaŃia la 
învăŃătură; 
- îmi place să învăŃ şi vreau să ştiu cât mai multe 
lucruri, dar, niciodată, nu-mi ajunge timpul; 
- vreau să învăŃ mai bine, să gândesc şi să 
memorez mai bine, să obŃin calificative mai bune; 
- aş vrea să-mi pregătesc lecŃiile  într-un timp mai 
scurt şi cu un efort mai mic; 

23,52 
 

29,41 
 

11,76 
 
 

29,41 
 
 

5,88 

2. 
Ce activităŃi Ńi s-au părut 
mai interesante/ mai 
frumoase? 

- când lucrez în echipă cu prietenii mei; 
- când ne-am jucat de-a bucătarii; 
- atunci când am schimbat perechile; 
- Ciorchinele; 
- Diamantul; 
- Turul galeriilor – am învăŃat de la fiecare coleg 
ceva; 
- toate, în afară de cele în care ni se dau teste; 
- cele în care învăŃăm jucându-ne; 
- activităŃile vesele; 
- când ne citeşte doamna învăŃătoare. 

17,64 
5,88 
5,88 
5,88 
5,88 
5,88 
 

17,64 
 

17,64 
5,88 
11,76 
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3. Ce disciplină îŃi place 
mai mult? De ce? 

- matematica; 
- limba şi literatura română; 
- educaŃia plastică; 
- educaŃia muzicală; 
- educaŃia tehnologică; 
- educaŃia fizică; 
- religia; 
- ştiinŃele naturii; 
- educaŃia civică; 
- opŃionalul; 

5,88 
5,88 
11,76 
5,88 
23,52 
17,64 
5,88 
11,76 
5,88 
5,88 

- învăŃ din clasă; 
- este folositoare în viitor; 
- am citit mult pentru că m-a pus mama; 
- am calificative de FB; 
- nu ştiu de ce îmi place; 
- nu primim teme; 
- este plăcut/ interesant la ore; 
- sunt cel mai bun pentru că îmi plac reportajele 
de pe Discovery/ Animal Planet; 

29,41 
11,76 
5,88 
23,52 
5,88 
5,88 
11,76 
5,88 

4. Ce însuşiri propui pentru 
învăŃătură! 

 
 
- eficientă; 
- interesantă; 
- importantă; 
- captivantă; 
- necesară; 
- frumoasă; 
- bună; 
- utilă; 
- părintească; 
- accesibilă; 
- practică; 
- înŃeleaptă; 
- rea; 
- specială; 
- minunată; 
- nepreŃuită;  
- fără răspuns. 

Nr. 
elevi 
3 
7 
9 
2 
7 
9 
10 
8 
1 
2 
1 
3 
10 
1 
3 
2 
1 

 După cum reiese din răspunsurile lor, elevii îşi doresc să înveŃe mai bine, să obŃină 
rezultate mai bune. Cele mai atractive activităŃi de învăŃare sunt acelea în care am folosit 
metode activ – participative moderne, acelea în care le-am adus noutăŃi interesante, plăcute, 
amuzante, în care     ne-am jucat, dar, în acelaşi timp, am învăŃat împreună. 

ExclamaŃiile lor („Ce activitate frumoasă!”, „Ce joc interesant!”, „Ce multe am învăŃat 
azi!”, „Aşa-i că am lucrat frumos şi corect împreună?”, „Când ne mai jucăm jocul 
Ciorchinele?”, „Putem să ne jucăm la tablă Diamantul?”), prezente la sfârşitul diferitelor ore 
de curs, le-am regăsit cu bucurie în răspunsurile la întrebările din chestionar.  

Metodele de învăŃare eficientă, selectate pentru disciplina opŃională „ÎnvăŃăm jucându-
ne” au fost apreciate şi de părinŃii elevilor, ele reprezentând un început, o schimbare, o 
modalitate de a învăŃa mai bine, mai plăcut, mai durabil. 
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Astfel, la disciplinele opŃionale am utilizat preponderent modalităŃi alternative de 
învăŃare, în care demersul didactic s-a focalizat pe elev, care a devenit co-participant la actul 
educaŃional, combinate cu folosirea de mijloace/ auxiliare didactice moderne, de actualitate. 
Limbajul de specialitate a fost adaptat şi corelat cu experienŃa şi capacităŃile de învăŃare, iar 
încurajarea spiritului de iniŃiativă şi a creativităŃii elevilor a condus la antrenarea lor 
permanentă în derularea demersului didactic. Configurarea demersului didactic am realizat-o 
printr-o viziune curriculară de ansamblu, care a permis ca schimbările de conŃinut şi de 
atitudine să aibă loc şi să se găsească în rezultatele obŃinute. Elevii au participat cu plăcere la 
lecŃii, au cooperat în rezolvarea diverselor sarcini, ceea ce i-a determinat să fie mai încrezători 
în forŃele proprii. Activitatea elevilor la orele de opŃional a fost evaluată în mod continuu prin: 
fişe, proiecte, portofolii, expoziŃii de produse realizate de elevi. 

Rezultatele obŃinute susŃin ideea că utilizarea unor metode şi tehnici de învăŃare eficientă, 
în cadrul orelor de opŃional, contribuie la dezvoltarea capacităŃii de autoinstruire şi a 
autonomiei în procesul de învăŃare.  

OpŃionalul deschide noi perspective creativităŃii la nivelul practicii şcolare, cadrul 
didactic devenind „conceptor de curriculum”, el orientându-şi proiectarea didactică pornind 
de la obiective clar definite, pe care le va urmări pe toată durata desfăşurării opŃionalului, 
sprijinindu-se pe conŃinuturi accesibile elevului, conŃinuturi construite de către elev, prin 
aplicarea unor strategii didactice centrate pe nevoile, interesele, deprinderile şi abilităŃile 
existente sau aşteptate. 

Elevii preferă activităŃile opŃionale din motive diverse: “sunt atractive”, “fac experimente 
interesante”, “răspund mai mult la aceste ore”, “mă joc mai mult, dar şi învăŃ mai mult şi mai 
bine”. Prin orele opŃionale, elevii consideră că şi-au satisfăcut curiozităŃile, au aflat lucruri 
mai puŃin cunoscute şi mai interesante, au învăŃat mai mult deoarece “s-au simŃit stăpâni”, cu 
alte cuvinte nu au simŃit ameninŃarea insuccesului şcolar.  

Majoritatea elevilor care întâmpină dificultăŃi la orele “obişnuite”, etichetaŃi ca fiind elevi 
“slabi”, participă cu plăcere la activităŃile opŃionale, sunt activi. Pentru mine, mesajul a fost 
clar: am creat aceeaşi atmosferă relaxantă, plăcută, la toate orele, pentru ca aceşti elevi să 
capete încredere, curaj, să se manifeste la fel la toate activităŃile. 

Printr-un management adecvat, opŃionalele pot deveni importante atu-uri ale şcolii, 
asigurând complementaritatea educaŃiei de bază şi contribuind esenŃial la edificarea ethosului 
instituŃional. Ca urmare, managementul curricular este la nivelul şcolii unul dintre punctele 
cheie ale realizării şi reuşitei reformei, într-un context ce leagă şcoala cu specificul 
comunităŃii şi cu tendinŃele cererii de educaŃie. 
  
 
 

COPILUL – SINGURUL LUCRU CARE CONTEAZĂ 
 

GHEORGHIEŞ NELI-învăŃător-educator 
GrădiniŃa cu orar normal nr. 52 ConstanŃa 

 
Motto:’’Cu fiecare copil pe care-l educăm, câştigăm un om” 

    (Victor Hugo) 
 

Profesiunea de educatoare (învăŃătoare) este o artă, pentru că cere din partea cadrului 
didactic să modeleze cel mai fin şi mai complex material – sufletul copilului. 

Educatoarea (învăŃătoarea) trebuie sa-şi iubească profesiunea şi pe copii, să înŃeleagă 
copilul. 

Raporturile educatoare-copil trebuie să fie apropiate, principiale şi corecte. 
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Tipuri de relaŃii educatoare-copil : 
▪ relaŃii de comunicare, 
▪ relaŃii de îndrumare, 
▪ relaŃii socioafective. 
Copiii sunt extrem de impresionabili. Felul în care sunt trataŃi, determină modul în care ei 

se comportă. Pentru mulŃi dintre ei, grădiniŃa este prima experienŃă în afara casei. Ei vor avea 
nevoie de multă atenŃie şi protejare, până vor fi suficient de siguri pe ei, pentru a explora noul 
mediu şi a participa la toate activităŃile pe care le poate oferi grădiniŃa. 

În grădiniŃă, este important să abordezi teme care sunt apropiate de modul în care se 
dezvoltă copilul, de nivelul de cunoştinŃe al acestuia şi interesele lui. 

Nouă, educatoarelor, ne revine nobila misiune de a-i învăŃa pe copii să vorbească. Grija 
pentru educarea limbajului la copii, trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinŃilor 
şi mai ales a educatoarelor, deoarece, funcŃia cea mai vizibilă a limbajului este socializarea. 

Aptitudinea pedagogică este considerată unul dintre principalii factori de succes în 
procesul instructiv-educativ. 

CompetenŃa psiho-pedagogică este asigurată de ansamblul capacităŃilor necesare pentru 
formarea diferitelor componente ale personalităŃii copiilor si cuprinde: 

- Capacitatea de a determina gradul de dificultate al materialului de învăŃare, 
- Capacitatea de a face materialul de învăŃare accesibil copilului, 
- Capacitatea de a crea noi modele de influenŃare instructiv-educativă în funcŃie de 

cerinŃele fiecărei situaŃii educaŃionale. 
Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa de copii „prefigurează două mari 

tendinŃe de schimbare, prezente în comportamentul cadrului didactic, care pune în centrul 
atenŃiei copilul de astăzi” : 

▪ Crearea unui mediu educŃional adecvat, o stimulare continuă a învătării spontane a 
copiului; 

▪ Introducerea copilului în ambianŃa culturală a spaŃiului social căruia îi aparŃine, în ideea 
formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine. 

Educatoarea este primul agent al reformei învăŃământului, deoarece aduce schimbări în 
modul de a gândi şi a acŃiona al copilului, al părinŃilor acestuia.Mijloacele principale prin care 
educatoarea se înscrie în parcurgerea acestor două mari tendinŃe sunt: jocul, ca joc liber sau 
dirijat, activităŃile comune şi activităŃile libere, desfăşurate fie cu toată grupa, fie ca activităŃi 
cu grupuri mici de copii, în care, esenŃial este să creezi un mediu stimulativ şi interesant 
pentru copil. 

Prin alegerea cu grijă a activităŃilor impuse copiilor şi prin motivarea utilităŃii acestora, ei 
se obişnuiesc să devină perseverenŃi, să reziste tentaŃiilor.Se va pune deosebit accent mai ales 
pe acele forme de activitate care determină dezvoltarea motricităŃii, a mişcărilor fine ale 
muşchilor mici şi coordonarea acŃiunii muşchilor cu ajutorul văzului (coordonarea oculo-
motrica). 

O dominantă a educaŃiei în societatea contemporană în general şi în societatea noastră în 
particular, este educaŃia prin şi pentru valori, educaŃia în şi pentru cultură. Prin cultură, omul 
interpretează lumea şi se interpretează pe sine, se transpune în valorile pe care le creează şi 
devine el însuşi o valoare. 

În acest sens, Ion Creangă şi opera lui ocupă un loc deosebit de important în cultura 
românească. Poveştile pe care le învaŃă copiii la grădiniŃă pot contribui la orientarea valorică a 
copilului, spre înŃelegerea binelui si răului, permiŃând trecerea treptată la comportamentul 
orientat valoric. 

În cadrul activităŃilor de memorizare vor fi aduse în faŃa copiilor imagini sugestive din 
care reies comportamentele pozitive, iar în timpul discuŃiilor libere copiii sunt îndrumaŃi să-şi 
exprime dezaprobarea faŃă de tot ce reprezintă ură, furie, agresivitate, violenŃă. 
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Într-o forma atractiva în cadrul activităŃilor muzicale, a activităŃilor artistico-plastice şi a 
activităŃilor de educaŃie pentru societate pot fi aduse în prim plan modele care să conducă la 
formarea unor trăsături de caracter sănătoase. 

Sarcinile didactice pe care le au copiii de îndeplinit în timpul acestor activităŃi trebuie să 
se transforme în deprinderi creative: deprinderea de a găsi cât mai multe utilizări unui obiect, 
de a crea poveşti în diferite moduri, de a realiza desene originale. 

O atenŃie deosebită trebuie acordata şi activităŃilor de cunoaştere a mediului în grădiniŃe 
(şcoli) pentru formarea unor atitudini responsabile faŃă de tot ceea ce ne înconjoară. 

Preocupări există şi pentru pregătirea copilului din grădiniŃă pentru activităŃile din clasa I. 
Un debut eficient al şcolarităŃii presupune atingerea unui nivel de maturitate, în acest 

context putem vorbi de achiziŃionarea pe perioada preşcolarităŃii a unor competenŃe concrete, 
care, după unii autori, se pot grupa astfel : 

▪ cunoştinŃe funcŃionale din diferite domenii ale cunoaşterii; 
▪ capacitatea de comunicare orală şi premise ale comunicării scrise; 
▪ deprinderi de muncă intelectuală; 
▪ existenŃa unor trăiri afective pozitive şi a unor mtivaŃii din acelaşi regstru, ca suport 

pentru învăŃarea de tip şcolar; 
▪ capacitatea de a se supune normelor impuse de activitatea şcolară; 
▪ capacitatea de a interacŃiona cu adulŃii şi cu ceilalŃi copii; 
▪ dezvoltarea fizică normală; 
▪ cunoaşterea schemei corporale; 
▪ capacitatea de coordonare motorie. 
În sala de clasă trebuie să existe respectul reciproc între învăŃător şi copii.Respectul pe 

care îl văd copiii manifestat în sala de clasă poate constitui un factor cheie în structurarea 
propriului lor respect de sine şi poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unor relaŃii 
stabile cu ceilalŃi copii. Când învăŃătoarea manifestă respect faŃă de fiecare copil în parte, 
copiii învaŃă şi ei cum să-i respecte pe ceilalŃi copii, fie că unul desenează frumos, altul este 
un bun povestitor, sau altul are un comportament mai dificil. Când văd şi înŃeleg că fiecare 
copil este acceptat şi respectat, copiii încep să se simtă bine şi îşi pot valorifica propriile 
aptitudini şi talente. 

Când un copil afişează comportamente negative în mod repetat (sfidare, abuzuri, 
agresiune verbală sau fizică) cadrul didactic trebuie să realizeze simultan trei lucruri : 

▪ Determinarea posibilei cauze a comportamentului şi începerea procesului de schimbare 
a lor; 

▪ Crearea în clasă a unui climat responsabil de grijă şi susŃinere, de afecŃiune în care 
copilul să nu fie nevoit să folosească un comportament agresiv; 

▪ IntervenŃia pozitivă atunci când apar aceste comportamente pentru a le transforma şi a 
insufla autocontrolul şi autoeficienŃa. 

În calitate de conducător al grupei de preşcolari, i-am sfătuit pe părinŃi să acŃioneze cu 
calm si prudenŃă când copilul are o anumită problemă. 

Concluzia mea în ceea ce priveşte tema pusă în discuŃie este aceea că în grădiniŃă (şcoală) 
copilul trebuie să găsească condiŃii optime de dezvoltare fizică şi psihică, iar educatoarea 
(învăŃătoarea) este moderatorul care dirijează şi modelează personalitatea copilului 
deschizându-i noi orizonturi şi îndrumându-i paşii către viaŃă cu multă răbdare, tact, dăruire 
sufletească, acestea realizându-se doar printr-o bună cunoaştere a copilului. 
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INTERACłIUNILE POZITIVE PĂRINłI-COPII - 
CONDIłII ESENłIALE ÎN REALIZAREA UNEI BUNE 

ADAPTĂRI ŞCOLARE  
 

Institutor Iliescu Simona 
Şcoala cu Cls. I-VIII ,,Dan Barbilian”, ConstanŃa 

 
Motto:“Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din 

jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim”. 
 (Douglas M. Lawson) 
 

Devenind părinŃi, cei mai mulŃi oameni îŃi doresc cu ardoare să reuşească în acest rol  
deosebit de important. 

Dorim să oferim copiilor noştri o viaŃă mai bună decât am avut-o noi, încercând să le 
asigurăm orice avantaj material, educaŃional şi cultural posibil. Programăm ore particulare de 
înot, balet, pian şi…meditaŃii. Încercăm să alegem cea mai bună şcoală şi cel mai “renumit” 
învăŃător. Umplem casa cu jucării, cărŃi, televizoare şi computere. Este suficient pentru a ne 
ridica la înălŃimea sarcinii de a fi buni părinŃi? 

Deşi probabil că, în circumstanŃe obişnuite, avem ceea ce este necesar pentru a fi părinŃi 
excelenŃi, mulŃi dintre noi nu suntem pregătiŃi pentru efectele copleşitoare pe care “evoluŃia” 
societăŃii le exercită asupra familiilor noastre. Droguri periculoase ajung din ce în ce mai uşor 
pe mâna copiilor din clasele mici. InfracŃiunile şi violenŃa fac din mersul la şcoală o aventură 
periculoasă… 

PărinŃii, muncind pentru a asigura cele considerate necesare traiului şi pentru a-şi atinge 
scopurile proprii, ajung deseori în situaŃia de a-şi lăsa copiii singuri mai multe ore pe zi. Acest 
lucru reprezintă o provocare nemaiântâlnită pentru familiile de azi, indiferent dacă sunt 
compuse din unul sau mai mulŃi părinŃi. 

Să nu uităm însă că transformarea individului în persoană cu status social este, întâi de 
toate opera familiei. Sunt două cauze care explică această influenŃă a familiei asupra 
persoanei: una este legată de faptul că acŃiunea familiei se exercită de timpuriu, iar a doua de 
acela că multă vreme familia e calea prin care se canalizează orice altă acŃiune de socializare, 
ea fiind identică cu întreaga lume socială a copilului. 

Adaptarea şcolară a copilului rezultă din felul în care se “ajustează” trăsăturile sale de 
personalitate la exigenŃele şcolare din ce în ce mai mari. Pregătirea pentru o integrare şcolara 
reuşită începe încă din familie. Ca şi fluturele, copilul trebuie să-şi desfacă aripile ca să 
crească, să meargă la şcoală, să se separe de părinŃi, să descopere lumea. Reuşita integrării lui 
sociale depinde de efortul pe care îl face ca să intre în relaŃie cu un mediu care îi cere deja 
mult şi de respectul manifestat de anturaj pentru ritmul şi stilul în care învaŃă. PărinŃii trebuie 
să facă un efort pentru a putea accepta inconfortul acestui moment de tranziŃie al intrării în 
şcoală. Copilul face efortul atunci când îl fac şi părinŃii lui. O va face cu atât mai bine, dacă a 
înfruntat situaŃii noi şi uneori dificile, la care s-a adaptat obŃinând un beneficiu. In caz contrar, 
vor apărea urmări neplăcute asupra ansamblului dezvoltării sale. ExcepŃia ar fi situaŃia în care 
ar reuşi, încă de la intrarea în şcoală, să compenseze, puŃin câte puŃin, deficitele prin sfaturi 
regulate şi specializate, de calitate, şi prin modele bune (părinŃi, învăŃători ), care îi vor 
permite să câştige un sentiment de securitate, pe care va putea să construiască motivaŃia de a 
învăŃa şi a se autodepăşi. 

Odată intrat în şcoală copilul este solicitat intens intelectual, învăŃarea devenind tipul 
fundamental de activitate. Atitudinea faŃă de şcoală, felul relaŃionării cu ceilalŃi, depind de 
experienŃa de viaŃă acumulată în familie. Dacă părinŃii reuşesc să creeze şi să menŃină în 
familie un climat favorabil, cald, securizant şi îşi manifestă autoritatea în mod echilibrat, acest 
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fapt va avea rezonanŃe pozitive asupra adaptării propriu-zise. Copilul va avea o înaltă stimă de 
sine, va fi încrezător în sine, responsabil. Copilul are nevoie de o ambianŃă caldă dar şi de 
reguli cărora să se conformeze, stabilite în acord cu părinŃii. O dozare optimă a căldurii 
afective dar şi a autorităŃii părinteşti sunt premisele unei bune adaptări şcolare a copilului, în 
timp ce excesele în exercitarea autorităŃii determină dificultăŃi în adaptarea copilului. Un 
părinte prea exigent îi măreşte acestuia dependenŃa de el. Copilul nu se mai simte liber, 
devine neprietenos şi mai puŃin spontan. Copiii ai căror părinŃi exercită un control insuficient 
asupra lor, fiind astfel forŃaŃi să devină prematur autonomi, sunt dezordonaŃi, mediocri, 
inadaptaŃi la cerinŃele şcolare. 

A vrea să faci prea mult pentru copii, înseamnă să frânezi dezvoltarea prin propriile 
posibilităŃi. Copilul trebuie să câştige autonomie în fiecare stadiu al dezvoltării lui. Cel căruia 
i se pune în mâini ghiozdanul ar trebui să fie capabil să scoată singur ceea ce este în el, să 
recitească ce a scris şi să ştie ce are de făcut. Beneficiile relaŃionale, pe care copilul le obŃine 
din faptul că părinŃii răspund neâncetat la toate cererile de ajutor, îl încurajează să devină 
imatur, pasiv şi dependent. 

Este de preferat ca părintele să manifeste încredere în copil şi să arate acest lucru, în loc 
să se îngrijoreze din cauza lui. Îngrijorarea nu face decât să mărească nivelul de anxietate . 
Îngrijorarea sau anxietatea sunt lucruri pe care părinŃii nu le pot ascunde. Înlocuirea 
îngrijorării cu încrederea poate fi un prim pas în construirea unor relaŃii diferite. 

RelaŃiile dintre părinŃi au consecinŃe multiple în privinŃa formării personalităŃii elevului. 
Tensiunile din familie sunt traumatizante pentru copil. Trăind în aceste tensiuni, trebuinŃa de 
securitate a copilului nu este satisfăcută, iar personalitatea acestuia se va cristaliza 
dizarmonic, fapt ce îi va afecta adaptarea şi evoluŃia sa şcolară. SuferinŃa morală a copilului se 
reflectă în conduita şcolară, determinând apatie, dezinteres faŃă de învăŃătură, chiar ostilitate 
faŃă de şcoală. Climatul afectiv joacă un rol important pentru elevii emotivi, tulburările 
afective asociindu-se cu dificultăŃile de adaptare. 

AmbianŃa familială este hotărâtoare pentru modul în care copilul îŃi fundamentează 
concepŃia generală despre lume şi viaŃă. Modul de a gândi al părinŃilor, de a-şi exprima 
sentimentele servesc drept model pentru copil. Dacă părinŃii îşi păstrează calmul şi încrederea 
în situaŃii problematice, şi copilul va fi capabil de autocontrol. PărinŃii comunicativi, 
afectuoşi, deschişi, îi vor stimula pe copii să se deschidă şi să comunice la rândul lor. 

Cazul prezentat serveşte ca exemplu pentru a ilustra cele spuse mai sus: 
Când s-a născut IonuŃ, tatăl lui nu era sigur că mai doreşte un copil. Trecea printr-o 

situaŃie dificilă la serviciu. Nu era sigur că îşi va păstra locul de muncă. SoŃia a avut câştig 
de cauză şi astfel s-a născut IonuŃ. Când a început şcoala, relaŃia dintre părinŃi a început să 
fie caracterizată de distanŃare şi conflict. Pe măsură ce relaŃia dintre părinŃi se agrava, IonuŃ 
era din ce în ce mai apăsat de anxietate. Atitudinea lui a devenit ba plângăcioasă, ba 
provocatoare, agresându-i adesea pe ceilalŃi copii din clasă, deranjându-i la ore. Nivelul de 
anxietate din mintea lui îl impiedica să recepteze ceea ce spunea învăŃătorul, lucru care i-a 
afectat capacitatea de a învăŃa să scrie şi să citească. 

Aşadar, caracterul perturbat al relaŃiilor de acasă le-a afectat şi pe cele de la şcoală. 
RelaŃiile de familie, intense şi agitate, au creat un model pe care copilul l-a reprodus faŃă de 
colegi. Anxietatea lui a afectat negativ relaŃiile pe care el a încercat să şi le formeze în clasă. 

 Copilul a perceput acasă distanŃare şi conflict între adulŃi, a preluat “modelul” şi l-a 
dezvoltat şi în relaŃiile din afara casei. 

PărinŃii ar trebui să îşi dea seama clar la ce anume pot să se aştepte de la copiii lor, când  
aceştia au nevoie de încurajare şi când le prinde bine libertatea. Chiar mai important, adulŃii 
trebuie să-şi îmbunătăŃească relaŃiile dintre ei înşişi, astfel încât întreaga familie să fie supusă 
unor niveluri scăzute de anxietate. 
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Afectivitatea are un rol fundamental în dezvoltarea intelectuală şi, pe cale de consecinŃă, 
în deprinderile necesare învăŃării. Primele relaŃii  care se Ńes între copii şi părinŃi afectează în 
mod hotărâtor felul în care acesta se va integra în mediul extern. Copiii lipsiŃi de dragoste în 
primii ani de viaŃă, cei care nu au fost doriŃi şi iubiŃi de părinŃi, prezintă, adesea dificultăŃi 
şcolare. Pofta de a învăŃa este intim legată de cea de viaŃă şi de legătură cu lumea. Eforturile 
pe care le facem noi, învăŃătorii, pentru a-i inocula copilului cu carenŃe în plan relaŃional pofta 
de a învăŃa şi de a se angaja în lumea lor sunt trăite, de cele mai multe ori, ca amintiri ale 
primelor răni narcisiste. De fapt, fiecare mişcare a lumii exterioare îndreptată spre el îi reînvie 
copilului suferinŃa de a nu fi fost suficient de iubit pentru ca părinŃii să se fi ocupat de el. 

Şcoala, devenită accesibilă tuturor, adună în fiecare an mii de copii care, în general, 
profită de acest mijloc pentru a învăŃa ceeace vor avea nevoie mai târziu pentru a trăi în 
societate şi a-şi asuma total viaŃa de adult. 

În circumstanŃe normale, copilul care nu prezintă tulburări de învăŃare are tot ce-i trebuie 
pentru a reuşi. Totuşi, sunt numeroşi cei care nu reuşesc. Ei nu iubesc şcoala. Acceptă orele 
de educaŃie fizică, de arte plastice, dar pentru restul nu este nimic de făcut. Se trece de la 
evitare la anxietate, de la refuz la abandon, de la supunere la inhibiŃie şi, regulă generală, din 
ce în ce mai puŃin la angajare şcolară. Aceşti elevi îşi urmează drumul aşa cum pot, Ńinând 
cont de circumstanŃele în care au fost crescuŃi şi şcolarizaŃi. Nu este nevoie de tulburări 
intelectuale sau neurologice ca să nu înveŃi. Elementul determinant care va face sau nu ca 
parcursul şcolar să fie o trambulină pentru a trăi fericiŃi în viaŃă şi în societate, se rezumă la 
armonizarea relaŃiilor copil-şcoală-familie. Uneori, este nevoie de destul de puŃin pentru ca 
acest sistem să se strice şi ca, în cazurile cele mai problematice copilul “să plătească nota” şi 
s-o apuce pe o cale care să-l împiedice să-şi realizeze cele mai simple aspiraŃii. Astfel “răul de 
şcoală” nu vine obligatoriu din tulburări de învăŃare cunoscute tradiŃional. El există chiar în 
afara acestor tulburări. 

Am tratat aici problema legăturii foarte strânse care există între afectivitate şi învăŃătură, 
mai ales sub aspectul dezvoltării copilului în sânul familiei şi al şcolii. Am văzut câte deficite 
legate de folosirea unor instrumente de învăŃare îl fac pe elev subiectul “răului de şcoală”, mai 
ales dacă nu găseşte în sine şi în mediul înconjurător resursele afective suficiente pentru a 
compensa dificultăŃile. 

Povestea fiecărui copil este unică şi, adesea, complexă Ńinând cont de toŃi factorii care 
intră în joc atunci când este vorba de adaptarea şcolară a copilului. 

Important este să vedem copilul ca pe o fiinŃă unică şi să-l tratăm ca atare. 
  Si Mama, închizând caietul de teme, 
  Se arată mulŃumită şi foarte mândră, fără să vadă, 

   În ochii albaştri de sub fruntea boltită, 
Sufletul dezamăgit al copilului ei… 
 (Arthur Rimbaud, PoeŃi de şapte ani) 
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TABLA ÎNMULłIRII PRIN JOC 
Algoritm pentru învăŃarea tablei înmulŃirii 

 
Inst. Moraru Constanda 

Şcoala cu clasele I-VIII „Dan Barbilian” ConstanŃa 
Înv. Burlacu Irina Niculina 

Şcoala cu clasele I-VIII „Dan Barbilian” ConstanŃa 
 

Motto: “Matematica este ca urcuşul pe munte. 
Efortul e răsplătit de privelişti măreŃe. Ca şi pe munte, 
ascensiunile în matematică sunt frumoase dacă nu eşti 
obsedat doar de locul unde vrei să ajungi şi dacă eşti în 
stare să savurezi tot ce întâlneşti pe parcurs.” 

(Solomon Marcus) 
 

Matematica are un rol şi o importanŃă deosebită în dezvoltarea societăŃii şi ştiinŃei, 
datorită ponderii pe care o are în viaŃa socială şi contribuie în acelaşi timp la dezvoltarea 
personalităŃii umane, la perfecŃionarea structurilor cognitive şi a metodelor de cunoaştere a 
lumii,  precum şi la diversificarea căilor de acŃiune a omului în natură şi societate, prin 
problematica diversă, prin solicitările la care obligă pe elev, prin antrenarea şi stimularea 
tuturor forŃelor intelectuale, psihice şi fizice ale omului. 

Prin numărul mare de ore alocat, obiectul matematică ocupă un loc central în învăŃământ, 
contribuind la formarea unor deprinderi şi capacităŃi necesare în activitatea practică,  a unor 
însuşiri specifice omului: capacitatea de a munci organizat şi ritmic, perspicacitatea, spiritul 
de investigaŃie în găsirea unor soluŃii noi şi mai eficiente. 

Matematica este ştiinŃa conceptelor cele mai abstracte, de o extremă generalitate. Noi, cei 
care organizăm şi desfăşurăm activitatea de învăŃare a matematicii la ciclul primar, avem 
datoria ca prin metodologia întrebuinŃată, prin obiectivele concrete urmărite, prin mijloacele 
de învăŃământ utilizate, să n-o facem mai abstractă decât este, ci să-l atragem pe elev, 
insuflându-i dragostea pentru acest obiect. 

O activitate izvorâtă din nevoia de acŃiune, de mişcare a copilulului – o modalitate de a-şi 
consuma energia – sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul liber şi nu numai, este 
jocul. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acŃiuni şi operaŃiuni care urmăresc obiective de pregatire 
intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Încorporat în activitatea didactică, elementul 
de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună 
dispoziŃie funcŃională, de veselie, de destindere, ceea ce previne apariŃia monotoniei, a 
plictiselii şi o oboselii. Această strategie este cu atât mai actuală cu cât computerizarea tinde 
să ia locul jocurilor propriu-zise, cu cât observăm pe zi ce trece că elevii nu mai ştiu să se 
joace, cu cât observăm că avem tendinŃa să superintelectualizăm activitatea copiilor de vârstă 
şcolară mică, forŃaŃi cumva de curentul de a fi în pas cu vremurile şi de a fi la nivelul 
competiŃiei lansate de societatea şi şcoala secolului XXI. 

Vă vom prezenta o modalitate de predare a înmulŃirii ce încearcă să împace toate 
tendinŃele moderniste cu tradiŃionalul, dar mai ales care este pe placul copiilor, pe care aceştia 
o înŃeleg foarte uşor, transdisciplinară, ce duce matematica în toate simŃurile copiilor şi toate 
părŃile corpului lor.  

łinem să precizăm că etapele algoritmului sunt rodul unei gândiri proprii, că textele sunt 
culese personal din literatura de specialitate şi din folclorul copiilor, iar principiul pedagogic 
este preluat din pedagogia Waldorf, unde l-am găsit cel mai bine explicat, urmând ca fiecare 
să-i găsească o aplicabilitate cât mai în folosul copiilor. Aceasta poate să vină după studierea 
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literaturii de specialitate, după înŃelegerea dezvoltării individualităŃii copilului ca o 
personalitate complexă, în continuă formare şi dezvoltare a corpului fizic, eteric şi astral. 

Descrierea algoritmului: 
� Se propune un joc de mişcare, un cântec sau o poezie copiilor. Dacă textul este uşor, 

se poate prezenta în primă audiŃie, iar dacă textul sau linia melodică sunt mai dificile, se pot 
propune texte deja cunoscute de elevi.  

� Se interpretează textul şi se atrage atenŃia asupra ritmului pe care acesta îl cuprinde; 
� Se reia textul accentuând ritmul găsit; 
� Se reŃine ritmul şi se marchează prin bătăi din palme, sărituri, paşi; 
� Se reia marcând în mod evident doar terminaŃia versului; 
� Se reia ritmul fără text, doar prin numărare şi se reŃin numerele marcate; 
� Se reia ritmul accentuând numerele marcate continuând până la ce număr se doreşte; 
� Se desprinde şirul numărului din joc şi se numără până la ce număr se doreşte; 
� Se repetă şirul fără mişcare şi cântec; 
� Se ajunge la concluzia că este şirul numărului...din care putem desprinde tabla 

înmulŃirii cu numărul.... 
� Se operează cu obiecte pentru a se arăta de câte ori se repetă  numărul dat şi ce rezultat 

se obŃine (ex. O dată 3 sunt 3 
                De două ori 3 sunt 6 

                       De 3 ori 3 sunt 9....). 
� Se  scrie tabla înmulŃirii pe tablă şi în caiete ; 
� Se repetă tabla înmulŃirii în cor şi individual; 
� Se rezolvă oral câteva probleme simple cu un conŃinut legat de tabla înmulŃirii învăŃate 

(ex. flori cu 3 petale pentru înmulŃirea cu 3, nuci cu 4 mieji pentru înmulŃirea cu 4, cinci 
degete la o mână pentru înmulŃirea cu 5 etc.). 

• Un alt exerciŃiu ce se poate propune în cadrul aceleiaşi lecŃii sau într-o altă lecŃie, în 
funcŃie de ritmul de lucru al elevilor, este ca ei să scrie şirul numărului respectiv până la ce 
număr doresc impunându-se doar minimul. De asemenea se mai poate cere în cadrul unui şir 
să descopere un altul anticipându-se cmmc sau cmmdc.  

Ex.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,......... 
• Ca exerciŃii pregătitoare până la învăŃarea propriuzisă a înmulŃirii se pot face jocuri cu 

mingea astfel: 
- Copiii arunca mingea de la unul la altul numarând din 2 in 2, din 3 in 3 etc, participand 

doar 2 sau mai mulŃi copii aşezaŃi în cerc. Pot fi impuse reguli ca cel care scapă mingea sau 
cel care greşeşte şirul să iasă din joc, să primească o pedeapsă etc.  

- Mai mulŃi copii aşezaŃi în cerc în faŃa clasei primesc câte o minge de dimensiune 
potrivită pe care o vor bate în pământ la auzul fiecărui număr din şirul pe care îl reprezintă. 
CeilalŃi copii numără din 1 în 1 şi sunt atenŃi dacă s-a bătut mingea corect. Copilul care 
greşeşte sau scapă mingea este înlocuit cu altul. La sfârşitul jocului (de regulă se numără până 
la 100)  elevii trebuie să spună la ce numere au bătut în acelaşi timp cu mingea în pământ 
reprezentanŃii fiecărui şir. 

Mijloc activ şi eficicace de instruire şi educare a şcolarului, jocul poate fi folosit cu 
succes în captarea atenŃiei pe tot parcursul activităŃii didactice, conducând la evitarea 
plictiselii, dezinteresului. Relevând legătura dintre joc şi activitatea de învăŃare a copilului, 
Jean Piaget a pus în evidenŃă aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De aceea, 
el susŃine că „toate metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un 
material corespuzător, pentru ca jucându-se, să reuşească să asimileze realităŃile intelectuale 
care fără aceasta rămân exterioare inteligenŃei copilului.” De asemenea, vorbind despre 
jocurile didactice, Ursula Şchiopu preciza că ele „educă atenŃia, capacităŃile fizice, 
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intelectuale, perseverenŃa, promptitudinea, spiritul de echipă, de ordine, dârzenia, modelează 
dimensiunile etice ale conduitei”.    

Poate că e bine să ne amintim atunci când suntem în faŃa vlăstarelor pe care le modelăm, 
că vârsta lor este vârsta jocului, iar în activităŃile didactice ce le desfăşurăm cu ei să fie 
folosite cât mai multe jocuri didactice şi atunci... succesul este garantat. 

Exemple de texte din care se pot desprinde ritmuri şi şiruri: 
- Pentru şirul nr. 2:   
UŃa, uŃa  
Cu căruŃa 
Pân- la baba MăriuŃa 
łi-napoi cu săniuŃa! 
- Pentru şirul nr. 3:   
 Luci, soare, luci, 
Că-Ńi dă baba nuci,  
Nuci şi cu alune 
Că sunt tare bune! 
Ieşi soare, ieşi, 
Că Ńi-om da cireşi! 
- Pentru şirul nr. 4: 
  Drag mi-e jocul românesc, 
Dar nu ştiu cum să-l pornesc, 
Hei, tra la, la, la, la, 
La, la, la, la, la, la 
................................................... 
Sau 
Înfloresc grădinile, 
Ceru-i ca oglinda 
................................................. 
Sau    
 Hai să dăm mână cu mână   etc. 
- Pentru şirul nr. 5: 
Eu sunt călăteŃ mândru şi isteŃ. 
Am un cal frumos,  
Sprinten şi voios! 
Hai căluŃul meu 
Iute ca un zmeu! 
Hopa, tropa, trop,  
Haide în galop! 
Sau: 
Frunză verde foi de tei,  
Vine raŃa din costrei 
Cu vreo şapte bobocei 
Şi răŃoiul după ei! 
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LOCUL ŞI ROLUL CONSILIERULUI  CLASEI/ AL DIRIGINTELUI  
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
                                                        prof. TanŃa NANU  

                                                                                   Şcoala cu clasele I-VIII, nr.31  ConstanŃa 
  prof. Maria CHELTUIANU  

                                                        Şcoala cu clasele I-VIII, nr.31  ConstanŃa 
                                                                                   

Motto: ,,Omul este rodul educaŃiei  pe care o primeşte.” 
                                             (Helvetius) 

 
EducaŃia, educatorul şi educatul 

           Încă de la naştere, oamenii dispun de capacitatea specific umană de a se modela, 
de a-şi însuşi experienŃa socială a înaintaşilor, deci de a accepta educaŃia şi de a se autoeduca. 

 ,,EducaŃia reprezintă un fenomen de mare complexitate, abordabil doar la scara 
proiecŃiilor şi realizărilor sale[...] 

Complexitatea fenomenului educaŃiei este reflectat şi la nivelul etimologiei cuvântului, de 
origine latină, care acoperă gradual trei semnificaŃii primare: 

- <<educatio>> = creştere, hrănire, formare; 
- <<educo, educare>> = a creşte, a hrăni, a forma, a instrui; 
- <<educo, educere>> = a scoate din..., a forma, a instrui. 
Este sugerată astfel percepŃia socială a fenomenului care, de-a lungul evoluŃiei sale, este 

privit din diferite perspective istorice: 
- perspectiva limitată, reducŃionistă = creşterea, cultivarea plantelor; 
- perspectiva general- umană = <<alimentarea>>: formarea omului pentru viaŃă; 
- perspectiva managerială modernă = conducerea, dirijarea, orientarea unei 

activităŃi.” 
EducaŃia urmăreşte deci, formarea personalităŃii umane şi se realizează la niveluri şi zone 

diferite, în funcŃie de obiectivele vizate: educaŃie intelectuală, educaŃie morală, educaŃie 
estetică, educaŃie fizică, educaŃie profesională, educaŃie sanitară, educaŃie rutieră, educaŃie 
sexuală etc. Factori importanŃi în procesul educaŃiei sunt literatura, arta, mass-media, opinia 
publică ş. a. 

EducaŃia se realizează în familie, dar şi în cadru instituŃionalizat: şcoală, biserică, armată, 
asociaŃii profesionale, sportive etc. Din antichitate şi până astăzi, marii gânditori au considerat 
că educaŃia este esenŃială pentru evoluŃia unui om sau a unui popor. ,,Omul nu poate ajunge 
om decât prin educaŃie”, spunea marele filosof Immanuel Kant, sugerând că educaŃia este o 
trebuinŃă ce se impune a fi satisfăcută, aici şi acum, fără nicio amânare, în raport cu vârsta şi 
particularităŃile fizice şi psihice, ale educatului. Răspunsurile sale faŃă de familie, mediul 
educogen, faŃă de societatea în care trăieşte, faŃă de cultură în general, pot fi: 

 ,,1. emergente – în curs de formare şi de organizare şi 
 2. fixe – existente, organizate şi automatizate.” 
Trecerea de la primele tipuri de răspunsuri la celelalte este continuă, de aceea spunem 

că,fiind un proces complex de formare şi de pregătire a omului pentru viaŃa socială, din toate 
punctele de vedere, educaŃia are un caracter permanent, se adresează tuturor vârstelor şi 
vizează crearea unei atitudini motivaŃionale pozitive faŃă de autoinstruire şi de autoeducaŃie.  

Complexitatea actului educaŃional face să se nască  întrebări la care specialiştii au 
încercat să ofere răspunsuri, la care, noi, profesorii-diriginŃi,  vom afla răspuns, pe măsură ce 
ne vor fi încredinŃate alte şi alte generaŃii de tineri   în formare.   Iată câteva din   întrebările pe 
care ni le-am pus de-a lungul carierei didactice: Poate fi omul educat sau nu? Poate educatorul 
să dezvolte la elevi calităŃile pe care le doreşte? Dacă educaŃia este posibilă, până unde poate 
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ajunge influenŃa ei? Care sunt limitele acestui proces? Care este limita raportului dintre 
intervenŃia educatorului şi influenŃa contextului psihosocial?  

Organizarea şi derularea procesului educativ presupune  cunoaşterea temeinică a 
particularităŃilor de vârstă, studierea profilului spiritual al fiecărui elev, a aptitudinilor, 
intereselor şi trăsăturilor sale morale,  a legilor psihologiei de grup, a modului în care se 
constituie şi funcŃionează microgrupele, a influenŃei lor asupra grupului, a legilor după care 
liderii sunt aleşi etc. Cunoaşterea microstructurii grupurilor, pătrunderea în intimitatea 
relaŃiilor existente între membrii ei, dialogul permanent cu elevii clasei sunt condiŃii ale 
succesului în activitatea educativă. Dirigintele este veriga intermediară între elev şi profesori, 
pe de o parte, între acesta şi familie, pe de altă parte. El este cel care concentrând şi 
sistematizând datele despre fiecare elev le oferă celor interesati, utilizându-le, în acelaşi timp, 
în scopul influenŃării pozitive a dezvoltării fiecărui elev. Fără a se transforma în biograful 
elevilor el se îngrijeşte ca, treptat, imaginea despre fiecare elev, despre perspectivele sale de 
dezvoltare, despre Ńinuta sa morală, să devină  completă şi reală. În consecinŃă, dirigintele va 
urmări, în activitatea sa: asigurarea succesului la învăŃătură a tuturor elevilor, mobilizarea lor 
pentru ridicarea continuă a performanŃelor, urmărirea progresului pe care îl face fiecare elev şi 
sprijinirea reuşitei sale la toate obiectele şi activităŃile,  prevenirea abandonului şcolar, 
organizarea şi sprijinirea activităŃii extraşcolare şi a timpului liber al elevilor, organizarea şi 
îndrumarea acŃiunii de orientare şcolară şi profesională. 

Profilul profesorului-diriginte eficient 
Profesorul, luat ca termen generic, a constituit, constituie şi va constitui una din 

componentele fundamentale ale procesului de învăŃământ, fără de care orice ameliorare în 
domeniul celorlalte componente nu poate fi valorificată. 

Procesul de învăŃământ, sistem prin excelenŃă clasic şi, în acelaşi timp restructurabil, se 
află la limita a ceea ce ar trebui să fie şi ceea ce este. Se află în faŃa necesităŃii reflectării 
pertinente şi responsabile asupra strategiilor didactice abordate: de rutină, bazate pe 
automatisme sau pe strategii novatoare, flexibile, în raport cu mutaŃiile produse în epoca în 
care trăim. 

În consecinŃă, rolul social al dirigintelui ni se relevă tot mai convingător a fi acela de 
asimilare a competenŃelor: formarea de personalităŃi autonome, integrabile social, capabile de 
învăŃare permanentă, înzestrate cu capacităŃi de gândire critică şi creativă, raportate la 
interdependenŃele cunoaşterii ştiinŃifice şi la evoluŃia acesteia, cu o înaltă profesionalitate, dar 
şi cu evidentă flexibilitate a capacităŃilor intelectuale şi comportamentale. 

Consilierul/ dirigintele clasei nu trebuie şi nu poate să fie un om oarecare. El trebuie să 
aibă o mare fineŃe spirituală, să fie intuitiv, să aibă, mai presus de toate,o mare putere de 
dăruire. AmeninŃat, uneori, prin natura activităŃii sale, de rutină, ca şi actorii, el descoperă 
necontenit ceva nou: elevul. Având în vedere personalitatea acestuia, personalitate înŃeleasă ca 
,,[...] organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină 
gândirea şi comportamentul său caracteristic.”, dirigintele trebuie să fie, permanent, în 
preajma elevilor săi, pentru a-i cunoaşte temeinic. 

Profesorul are numeroase ocazii şi instrumente pentru a-şi cunoaşte elevii: activităŃi 
şcolare şi extraşcolare, şedinŃe şi lectorate cu părinŃii, chestionare, fişe, activităŃi de consiliere 
şi orientare. Se pune firesc o întrebare: ,,Care ar fi axul principal al dezvoltării personalităŃii 
elevului în contextul actual?” Un răspuns la această întrebare este destul de greu de dat şi 
există întotdeauna un procent de risc în încercarea de a construi un proiect al personalităŃii 
viitorului, fiind posibile, pe de o parte, sărăcirea şi schematizarea lui, pe de altă parte, tentaŃia 
elaborării unui model utopic, rezultat al dorinŃelor şi mai puŃin al realităŃilor şi cerinŃelor. 
Sensul omului ar fi dezvoltarea sa ca personalitate, fericirea lui, aşa cum o înŃelege el şi o 
poate realiza cu adevărat. 
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În concluzie, printre trăsăturile ce trebuie cultivate tânărului astăzi, un loc important îl 
ocupă creativitatea şi inteligenŃa, receptivitatea la nou, disponibilităŃi sporite pentru adaptare 
la situaŃii noi. În aceste condiŃii, educaŃia nu mai trebuie privită ca o achiziŃie pe care omul o 
face la o anumită vârstă, ci o formare pentru viaŃă. 

Studiile psihologiei şi ale sociologiei educaŃiei subliniază că interacŃiunile sociale 
condiŃionează activitatea de învăŃare, dezvoltarea intelectuală a elevului, atitudinile sale cu 
privire la obiectivele educative ale şcolii şi rezultatele sale: relaŃiile elevului cu profesorul şi 
colegii influenŃează evoluŃia atitudinilor, a conduitelor şi a cunoştinŃelor însuşite. 

Atitudinile profesorului considerate ca cele mai favorabile stabilirii unei bune relaŃii 
educaŃionale de studiile de specialitate sunt: stabilitate emoŃională şi stăpânire de sine, surse 
de autoritate, seninătate şi optimism, răbdare şi perseverenŃă, înŃelegere şi clarviziune, dar mai 
ales interesul faŃă de elevi şi munca lor. 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaŃional se impune tot mai 
pregnant ca, profesorii în general şi dirigintele, în mod special, să se raporteze la cei educaŃi, 
să stabilească relaŃii de cooperare cu părinŃii lor şi cu alŃi factori interesaŃi din societate. 
Astfel, rolul dirigintelui nu se reduce doar la educaŃia la catedră sau în clasă, ci presupune o 
activitate de acest gen în fiecare contact relaŃional cu elevii şi familiile acestora. 
Consilierul/dirigintele are, deci, o poziŃie specială, unică, deoarece lucrează cu individualităŃi 
psihice umane, aflate în prim proces de formare, de unde derivă necesitatea unei maxime 
responsabilităŃi în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenŃiile sale educative. 

Am elaborat şi aplicat un chestionar referitor la imaginea dirigintelui din perspectiva 
elevului de gimnaziu. Din interpretarea datelor obŃinute, am construit un portret al dirigintelui 
ideal, care poate fi descris astfel: un om înŃelegător, atent, calm şi cu simŃul umorului.
 Aceste idei ar putea fi un punct de pornire în îmbunătăŃirea activităŃii dirigintelui. 

În procesul de proiectare, organizare şi conducere a activităŃii educaŃionale, un rol 
deosebit de important îl au relaŃiile diriginte – elev şi diriginte – familie. RelaŃiile  
educaŃionale nu se desfăşoară într-un  cadru educaŃional stabil şi inert, ci într-unul dinamic  şi 
în permanentă schimbare. Astfel, dirigintele trebuie să cultive o atitudine activă, interesată din 
partea elevilor şi să contribuie la formarea, menŃinerea coeziunii grupului şi la crearea unui 
climat stimulativ pentru desfăşurarea activităŃilor instructiv-educative. 

În relaŃia cu elevii este bine ca un diriginte să aibă în vedere următoarele aspecte: 
• Ńine cont de particularităŃile de vârstă ale elevilor săi, având în vedere faptul că 

adolescentul manifestă o serie de atitudini contradictorii, dă dovadă de o mare instabilitate 
emotivă, este foarte influenŃabil de către cei din grupul în care se integrează şi este sensibil la 
tot ceea ce se petrece în jurul său;  

• acumulează date necesare cunoaşterii individuale a elevilor, având în vedere 
randamentul şcolar, starea de sănătate, particularităŃile psihice, trăsăturile de personalitate ale 
acestora; 

• implică toŃi elevii în activităŃile din ora de dirigenŃie, prin utilizarea unor metode ca: 
dezbaterea, studiul de caz, jocul de rol, activităŃile pe grupe, Brainstorming, mese rotunde 
etc.; 

• acordă fiecărui elev câte o responsabilitate şi urmăreşte modul în care acesta îşi 
îndeplineşte sarcinile, evitând suprasolicitarea liderului  clasei. Sarcinile elevilor vor fi bine 
delimitate, iar funcŃiile de conducere vor alterna;  

• oferă un model caracterial şi comportamental elevilor săi, adaptându-şi şi controlandu-şi 
permanent reacŃiile, atitudiniile, mimica; 

• ajută elevii să se cunoască reciproc şi să îi cunoască, prin antrenarea colectivului clasei 
în diverse activităŃi extraşcolare şi extracurriculare: excursii, vizionaări de spectacole, 
concursuri, cercuri; 
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• aplică anumite chestionare cu întrebări referitoare la cunoaşterea intereselor elevilor, la 
cunoaşterea interpersonală şi intrapersonală, a alegerii viitoarei profesii etc.; 

• respectă toŃi elevii şi nu-i umileşte, nu-i etichetează, nu-i critică în faŃa celorlalŃi; 
• tratează în mod diferenŃiat fiecare caz în parte, ascultând şi acordând o atenŃie deosebită 

celor relatate de elev, fiind dispus să-şi schimbe opinia atunci când primeşte argumentarea 
necesară; 

• formează deprinderi de muncă intelectuală şi urmăreşte regimul de viaŃă al elevilor; 
• cunoaşte direct pe fiecare elev prin discuŃii individuale; 
• observă permanent starea de sănătate fizică şi mentală a elevilor, precum şi dificultăŃile 

apărute în învăŃare şi tulburările de comportament, observă şi consemnează datele sau 
eventualele modificări privind evoluŃia conduitei elevilor în fişa de observaŃie a elevilor; 

• îşi pregăteşte din timp elevii pentru fiecare oră de dirigenŃie şi caută metode stimulative 
pentru desfăşurarea acestora; stabilitate emoŃională şi srăpânire de sine, surse de autoritate, 
seninătate şi optimism, răbdare şi perseverenŃă, înŃelegere şi clarviziune, dar mai ales interesul 
faŃă de elevi şi munca lor. 

• manifestă un comportament empatic; 
• evidenŃiază elevii cu rezultate deosebite şi comportament exemplar; 
• organizează periodic întruniri cu profesorii clasei, psihologul şcolar şi ceilalŃi factori 

importanŃi implicaŃi în procesul educativ; 
• controlează zilnic catalogul clasei pentru înregistrarea absenŃelor, notelor elevilor şi 

analizează împreună cu aceştia eventualele probleme apărute.  
În relaŃia cu familia, consilierul  clasei se poate ghida după următoarele aspecte: 
• cunoaşte mediul familial al elevilor vizitându-i anunŃat sau neanunŃat şi îşi notează 

observaŃiile în caietul dirigintelui; 
• în funcŃie de categoria în care se integrează părinŃii elevului: interesaŃi sau dezinteresaŃi 

de tot ceea ce se întâmplă cu prpriul copil, cooperanŃi, parŃial cooperanŃi, necooperanŃi îşi 
fixează şi întreŃine cât mai multe discuŃii individuale, evitând, în cazul celor cu copii 
problemă prezentarea în plenul şedinŃelor a rezultatelor şcolare şi a absenŃelor; 

• iniŃiază şi menŃine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi 
sincer, extins şi în afara orelor de curs, prin convorbiri telefonice, scrisori; 

• stabileşte din timp si planifică tematica şedinŃelor şi lectoratele cu părinŃii. 
• în cazul elevilor problemă se implică activ în procesul de educare a familiei, ea 

reprezentând sursa principalelor atitudini greşite ale copiilor. Familia trebuie convinsă că 
numai acordând timp şi atenŃie copilului va putea să-l ajute să depăşească dificultăŃile apărute. 

Un consilier  eficient este acela care planifică şi susŃine ora de dirigenŃie, astfel încât ea să 
constituie o componentă importantă a sistemului activităŃii educative. Fără a reduce activitatea 
cu clasa  exclusiv la perimetrul  orei de dirigenŃie, ea a căpătat cu timpul caracterul de simbol 
al întregii activităŃi a profesorului diriginte, situaŃie care a făcut să sporească solicitările faŃă 
de această oră,  fiindu-i oarecum supraestimate posibilităŃile ei reale. Ora de dirigenŃie este un 
punct de convergenŃă a întregii activităŃi comune a dirigintelui cu clasa şi ea poate fi 
continuată, lărgită şi consolidată prin activităŃile din afara clasei, organizate şi conduse de 
diriginte sau de către un alt factor educativ. 

EficienŃa activităŃii educative a dirigintelui depinde între altele şi de respectarea unor 
cerinŃe pedagogice generale cum sunt : a) alegerea, pregătirea şi organizarea unor acŃiuni 
variate şi interesante la nivelul clasei respective; b) stabilirea unor obiective clare, 
cuprinzătoare şi realizabile; c) îmbinarea acŃiunilor colective cu cele individuale şi folosirea 
unor metode şi procedee variate, active şi eficiente; d) mobilizarea tuturor factorilor educativi 
care lucrează cu clasa şi asigurarea unei conlucrări sistematice şi rodnice a acestora pe tot 
parcursul şcolarităŃii; e) evaluarea sistematică a rezultatelor obŃinute şi transformarea acestora 
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în puncte de sprijin ale acŃiunilor viitoare; f) asigurarea unui dialog permanent cu clasa şi 
crearea unui climat favorabil oricărei acŃiuni educative; 

Pentru ca lecŃia să fie o ,,reuşită” se cer depăşite stereotipia, rutina, atât în conceperea 
activităŃilor de învăŃare, cât şi în alegerea strategiilor de învăŃare şi a formelor de organizare a 
activităŃii. Există şi pericolul ca fascinaŃi de iluzia creativităŃii să te angajezi în demersuri 
fanteziste. 

Autenticitatea creativităŃii este încununată de priceperea profesorului de a fi mereu actual, 
de capacitatea acestuia de adaptare permanentă în relaŃia educator-educat. 

Profesorul, inclusiv consilierul  clasei, trebuie să fie, prin definiŃie, o personalitate 
eficientă. În acest sens, personalitatea acestuia ar trebui să valorifice, conform teoriilor 
psihologice moderne trei categorii de capacităŃi operaŃionale: capacitatea de a se raporta la 
realitatea educaŃională cu mijloacele inteligenŃei sale generale; capacitatea de a cunoaşte şi de 
a aborda elevul simultan: ca realitate intelectuală, afectivă, motivaŃională, volitivă, 
caracterială; capacitatea de a transmite o cunoaştere de tip superior, respectiv o cunoaştere 
ştiinŃifică, bazată, epistemologic, pe unitatea dintre teorie şi practică. 

Profesorul este cel care trebuie să cultive cu atenŃie o sensibilitate autentică la elevi 
pentru problemele culturii, inclusiv pentru cele ale culturii mass-media, făcându-i capabili să 
tresalte în faŃa adevăratelor frumuseŃi, să manifeste interes şi nevoia de a se întâlni cu ele; să 
cultive gusturile, interesele, opiniile, atitudinile şi exigenŃele acestora pentru o cultură de 
înaltă Ńinută, premisa principală pentru un efort de autocultivare. Trebuie dezvoltat spiritul 
critic, promovată la elevi capacitatea de discernământ şi de judecată faŃă de un limbaj atât de 
echivoc cum este cel audio-vizual, obişnuinŃa de a nu accepta fără examen critic tot ceea ce 
citesc, tot ceea ce aud sau văd, ajutându-i să-şi însuşească treptat criterii de apreciere, 
ierarhizare şi selecŃie, de evaluare şi sintetizare a tot ce este de calitate din avalanşa de 
informaŃii şi mesaje care îi înconjoară. Misiunea didactică înseamnă construire şi reconstruire 
a personalităŃii elevului. 

Statutul socio-profesional al cadrului didactic se redefineşte deci, prin noi exigenŃe şi 
responsabilităŃi pentru ,,profesionistul” din învăŃământ. N. Mitrofan face o disociere în 
structura conceptului de statut, definit pe mai multe planuri cu deschidere spre ,,noile roluri” 
în activitatea cadrului didactic:  

� statutul profesional-ştiinŃific, puternic ancorat prin interacŃiunea exigenŃelor, 
prescripŃiilor de ordin profesional-ştiinŃific ce impun cunoştinŃe, priceperi, deprinderi, 
aptitudini, motivaŃii; 

� statutul psihopedagogic proiectat printr-un sistem de roluri educaŃionale, pe cunoştinŃe 
ştiinŃifice psihopedagogice, aptitudini, motivaŃii; 

� Statutul psiho-social care asociază interacŃiunea exigenŃelor, prescripŃiilor, 
îndatoririlor legate de relaŃionarea umană, modul de a stabili relaŃii cu elevii, de a acŃiona în şi 
prin grup, de a utiliza uşor şi adecvat stiluri de conducere.  

Un profesor eficient este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, 
având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanŃe, să confere 
procesului educativ flexibilitate şi eficienŃă. Diferitele stiluri se pot constitui în funcŃie de 
câteva dominante sau aspecte, constante care pot să caracterizeze conduita profesorului-
diriginte precum: 

� deschidere spre inovaŃie/înclinaŃie spre rutină; 
� centrarea demersului educativ pe elev/ centrarea pe profesor; 
� apropiat, afectiv/distant; 
� permisiv/autoritar; 
� dirijare riguroasă/independenŃă. 
 
 



 

226 
 

Concluzii : 
Ce i se cere unui diriginte? Personalitate puternică, putere de adaptare, creativitate, 

spontaneietate, dragoste şi respect necondiŃionat faŃă de elevi, spirit de dreptate, perseverenŃă, 
fermitate, o temeinică pregătire profesională psiho-pedagogică şi didactico-metodică, 
măiestrie pedagogică. 

Pentru a-l influenŃa pe omul de lângă tine, mai mult, pentru a-l determina să se schimbe, 
în actul comunicării trebuie să avem în vedere omul, indiferent de vârsta, raŃiunea şi 
sensibilitatea sa, să încercăm să-i fim pe plac, deoarece agreându-l ne va agrea şi el, 
înŃelegându-l ne va înŃelege, ocrotindu-l ne va ocroti, respectându-l ne va respecta. Nimănui 
nu-i place critica, dar dacă suntem nevoiŃi să facem observaŃii trebuie să le facem cu tact, să 
alegem întotdeauna momentul potrivit, încercând, de fiecare dată, să ne situăm în locul 
preopinentului nostru. Să încercăm să-l înŃelegem, dincolo de  etalon, dincolo de catalog, să-i 
înŃelegem sensurile vorbelor şi faptelor pentru a-l putea trata în consecinŃă, fără teama că vom 
greşi.  

În calitate de prieten şi îndrumător al elevilor, dirigintele devine un modelator perseverent 
şi priceput al personalităŃii fiecărui elev numai dacă ştie să dea fiecarei acŃiuni şi fiecărei 
metode nota sa specifică, personală şi creatoare, sporind în felul acesta succesele şi bucuriile 
elevilor săi. Combaterea formalismului, a rigidităŃii, a şablonului şi a rutinei sunt cerinŃe 
esenŃiale şi permanente ale activităŃii dirigintelui. Factorului afectiv i se va rezerva un loc 
deosebit în cadrul relaŃiilor profesor-elev, deoarece, adeseori, acesta e cel care condiŃionează 
succesul acŃiunilor întreprinse. 
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IDENTIFICAREA  SITUAłIILOR DE RISC ŞCOLAR LA CICLUL PRIMAR 
STUDIU DE CAZ 

 
Inst.  Marcela Negrilă   

Şcoala cu cls. I-VIII,Nr.4 Neptun-Mangalia 
 

Definirea unei situaŃii de criză impune un apel justificat la elemente ale managementului 
teoretic, aceasta ar fi definită ca: un eveniment sau un complex de evenimente inopinante, 
neaşteptate dar şi neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori 
siguranŃa clasei respective si a membrilor acesteia. 

Sintetizând caracteristicile unei crize  observăm că aceasta: beneficiază de o izbucnire 
instantanee, declansare fără avertizare;debutează de obicei prin afectarea sistemului 
informaŃional; viciază mesajele;îngreunează comunicarea; urmăreşte instaurarea stării de 
confuzie; facilitează instalarea climatului de insecuritate, generează stări disonante si panică 
prin eliminarea reperelor de orientare valorică. 

Principalele tipuri de crize: 
a.după gradul de dezvoltare în timp: 
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� instantanee (apar brusc, fără putinŃa anticipării ,prin predicŃii); 
� intermitente (dispar în urma măsurilor de intervenŃie, însă reapar după o anumită 

perioadă de timp); 
b.după gradul de relevanŃă: 
� critice (pot conduce la destructurarea organizaŃiei în care au apărut; 
� majore (prezintă efecte importante fără însă a împiedica redresarea organizaŃională); 
c.după numărul subiecŃilor implicaŃi: 
� crize individuale; 
� crize de grup. 
În interiorul clasei de elevi se pot constitui adevărate crize,conflicte si situaŃii relaŃionale 

greu controlabile între:  
� elevi: certuri injurioase, bătăi soldate cu traume fizice si psihice (rănirea elevilor) care 

au implicat mai mulŃi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului; prezenŃa si infiltrarea  
unor grupări delicvente, implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea acŃiuni: furturi, 
consum de droguri, abuzuri sexuale, tentative de sinucidere, omor; 

� profesori-părinŃi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaŃiei 
clasei si a echilibrului atitudinal al cadrului didactic; denigrări; mituiri; 

� inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaŃie în diverse împrejurări, prin conflicte 
deschise între membri marcanŃi ai celor două colective, toate însa cu proiecŃii ample în planul 
relaŃiilor ori a stabilităŃii organizaŃiei clasei si identificabile prin scăderea eficienŃei 
activităŃilor educationale. 

Aria şi metodologia cercetării 
�  Ca metodă de cercetare am folosit „studiul de caz” pe bază de „chestionar”. Am 

aplicat un chestionar cadrelor didactice din scoală şi unul elevilor. Pe lângă anchetă am 
utilizat observaŃia şi comunicarea cu elevii  .  

�   Metoda – este drumul urmat într-o cercetare, calea ce duce de la fapte la concluzii. 
Septimiu Chelcea defineşte metoda ca fiind „modul de cercetare, sistemul de reguli şi 
principii de cunoaştere şi transformare a realităŃii obiective”.  Ca „instrument” de cercetare 
am utilizat „chestionarul”, care este o listă de întrebări aşezate într-o ordine logică şi 
cronologică.  

�    Am ales „studiul de caz”, deoarece permite realizarea mai rapidă şi mai uşoară, 
culegerea unei informaŃii foarte bogate la care altfel cu greu s-ar fi ajuns. 

�    De asemenea m-am folosit de „observarea” elevilor şi de concluziile avute cu aceştia 
în cadrul orelor de consiliere şi orientare . 

Studiul de caz- DefiniŃie: investigaŃia prin studiu de caz este situaŃia de cercetare în care 
numărul variabilelor este mai mare decât numărul unităŃilor de analiză. 

� Studiul de caz poate să fie explorativ, descriptiv sau explicativ.  
� Etape: proiectarea, culegerea datelor, analiza şi elaborarea raportului de cercetare. 
Proiectarea 
Scopul acestei  cercetări a fost:  
� prevenirea abandonului şcolar; 
� prevenirea delicvenŃei juvenile;  
� ajutorul acordat elevilor care provin din familii sărace;  
� suport psihologic pentru elevii care au părinŃii la muncă în străinătate, divorŃaŃi sau 

decedaŃi;  
� identificarea elevilor cu probleme comportamentale şi risc de abandon şcolar;  
� determinarea cauzelor care au dus la apariŃia comportamentelor de risc;  
� concluzionarea cauzelor. 
Grup Ńintă: 
� elevii claselor a III-a si a IV-a ai Şcolii cu cls. I-VIII,nr.4,Neptun;  
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� cadre didactice din scoală; 
� parinŃii elevilor. 
 Culegerea datelor 
Chestionar pentru cadre didactice 
1.Care credeŃi că ar trebui să fie principala funcŃie a şcolii? 
      a) de formare profesională; 
      b) de transmitere de cunoştinŃe; 
      c) de formare a cetăŃenilor; 
      d) de socializare a elevilor; 
      e) altele. 
2. Cum reacŃionaŃi când un elev vă corectează la o greşeală atunci când predaŃi? 
      a) vă supăraŃi; 
      b) nu-i acordaŃi atenŃie; 
      c) vă corectaŃi fără să daŃi nici o explicaŃie; 
      d) îi atrageŃi atenŃia că este obraznic; 
      e) îl felicitaŃi pentru spiritul de observaŃie; 
      f) altă variantă. 
3. Care dintre următoarele probleme credeŃi că afectează elevii cel mai mult? 
      a) probleme de familie; 
      b) neînŃelegere din partea profesorilor; 
      c) sancŃiuni şcolare;          
     d) certuri cu prietenii; 
     e) notele mici; 
     f) lipsa banilor. 
4. Care este modalitatea cea mai utilizată de dumneavoastră în predare? 
      a) dictaŃi lecŃia ;     
     b) implicaŃi activ elevii în activitatea didactică; 
     c) daŃi sarcini individuale elevilor; 
     d) faceŃi schema lecŃiei pe tablă; 
     e) realizaŃi activităŃi pe grupe; 
     f) implicaŃi toŃi elevii în desfăşurarea lecŃiei. 
5. Într-un conflict, în clasa de elevi ,cum gestionaŃi situaŃia? 
     a) îl lăsaŃi să se stingă de la sine; 
     b) informaŃi directorul şi-l lăsaŃi pe el să se ocupe; 
     c) întrerupeŃi conflictul şi aplicaŃi sancŃiuni; 
     d) discutaŃi cu toată clasa pe marginea conflictului; 
     e) discutaŃi cu elevii implicaŃi şi încercaŃi să rezolvaŃi împreună situaŃia; 
     f) solicitaŃi ajutor din partea psihologului şcolar. 
6.În ce situaŃii vin părinŃii la şcoală? 
     a) la şedinŃele cu părinŃii; 
     b) când sunt chemaŃi pentru o anumită problemă; 
     c) discută frecvent cu învatatorul; 
     d) nu vin la şcoală. 
Chestionar pentru elevi 
1.Cum descrii relaŃia cu familia ta? 
       a) te sprijină în ceea ce faci; 
       b) indiferenŃă, nu le pasă,  nu îi  interesează de ceea ce faci; 
       c) părinŃii sunt prea severi, au prea multe reguli; 
       d) sunt de acord cu tot ceea ce faci. 
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2. In cazul in care ai primit sancŃiuni la şcoală,acestea au fost urmate şi de pedepse seara, 
acasă? 

       a) DA 
       b) NU 
 3.Te simŃi neîndreptăŃit de sancŃiunea primită la scoala? 
       a) DA 
       b) NU 
4.Ai avut vreodată un conflict cu învăŃătoarea ta? 
      a) DA 
      b) NU 
5. S-a întâmplat să chiuleşti ? 
      a) DA 
      b) NU 
6.Care a fost motivul pentru care ai chiulit sau vrei să chiulesti? 
      a) obişnuinŃa; 
      b) teama de a lua o notă mică; 
      c) pentru a-mi petrece mai mult timp cu prietenii; 
      d) dezinteres pentru unele materii; 
      e) antipatia faŃă de invăŃător; 
      f) plictiseala. 
7.Realizează „clasamentul calităŃilor” pe care le apreciezi la învăŃător. 
     a) corect;  
     b) înŃelegător;  
     c) prietenos;  
     d) discută frecvent cu elevii;  
     e) indulgent.  
8.Motivele pentru care nu apreciezi un învăŃător. 
    a) învăŃătorul este incorect;  
    b) învăŃătorul jigneşte elevii;  
    c) învăŃătorul nu este interesat dacă elevii au înŃeles lecŃia predată;  
    d) învăŃătorul este prea exigent. 
9.Care este atitudinea pe care o apreciezi cel mai mult în timpul orei? 
    a) învăŃătorul dictează lecŃia;      
    b) învăŃătorul face schema lecŃiei pe tablă; 
    c) învăŃătorul pune multe întrebări în predarea lecŃiei noi; 
    d) învăŃătorul realizează activităŃi pe grupe; 
    e) învăŃătorul dă sarcini individuale elevilor; 
    f) învăŃătorul implică toŃi elevii în desfăşurarea lecŃiei. 
10. Precizează care este varianta cea mai des folosită de către cadrele didactice în timpul 

predării lecŃiilor. 
    a) se dictează lecŃia;     
    b) se face schema lecŃiei pe tablă; 
    c) se pun multe întrebări în predarea lecŃiei noi; 
    d) se realizează activităŃi pe grupe; 
    e) se dau sarcini individuale elevilor; 
    f) sunt implicaŃi toŃi elevii în desfăşurarea lecŃiei. 
11. Cu câŃi dintre colegi te întâlneşti în timpul liber? 
     a) unul ; 
     b) mai puŃin de 3; 
     c) între 3 şi 5; 
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     d) peste 5; 
     e) nu mă întâlnesc cu nici unul. 
12. Care dintre următoarele probleme te afectează cel mai mult? 
     a) problemele de familie; 
     b) neînŃelegere din partea cadrelor didactice; 
     c) sancŃiunile şcolare; 
     d) certuri cu prietenii ; 
     e) notele mici ; 
     f) lipsa banilor. 
13.Marchează schimbările cele mai semnificative dorite de tine în relaŃia cu familia . 
     a) să nu mai consume tata alcool;  
     b) să nu mai plece părinŃii în străinătate;  
     c) să lucreze părinŃii pentru a întregi bugetul familiei;  
     d) să nu mai fie certuri în familie;  
     e) părinŃii să fie mai iertători. 
14.Schimbări în relaŃia ta cu colegii:  
     a) să dispară conflictele dintre noi; 
     b) să existe o înŃelegere mai bună;  
     c) să nu fim egoişti;  
     d) să fim mai empatici;  
     e) să ne ajutăm mai mult între noi.  
Analiza si elaborarea raportului de cercetare 
Chestionar elevi- rezultate 
Elevii selectaŃi pentru a răspunde chestionarului corespund vârstei de 10-11 ani,respectiv 

cls.a III-a şi a IV-a,in număr de 33 . 
�     La întrebarea privind relaŃia cu familia, 91 % dintre elevi au răspuns că sunt 

sprijiniŃi de către familie în ceea ce fac iar 3 % au susŃinut că familia dă dovadă de indiferenŃă 
şi nu se interesează de ceea ce fac elevii,3% au aratat ca parintii sunt prea severi si au prea 
multe reguli,iar 3 % declara ca parintii sunt de acord cu ceea ce fac.  

�      Fiind întrebaŃi dacă sancŃiunile primite la şcoală au fost urmate şi de pedepse acasă, 
49 % dintre elevi au răspuns „nu” iar 51 % au spus „da”, iar cand au fost intrebati daca se 
simt nedreptăŃiti  de sancŃiunea primită, 94 % din elevii chestionaŃi au răspuns „nu”,iar 6 % au 
raspuns “da”. 

�      În ceea ce priveşte „chiulitul de la ore” 6 % dintre respondenŃi au răspuns „da” şi 
94 % „nu”. Dintre motivele care au stat la baza acestui aspect au fost:teama de a lua o notă 
mică-64%;dezinteres pentru unele materii-18%;plictiseala-18%.  

�      În ceea ce priveşte „clasamentul calităŃilor” pe care elevii le apreciază la un cadru 
didactic, acesta arată astfel: corect; înŃelegător;  prietenos; discută frecvent cu elevii;indulgent.  

�      Motivele pentru care elevii nu apreciază un profesor sunt următoarele: cadrul 
didactic este incorect-30 %;  cadrul didactic jigneşte elevii-21 %; cadrul didactic nu este 
interesat dacă elevii au înŃeles lecŃia predată-19 %; cadrul didactic este prea exigent-30 %. 

�      La întrebarea care este atitudinea pe care o apreciezi cel mai mult în timpul orei, 9 
% au răspuns că se dictează lecŃia, 12 % se face schema lecŃiei pe tablă, 27 % se realizează 
activităŃi pe grupe, 49 % sunt implicaŃi toŃi elevii în desfăşurarea lecŃiei şi 3 % dintre cei 
chestionaŃi au răspuns că se pun multe întrebări în predarea lecŃiei noi. La această întrebare 
trebuie remarcat faptul că nici unul dintre respondenŃi nu a dat răspunsul „cadrul didactic dă 
sarcini individuale elevilor”. 

�     Pentru stabilirea relaŃiilor care există între elevi am folosit întrebarea care le cerea 
să spună cu câŃi colegi se întâlnesc în timpul liber.Răspunsurile au fost:unul-25 % ;mai puŃin 
de 3-6 %;între 3 şi 5-33 %;peste 5-30 %;nu ma întâlnesc cu nici unul-6 %. 
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�     La întrebarea” Care dintre următoarele probleme te afectează cel mai mult”, 21 % 
dintre elevi au indicat problemele de familie, 10 % - sancŃiunile scolare; 15 % lipsa banilor; 
21 % - notele mici şi 33 % certurile cu prietenii. 

�     Prin întrebarea nr. 27. am cerut elevilor să indice schimbările pe care le-ar face în 
relaŃia cu familia, în relaŃia cu colegii şi în relaŃia cu prietenii. Dintre schimbările cele mai 
semnificative dorite de elevi în relaŃia cu familia am reŃinut următoarele:să nu mai consume 
tata alcool;  să nu mai plece părinŃii în străinătate;  să lucreze părinŃii pentru a întregi bugetul 
familiei;  să nu mai fie certuri în familie;părinŃii să fie mai toleranŃi.  

� Schimbări în relaŃia cu colegii: să dispară conflictele interpersonale;să existe o 
înŃelegere mai bună; să nu fie egoişti; să fie mai empatici;să se ajute mai mult între ei.  

Chestionar cadre didactice-rezultate 
Aceasta etapă solicită experienŃă, intuiŃie, talent, cunoştinŃă etc.Rolul analizei datelor este 

de a răspunde la câteva întrebări.  
La chestionarele pentru cadre didactice, au răspuns 9 cadre didactice, şapte femei si doi 

barbaŃi.  
� La întrebarea care ar trebui să fie principala funcŃie a şcolii, 11 % dintre dascăli au 

răspuns că principala funcŃie ar fi aceea de formare a cetăŃenilor şi 11 % dintre ei au răspuns 
că principala funcŃie a şcolii ar fi cea de transmitere de socializare a elevilor.  

� Din răspunsurile pe care le-au dat cadrele didactice la întrebările cum reacŃionează 
atunci când un elev îi corectează la o greşeală în timp ce predau lecŃia, 100 % îl felicită pentru 
spiritul de observaŃie. Din răspunsurile pe care le-au dat, rezultă că toŃi respondenŃii 
procedează corect vizavi de atitudinea elevului care i-a corectat.  

� Fiind întrebaŃi ce probleme îi afectează pe elevi cel mai mult, majoritatea cadrelor 
didactice, mai precis 100 % au indicat problemele de familie, după cum se poate vedea în 
tabelul de mai jos. Acest lucru este explicabil prin faptul că şcoala se găseşte într-o zonă 
defavorizată, unde majoritatea părinŃilor nu lucrează trăind din alocaŃia copiilor şi ajutor de 
şomaj. Sărăcia este o problemă specifică zonei datorită poziŃiei geografice si climei oraşului 
care oferă locuri de muncă doar in sezonul cald. Dat fiind faptul că nu s-au creat alte 
alternative majoritatea părinŃilor nu lucrează. 

� În ceea ce priveşte modalitatea cea mai utilizată de către cadre didactice în predarea 
lecŃiilor, cei mai mulŃi dintre ei, adică 55 % dintre cei chestionaŃi au răspuns că implică activ  
elevii în activitatea didactică, în timp ce 34 % au spus că implică toŃi elevii în desfăşurarea 
lecŃiei şi 11 % fac schema lectiei pe tablă. 

� La întrebarea cum gestionează situaŃia într-un conflict la clasă cele mai multe cadre 
didactice – 22 % au răspuns că discută cu toată clasa pe marginea conflictului, 78 % stau de 
vorbă cu elevii implicaŃi în conflict. 

� La întrebarea pusă cadrelor didactice, în ce situaŃii vin părinŃii la şcoală, 34 % au 
răspuns că vin atunci când sunt chemaŃi pentru o anumită problemă, 44 % au spus că vin la 
şedinŃele cu părinŃii şi 22 % au recunoscut că nu vin la şcoală . 

Concluzii 
Întrebările folosite în chestionare au ajutat la identificarea situaŃiilor de risc scolar din 

scoala noastră şi anume: relaŃia cu familia; sancŃiunile; absentarea nemotivată (chiulul); 
atitudinea elevului faŃă de cadrul didactic; atitudinea cadrelor didactice faŃă de elevi în timpul 
lecŃiilor; relaŃia dintre elevi si cadre didactice-comportamentele pe care le implică aceste 
relaŃii. 

În urma cercetării efectuate, a observaŃiilor făcute asupra elevilor, a convorbirilor cu 
elevii şi cadrele didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII nr.4, Neptun, am ajuns la concluzia: 

- îndrumarea elevilor pentru prevenirea situaŃiilor  de risc şcolar, creşterea şanselor de 
reuşită implică factori multipli, cum sunt: părinŃii, cadrele didacticei, factori care trebuie să 
acŃioneze împreună. Pe de altă parte, dincolo de presiunile acestor factori, nu putem să-l 
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considerăm pe elev o realitate pasivă, deoarece în perioada care urmează invăŃămantului 
primar,adică gimnaziul şi continuând la liceu, apar anumite trăsături de personalitate, chiar de 
maturizare a gândirii. Aceasta face ca unii elevi  să-şi manifeste dorinŃa de autonomie şi chiar 
de a  acŃiona conform propriei voinŃe. 

Din discuŃiile avute cu elevii care au părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate am reŃinut 
următoarele aspecte: 

� degradarea relaŃiei copilului cu părintele rămas acasă; efectul pentru unii dintre copii 
este similar cu cel al pierderii unui părinte prin deces sau divorŃ; 

� aceşti copii au sănătatea psihică afectată; 
� au sentimente de deprimare; 
� se simt frecvent singuri, neglijaŃi şi nefericiŃi; 
� plâng mai frecvent decât ceilalŃi copii; 
� controlul insuficient asupra acestor copii şi problemele de natură emoŃională produsă 

de lipsa afectivităŃii parentale dezvoltă la elevi anumite tendinŃe deviante; 
� toŃi copii care au unul sau ambii părinŃi plecaŃi suferă de „avitaminoză afectivă” 
� aceşti copii se plasează în mai mică măsură între primii în clasă; 
� creşte numărul de absenŃe nemotivate; 
� o parte dintre aceşti elevi vor să abandoneze şcoala pentru a munci în străinătate; 
� dezmembrarea unor familii atunci când unul dintre soŃi a plecat la muncă în străinătate 

iar celălalt a rămas acasă. 
Singurul efect pozitiv al acestor plecări ale părinŃilor la muncă în străinătate ar fi o „stare 

materială mai bună”, condiŃii de locuit mai bune, telefon mobil, calculator, etc., dar toate 
acestea nu se reflectă şi în plan afectiv. 

Datele obŃinute în urma cercetării, supune analizei coroborate cu observarea 
comportamentului elevilor, cu discuŃiile avute cu elevii, părinŃii şi cadrele didactice la orele de 
consiliere psihopedagogică, au fost suficiente pentru a demonstra viabilitatea, cel puŃin 
parŃială a ipotezelor cercetării. Cercetarea în sine, analiza datelor şi discuŃiile separate cu 
fiecare subiect în parte au scos în evidenŃă necesitatea acordării unui interes mai mare faŃă de 
„consilierea educaŃională”, din partea instituŃiilor şcolare. 

  Consilierea psihopedagogică sau educaŃională este menită să faciliteze învăŃarea de către 
elevi a unor deprinderi şi abilităŃi care să le permită  adaptarea permanentă, printr-o schimbare 
evolutivă, la solicitările realităŃii. Beneficiari ai activităŃilor de consiliere psihopedagogică 
sunt toŃi elevii care parcurg diverse experienŃe de învăŃare în scopul formării şi dezvoltării 
propriei personalităŃi. 
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CALITATEA TEMELOR DATE  COPILULUI 
CU  TULBURARE DE DEFICIT DE ATENłIE SI HIPERACTIVITATE (ADHD) 

 
Institutor  Petre  Floriana 

Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu 
 

ADHD nu este o tulburare diagnosticată recent, ea a apărut in literatura medicală sub 
diferite denumiri încă din anul 1902: afectare cerebrală minimă, disfuncŃie cerebrală minimă, 
sindromul copilului hiperactiv si tulburare de deficit de atenŃie cu sau fară 
hiperactivitate.ADHD este o tulburare neuro-biologică provocată, probabil, de o combinaŃie 
de factori. PrezenŃa tulburării ADHD nu are legătură cu inteligenŃa, copii foarte inteligenŃi sau 
mai puŃin inteligenŃi pot avea ADHD. În prezent nu există nici o dovadă că factorii de mediu 
cauzează ADHD. Multe studii sugerează că ADHD este ereditar. Nu există nici un instrument 
de diagnostic care să poată stabili prezenŃa ADHD. Mai degrabă diagnosticul se bazează  pe 
colectarea de date, pe evaluarea exactă a tuturor informaŃiilor obiective disponibile, pe discuŃii 
structurate si nestructurate cu părinŃii şi cadrele didactice.În plus sunt necesare un consult 
medical şi o evaluare neuropsihiatrică, utilizând instrumente de diagnostic specific 
standardizate cum ar fi chestionare comportamentale şi scale de evaluare. 

Numeroase persoane cu ADHD au înregistrat succese importante în aproape toate 
domeniile de activitate. Oameni celebri posibili diagnosticaŃi cu ADHD sau cu dificultăŃi de 
invăŃare: Albert Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Beethoven, Louis Pasteur, 
Agatha Christie, John F. Kennedy, Prince Charles, Robin Williams, Tom Cruise, Sylvester 
Stallone. 

Temele sunt parte integrantă din viaŃa şcolară a oricărui copil, dar ele pot deveni un factor 
de stres în familia copilului cu ADHD atât pentru el cât şi pentru părinŃii săi. Profesorii 
trebuie să dea teme care pot fi efectuate eficient şi cu un efort minim. Ei trebuie să ia în 
considerare consecinŃele fizice şi emoŃionale ale afecŃiunii de care suferă elevul şi influenŃa 
acestora asupra capacităŃii elevului de a se concentra şi de a-şi finaliza temele. Elevii cu 
ADHD întâmpină multe dificultăŃi cum ar fi incapacitatea de a-şi începe temele sau de a le 
termina, chiar dacă petrec mai multe ore la masa de lucru. 

Probleme privind temele pentru acasă ale copiilor cu ADHD: 
• ei îşi notează incomplet sau deloc tema pentru acasă; 
• uită la şcoală obiectele şi cărŃile necesare efectuării temei pentru acasă; 
• nu pot începe să lucreze şi amână cât pot de mult; 
• îşi fac temele în grabă şi neglijent; 
• în timp ce lucrează, pierd timpul şi visează cu ochii deschişi; 
• fac pauze dese şi sunt în permanentă mişcare; 
• solicită prezenŃa cuiva în timp ce îşi fac temele; 
• ascund faptul că au teme sau spun că le-au făcut la şcoală; 
• se înfurie când vorbesc despre teme şi devin îmbufnaŃi; 
• uită conŃinutul şi termenul limită de predare a temei sau a unui proiect, drept pentru care 

le fac în ultimul moment şi lucrează neglijent; 
• uită să pună în ghiozdan tema finalizată sau uită să i-o înmâneze profesorului. 
PărinŃii sunt consideraŃi a fi sursa cea mai completă de informaŃii în legătura cu 

dezvoltarea anterioară şi adaptarea copilului, precum şi cu caracteristicile ADHD manifestate 
în familie. PărinŃii pot oferi informaŃii despre istoricul dezvoltării copilului, despre istoricul 
medical al acestuia, despre relaŃiile copilului cu grupul de aceeaşi vârstă.  

Sistemul temelor pentru acasă este un sistem triplu care îi include pe părinŃi, dascăli şi 
copii. Dacă unul dintre aceşti 3 factori nu îşi îndeplineşte bine rolul vor apărea probleme. 

Din acest motiv fiecare factor al sistemului ar trebui examinat separat. 
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ResponsabilităŃile 
profesorului 

ResponsabilităŃile copilului ResponsabilităŃile părinŃilor 

Să dea teme pentru acasă cu 
o Ńintă precisă 

Să înŃeleagă pe deplin tema Să fixeze ora potrivită 
pentru începerea temelor 

Să utilizeze temele ca 
modalitate de exersarea 
materiei predate in clasă 

Să aibă echipamentul necesar 
pentru efectuarea temei 

Să asigure un loc potrivit 
pentru efectuarea temelor 

Să furnizeze materialele 
necesare 

Să înceapă temele la ora 
potrivită 

Să furnizeze echipamentul 
necesar efectuarii temelor 

Să se asigure că tema este pe 
deplin inteleasă 

Să termine temele la ora 
estimată 

Să ia în considerare stilul de 
învăŃare al copilului 

Să motiveze copilul Să predea temele la 
momentul potrivit 

Să motiveze copilul 

Să corecteze şi  să înapoieze 
tema cât se poate de repede, 
însoŃită de comentarii 
pozitive 

Să cerceteze corecturile 
efectuate de profesor 

Să găsească explicaŃii logice 
pentru greşeli şi  să lucreze 
în plus cu copilul 

Să separe temele de sarcinile 
de lucru nefinalizate în clasă 

Să îşi asume responsabilitatea 
pentru tema şi pentru nota 
primită 

Să îi ofere pauze scurte 
pentru a-l ajuta să se 
concentreze 

Regulile sugerate pentru temele elevilor cu ADHD sunt numeroase iar modificarea acestora  
reprezintă un ajutor foarte mare pentru copii. 

1. insistaŃi ca elevul să aibă un carnet pentru notarea temelor. SolicitaŃi completarea 
zilnică a carnetului pentru teme şi asiguraŃi-vă că fiecare elev îşi notează corect toate temele 
pentru acasă. Dacă un elev nu poate face acest lucru, profesorul ar trebui să îl ajute. 

2. utilizaŃi fişe de teme pentru comunicarea cu părinŃii. Dascălul ar trebui să îşi noteze 
iniŃialele în carnetul de teme zilnic pentru a certifica faptul că tema a fost copiată corect. 
PărinŃii ar trebui să semneze de luare la cunoştinŃă. Această procedură elimină posibilitatea 
unor acuzaŃii nedrepte în cazul în care tema “se rătăceşte” între casă şi şcoală. 

FIŞA DE OBSERVAłIE  PENTRU TEMELE PENTRU ACASĂ 
DATA……………………. 

Materia Tema  Data 
efectuării 

Data 
presării 

IniŃialele 
profesorului  

CărŃi, 
materiale 
necesare 

In ghioz 
dan 

Finali 
zat  

IniŃiale 
părinti 

In 
ghioz
dan  

          
          
          
          
          
          
          
          

Proiecte speciale de finalizat    
Test pentru care trebuie să 
studieze mâine/date ulterioare  

  

Materiale/haine pentru 
evenimente speciale  

  

Remarci ale profesorului sau 
alte solicitări  
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3. Uşurarea problemelor temelor. Elevii cu ADHD lucrează încet şi devin foarte 
nemulŃumiŃi. Dându-le ca temă la matematică numai probleme cu numere fără soŃ, dascălul îi 
va ajuta să demonstreze ce au învăŃat în clasă fără a-i împovăra prea tare. Tipuri de exerciŃii: 

- cereŃi elevilor să realizeze şi să coloreze propriile lor diagrame sau mici postere. 
ÎncurajaŃi-i să utilizeze carduri realizate şi colorate de ei cuprinzând abilităŃi matematice 
specifice, concepte, reguli, formule, (realizaŃi tabele cu tabla înmulŃirii de dimensiuni mici cât 
să încapă într-un portofel); 

- cereŃi elevilor să folosească jurnale pentru matematică. Aici elevii vor nota ceea ce 
învaŃă şi lucrurile de care nu sunt siguri. Scrisul şi reprezentările ar trebui încurajate astfel 
încât elevii să poată explica ceea ce gândesc. Jurnalul va oferi o imagine a ceea ce ştiu elevii 
şi a ceea ce trebuie să înveŃe. 

4. Timpul alocat temelor nu ar trebui să fie mai mare decât în cazul celorlalŃi copii. Din 
cauza incapacităŃii de a începe, a pauzelor prea numeroase şi a faptului că îşi pierd interesul, 
copiii cu   ADHD îşi pot petrece mai mult timp pentru efectuarea temelor în comparaŃie cu 
alŃi copii. Care este volumul recomandat de teme? MulŃi educatori cred că temele sunt foarte 
eficiente pentru majoritatea copiilor din primele 3 clase primare dacă sunt efectuate în mai 
puŃin de 20 de minute în fiecare zi de şcoală. Din clasa a IV-a până în clasa a VI-a, mulŃi 
educatori recomandă între 20 si 40 de minute de teme pe zi iar din clasa a VII-a până în clasa 
a IX-a se recomandă până la 2 ore pe zi. 

Dacă elevul cu ADHD nu poate finaliza tema la timp, profesorul poate fi tolerant şi 
flexibil permiŃându-i elevului să predea tema la o dată ulterioară. 

5. ConŃinutul ar trebui să fie adecvat. ConŃinutul temelor nu ar trebui să provoace o 
reacŃie de rezistenŃă din cauza faptului că este foarte dificil sau foarte extins. Nu ar trebui să 
fie plictisitor, prea uşor, prea scurt sau repetitive. 

6. ReduceŃi volumul temelor scrise. Copiii cu  ADHD pot întâmpina dificultăŃi la temele 
scrise şi la exprimarea propriilor idei într-un text. Din acest motiv este foarte important să nu 
li se dea prea multe teme scrise. 

ModalităŃi de reducere a volumului temelor scrise: 
• scrieŃi doar răspunsurile. Problemele de matematică şi întrebările nu ar trebui rescrise 

din carte; 
• scrieŃi doar răspunsurile corecte. În loc să se scrie fiecare întrebare sau enunŃ se scriu 

doar răspunsurile corecte. Scopul nu este acela de a copia întrebările, ci de a observa dacă 
elevul poate găsi răspunsul corect; 
• completarea spaŃiilor libere. Întrebările privitoare la istorie, aranjarea după criterii 

ştiinŃifice, problemele de matematică ar trebui fotocopiate şi nu scrise integral; 
• temele scrise pot fi înlocuite cu activităŃi creative: înregistrarea descrierii unei cărŃi, 

ilustrarea unei poezii printr-un desen sau realizarea unei machete. 
7. Proiectele pe termen lung şi temele semestriale pot fi subâmpărŃite.Copiii cu ADHD au 

dificultăŃi în ceea ce priveşte proiectele pe termen lung şi temele semestriale datorită 
incapacităŃii lor de a-şi planifica munca şi de a-şi folosi eficient timpul. Proiectele pe termen 
lung pot fi împărŃite pe etape, cum ar fi cercetarea, acumularea de date, întocmirea unei schiŃe 
şi fiecare etapă poate avea termene separate de predare, fiind notată separat. 

8. Oferirea unui indiciu pentru sarcinile dificile. Un alt motiv pentru care elevii cu ADHD 
sunt lenŃi este acela că se plictisesc dacă au proiecte lungi şi care implică multe etape. Ei nu 
au capacitatea să îşi fragmenteze temele. Uneori ei nu ştiu de unde să înceapă. Un ghid care să 
le indice calea de urmat îi va ajuta foarte mult. De exemplu, profesorul va discuta paşii 
necesari pentru efectuarea temei, îi va nota pe tablă şi le va cere elevilor să-i copieze în caiete. 
Dacă profesorul observă că elevul nu poate să înceapă, va discuta cu el paşii necesari şi îi va 
scrie pe o diagramă folosind figuri geometrice. 
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9. Teme cu întrebări care solicită gândirea. În locul temelor cu întrebări recapitulative în 
clasă sau al căror răspuns se găseşte cu uşurinŃă în manuale, mai utile ar fi temele cu întrebări 
care îi vor obliga pe elevi să gândească şi îi vor ajuta în acest fel să-şi îmbunătăŃească 
capacitatea de a gândi, trezindu-le şi dorinŃa de a lucra. 

10. Calitatea este preferabilă cantităŃii. Este preferabil ca un elev să dea puŃine răspunsuri 
bune decât multe raspunsuri slabe. Majoritatea dascălilor au trei obiective în ceea ce priveşte 
tema: rapiditate, finalizare şi corectitudine. Să spunem că un profesor doreşte ca elevii să 
rezolve 30 de probleme pentru ziua următoare. Copiii cu ADHD lucrează încet şi rezolvă mai 
puŃine probleme. Dacă se schimbă în mod rezonabil, dificultatea problemelor şi durata temei, 
se pot obŃine mai multe rezultate bune. De exemplu, scrieŃi 3 propoziŃii interesante şi 
complete care să conŃină mai puŃin de 2 greşeli de ortografie fiecare. 

11. Nu ar trebui să avem aşteptări prea mari înainte ca elevul să atingă un anumit nivel de 
reuşită. Pe măsură ce succesele se înmulŃesc, poate fi mărit volumul şi gradul de dificultate al 
temelor. 

12. Lista de control a greşelilor frecvente. OferiŃi elevilor cu ADHD o listă de control 
cuprinzând greşelile pe care le face frecvent în temele scrise, greşeli de punctuaŃie sau scriere 
cu litera mare, greşeli de adunare sau scădere sau alte greşeli. ExplicaŃi elevului cum să 
utilizeze aceasta listă atunci când face lectura de control a temei acasă sau la şcoală. 

13. ProgramaŃi momentul la care va fi luată ultima doză de medicament. Dacă elevul ia 
medicamente, sugeraŃi părinŃilor ca ultima doză să fie luată astfel încât elevul să se poată 
concentra asupra efectuării temelor. 

Cum arată tema potrivită pentru elevii cu ADHD ? 
S-a observat că profesorii dau 2 tipuri de teme: întrebări sau probleme din manuale şi fişe 

de lucru. Elevii spun că aceste tipuri de teme sunt plictisitoare. Plictiseala conduce la: 
 - diminuarea atenŃiei pentru teme; 
- creşterea numărului de greşeli; 
- diminuarea motivaŃiei elevului; 
- atitudine negativă a elevului faŃă de şcoală. 
    Profesorul poate oferi recompense elevului cu ADHD care reuşeşte să termine temele 

şi să le predea la timp, care îşi aduce toate materialele şi obiectele necesare la şcoală şi care 
participă activ la ora de curs. Dascălul poate mări motivaŃia elevului utilizând întăriri pozitive 
şi poate trimite părinŃilor elevului cu ADHD un raport săptămânal sau lunar prin care să îi 
informeze în legătură cu progresele înregistrate de elev : 

Raport de progres săptămânal  
DEPRINDERI DE LUCRU  
 

- A lucrat serios pentru a-şi finaliza 
temele!S-a descurcat grozav! 
- A  participat la lecŃii şi şi-a utilizat timpul 
eficient cea mai mare parte a săptămânii 
- Temele au fost finalizate aşa şi aşa în 
această săptămână. 
- Nu a reuşit să termine sarcinile de lucru  
- Este necesară o întrevedere cu părinŃii.  

COMPORTAMENT  
 

- Purtare excelentă !S-a străduit mult toată 
săptămâna. 
- Purtare acceptabilă în cea mai mare parte 
a săptămânii 
- Purtare aşa şi aşa săptămâna aceasta 
- Probleme de comportament, săptămână 
dificilă 
- Este necesară o consultaŃie cu părinŃii! 

 
Temele bune ajută la diminuarea plictiselii. Ele ar trebui: 

- să fie relevante pentru elev, nu prea grele, nu prea lungi sau repetitive; 
- să fie scurte, finalizabile într-un timp rezonabil, 
- să reia materia predată în clasă şi să nu introducă materia nouă, 
- să fie date alternativ, într-o zi teme la matematică şi în altă zi teme la lectură, 
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- să fie uneori şi la alegerea elevului. De exemplu, să poată alege un subiect de eseu 
dintre 2 sau 3 propuse; 

- să fie formulate astfel încât elevul să-şi poată demonstra nivelul de competenŃă în 
diferite moduri şi altfel decât prin scriere, dictaŃi informaŃiile învăŃate şi înregistraŃi-le pe o 
casetă. 

    Iată că există numeroase modalităŃi , sugestii şi strategii pentru a-i sprijini pe copiii şi 
tinerii cu ADHD şi pentru a le îmbogăŃi viaŃa.În fiecare zi putem învăŃa ceva nou despre 
ADHD şi asta datorită muncii educatorilor, medicilor, medicilor psihiatrii care s-au dedicat 
înŃelegerii ADHD şi ameliorării tratamentului său. 
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JOCUL DE ROL – CADRU PROPICE PENTRU ÎNVĂłAREA ACTIVĂ, 
ATRACTIVĂ, CREATIVĂ ŞI PARTICIPATIVĂ 

 
  Înv. Dumitrescu Maricica                         

 Colegiul NaŃional,,Mihai Eminescu, Structură: Şcoala Nr. 2 
ConstanŃa 

 
Practicile numite generic joc de rol au fost utilizate iniŃial de G.H.Mead ca instrumente 

de analiză filozofică. După anul 1921 psihologul şi sociologul American J.I.Moreno a utilizat 
psihodrama ca terapie pentru anumite tulburări de personalitate şi a publicat concluziile sale 
în 1933 în lucrarea Who shall Survin?. După apariŃia cărŃii, dramatizarea şi jocul de rol au 
început să fie utilizate ca metode didactice. Metoda jocului de rol se bazează pe idea că se 
poate învăŃa nu numai din experienŃa directă, ci şi din cea simulată. Jocul implică un 
ansamblu de acŃiuni şi procese psihice care trezesc copilului buna dispoziŃie, bucuria, creând 
atmosfera favorabilă unei desfăşurări a activităŃii. Având dulcea iluzie că se joacă, elevul 
participă activ la propria lui formare, achiziŃionând cunoştinŃe, formându-şi atitudini şi 
comportamente. Prin folosirea acestei metode copilul este pus în situaŃia de a deveni un 
« actor » care trebuie să interpreteze anumite roluri, fapt ce duce la stimularea anumitor 
procese psihice necesare formării comportamentelor cerute de rol. 

Jocul de rol, ca metodă didactică, are o multime de avantaje: 
• permite manifestarea deprinderilor practice, exprimarea ideilor şi  
• sentimentelor prin simularea unei experienŃe reale de viaŃă; 
• stimulează dialogul, acŃiunea şi interactiunea indivizilor; 
• facilitează formarea spiritului de echipă; 
• facilitează dezvoltarea atitudinilor pozitive faŃă de oameni şi problemele  
• reale cu care aceştia se confruntă; 
• permite observarea modului de comportare a indivizilor în anumite situaŃii; 
• determină modificarea conduitei şi asumarea responsabilităŃii; 
• oferă posibilitatea de a face faŃă mai uşor unor situaŃii noi şi dificile; 
• facilitează răspunsul spontan şi reacŃia adecvată într-o situaŃie; 
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• primirea unui feed-back despre comportamentul şi competenŃa personală. 
Prin jocul de rol elevii se transpun în diferite ipostaze ale vieŃii sociale reale, cu scopul de 

a exersa diferite comportamente si de a dobândi abilităŃi diverse: de a acŃiona conform unei 
anumite poziŃii sau funcŃii sociale; de a rezolva pozitiv anumite situaŃii-problemă; de a-şi 
adecva comportamentul în situaŃii similare. În măsura în care elevii explorează realitatea, ei 
înŃeleg şi se identifică cu personajele ale căror roluri le interpretează şi vor fi capabili să-şi 
evalueze propriile acŃiuni şi să înveŃe din situaŃia simulată. 

În organizarea jocului de roluri trebuiesc parcurse mai multe etape: 
• identificarea situaŃiei ce va fi simulată; 
• stabilirea statusurilor şi rolurilor implicate în situaŃia reală; 
• conceperea scenariului jocului; 
• formularea obiectivelor concrete ale activităŃii şi discutarea lor cu elevii; 
• prezentarea subiectului scenariului; 
• descrierea situaŃiei ce va fi jucată şi a personajelor; 
• alegerea actorilor şi a observatorilor; distribuirea rolurilor în funcŃie de aspiraŃiile, 

aptitudinile, preferinŃele fiecărui participant pentru ca nici unul să nu se simtă umilit sau 
frustrat; 

• familiarizarea elevilor cu sarcinile şi rolurile; 
• crearea, interiorizarea şi învăŃarea rolurilor, conceperea modului de interpretare; 
• derularea jocului de rol; sprijinirea elevilor să nu devieze de la rol, să evite conflictele, 

blocajele cognitive şi emoŃionale şi asigurarea unui climat plăcut; 
• urmărirea jocului de către observatori pe baza unei fişe de observare; 
• analiza jocului de roluri prin intervievarea actorilor, discutarea conŃinutului şi a 

comportamentului de rol. 
Pregătirea,   complexitatea,   structura,   lungimea   rolurilor   şi   nerespectarea 

scenariului sau a instrucŃiunilor constituie obstacole greu de depăşit de către elevi. 
Succesul “jucării rolurilor” depinde de pregătirea atentă, de dirijarea, derularea şi 

procesarea jocului.  
Utilizarea jocului de rol în orele de limba română 
În şcoală, elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să şi înveŃe să iniŃieze o 

conversaŃie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi 
argumenteze ideile şi atitudinile, să exerseze convenŃiile unei comunicări civilizate şi să 
interiorizeze valoarea comunicării. Elevii învaŃă cel mai bine când sunt implicaŃi în grupuri 
mici de conversaŃie şi în sarcini de dialog construite pe contexte naturale şi autentice. În 
sprijinul acestor lucruri vine jocul de rol, care: 

• încurajează exprimarea ideilor, a opiniilor şi a sentimentelor; 
• creează un cadru relativ confortabil de comunicare, astfel încât elevii sunt puşi în 

situaŃia de a-şi înŃelege propriile gânduri  şi pe ale celorlalŃi; 
• activizează, îmbogăŃeste şi nuanŃează vocabularul; 
• dezvoltă gândirea logică, creatoare şi memoria voluntară; 
• stimulează imaginaŃia şi spiritul creator; 
• consolidează deprinderile de exprimare orală; 
• stimulează procesele psihice. 
Spre deosebire de alte discipline, utilizarea jocului de rol în lecŃiile de limba română nu 

ridică probleme deosebite datorită, pe de o parte, existenŃei scenariilor (lecturile prezentate în 
manual), iar pe de alta parte, a faptului că rolurile asumate  prezintă situaŃii reale de viaŃă, 
situaŃii în care copilul este prezent zi de zi.    

El poate fi integrat metodic în activitatea didactică astfel: în partea introductivă, pe 
parcursul activităŃii, la sfărşitul activităŃii şi pe parcursul unei lecŃii, cu pregătire prealabilă. 
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Fiind o metodă activă, jocul de rol contribuie la valorificarea în condiŃii şi forme noi a 
cunoştinŃelor pe care elevii le posedă, la formarea unor conduite, atitudini şi comportamente 
necesare în viaŃă.  

Jocuri de rol desfăşurate în orele de limba română  
SituaŃia simulată: Folosirea formulelor de adresare 
Stabilirea statusurilor şi a rolurilor: - bibliotecar 
                                                             - elev 
Conceperea scenariului: ImaginaŃi-vă un dialog în cadrul unei vizite la bibliotecă, în 

care să folosiŃi următoarele formule de adresare: 
    -    de salut; 
- de prezentare; 
- de adresare a unei cereri, rugăminŃi; 
- de mulŃumire. 
Formularea obiectivelor: Pe parcursul jocului elevii vor trebui: 
O1 – să creeze şi să analizeze replici; 
O2 – să pună întrebări şi să formuleze răspunsuri; 
O3 – să folosească formulele de adresare potrivite situaŃiei simulate. 
Prezentarea situaŃiei şi a personajelor: “MergeŃi la bibliotecă pentru a împrumuta o 

carte. CreaŃi replici pentru această situaŃie.” 
Distribuirea rolurilor: Se vor forma grupe de câte doi elevi în care unul este bibliotecarul 

iar altul cititorul. Elevii optează singuri pentru unul din cele două roluri. 
Desfăşurarea jocului: Cei doi elevi din fiecare grupă simulează situaŃia prezentată, 

având libertatea de a improviza. 
Analiza jocului: Observatorii (elevii clasei) îi spun părerea cu privire la comportamentul 

actorilor şi la modul în care au folosit şi integrat în dialog formulele de adresare. 
 
Bibliografie: 
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Personalitatea nu este dată la naştere; de la premisele biologice unice, fiecare copil 
construieşte anumite trăsături în funcŃie de şirul ireparabil al experienŃelor trăite în mediul 
natural şi social. Primul „cerc social”pe care-l cunoaşte copilul este familia; la 
comportamentul părinŃilor, al fraŃilor, el va da anumite răspunsuri, care, prin repere, vor 
conduce la constituirea unor însuşiri de personalitate. 

Personalitatea elevului reprezintă factorul fundamental al reuşitei şcolare. În cadrul 
acesteia vom distinge: factori fizici (starea de sănătate, rezistenŃa la efort, potenŃialul genetic) 
şi factori psihici, intelectuali (memorie, gândire, atenŃie), motivaŃia, interesele, atitudinile, 
trăsăturile de personalitate. 
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În relaŃia învăŃător-elev trebuie avută în vedere, nu în ultimul rând, şi personalitatea 
elevilor. Comportarea învăŃătorului în clasă este condiŃionată, în mare măsură, şi de atmosfera 
existentă, de comportarea elevilor. Contează, totodată, şi opiniile, valorile, atitudinile şi 
caracteristicile personale ale cadrului didactic. Fiecare învăŃător personifică rolul într-o 
manieră originală şi ajunge în cele din urmă la un stil propriu în actul comunicării 
educaŃionale. 

Avem o mare răspundere morală faŃă de copiii care ne sunt încredinŃaŃi ca elevi. 
Atitudinea şi strădaniile noastre vor avea efecte deosebit de importante asupra procesului 
maturizării copilului. Unul dintre principalii factori care contribuie la angajarea copilului în 
activitatea de învăŃare este exemplul pe care îl poate desprinde din însăşi viaŃa şi comportarea 
învăŃătorului său. ÎnvăŃătorul este, pentru elev, modelul pe care îl imită. Nu există elev care să 
nu caute să îşi imite învăŃătorul în atitudini, gesturi, ticuri, îmbrăcăminte etc.  

Se poate spune că învăŃătorul, prin contactul direct cu elevii şi familiile lor, este cel care 
înŃelege cel mai bine toate transformările care s-au petrecut în structura familiei în ultimii ani 
(ocupaŃiile membrilor familiei, nivelul de trai al acestora). Totodată cadrele didactice sunt 
martorele faptului că unii dintre elevi şi familiile lor sunt victimele marginalizării sau 
discriminării din cauza statutului lor socio-economic sau al apartenenŃei la un grup etnic 
minoritar, şansele lor de a reuşi în viaŃa socială şi profesională depinzând în mare măsură şi 
de cât de multă voinŃă şi interes există din partea comunităŃii pentru a-i sprijini.  

Cadrele didactice joacă un rol cheie în aceste situaŃii, atunci când vorbim despre coeziune 
socială şi despre responsabilitatea civică de a dezvolta o reŃea de comunicare ce ar putea 
conduce la implementarea unor reale acŃiuni de sprijinire a elevilor şi a familiilor lor.  

RelaŃia şcoală – familie devine unul dintre aspectele cele mai importante, astfel partenerii 
comunităŃii pot fi mobilizaŃi şi pot acŃiona pentru a-i sprijini pe elevi şi familiile lor pentru a 
depăşi problemele cu care se confruntă, fie ele sociale, economice sau culturale. Şcoala este 
unul dintre cele mai importante locuri în care colaborarea cu comunitatea se poate realiza, 
tocmai datorită faptului că ea se află în contact permanent atât cu elevii şi familiile lor, cât şi 
cu ceilalŃi factori sociali.   

Un învăŃător bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaŃia învăŃător – elev 
să fie cât mai eficientă. ÎnvăŃătorul trebuie să-i dea încredere elevului în forŃele sale, să prindă 
curaj, să-l facă să se implice în relaŃia de comunicare, să reuşească să-l antreneze într-o 
discuŃie constructivă. ÎnvăŃătorul trebuie să Ńină seama de opiniile elevilor, de dorinŃele 
acestora, de personalitatea fiecăruia în parte. Rolul învăŃătorului rămâne mereu în prim plan în 
formarea personalităŃii elevilor. Cu toate că a sporit şi influenŃa altor factori în procesul 
educaŃiei, învăŃătorul îşi  păstrează numeroase prerogative în acest domeniu, el fiind 
principalul modelator a personalităŃii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite 
externe, până la formularea aspiraŃiilor şi a idealurilor  lor de viaŃă. 

Trăim într-o societate nouă greu de trăit, unde omul uită de cel de lângă el şi nu-l ajută, 
nu-l sprijină, încercând să trăiască doar pentru el. Noi, cadrele didactice, trebuie să-i învăŃăm 
pe elevi să-i respecte, să-i ajute pe oamenii de lângă ei.  

Copiii care au probleme sociale întâmpină greutăŃi în învăŃare, adaptare, de aceea trebuie 
făcut ceva pentru înlăturarea acestor probleme. Unii dintre elevii noştri care stau fără ambii 
părinŃi sunt deprimaŃi, au rezultate slabe la învăŃătură şi ajung să abandoneze şcoala. AlŃi copii 
care provin din familii monoparentale au rămas fără niciun sprijin în urma plecării singurului 
părinte la muncă în afara Ńării.  

Au fost semnalate cazuri în care copiii au suferit în urma plecării părinŃilor la muncă în 
străinătate (plâns, refuz de a dialoga, de a răspunde la ore, retragere faŃă de colegii de joacă). 
În această situaŃie unii dintre copii sunt nesiguri, temători, de aceea ei necesită o mai mare 
atenŃie şi protejare, spre deosebire de copiii care provin din familii unite şi afectuoase, care 
beneficiază de o experienŃă pozitivă datorită căreia sunt mai încrezători şi au mai multă 
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încredere atât în forŃele proprii, cât şi în ceilalŃi. Noi, cadrele didactice, trebuie să fim 
răbdătoare cu aceşti copii, să le dăruim mai multă căldură şi să le transmitem un sentiment de 
stabilitate. 

Un alt semnal de alarmă, în cazul elevilor cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate, este 
numărul mare de absenŃe nemotivate. Aici intervine rolul poliŃiei în prevenirea abandonului, 
se fac multe întâlniri unde au loc discuŃii cu părinŃii, cu tutorii legali ai elevilor, vizite la 
domiciliul elevilor care frecventează rar şcoala. Pe lângă poliŃie intervine şi asistentul social 
din cadrul primăriei. Acesta îi consiliază atât pe copii, cât şi pe tutorii  lor, verifică condiŃiile 
de trai ale copilului rămas în grija unui tutore.  

În calitate de asistent social realizează studii de caz în următoarele situaŃii: în cazul 
elevilor cu părinŃi decedaŃi, elevi cu probleme  de adaptare sau socializare, al celor care au 
suferit şocuri emoŃionale şi manifestări de comportament, etc. 

ÎntrebaŃi ce vor să facă după terminarea studiilor, unii dintre copii au declarat că vor să 
plece şi ei în străinătate (afirmă că dorinŃa de a pleca peste graniŃe este, cel mai probabil, 
motivată de dorul de părinŃi).          

Cadrelor didactice le revine o sarcină deosebit de importantă în ajutorarea copiilor care au 
părinŃii plecaŃi la muncă în străinătate. Cadrele didactice trebuie să fie apropiate de elevi, să se 
identifice cu viaŃa şi activitatea lor, în felul acesta cunoscându-i sub toate aspectele, pornind 
de la mediul în care trăiesc, de la modul de viaŃă familial. Plecându-ne urechea şi inima la 
preocupările şi gândurile elevilor noştri îi înŃelegem mai bine, îi apropiem mai mult, ceea ce 
va avea influenŃă asupra procesului de învăŃare. DiscuŃiile cu aceşti copii, atât în orele de 
consiliere, cât şi în afara orelor, în particular, sunt necesare pentru a simŃi mereu ce se 
întâmplă cu ei în fiecare moment, pentru a le oferi sprijinul în depăşirea dificultăŃilor. Bunicii 
sau rudele nu mai au răbdarea necesară, au de rezolvat probleme gospodăreşti, iar copiilor nu 
li se mai acordă atenŃia necesară.  

Copiii au nevoie de multă dragoste. În calitate de cadre didactice avem la îndemână mai 
multe modalităŃi care să le confere elevilor acel sentiment de siguranŃă, de încredere şi 
încurajare a propriilor forŃe, lăudându-i şi stimulându-i pentru orice performanŃă, antrenându-i 
în diferite activităŃi care le dezvoltă responsabilitatea şi personalitatea. 

ImportanŃa cadrelor didactice în relaŃia de colaborare cu familia: 
- oferă dovezi, documente cu privire la progresul copiilor; 
- ajută familiile să devină mai implicate în educarea copiilor; 
- ajută familiile să determine care sunt interesele şi scopurile copiilor pe termen lung; 
- îi învaŃă şi întăresc deprinderile sociale ale elevilor, în aşa fel încât aceştia să aibă 

succes în comunitatea în care trăiesc familiile lor; 
- prezintă familiilor comportamentele inadecvate ale copiilor; 
- localizează şi diseminează date importante educaŃionale şi comunitare care sprijină 

familia să fie la curent cu orice cunoştinŃe necesare copiilor lor; 
- oferă o mână de ajutor şi sprijină orice familie; 
- cadrele didactice Ńin legătura telefonică cu părinŃii şi o strânsă legătură cu persoanele în 

grija cărora au rămas copiii. 
Cercetările relevă că disfuncŃiile familiale îi afectează pe toŃi, începând cu preşcolarul şi 

terminând cu adolescentul. În cazul şcolarilor, există pericolul suprasolicitării emoŃionale şi 
fizice. Unii psihologi au divizat reacŃia la separare în felul următor: 

1.  Faza de şoc: presupune o reacŃie de negare a realităŃii. Este o stare tampon, o protecŃie 
naturală folosită de psihic pentru a face faŃă şocului. Copiii pot nega realitatea şi ajung să se 
bucure de amintirile pe care le au, să privească pozele cu familia, fiind capabili de orice 
compromis pentru a-şi vedea părintele sau cel puŃin pentru a-i auzi vocea la telefon. 

2.  Faza de suferinŃă şi dezorganizare: este perioada în care se resimte impactul 
pierderii relaŃiei cu cel drag. Durerea este intensă şi caracterizată prin suferinŃă emoŃională 
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acută, depresie, gânduri suicidale, tulburări de somn, anxietate, sentiment de abandon, 
vinovăŃie, furie, afectarea imaginii de sine. 

3.  Faza de reorganizare: reprezintă trecerea de la o stare de mâhnire intensă la cea de 
tristeŃe moderată. 

4  Faza de acceptare: este etapa în care copiii acceptă situaŃia şi realitatea, încercând să-
şi gestioneze propria viaŃă, cu mici susŃineri din partea îngrijitorilor de moment. 

Unii elevii cu părinŃii plecaŃi să lucreze în altă Ńară au rezultate bune la şcoală şi au  
frecvenŃă bună.  

Noi, cadrele didactice am hotărât  să identificăm ce nevoi au copiii cu părinŃii plecaŃi în 
străinătate şi să-i sprijinim. S-au propus mai multe activităŃi care să se desfăşoare în funcŃie de 
nevoile copiilor şi ale tutorilor. Acestea s-au concretizat în consilierea copiilor pe teme de 
autocunoaştere, în scopul descoperirii calităŃilor şi a le pune în valoare, intercunoaşterea 
pentru identificarea caracteristicilor comune ale copiilor, dezvoltarea imaginaŃiei si a 
creativităŃii în lucrări practice, care ulterior au fost trimise părinŃilor cu diverse ocazii, 
identificarea aşteptărilor pe care le au unii copii de la ceilalŃi, verificarea nevoilor copiilor, 
organizarea timpului, cum se pregăteşte corect o temă acasă, evitarea factorilor perturbatori, 
sugestii practice pentru diferite discipline, concursuri cu premii, întâlniri cu cadrele medicale 
şi ale poliŃiei pentru combaterea abandonului. S-au desfăşurat schimburi de experienŃă cu 
şcoli din judeŃ şi din Ńară, care au condus la stabilirea unor legături între copii, scopul fiind 
acela de a-i învăŃa să comunice, să se descurce în orice situaŃie. 

S-au întocmit fişe de caracterizare psihopedagogică pentru copii, pentru cunoaşterea 
amănunŃită a  profilului psihologic şi a măsurilor ce se impun în acest sens.  

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăŃirea cunoştinŃelor copiilor despre frumuseŃile 
Ńării, respectul pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin intermediul acestor activităŃi se 
realizează o evadare de la un mediul familial îngrădit şi lipsit de afectivitate cu care elevul era 
obişnuit către un mediu relaxant, plăcut şi educativ, care oferă noi orizonturi de cunoaştere.  

În activităŃile extraşcolare accentul  trece de la informativ pe formativ. Elevii desfăşoară 
excursii în împrejurimi, vizite în parteneriat la şcolile vecine, prilej dat elevilor de a se 
socializa, de a-şi însuşi reguli de comportament într-o vizită. Elevii  participă  la excursii 
sponsorizate, beneficiază de rechizite şi burse sociale, participă la concursuri şcolare cu 
desene, colaje, machete, obŃinând premii importante.  Participă la activităŃi desfăşurate la 
nivel de şcoală, exemplu: „Ziua Mării Negre” , „Mihai Eminescu”, „Ziua Unirii – 24  
Ianuarie”, marcarea unor evenimente din calendarul ecologic, unde recită poezii, participă cu 
desene, obŃinând premii importante. 

Căutăm ca în timpul liber să fie în preajma colegilor, a prietenilor, să aibă activităŃi 
folositoare lor: plimbări în împrejurimi, în parcuri, jocuri educative, astfel aşteptarea şi dorul 
de părinŃi să fie mai uşoare. 

S-a Ńinut legătura permanent cu tutorii copiilor ce au părinŃii plecaŃi în străinătate, au avut 
loc adunări, dezbateri, referate, activităŃi. Copiii sunt sub observaŃie permanentă atât în şcoală, 
cât şi acasă, se lucrează după ore cu ei suplimentar, se Ńine legătura cu cei care se ocupă de 
aceşti copii, dar şi cu părinŃii, se descoperă noi talente şi aptitudini cu scopul de a le dezvolta.  
PărinŃii sunt interesaŃi doar de faptul că asigură din punct de vedere financiar nevoile copilului 
şi uită că înainte de orice pentru ei cea mai importantă este dragostea pe care o pot primi 
copiii de la ei şi nu de la alte grade de rudenie. PuŃini părinŃi renunŃă la banii pe care îi câştigă 
în străinătate ca să fie alături de copil. 

Trebuie consiliaŃi părinŃii ca să înŃeleagă că plecatul la muncă în străinătate este o formă 
de abandon care generează traume care îi vor afecta pe copii. Dezamăgirile de acum au un 
efect negativ, urmând să fie resimŃite, ulterior, la vârsta maturităŃii, prin incapacitatea de a 
face faŃă încercărilor vieŃii. Familia a avut şi are un rol important în viaŃa copilului. Acest fapt 
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a fost recunoscut abia mai târziu de unele familii care au plecat în străinătate, lăsând copiii cu 
bunicii sau cu neamurile.    

Un rol important în viaŃa copilului îl are relaŃia mamă – copil. Copiii mici despărŃiŃi de 
mama lor vor avea probleme în dezvoltare:  

- copilul se simte abandonat, părăsit, dorul de părinŃi îl face să se izoleze; 
- devine irascibil, convins fiind că i s-a făcut o mare nedreptate; 
- îşi neglijează pregătirea pentru şcoală; 
- poate intra în grupuri periculoase; 
- simte nevoia să le arate colegilor că nu le este inferior şi încearcă să arate prin diverse 

gesturi, mai ales dacă părinŃii îi trimit bani; 
- au fost cazuri extreme când copiii au fugit de la persoanele în grija cărora au fost lăsaŃi; 
- lipsa afectivităŃii parentale poate avea consecinŃe pe termen lung, poate influenŃa 

dezvoltarea normală a copilului, atât în privinŃa dezvoltării fizice, cât şi a celei psihice; 
- lipsa posibilităŃii de a se consulta cu cineva în luarea unor decizii importante; 
- copiii pot ajunge să aibă comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta de copil; 
- de multe ori s-a întâmplat ca familia să se destrame, de aici decurgând o altă serie de 

efecte negative asupra copilului;  
- se întâmplă ca familia la care rămâne copilul să fie interesată doar de avantajele 

materiale pe care le are de pe urma acestuia, lăsând libertate totală copilului; 
- există cazuri şi mai grave, când aceşti copii sunt părăsiŃi total.  
Aceşti copiii suferă mult din cauza lipsei părinŃilor, încât ajung să se îmbolnăvească.  
Această situaŃie se poate ameliora prin sentimentul de dragoste, de înŃelegere, de 

afecŃiune oferit de cei aflaŃi în jurul lui. Din acest motiv se pune accent pe o cooperare 
permanentă între părinŃi şi cadrele didactice şi, în cazul părinŃilor la care se observă atitudini 
indezirabile faŃă de copiii lor, li se oferă acestora servicii speciale, cum ar fi: asistenŃă, 
consiliere etc.  

Familia şi şcoala au un rol important în educarea copilului atât preşcolar, cât şi şcolar. 
Trebuie menŃionat şi faptul că aceşti copii sunt despărŃiŃi de părinŃii lor uneori în perioade 

în care ar avea cea mai mare nevoie de ei, iar un părinte nu poate fi înlocuit niciodată cu o altă 
persoană în totalitate. 

Rolul învăŃătorului este acela de a pregăti elevi responsabili, care ştiu să analizeze 
probleme controversate, să-şi exprime opinia, trebuie să-i înveŃe pe elevi să participe la viaŃa 
comunităŃii, să le pese de lumea în care trăiesc. 

Copiii suportă consecinŃele sărăciei, fiind neglijaŃi în dreptul lor de a fi informaŃi şi de a 
beneficia de acces la servicii de educaŃie, sănătate, odihnă şi activităŃi recreative, la un mediu 
sigur, la oportunităŃi de participare şi exprimare a opiniei. Ei devin victimele condiŃiilor şi 
deprinderilor comportamentale ce le pun în pericol bunăstarea fizică, intelectuală, emoŃională, 
socială. Societatea se confruntă cu prezenŃa unui număr mare de copii şi tineri marginalizaŃi, 
cu probleme de sănătate, cu probleme sociale. Copiii se confruntă cu dificultăŃi de a-şi 
valorifica la maxim potenŃialul de dezvoltare (fizic, socio-emoŃional, intelectual), îşi petrec 
într-un mod defectuos timpul liber. 

Încercăm să-i menŃinem cât mai aproape de noi cu activităŃi plăcute, atractive şi 
educative. Cântatul, ca şi vorbirea, este o manifestare fundamentală a fiinŃei umane. Cântatul, 
cea mai importantă activitate a copiilor la ora de educaŃie muzicală, constituie pentru cei mai 
mulŃi o acŃiune stimulatoare, care le mobilizează propriile resurse, declanşând aptitudini şi 
calităŃi nebănuite. Elevii sunt entuziasmaŃi când au ocazia de a prezenta cântecele învăŃate, 
alături de alte momente artistice, astfel devenind un spectacol reuşit, spre bucuria noastră, a  
părinŃilor, a elevilor care sunt spectatori. 

Prin aceste spectacole şi serbări, elevii demonstrează că sunt români, buni creştini, păstori 
ai frumuseŃilor tradiŃiei româneşti. De exemplu: vizitând un muzeu, elevul are parte de o 
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activitate plăcută, nouă, dar şi educativă. Vizita la un muzeu  poate fi o metodă educaŃională 
modernă care să permită apropierea elevilor de disciplinele şcolare ce îi pot ajuta să înŃeleagă 
importanŃa patrimoniului istoric şi cultural local. 

Realizarea unei reviste a clasei sau a şcolii creşte capacităŃile de comunicare şi colaborare 
şcoală – părinŃi – autoritate locală prin crearea unui flux informaŃional care să contribuie la 
pregătirea pentru viaŃă a elevilor, la educarea şi informarea comunităŃii. 

ActivităŃile extraşcolare pot juca un rol deosebit de important pentru că ele au o influenŃă 
puternică asupra elevilor: dezvoltarea creativităŃii civice, valorificarea aptitudinilor, 
dezvoltarea responsabilităŃii faŃă de unele probleme ale comunităŃii, încurajarea iniŃiativei în 
folosirea resurselor locale.  

ActivităŃile directe în sprijinul instruirii elevilor sunt activităŃi care se pot organiza după 
programul  şcolar: consultaŃia; antrenamentul pentru concursuri. ActivităŃile directe în 
sprijinul educării elevilor au multiple valenŃe formative şi sunt îndrăgite de către elevi: 
vizitele la biblioteci, excursii de studii, concursuri şi olimpiade, expoziŃia şcolară, tabere, 
serbări, reviste şcolare . 

ActivităŃile indirecte se pot concretiza în şcoală prin întâlniri cu: părinŃii, diferite 
personalităŃi, instituŃii. 

Copiii sunt extrem de impresionabili, felul în care sunt trataŃi determină modul în care ei 
se vor comporta. Persoana în grija căreia este plasat copilul are o mare influenŃă asupra 
acestuia şi poate ajuta mult la modelarea viitorului copilului. Când lucrăm cu elevii în calitate 
de cadre didactice avem o responsabilitate deosebită şi foarte importantă.  

De vreme ce sunteŃi învăŃătoare sau vreŃi să deveniŃi, sunteŃi probabil tipul de persoană 
care îndrăgeşte copiii şi le poate oferi un mediu stimulator şi plin de bucurie. Pe măsură ce 
înŃelegeŃi mai bine cauza pentru care copiii se comportă în felul în care o fac, cu atât mai 
eficient îi puteŃi călăuzi. 

ÎncercaŃi aşadar să cunoaşteŃi fiecare copil, familia sa, mediul din care provine. 
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JOCUL DE ROL ÎN ACTIVITĂłILE TRANSCURRICULARE 
 

Înv. Maria SuŃă 
Şcoala cu clasele I-VIII  “Tudor Arghezi” Năvodari 

 
Jocul de rol este o metodă derivată din psihodramă, metodă terapeutică creată de J. L. 

Moreno în 1921, prin care se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simŃi şi 
acŃiona specific unui anumit statut, dezvoltarea capacităŃilor empatice, a capacităŃii de a 
rezolva situaŃii problematice, verificarea corectitudinii şi eficienŃei comportamentelor formate 
la elevi şi înlăturarea comportamentelor inadecvate, neeficiente. În pregătirea şi derularea 
jocului de rol, din  punct de vedere metodologic, principalele etape care trebuie parcurse sunt: 

- identificarea şi definirea situaŃiei care va fi simulată, în concordanŃă cu obiectivele 
educaŃionale şi cu specificul cunoştinŃelor (deprinderilor, comportamentelor) ce urmează a fi 
învăŃate; 
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- modelarea situaŃiei şi proiectarea scenariului, constând în selectarea statusurilor şi 
rolurilor celor mai importante din situaŃia reală şi a interacŃiunilor esenŃiale, elaborându-se un 
scenariu; 

- alegerea participanŃilor şi instruirea lor în legătură cu specificul fiecărui rol pe care  
urmează să-l interpreteze (în funcŃie de vârsta copiilor, se pot folosi în acest scop fişe cu 
descrierea fiecărui rol, sau ilustrarea prin desene, în cazul preşcolarilor); 

- învăŃarea individuală a rolului (constând în studierea fişei, la elevi); 
- interiorizarea rolului şi conceperea modului de interpretare, durata acestui moment fiind 
 mai extinsă sau mai restrânsă, în funcŃie de timpul total avut la dispoziŃie; 
- interpretarea rolurilor; 
- dezbaterea cu toŃi participanŃii la joc a modului de interpretare (prin intervievarea 

actorilor, analiza conŃinutului şi analiza comportamentului de rol). 
Din punct de vedere metodic, se impun câteva exigenŃe, legate mai ales de distribuirea şi 

interpretarea rolurilor: 
- nu este adecvată modalitatea impunerii rolurilor, ci alegerea lor, oferind copiilor 

posibilitatea de a opta voluntar  în a interpreta anumite roluri, altfel poate să apară pericolul 
unor blocaje emoŃionale; 

- jocul de rol va fi precedat de prezentarea unor situaŃii relativ asemănătoare cu aceea ce 
va fi simulată şi a modurilor de rezolvare a lor; 

- atmosfera de joc trebuie să fie relaxată, lipsită de exagerări care să îngreuneze 
interpretarea rolurilor şi concentrarea asupra situaŃiei; 

- interpretarea rolurilor va putea fi reluată cu aceiaşi copii sau cu copii diferiŃi, pentru 
însuşirea comportamentelor de rol; 

- analiza jocului de rol trebuie să fie condusă cu tact şi pricepere de către conducătorul 
jocului, evidenŃiindu-se aspectele adecvate / inadecvate, deciziile corecte / incorecte, 
atitudinile mai mult sau mai puŃin adecvate ale personajelor aflate în anumite situaŃii.  

Dramatizarea poate fi: 
- o variantă a jocului de rol, metodă care valorifică tehnicile artei dramatice (dialog, gest, 

mimică, pantomimică, decor, etc.), prin care se urmăreşte în special adâncirea înŃelegerii unor 
aspecte studiate şi fixarea lor, pe un fond afectiv intens. În acest sens, dramatizarea constă în 
transpunerea în acŃiune dialogată a faptelor, evenimentelor, aspectelor studiate la literatură, 
istorie, etc.,( în cazul preşcolarilor, la educarea limbajului, educaŃie pentru societate, 
cunoaşterea mediului prin povestiri, memorizări, lecturi ale educatoarei, etc.), sau 
transpunerea în roluri socio-profesionale. Se realizează, de obicei, pe baza textelor studiate la 
diverse obiecte de învăŃământ (categorii de activitate, la grădiniŃă); 

- variantă a învăŃării prin descoperire  - de exemplu: reconstituirea drumului parcurs în 
descoperirile ştiinŃifice, reproducerea unor experimente; 

- o variantă a expunerii cu oponent, caz în care dramatizarea orientează expunerea pe mai 
multe piste, oferind diverse modalităŃi de abordare a unui subiect şi imprimând dinamism şi 
varietate expunerii; 

- ca variantă terapeutică, dramatizarea se utilizează sub forma psihodramei şi 
sociodramei, facilitând descărcarea tensională (catharsis-ul). 

La nivelul grădiniŃei şi învăŃământului primar se utilizează însă prima variantă – 
dramatizarea ca variantă a jocului de rol. 

Aceste construcŃii teoretice, concepte ştiinŃifice cu caracter obiectiv şi riguros, cu  
semnificaŃie stabilă şi impersonală -  preluate în special din lucarea d-nei conf. univ. dr. 
Voiculescu, E., Metodolgia predării-învăŃării şi evaluării, Ed.Ulise, Alba Iulia, 2002, 
constituie punctul de plecare al demersului nostru. 

Sunt cunoscute şi practicate două tipuri de jocuri de rol: jocul de rol cu caracter general şi 
jocul de rol cu caracter specific. Din prima categorie fac parte: jocurile de reprezentare a 
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structurilor , jocurile de decizie, jocurile de arbitraj, jocurile de competiŃie. Din a doua 
categorie fac parte: jocul de-a ghidul şi vizitatorii, jocul de negociere, jocul de-a învăŃătorul şi 
elevii.. şi altele. 

ÎnvăŃătorul are un rol deosebit de important în utilizarea jocului de rol. El proiectează 
scenariul implicând în această activitate şi elevii, distribuind rolurile pornind de la aspiraŃiile, 
aptitudinile şi preferinŃele fiecărui participant, organizează activităŃile pregătitoare, creează o 
atmosferă plăcută de lucru pentru a-i stimula pe interpreŃi şi a evita blocajele emoŃionale, 
conduce modul de desfăşurare a jocului. 

În continuare, vom supune analizei câte un joc din fiecare amintite mai sus. 
Ne oprim în dreptul cofetăriei GHIOCELUL (care are la intrare firma: un ghiocel mare, 

pictat de copii) şi intrăm, după ce reactualizez copiilor reguli de comportare într-o cofetărie: 
salutăm respectuos, aşteptăm cu răbdare să fim serviŃi pe rând, dialogăm civilizat, 
exprimându-ne corect din punct de vedere gramatical şi folosind formulele de politeŃe: vă rog, 
poftiŃi, mulŃumesc, cu plăcere etc., consumăm la masă ceea ce am cumpărat, mâncând frumos, 
îngrijit, cu gura închisă, nu facem gălăgie etc.. 

Un exemplu de dialog între copilul-vânzător şi copiii-cumpărători (clienŃi): 
- Bună ziua! 
- Bună ziua şi bine aŃi venit la cofetăria Ghiocelul! Vă prezentăm oferta noastră: 

prăjituri, 
 turtă dulce în formă de peştişori, inimioare, şiraguri de turtiŃe rotunde, şiraguri de 

floricele etc. PreŃul este expus pe fiecare sortiment. Vă rog să vă aşezaŃi la rând pentru a 
cumpăra ceea ce doriŃi! 

- DaŃi-mi, vă rog, o turtă dulce în formă de peştişor! Cât costă? 
- Costă 1 leu. 
- PoftiŃi banii! 
- PoftiŃi peştişorul! 
- MulŃumesc! 
- Cu plăcere! Şi eu vă mulŃumesc! Mai poftiŃi şi altă dată la cofetăria GHIOCELUL! 
Las copiilor posibilitatea de a se exprima liber, cu replici originale, valorificând 

experienŃa de viaŃă a fiecăruia, corectând totuşi unde este cazul. După ce fiecare copil 
cumpără ceea ce doreşte, dialogând şi exersând număratul, socotitul şi recunoaşterea 
monedelor şi bancnotelor se aşează la o măsuŃă şi consumă ceea ce a cumpărat. Mamele sunt 
servite cu cafea şi turtiŃe făcute împreună cu copiii în ziua precedentă, iar copiii cu suc.  

Apoi, continuăm cu jocul de rol De-a inimioare, inimioare – mijloc de evaluare a 
nivelului de însuşire a povestirii Inimioare, inimioare, de Sorina Cassvan.   

Un copil se apropie de vânzător, care îl întreabă: 
- Mai doreşti ceva? 
- Aş vrea o inimă de turtă dulce! Dar...,nu pentru mine! 
- Atunci...,pentru cine? 
- Pentru mămica mea, care-i bolnavă de inimă rea. 
- O! Biata de ea! 
- Aş vrea, ca mamei să-i pot duce o inimă de turtă dulce, 
Ea, pe cea rea, din piept să şi-o arunce, 
Pe cea bolnavă s-o înlocuiască 
Şi mama să se facă sănătoasă! 
- Tu crezi că inima de turtă dulce sănătatea-i va aduce? 
- Da, sunt convins că mama mea s-ar vindeca, 
Dar nu am bani, ca s-o pot cumpăra!!! 
- Copile drag, din inimă  îŃi dau o inimioară, 
Dar nu pe gratis, că..., chiar tu eşti o comoară! 
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- Vă mulŃumesc! Vă mulŃumesc! 
Alerg la mama, mă grăbesc! 
- Mămico, mămico, sunt aşa de fericit!!! 
La boala de inimă rea, leac eu am găsit!  
(Arătând entuziasmat inimioara de turtă dulce):  
- Acesta-i leacul:  inima de turtă dulce! 
      Mănânc-o repede! Ea sănătatea-Ńi va aduce! 
      Ia-o mămico,! Este pentru tine! 
      Mănânc-o repede, să te faci bine!!! 
- ÎŃi mulŃumesc, micuŃul meu băiat, 
      Tu mă iubeşti cu-adevărat! 
      Acesta e leacul minune: Iubirea ta m-a făcut bine! 
ÎnvaŃătoarea: Năzbâtii, pozne, ghiduşii, cred c-au făcut şi alŃi copii. 

          Mai sunt printre noi cumva, mămici bolnave de inimă rea? 
Copilul-vânzător: Inimioare ar mai fi şi pentru ceilalŃi copii, 

                Dar nu sunt glazurate şi nici ornamentate. 
Copiii: Le glazurăm noi şi le ornamentăm cu bombonele colorate, pentru mămici, pentru 

bunici! 
Urmează o activitate practică: turtiŃele sunt glazurate cu glazură de ciocolată şi 

ornamentate cu bomboane colorate, după imaginaŃia fiecăruia. În timp ce copiii lucrează, 
audiem cântece pentru mama, apoi fiecare copil dăruieşte mamei inimioara. Activitatea 
practică se încheie cu cântecul copiilor: „E ziua ta, mămico, / Şi-n dar Ńi-am adus inima / Şi 
crede-mă, mămico, / Un dar mai frumos nu se putea!”, precum şi cu alte cântece şi poezii. 
Apoi, printr-o poezioară, creaŃie proprie: PoftiŃi la mărŃişoare dansatoare, oferim în dar 
mamelor Dansul mărŃişoarelor pe melodia RăŃuşca şi apoi pe melodia formaŃiei Trei Sud est 
,E ziua ta, fiecare copil purtând în piept un mărŃişor împletit din hârtie creponată albă şi roşie 
şi o răŃuşcă, mărŃişoare făcute la activităŃile alese. 

Procesul literar (joc de rol cu caracter general) este o dezbatere, de pe poziŃii extreme: 
acuzare - apărare, a unor aspecte problematice dintr-o operă literară, folosind elemente de 
procedură şi de limbaj specifice universului administrativ-juridic. El se poate realiza, fie pe 
baza unei dramatizări elaborate de un profesionist al condeiului şi atunci punerea în scenă se 
face după toate regulile montării unui spectacol de teatru, fie pe baza unor alocuŃiuni gândite 
şi redactate de cei ce urmează să le rostească. Aceştia vor emite opinii personale cu privire la 
personajele incriminate, izvorâte din contactul direct cu opera literară, iar procedura juridică 
va fi ajustată după necesitate şi posibilităŃi.  

În urma studierii lecturii Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă, în cadrul disciplinei 
opŃionale ,,Literatură pentru copii,'' la clasa a doua, am realizat un proces literar având ca 
inculpată pe vulpe şi ca acuzator pe urs. Procesul s-a desfăşurat pe baza alocuŃiunilor gândite 
şi redactate de elevii care urmau să le rostească, sub supravegherea şi îndrumarea 
învăŃătorului. S-au pregătit din timp aceste alocuŃiuni, precum şi unele ,,probe edificatoare'' 
constând în desene care să zugrăvească faptele săvârşite de inculpată sau întâmplările prin 
care a trecut acuzatorul.  

Pentru desfăşurarea procesului literar, elevii sunt dispuşi în bănci după modelul unei săli 
de judecată. Doi copii costumaŃi, reprezentând ursul şi vulpea, sunt aşezaŃi în băncile 
rezervate acuzatorului şi acuzatei. Un "aprod" anunŃă intrarea preşedintelui completului de 
judecată: "Onorată asistenŃă, Preşedintele!" AsistenŃa se ridică în picioare pentru a-l saluta. 
Preşedintele - învăŃătorul implicat direct în jocul de rol sau un copil - pune în temă auditoriul 
cu cazul ce va fi judecat: vulpea este acuzată că a săvârşit numeroase abateri de la regulile de 
bună purtare, pricinuind vătămări corporale altui personaj, ursul.  
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Se procedează, în continuare, la audierea martorilor acuzării şi ai apărării, alternativ. 
Aceştia îşi prezintă depoziŃiile şi le susŃin prin desene care o surprind pe inculpată în flagrant 
delict, sau în ipostaze favorabile cazului judecat. Are loc un dialog cu caracter polemic, în 
care martorii acuzării o învinuiesc pe vulpe că este prefăcută, hoaŃă, lacomă, egoistă, 
prezentând desene ce o surprind prefăcându-se moartă , furând peşte, ducând peştele la 
vizuină, păcălind ursul şi râzând de el atunci când îl vede fără coadă. Martorii apărării spun 
despre vulpe că este isteaŃă, demnă de laudă, harnică şi prevăzătoare, precum şi veselă din fire 
şi prezintă "probe" cu vulpea cărând din greu sacul cu peşte, gătindu-şi singură mâncarea, 
râzând de ursul cu privire de prostănac, victimă a propriei credulităŃi.  

Urmează pauza de deliberare, care, pentru activizarea întregii asistenŃe, este folosită 
pentru efectuarea unui sondaj de opinie de către un elev pregătit în prealabil, precum şi 
intonarea unui cântec dedicat celor două personaje, cântec ce redă, în linii mari, acŃiunea 
poveştii şi caracterizarea personajelor.  

Se prezintă rezultatele sondajului de opinie, apoi intră din nou Preşedintele. El punctează 
greşelile făcute de vulpe, dar şi calităŃile ei şi dă sentinŃa. Pentru greşelile săvârşite, vulpea 
este condamnată să stea ea însăşi, în noaptea geroasă ce se anunŃa, cu coada în baltă şi să 
prindă peşte. În timpul "pescuitului", vulpii i se cere să reflecteze asupra proverbelor: "Pentru 
ca să mănânci peşte, trebuie să intri în apă" şi "Ce Ńie nu-Ńi place, altuia nu-i face".  

Acest proces literar a implicat discipline ca: literatura pentru copii, educaŃia plastică şi 
educaŃia muzicală şi a avut un pronunŃat caracter formativ. Elevii şi-au putut dovedi 
competenŃele de analiză critică a unor fapte săvârşite de animale personificate, au luat decizii 
juste, au învăŃat să se exprime corect, şi-au îmbogăŃit mijloacele de expresie cu termeni 
juridici, şi-au manifestat originalitatea în exprimarea opiniilor, au dovedit receptivitate şi 
toleranŃă faŃă de interlocutori.  

Din categoria jocurilor de rol cu caracter specific, voi prezenta jocul interdisciplinar 
“Ghidul şi vizitatorii”. Scenariul acestui joc a fost proiectat ca o povestire, în care un narator 
(conducătorul excursiei - învăŃătorul) povesteşte desfăşurarea acŃiunii, iar diferite personaje 
(elevii cu rol de ghid şi elevii cu rol de vizitatori) o interpretează. Am creat acest joc în ideea 
valorificării materialelor adunate de elevi în excursia pe traseul: Suceava - Ciprian 
Porumbescu - Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc - MoldoviŃa - SuceviŃa - Putna. În 
vacanŃă am fost în tabără cu o parte din elevi în nordul Moldovei . 

Tema excursiei a fost: "Monumente istorice, culturale şi turistice din Bucovina". S-au 
vizitat: Cetatea de Scaun a Sucevei, Casa Memorială "Ciprian Porumbescu", Biserica 
VoroneŃ, RezervaŃia geologică "Pietrele Doamnei", RezervaŃia de codri seculari de la 
Slătioara, Mănăstirea MoldoviŃa, Ansamblul mănăstiresc SuceviŃa şi Mănăstirea Putna. Elevii 
clasei a patra şi-au notat, pe tot parcursul drumului, locurile pe unde au trecut, obiectivele 
vizitate, impresiile şi informaŃiile dobândite.  

Jocul de rol amintit s-a desfăşurat în cadrul unei lecŃii de evaluare interdisciplinară, 
întrucât a implicat disciplinele: istorie, religie, geografie, ştiinŃe, literatură şi muzică. Rolul de 
conducător al excursiei a fost conceput şi jucat de învăŃător, iar rolurile de ghid al fiecărui 
obiectiv vizitat au fost concepute de elevi, corectate şi completate de învăŃător. Elevii care nu 
au primit rol de ghid s-au constituit în grupul de vizitatori. Jocul s-a desfăşurat sub forma unei 
excursii imaginare pe harta judeŃului Suceava. Locurile vizitate au fost marcate prin 
intermediul unor vederi cu obiectivul vizitat.  

Pe parcursul excursiei imaginare, a intervenit învăŃătorul pentru a indica traseul, pentru a 
răspunde la întrebările excursioniştilor şi pentru a atrage atenŃia asupra frumuseŃilor naturii 
bucovinene, a pitorescului port popular, asupra unor îndeletniciri specifice zonei, ca olăritul 
sau încondeierea ouălor de Paşti, asupra ospitalităŃii, generozităŃii şi credinŃei în Dumnezeu a 
oamenilor de aici.  
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Întrucât ultimul obiectiv vizitat a fost Mănăstirea Putna, cea care adăposteşte mormântul 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 506 de ani, jocul s-a 
încheiat cu un cântec închinat marelui străbun.  

Practicarea acestui joc a dat frumuseŃe, bogăŃie şi viaŃă învăŃării şcolare, a dezvoltat 
componenta originalităŃii gândirii, fantezia, încrederea în sine, spiritul de competiŃie, a 
cultivat sentimentul dragostei faŃă de patria şi poporul român.  

Jocul este, deci, "un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie". 
(Jean Chateau - "Copilul şi jocul")  
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EducaŃia, căpătând în zilele noastre dimensiunile unui proiect universal, cel mai vast si cu 
perspectiva cea mai largă, comportă implicit scopuri de ordin universal, susceptibile, să fie 
explicitate in sensul câtorva mari idealuri comune oamenilor de astăzi. De opŃiunile şi 
consensul realizate in definirea scopurilor depinde rolul pe care educaŃia este chemată să-l 
joace in acest moment al istoriei, in masura in care ea va orienta gândirea oamenilor către 
trecut si viitor, către stagnare ori către evoluŃie, către căutarea unei false securiŃăti prin 
rezistenŃa la schimbare ori către descoperirea adevaratei securitaŃi prin adeziunea la mişcare   
( Faure, 1974, p. 217). 

A face educaŃie, astăzi, presupune acceptarea unei viziuni holiste, pentru a putea înŃelege 
şi concepe procesele instructiv-educative. Insăşi cercetarea pedagogică trebuie sa facă apel la 
această paradigmă de interpretare a fenomenelor educaŃionale. 

Perspectiva deontologică se impune ori de cate ori avem o acŃiune, un câmp ideatic sau o 
ştiinta care vizeaza omul, direct sau indirect. Deontologia vizeaza filtrarea axiologica a 
strategiilor, tehnicilor, artificiilor procedurale prin raportarea acestora la repere morale, 
benefice pentru om si umanitate. O deontologie de ordin didactic îşi propune să definească ce 
este bine sa predai, unde şi în ce circumstanŃe se face educaŃia, în ce condiŃii şi  când se 
opreşte exercitatea educativă auto sau eteronoma si, mai ales, repereaza ambivalentă morală, 
alunecarile pernicioase sau nelegitimitatea unor practice. Aceasta vizeaza condiŃiile 
transmiterii cunoaşterii, sub toate aspectele si in toate formele ei de manifestare. Deontologia 
pune in evidenŃă probitatea, împarŃialitatea si neutralitatea in domeniile următoare: 
transmiterea cunoştinŃelor, relaŃiile dintre educatori, raporturile cu autoritaŃile tutelare, 
modurile de exercitare a profesiei, comunicarea cu elevii si utilizarea rezultatelor 
parcursurilor de formare. 

Premisele educaŃiei: 
1. Din momentul în care un educator îşi ia în grijă copii spre educare se angajează să-i 

facă să progreseze, să acceadă către noi trepte de spiritualitate si de civilitate cu ajutorul lui 
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sau al altor instanŃe (parinŃi, colegi, copii etc), dacă aceştia sunt competenŃi şi au înzestrarea 
psihofizică minimală. 

2. Profesorul, fără a relativiza valoarea cunoştinŃelor, trebuie să procedeze în aşa fel încât 
să respecte convingerile elevilor, oricare ar fi acestea, cel puŃin in fazele incipiente. El trebuie 
să evite considerarea propriilor sale certitudini ca imuabile si absolute. 

3. Educatorul trebuie să se preocupe de structurarea elementelor de conŃinut ale 
cursurilor sale (şi a acŃiunilor conexe: exerciŃii practice, aplicaŃii, organizarea de calatorii sau 
vizite, conceperea probelor de evaluare, corectarea etc) cu multă grijă, precauŃie, consacrând 
timpul necesar. În nici un caz nu se va baza doar pe surse externe sau pe substitute curriculare 
(manuale, mijloace audiovideo, soft educational, documente  

externe). 
4. Profesorul trebuie să fie atent la discursul pe care îl promovează, la vocabularul 

utilizat, astfel încât să întrebuinŃeze termenii Ńinând cont de statutul cultural al auditoriului 
său. 

5. Educatorul va proceda astfel încât să obŃină din partea elevilor maximum din ceea ce 
ei pot sa ofere; nu va renunŃa in a-i face pe elevi să evolueze până la apogeul capacităŃii lor; 
dacă este nevoie, trebuie să-şi restructureze strategiile pentru a atinge acest obiectiv. 

6. Cadrul didactic se va abŃine să emită o judecată definitivă asupra unui elev. Trebuie 
subliniate mai degraba punctele susceptibile de deschidere, de progres. Această atitudine 
flexibilă este valabilă in egală masură pentru actele de instrucŃie, evaluare si ierarhizare. 

7. Un educator nu poate să judece un elev decât în ce priveşte performanŃele şcolare 
actuale, evidenŃiate în spaŃiul şcolar, evitând orice apreciere ce face apel la un câmp de 
preocupări străine şcolii sau Ńinând cont de trecutul său. 

8. Educatorul va proceda astfel încât să fie aparatorul elevilor în cazul în care estimează 
că interesul lor, în ceea ce priveşte preocupările şi studiile, este periclitat sau greşit inŃeles de 
mediul in care aceştia se află.  

9. În cazul în care un educator realizează ca unul dintre elevii săi este ameninŃat de un 
pericol fizic sau moral, el va acŃiona astfel încat să asigure protecŃia acestuia apelând sau 
anunŃând autorităŃile competente. 

10. Când contextual educaŃional comportă realizarea de către educator a unei evaluări a 
elevului, tot ce Ńine de formularea rezultatelor evaluării trebuie să fie înŃeles de către elev sau 
de apropiaŃii săi (părinŃi, colegi etc.) şi să nu constituie un enunŃ criptic, exprimat într-un 
limbaj tehnicist, sofisticat. 

11. Un educator care Ńine la statutul lui face tot posibilul pentru a facilita accesul elevilor 
săi la cel mai inalt nivel de instrucŃie şi de cunoaştere. 

12. Educatorul are datoria de a-i trata pe toŃi elevii cu aceeaŃi grijă, cu dreptate şi în mod 
egal, fără deosebire, oricare ar fi sentimentele pe care aceştia i le inspiră în mod particular. 

13. În cazul în care educatorul trebuie să se pronunŃe asupra orientării şi opŃiunilor 
elevilor săi, acesta nu va face nici o concesie care să se opună dezvoltării lor plenare (făcând 
pe placul părinŃilor, viitorilor angajaŃi, administratorilor etc).    

Tipuri de profesori 
         Din perspectiva atitudinii profesorilor fața de nou, se pot distinge: 
     Profesorul „STRUł” – respinde modelele educaționale novatoare; atitudinea sa e 
asemănătoare cu cea a struțului care iși ascunde capul in nisip. 
     Profesorul „CIOCANITOARE”  - aplică intotdeauna metodele didactice ce i-au fost 
inoculate, asemenea unei ciocănitori care lovește monoton scoarța unui copac. 
     Profesorul „PINGUIN” – nu depune efortul de a-și adapta metodele pedagogice la 
diversele contexte educaționale in care este pus, amintind de existenta leneșă a pinguinului. 



 

251 
 

     Profesorul „PESCARUȘȘȘȘ” – face sinteze personale intre noile metode educaționale și 
principiile pedagogice tradiționale, amintind de ingeniozitatea demonstrată de un pescăruș 
pentru a prinde pește. 
     Profesorul „PORUMBEL” – aplică principiile dobândite intr-un anumit context 
educațional la situații pedagogice noi, făcând astfel un transfer (de la vechi la nou), ceea ce 
amintește de un porumbel voiajor. 
     Profesorul „VULTUR” – este întotdeauna receptiv față de principiile educaționale 
novatoare si este unul dintre primii care se încumetă să le aplice fiind atras de „vârfurile” 
pedagogice la fel cum vulturul este atras de cele mai înalte piscuri. 
     (Text adaptat de Vera Elek după Ion Al. Dumitru, „Dezvoltarea gândirii critice şi   
învaŃarea eficientă ”) 
   Roluri  manageriale ale profesorului în șșșșcoală  

Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, in literatura de 
specialitate s-au conturat câteva ipostaze dominante, fiecare dintre ele punând accentul pe o 
anumită latură a activității sale, circumscriind, in fond, locul său in procesul de învățământ : 

- expert al actului de predare – învățțțțare : el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se 
întâmpla in procesul de învățământ ; 

- agent – motivator : declanșează și întreține interesul elevilor, curiozitatea si dorința lor 
pentru activitatea de învățare ; 

- lider : conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene 
ce se produc aici, este un prieten si confident, un substitut al părinților, obiect de afecțiune, 
sprijin in ameliorarea stărilor de anxietate, etc. ; 

- consilier : este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător 
persuasiv si un sfătuitor al acestora ; 
- model : prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile si comportamentul său este un 
exemplu pozitiv pentru elevi ; 
- profesionist reflexiv : se straduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra 

întâmplărilor inedite din clasa, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu 
care se confruntă ; 

- MANAGER : supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți 
profesori, cu părintii si cu ceilalți factori ; are de-a face cu un tip special de management ( al 
clasei ), ce include toate deciziile si acțiunile solicitate pentru menținerea ordinii ( in sensul 
larg al termenului ) in clasă . 

Profesorul iși asumă deci o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de 
personalitatea lui. Este important pentru un manager să distingă între comportamentul dictat 
de personalitate si acela dictat de rol. Comportamentul in rol apare atunci cand o persoana 
acționeaza în acord cu cerințele poziției pe care o deține. Managerii se pot confrunta cu o 
opozitie din partea colegilor, care, in mod gresit ), atribuie acest comportament factorilor de 
personalitate.  

   Ar fi greșit să se considere că factorii de personalitate nu influențează comportamentul 
oamenilor, dar se scapă uneori din vedere că o persoană se poate simți uneori obligată la un 
anumit comportament datorită cerințelor postului deținut. Pericolul este că această chestiune 
poate fi personalizată. Conflictul real dintre roluri poate fi astfel exacerbat prin conflicte de 
personalitate. 

   Pot fi identificate zece roluri manageriale diferite ale profesorului, in care se încadrează 
activitățile acestuia. Cele zece roluri sunt grupate în trei mari categorii, în ideea că, indiferent 
de conținutul concret al muncii unui manager, acțiunile sale se încadrează într-una din 
următoarele : 

- prelucrarea informațiilor ; 
- angajarea de relații interpersonale ; 
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- elaborarea de decizii . 
 
R O L U R I profesorul – manager trebuie : 
- monitor - să fie centrul rețelei de informații a clasei 
- difuzor - să fie cel care filtrează si diseminează 

informațiile 
- purtător de cuvânt - să fie „porta-voce” pentru elevi 
- figura reprezentativă - să reprezinte clasa ( „prima figura” ) 
- leader - să fie conducătorul clasei 
- inițiator - să fie „intreprinzătorul” cu inițiativa și voință 
- factor de soluționare a problemelor - să rezolve problemele elevilor 
- moderator - să fie „negociatorul” clasei 
- factor de alocare a resurselor - să aloce / gestioneze resursele didactice 
Funcțiile profesorului în școală: 

În școală, profesorul îndeplinește următoarele funcții: a) organizator al procesului de 
învațamânt; b) educator; c) partener al educației; d) membru al corpului profesoral.  

a). Ca organizator al învațării, profesorul îmbină aspectele obiectiv-logice ale transmiterii  
cunoștințelor cu aspectele psihologice. Este deci preocupat atât de aplicarea principiilor 
didactice, a teoriei instruirii în transmiterea continutului învățământului, cât si de implicațiile 
psihologice ale actului transmiterii: psihologia evoluției copilului, psihologia învățării, 
strategiile comunicării, etc.  

Profesorul nu este doar un transmițător de informații, care se rezumă la a da indicații 
elevilor, ce si cum să învețe, ci și un antrenor care, prin întrebări analitice, stimulând gândirea 
elevilor, creează premise pentru ca aceștia, prin găsirea independentă a raspunsurilor, să 
ajungă la o mai bună înțelegere a problemelor. Trezirea interesului elevilor, stimularea 
motivației acestora este un rezultat al conducerii procesului instructiv. Se are în vedere si 
dozarea dificultăților în procesul învățării, conform cu situația concretă si individualitatea 
fiecărui elev. Deci, a organiza învațarea înseamnă a gasi metodele cele mai adecvate, a 
construi secvențe instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi interesele elevilor 
si a stimula performanțele, a crea o atmosferă prielnică studiului, a doza dificultațile pentru a 
putea dezvolta strategii de rezolvare a problemelor(Geissher, 1981). 

b). Exercitarea funcției de educator este dependența de concepția care stă la baza 
semnificației care se acordă scolii si organizării ei, de felul în care profesorul își întelege 
misiunea, de totalitatea sarcinilor cuprinse în funcția de profesor si, nu în ultimul rând, de 
atitudinile părinților. Funcția de educator a elevilor exclude însă autoritarismul si dirijismul, 
etichetarea represivă si manipulantă a elevilor, tendința de a le induce un comportament 
adaptativ si conformist. Condițiile pe care le asigură spațiul școlar si poziția profesorului în 
clasă fac ca acesta să poată exercita o influență importantă asupra elevilor. Utilizarea 
nedozată a acestor prerogative se poate solda însă cu rezultate negative. Abuzul de 
-disciplinare, de exemplu, poate avea ca efect formarea unor spirite conformiste si 
dependente, prin fixarea pe anumite atitudini apreciate de profesor.  

Funcția didactică a profesorului se exprimă prin îndeplinirea statutului de model, partener, 
sfătuitor. Ea se îndeplinește prin crearea unei atmosfere generale de securitate si încredere în 
clasă, prin încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unui flux de simpatie între profesor 
si elevi. Dimpotrivă, provocarea unei atmosfere de neîncredere si suspiciune are ca efect 
retragerea si resemnarea elevilor, apariția marginalilor, agresivitatea umană. Indiferent de 
specialitatea sa, un profesor care utilizează etichetarea si ironizarea elevilor ca metode 
didactice nu poate obține decât antipatie si refuzul participării la efortul comun.  
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A educa, alături de a instrui, înseamnă, pentru profesor: folosirea unor metode care să 
formeze elevilor atenția pentru munca independentă, să dezvolte virtuți sociale, să întărească 
includerea elevilor în propria valoare, ajutându-i să-și găsească identitateă. A educa înseamnă 
a-ți desfasura activitatea sub semnul unor categorii morale, consiliindu-i pe elevi să ia 
distanța critică fața de atitudinile si performanțele proprii, dezvoltându-le aptitudinea de a 
stabili contacte pozitive si de a analiza critic propriile prejudecăți. Înainte de a transmite 
valori cognitive, profesorul transmite valori morale si îi asistă pe elevi în însușirea acestora, 
prin sublinierea importanței unor sentimente precum cel de satisfacție a reușitei, cooperării, 
respectului pentru realizări, etc. Clasicul pedagogiei germane, Herbart, a spus: -Valoarea 
omului nu rezidă în cunoștințe, ci în voința. Rolul de educator al profesorului, crede Herbart, 
este acela de a trezi virtuți, de a forma caractere.  

c). Conceptul de partener al educației se refera la raporturile profesorului cu alți factori 
educativi, îndeosebi cu părinții, și la concepția dupa care profesorii și elevii formează 
împreună o comunitate școlară.Școala este a doua instanță de socializare, dupa familie, iar 
profesorul trebuie sa colaboreze cu toți factorii educativi, să armonizeze educația formală cu 
cea nonformală si informală. El poate juca rolul de consultant al părinților, el împarte 
răspunderea formării copiilor cu familia.  

d). Ca membru al corpului profesoral, profesorul se găsește într-o strânsa 
interdependență cu colegii, cu directorii si alți educatori. Complexitatea problemelor pe care 
le pune școala ca organizație face imposibilă izolarea si independența  lor. Nu se pot realiza o 
instrucție si o educație unitară prin simpla adiționare a unor influențe disparate, oferite de 
diverse discipline.           

Cele trei laturi ale influenței educative- învățarea socială, formarea independenței de a 
lucra metodic si dezvoltarea eului elevilor- vor ramâne întâmplătoare atâta timp cât se rezumă 
la acțiuni separate si necoordonate. E nevoie deci de un consensal atitudinilor si acțiunilor 
pedagogice. Ideea de a lucra în echipă (team-teaching), în vederea unei acțiuni convergente , 
presupune discuții între profesorii de specialitate care predau la aceeași clasă, pregatirea 
comună pentru procesul instructiv, repartizarea funcțiilor în cazul unor sarcini speciale, 
organizarea unor discuții în grup sau consfătuiri ale profesorilor de aceeași specialitate, pentru 
sarcinile instructive și ale tuturor profesorilor, pentru cele educative. 
 
 
 
CREATIVITATEA - FACTOR ESENłIAL ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII 

ELEVILOR 
 

Inst.Vasilescu Liliana 
Şcoala Generală ,,George Uscătescu” Târgu-Cărbuneşti, Gorj 

 
Creativitatea este combinarea cunoştinŃelor în diferite situaŃii pentru a obŃine ceva nou, 

original, flexibil, fluid şi schimbător. Ea este proprie tuturor copiilor, în limitele dezvoltării 
normale. Psihologii consideră creativitatea cea mai importantă dintre toate calităŃile gândirii 
pe care încercăm să la dezvoltăm la elevi. 

 Fiecare copil dispune de un potenŃial creativ, respectiv de anumite trăsături sau însuşiri 
favorizante pentru actul creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea cu care se  manifestă 
acest potenŃial creator şi prin domeniul în care se aplică. El reprezintă o posibilitate latentă, ce 
se poate întrevedea la cea mai fragedă vârstă.  

Pe de o parte, unele însuşiri se referă la intelectul copilului (procese de cunoaştere, 
aptitudini, tehnici intelectuale etc), iar pe de altă parte, alte însuşiri se referă la fantezia sau 
imaginaŃia sa (gândirea intuitivă, sensibilitatea faŃă de nou, spontaneitatea etc.). Manifestarea 
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creativităŃii presupune deci, prezenŃa factorilor intelectuali (gândire, imaginaŃie), a factorilor 
nonintelectuali (motivaŃie, interes, curiozitate, perseverenŃă), a abilităŃilor practice, de 
comunicare, care, educate simultan şi valorificate, formează deprinderi creative şcolarului. 

Organizarea eficientă a activităŃii de învăŃare corespunde elaborării unui ansamblu de 
metode care să plaseze elevul într-o situaŃie de învăŃare, de descoperire a adevărului şi de 
raportare a lui la aspectele practice ale vieŃii. 

Referindu-mă la jocul didactic ca la o metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităŃii 
elevilor, trebuie să specific că principalii factori determinanŃi în structurile creatoare ale 
personalităŃii sunt: fluiditatea, flexibilitatea şi  originalitatea. Constatăm că aceştia sunt 
solicitaŃi şi antrenaŃi cu precădere în cadrul jocului utilizat. ActivităŃile organizate cu elevii 
sub formă de joc didactic trebuie să se adreseze spontaneităŃii mintale, fără de care nu poate fi 
concepută creativitatea. 

,,Fără creativitate, spontaneitatea se scurge goală şi sterilă şi fără spontaneitate, 
creativitatea se limitează la un ideal fără eficacitate, fără viaŃă”. (Moreno) 

Chiar şi în cadrul orelor de matematică putem cultiva creativitatea elevilor prin diverse 
modalităŃi: compunere de probleme, complicarea problemei prin introducerea de noi date sau 
modificarea întrebării, rezolvarea prin mai multe moduri etc.  

În activitatea la clasă am utilizat atât metode clasice, cu tendinŃe noi, cât şi moderne, 
creative, de grup, cum ar fi: ,,Expunerea”, ,,ConversaŃia”, ,,Ciorchinele”, “ÎnvăŃarea prin 
cooperare”, ,,Diamantul”, ,,Osul de peşte”, ,,Turul galeriei”, “Explozia stelară”, “Jocul 
didactic” etc., metode ce au stimulat procesul de creaŃie şi au oferit posibilitatea unei 
participări responsabile, a unei cooperări mai strânse şi a împărtăşirii experienŃei personale. 

ÎniŃiativa dialogului în conversaŃie nu trebuie să aparŃină numai învăŃătorului, ci şi 
elevului, care trebuie deprins de timpuriu cu arta conversaŃiei, fie între colegi, fie elev-
învăŃător. Astfel, trebuie să beneficieze din plin de încurajarea răspunsurilor lor, prin 
confirmări, aprobări, reluarea unor idei, evidenŃierea esenŃialului,  integrarea acestora ca 
puncte de sprijin în contextual lecŃiilor, evident  cu corecturile de rigoare. 

Cadrul didactic are rolul de a monitoriza interacŃiunea dintre membri, de a clarifica 
sarcinile de lucru şi de a evalua calitatea achiziŃiilor Elevii conştientizează că sunt reciproc 
responsabili de calitatea învăŃării, realizând, de fapt, propria contribuŃie la succesul  învăŃării 
celorlalŃi. 

Cercetările de specialitate au demonstrat că elevii de vârstă mică, învaŃă cel mai bine dacă 
,,văd şi fac” şi, cu atât mai mult, dacă este o activitate dorită de ei. Folosirea unor metode de 
activitate creativă de grup reprezintă modalităŃi de optimizare a învăŃării şi de dezvoltare a 
creativităŃii elevilor. Spre deosebire de productivitatea gândirii creative individuale, 
activităŃile grupurilor în rezolvarea de probleme sporesc şansele descoperirii soluŃiilor optime 
sau scurtează durata investigaŃiilor. 

Originalitatea reprezintă un alt factor de seamă al creativităŃii şi se referă la caracterul de 
noutate pe care-l pot avea lucrările executate de elevi. Stimularea căutării de nou şi frumos în 
compuneri, texte, desene sau picturi sunt mijloace care garantează dezvoltarea originalităŃii. 

Rolul esenŃial în educarea şi dezvoltarea originalităŃii îi revine învăŃătorului care face 
aprecierile, evaluează rezultatele elevilor şi îndrumă în acest sens. 

Procesul educativ rigid, neatractiv, dominator pe care îl impune dascălul, bazat pe oferire 
de informaŃii şi redare stereotipă, îl va lipsi pe micul nostru elev de bucuria descoperirii de 
cunoştinŃe sau strategii operaŃionale şi-l va obliga să înveŃe doar pentru obŃinerea unui 
calificativ bun, nu din dorinŃa de a afla tot mai mult. 

AlŃi factori ai creativităŃii sunt reprezentaŃi de flexibilitatea şi fluiditatea gândirii,  primul 
presupunând restructurarea eficientă a cursului gândirii în raport cu ivirea unor situaŃii, fiind 
adaptativă sau spontană, iar cel de-al doilea se  manifestă în bogăŃia, uşurinŃa şi rigiditatea 
asociaŃiilor. 
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Deci, ce este creativitatea şi cum putem s-o cunoaştem şi o putem stimula?   
Creativitatea, ca rezultat al stimulării  activităŃii, înseamnă acumulări de capacităŃi, 

abilităŃi şi posibilităŃi de realizare a ceva nou, original, în plan ideal – abstract ca şi, după caz, 
în plan practic, deci inventivitatea ideatică şi practică. 

Cercetarea şi viaŃa au arătat că, atunci când inteligenŃa este îmbinată cu eforturile de 
învăŃare, de aflare (căutare), creativitatea are un rol foarte important. 
 
Bibliografie: 
1. Maria Călcîi, Stela Cemortan, Dezvoltarea creativităŃii la preşcolari, Chişinău, Universitas 2001; 
2. Roşca Alexandru, Creativitatea, Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare în ŞtiinŃele Sociale, 1973; 
3.  Teodorescu Barbu, Nicolae Iorga şi educaŃia maselor, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 

1967; 
4. Zinaida TărîŃă, Stimularea creativităŃii copiilor ciclului primar, 1993. 
 
 
 

CERCETAREA –ACT CREATIV ÎN CLASELE PRIMARE 
 

Lector universitar Teleman Angela,  
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

 
EducaŃia este o acŃiune voluntară în procesul instructiv-educativ cu  scopul de a fi o 

prefigurare mintală a efectului dorit, prin acŃiunile practice de modelare a personalităŃii spre o 
bază premeditată a idealului integral, care  pune problema stimulării şi a dezvoltării optime a 
„potenŃialului creativ” al copilului. 

Echipamentul intelectual operatoriu pune accentul pe învăŃarea prin cercetare-
descoperire, învăŃarea prin efort propriu. ÎnvăŃarea prin cercetare asigură însuşirea activă, 
trainică a cunoştinŃelor; procesele de asimilare şi înŃelegere fiind atractive, ea are o valoare 
formativă mai mare, favorizînd dezvoltarea atitudinilor şi spiritului investigativ şi inventiv, 
flexibilitatea şi productivitatea gîndirii, a motivaŃiei complexe şi a creativităŃii. 

În perioada de la 7-8 ani până la 11-12 ani activităŃile de observare, identificare, descrieri, 
experimentare, măsurare etc., pe care se bazează competenŃele de explorare/investigare, 
presupun o trecere de la precauzalitate la o nouă etapă de dezvoltare, adică a cauzalităŃii 
obiectuale. După J. Piaget, cauzalitatea raŃională nu mai este prin asimilare cu acŃiunile 
proprii în orientarea lor egocentrică, cu operaŃiile în calitate de coordonări generale ale 
acŃiunilor. Unii elevi se pot întâlni cu obstacolul că realul revine din deducŃie şi comportă 
întotdeauna o parte aleatorie. Dezvoltarea senzorial-perceptivă are nuanŃe specifice şi se 
manifestă, în primul rând prin nivelul amplificării sensibilităŃii vizuale, auditive, olfactive, 
gustative, tactile şi se exprimă prin restructurarea procedeelor de percepŃie, adică percepŃia 
poate fi orientată şi dirijată spre un scop anume, ceea ce favorizează competenŃa de cercetare. 

Activitatea de investigare este definită ca: activitate de dezvoltare a capacităŃilor creative 
(Savencov A.); ansamblul de acŃiuni rezultate al mecanismului de căutare şi formate în baza 
comportamentului exploratoriu (Wattson J.); modalitate de verificare a unor ipoteze (Martin 
A.); primă formă pozitivă de răspuns la cauzalitate (Meyerson M.). Ea este ansamblul 
acŃiunilor manifestate prin curiozitatea subiectului în situaŃii de incertitudine, care nu oferă 
rezultate scontate dacă nu implică un comportamentul exploratoriu, poziŃia de investigare şi 
competenŃele de cercetare. 

V. Sivоrоvа consideră că, cu cât activitatea de cercetare este începută mai devreme, cu 
atât elevii devin mai rapid creativi, operaŃiile gîndirii iau o dimensiune mai amplă.  În 
activitatea de explorare/ investigare se formează comportamentul exploratoriu, despre care J.-
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C. Ruwet consideră că se manifestă prin curiozitatea subiectului, astfel problema pusă corect 
va spori motivaŃia cercetării. 

Comportamentul exploratoriu este „o formă de investigare a spaŃiului şi a obiectelor prin 
manifestarea curiozităŃii”[2, pag., 310]. Curiozitatea este acea particularitate interactivă a 
unei fiinŃe prin care îşi explorează spontan ambienŃa şi caută schimbări în structura sau 
dinamica acesteia. De curiozitate depinde nivelul rezolvarii unei situaŃii-problemă. În 
comportamentul exploratoriu curiozităŃii îi revine rolul de stimul, ce menŃine echilibrul dintre 
comportamentul exploratoriu minimal şi cel maxim.Curiozitatea este componentă a 
sentimentului intelectual care premerge şi însoŃeşte actul de cunoaştere a adevărului [2, p. 
144]. 

A. Savencov caracterizează comportamentul exploratoriu ca fiind: 
- căutarea de informaŃii;  
- comportament îndreptat spre micşorarea excitaŃiei provocate de necunoaşterea unui 

subiect, obiect sau fenomen; 
- individualizarea perceperii spaŃiului, fenomenului etc. 
Prin explorarea activă a mediului, motivată interior prin alegerile libere, învăŃarea se 

interiorizează şi copiii pot dezvolta capacităŃi intelectuale:  spiritul de observaŃie, curiozitatea, 
spiritul creativ, perspicacitatea. Elevii îşi formează deprinderi elementare de cercetare: 
analizează fenomenele, realizează comparaŃii, verifică fenomenul studiat, identifică cauze şi 
consecinŃe, formulează concluzii.  

Explorarea şi investigarea, două cuvinte sinonime, de cele mai multe ori sunt considerate 
ca unul şi acelaşi proces. Aceste activităŃi au un scop comun, dar realizarea se face prin 
diferite modalităŃi. IntercondiŃionarea acestor procese în cadrul actului instructiv–educativ şi 
activităŃile pe care le desemnează este arătată de către Valerie Wood-Watson (1998): 

Explorarea 
- observarea unui fenomen; 
- notarea celor observate; 

                              - descrierea fenomenelor, proceselor. 
Investigarea        

   - compararea informaŃiilor din diferite surse; 
   - măsurarea cu ideile existente, 
    - luarea unor concluzii „mici”.                                                                       

 Experimentarea 
- observare şi notarea acŃiunilor realizate sau care au loc; 
- a explica ce este observat: 
- utilizând ipoteza, să se răspundă la „ce s-ar întâmpla dacă...” 
- a verifica prin „fair testing” ipoteza; 
-  colectarea informaŃiilor din surse diferite, 
- compararea rezultatelor obŃinute cu cele prognozate. 
- unde şi de ce? 

Goldsworthy (1998) determină  şase tipuri de investigaŃii cu aplicabilitate în clasele 
primare, cum ar fi: 

1. Investigarea constatativă - investigaŃie realizată în baza relaŃiilor dintre variabile şi 
factori. 

Exemplu: Care dintre gheorghine sau trandafiri rezistă mai mult la frig? 
  De ce au nevoie nevoie fluturii ca să crească? 
2. InvestigaŃie de clasificare şi identificare – investigaŃii ce implică aranjarea 

obiectelor sau evenimentelor în grupe corespunzătoare după unul sau mai multe criterii sau 
aranjarea unor grupe de obiecte, fiinŃe, fenomene după anumite criterii. 

Exemplu: Care din pânze se şifonează mai uşor? 
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                 Care din soluri este mai permiabil?       
3. InvestigaŃia sistemică – investigaŃie ce include observarea şi înregistrarea 

fenomenelor naturale sau colectarea datelor înr-un mod repetitiv, fiind comparate cu datele 
anterioare. 

Exemplu: Care sunt deosebirile dintre o plantă ce creşte la umbră şi una la lumină?  
                  Rândunelele zboară aproape de sol de fiecare dată când plouă? 
4. Explorarea – investigaŃie în care copiii, prin intermediul simŃurilor, observă unele 

situaŃii, procese, obiecte, fiinŃe, fenomene din jurul lor. 
Exemplu: Ce se întîmplă cu un cub de gheaŃă când îl luăm în mîină? 
                 Scrie zece lucruri interesante despre un peşte de acvariu. 
5. Experimentarea – investigaŃie realizate prin modelarea unui proces sau fenomen cu 

scopul de a-l explica. 
Exemplu: Ce se întîmplă atunci când turnăm apă de la înălŃime pe o suprafaŃă de sol?                   
6. Crearea modelelor – investigaŃie în care elevii aplică cunoştinŃele în practică prin 

creare de modele. 
Exemplu: Ce poŃi face pentru ca plantele să aibă apă când pleci în vacanŃă? 
Activitatea de explorarea este un sistem comportamental ce implică interacŃiunea 

copilului cu mediul necunoscut pentru a acumula informaŃii şi de a sistematiza cunoştinŃele 
acumulate. Prin explorare, mediul necunoscut devine unul familiar. Activitatea de explorare 
se caracterizează prin următoarele variabile: spontanietate; individualitate, specificare, 
funcŃionalitate. 

Dietmar Gorlitz (1987) distinge patru tipuri de explorare: 
� explorare vizuală: copilul primeşte informaŃii  uitându-se la un obiect intensiv; 
� explorare tactilă: copilul primeşte informaŃie despre suprafaŃa unui obiect, textura sau 

forma lui; 
� explorarea manipulativă: copilu primeşte informaŃii despre posibilităŃile de 

funcŃionare prin manipulare; 
� explorarea verbală: copilul întreabă despre obiect.[3 ,p.135] 
Toate din aceste activităŃi se completează una pe alta, ultimele trei  fiind subordonate 

explorării vizuale. 
Cercetarea mediului în clasele primare, prin procesele enumerate mai sus, ar putea realiza 

obiectivele educaŃiei ecologice. Studierea schimbărilor calitative şi cantitative produse într-un 
sistem ecologic, ce generează desfăşurarea unor procese cu caracter determinat ecologic, ar 
servi la motivarea pentru cunoaşterea mai detaliată  a naturii. Procesele ecologice menŃin 
integritatea unui ecosistem şi asigură longetivitatea lui, influenŃa factorului antropic în 
ecosistemele naturale oscilează între limitele ce ar favoriza echilibrul natural, uneori devenind 
catastrofale. Cunoaşterea proceselor naturale, ce au loc în natura, optimizează formarea 
conştiinŃei ecologice, culturii ecologice şi  competenŃelor ecologice. 

Studierea proceselor ecologice implică: 
� cunoaşterea componentelor structurale şi organizatorice ale ecosferei; 
� stabilirea  interrelaŃiilor dintre populaŃii şi mediul abiotic; 
� identificarea influenŃei şi a modalităŃilor de combatere acŃiunilor negative ale 

factorului antropic în desfăşurarea proceselor ecologice. 
Fiind procese de lungă şi scurtă durată, nu toate procesele sunt accesibile de explorat şi 

experimentat, însă prin diferite mijloace didactice se permite investigarea lor. De exemplu, 
procesul ecologic de pluviodenundare este de lungă durată, explorarea lui poate fi realizată în 
etapa finală a acŃiunii erozive a apei de ploaie, în schimb investigarea şi experimentarea poate 
fi permisă prin utilizarea mijloacelor didactice şi prin modelare, în cadrul disciplinei ŞtiinŃe, 
clasa a III-a, „Învelişul solid al Pămîntului”. 
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Un alt exemplu ne poate servi tema interdisciplinară:  De ce pădurea nu se acoperă cu 
frunze, care reprezintă un  proces ecologic, un proces de lungă durată şi complex, dar care 
poate fi investigat, explorat  şi experimentat în cadrul disciplinei ŞtiinŃe: 

• investigare- colectarea  informaŃiilor despre căderea frunzelor: timpul când cad 
fruzele, frunzele căror copaci cad mai devreme şi ai cărora mai târziu, condiŃiile ce le 
determină căderea, utilizarea frunzelor căzute în diferite scopuri, care sunt aceste scopuri şi de 
cine sunt folosite, ce se poate întâmpla  prin arderea frunzelor; 

• explorare – deplasarea în parcuri sau în pădure pentru a cerceta un spaŃiu acoperit cu 
frunze, prin secŃionare, cu scopul de a vizualiza etajarea frunzelor în diferite stadii de 
putrefacŃie, determinarea unor organisme ce locuiesc printre frunze, determinarea importanŃei 
descompunerii lor; 

• experimentare- urmărirea, timp de patru săptămâni, a descompunerii a trei tipuri de 
produse: hîrtie, frunze, pîine; observarea fiecărei mostre şi consemnarea rezultatelor 
observaŃiilor cu determinarea unor modalităŃi de stocare-limitare a deteriorării mediului 
înconjurător. 

Aceste activităŃi pot fi evaluate prin aplicarea tehnicilor din LSDGC : 
1.  Cubul, cu scopul  evidenŃierii rolului litierii în circuitul substanŃelor în natură. 
Aplicare: Se prezintă clasei un cub cu următoarele sarcini: 

• Spune: Spune ce copaci îşi scutură frunzele în Codrii Moldovei. 
• Presupune: Presupune ce se întîmplă cu ele în fiecare an. 
• Compară. Compară o frunză uscată cu una verde. 
• Concretizează: Concretizează cine trăieşte în litiera pădurii. 
• Analizează. Analizează de ce nu trebuie să aprindem focul în pădure. 
• Argumentează: Argumentează rolul frunzelor în natură. 

2.  Graficul T, tema constituind: „Omul este prieten sau duşman pădurii?” 
Aplicare: Clasa este împărŃită în două grupe: pro şi contra. ÎnvăŃătoarea desenează pe 

tablă un tabel în care vor fi scrise şi analizate argumentele elevilor.  
Omul prieten Omul duşman 
- plantează arbori; 
- nu defrişează pădurea; 
- nu aprinde foc în pădure; 
- stringe deşeurile; 
- nu produce zgomote ce ar speria 

animalele; 
- nu rupe plante cu rădăcină; 
- nu distruge  cuiburile păsărilor; 
- nu rupe crengile copacilor; 
- nu zgîrîie copacii cu cuŃite; 

- aruncă deşeuri la întîmplare; 
- taie pădurea fără milă; 
- fără milă smulge florile cu tot, cu 

rădăcină; 
- distruge cuiburi de păsări; 
- vânează un număr mare de animale; 
-îşi lasă numele pe tulpinile copacilor; 
- cauzează incendierea pădurii; 
- nu plantează copaci; 
- provoacă zgomote ; 
- distruge furnicarele; 
-strânge buturugile, care pentru unele 

animale servesc drept casă; 
3. Harta  conceptuală. 
Aplicare: Fiecare elev  are o foaie cu un covor alcătuit dintr-un cerc împărŃit în părŃi. 

Elevii trebuie să deseneze în fiecare parte culoarea pe care şi-o imaginează la citirea 
următoarelor propoziŃii: 

Găseşte culoarea pe care Ńi-o imaginezi la citirea următoarei propoziŃii:: 
1. Soarele mângâie verdele frunzei. 
2. Câmpia era inundată de maci. 
3. Floarea- soarelui discuta cu frăŃiorul. 

4. Vulpea îşi aşeza blana mândră. 
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Activitatea de cercetare a naturii  la elevii de vîrstă şcolară mică permite asimilarea de  
informaŃii într-un rol nou, cel de cercetător al naturii ce îl înconjoară. SoluŃionarea creativă 
permite evidenŃierea vectorilor creativităŃii implicaŃi. Cunoaşterea mediului necesită atitudine, 
implicare şi devotament. 
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4. Minder M. - Didactica funcŃională. Obiective, strategii, evaluare, Editura Cartier, Chişinău,  2003, p.135; 
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DE CE ESTE NEVOIE DE O PEDAGOGIE  DIFERENłIATĂ? 
 

                                                 Instit. Marilena Leurzeanu  
                                                Şcoala Generală nr.6 „Iacob Mureşianu” Braşov   

 
Motto: Când aprinzi oo   lumânare, se luminează  întreaga cameră. 

Când aprinzi un suflet, se luminează  întreg Universul. 
 
I. De ce este nevoie de  o pedagogie diferenŃiată, o pedagogie prin cooperare ? 
ŞtiaŃi că… 

• Datorită faptului că suntem diferiŃi, modul în care învăŃăm este diferit? 
• Elevii preferă experienŃele de învăŃare în care sunt activ implicaŃi, astfel ei vor obŃine 

rezultate mai bune şi vor avea succes la şcoală? 
• Elevii învaŃă mai repede atunci când noile achiziŃii sunt utile şi practicate în viaŃa de zi 

cu zi, precum şi în viitor? 
• Elevii care îşi cunosc stilul de învăŃare sunt mai angajaŃi în procesul de învăŃare, au 

încredere în ei, se simt mai independenŃi? 
• Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când modalităŃile de învăŃare sunt 

adaptate rezultatelor obŃinute la analiza sau testarea stilurilor de învăŃare, elevii vor reŃine cu 
mai puŃin efort şi vor fi capabili să realizeze creşterea performanŃelor şcolare în mai puŃin de 
două săptămâni? 

• Metafora, considerată punctul focal al gândirii creatorului, şi îndeosebi ansamblul de 
metafore, reprezintă o direcŃie principală în dezvoltarea unui proces de gândire, căci implică 
fluxul conştiinŃei?  

• Metaforele sunt deseori considerate, în acelaşi timp, expresii cognitive şi afective? 
Pentru  a explica conceptul de pedagogie diferenŃiată, ar fi bine să se înceapă cu o 

,,poveste”- metaforă. 
Se spunea cu mulŃi, mulŃi ani în urmă, că exista o ReŃea cu multe linii interconectate. 

ReŃeaua era profundă în forma ei. Energia era conectată cu energie, oricine cu oricine, orice 
la orice, fiecare planetă la orice planetă, fiecare corp solar la orice corp solar, fiecare fiinŃă 
umană la orice fiinŃă umană. Era un puzzle gigant care se mişca cu un scop, dar se schimba 
continuu. Şi dacă priveai la ReŃea ca la un  gigantic instrument muzical cu corzi, puteai 
observa că aceste corzi pot fi ciupite în multe feluri. Când erau ciupite, ele creau o muzică 
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armonioasă, iar acea armonie crea tonuri mai înalte care rezonau şi creau în continuare alte 
corzi. Aceste corzi  se numeau… slujbă, abundenŃă, idei, elevi, soluŃie, metodă, scop…. 

Dacă vom înŃelege această metaforă, am putea întreba: ,,Ce coardă să ciupesc? Care 
este a mea? Pentru că doresc să-mi găsesc energia şi să creez ceva unic, să am abundenŃă,  
să am un scop în ceea ce fac, un scop întregit.” 

Metafora ne duce cu gândul la abilitatea noastră de a descifra copilul pentru a se 
armoniza cu noi. MulŃi dintre noi avem instrumentele necesare pentru ,,a cânta” în corul 
reŃelei.  

Pedagogia diferenŃiată este o pedagogie a proceselor. Ea creează un cadru flexibil în care 
temele de studiu sunt suficient explicitate şi diversificate pentru ca elevii să înveŃe după 
propriul lor mod de însuşire a cunoştinŃelor sau a abilităŃilor.  

Conceptul de diferenŃiere pedagogică s-a născut din aprecierea elevului în numeroase 
opere  ca fiind o persoană distinctă. Cousinet, Freinet, Oury  arată, fiecare în felul său, că 
elevul „există ca persoană care are propriile sale dorinŃe, griji şi talente” şi propun o nouă 
pedagogie orientată asupra elevului şi a adevăratelor sale interese.  

Roger Cousinet arată că trebuie inversate raporturile profesor-elevi aşa încât să se insiste 
asupra întrebării: cum / în ce fel înŃelege un copil? Cousinet propune o pedagogie de lucru în 
grup care să ia în calcul diferitele moduri de înŃelegere ale elevilor.  

Celestin Freinet crede că pedagogia trebuie să favorizeze trecerea subiectului-elev la 
vârsta adultă prin crearea, în mod frecvent şi concret, a unor oportunităŃi pentru elevi, de 
interacŃiune socială printr-o pedagogie prin cooperare. Elevii trebuie să colaboreze la 
realizarea unei sarcini comune: trebuie să existe un program, să se stabilească reguli de 
funcŃionare în cadrul clasei.  

Fernand Oury insistă de asemenea asupra importanŃei de a-i învăŃa pe elevi să trăiască în 
colectivitate prin practicarea metodei consiliului de echipă în care fiecare grupă de elevi îşi 
organizează dimineaŃa activitatea zilei respective în aşa fel încât fiecare să aibă „un spaŃiu – 
timp în care să Se simtă în largul său, în siguranŃă, liber, puternic”.  
Ce este pedagogia diferenŃiată sau diferenŃierea  instruirii? 

• Practică de instruire ce Ńine cont de diferenŃele dintre indivizi şi care  propune pentru 
formare, activităŃi diferite; 

• Pedagogie individualizată care recunoaşte elevul ca pe o identitate; 
• Pedagogie a diversităŃii care propune un evantai de demersuri, opunându-se 

uniformizării, considerată până nu demult în mod greşit democratică şi singura în care toŃi 
trebuie să înveŃe în acelaşi ritm, în acelaşi timp, urmând  acelaşi traseu; 

• Pune în practică un cadru flexibil de învăŃare în care elevii învaŃă urmându-şi propriul 
drum (de a şti /de a şti să facă). 

Premise ale strategiei de diferenŃiere : 
• ParticularităŃi psihologice intelectuale şi nonintelectuale ale elevului; 
• ParticularităŃi ale mediului socio-cultural din care provine elevul. 
Proiectarea şi organizarea instruirii diferenŃiate : 
Valorifică relaŃiile dintre resursele umane angajate (profesor/ elev; elev/ elev; propria 

persoană).  
Formează cunoştinŃele şi capacităŃile solicitate conform programelor de instruire/ 

educaŃie.  
Politica educaŃiei focalizată pe rezolvarea acestor probleme asigură legitimarea 

următoarelor ,,dispozitive de diferenŃiere ale instruirii“, proiectate şi dezvoltate în sens 
curricular la nivel de: 

• Echipe de creaŃie pedagogică instituŃionalizate (ex. comisii metodice, catedre, etc.) 
angajate în activitatea de elaborare a obiectivelor, tabelelor de progres şcolar, fişelor de 
muncă independentă etc.; 
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• Strategii pedagogice orientate pentru motivarea pozitivă a activităŃii de predare-
învăŃare-evaluare; 

• IniŃiative pedagogice asumate pentru gestionarea timpului real, şcolar şi extraşcolar, 
destinat studiului, realizării învăŃării la parametrii de eficacitate optimă; 

• Informări pedagogice periodice oferite ,,partenerilor “ (elevi, părinŃi, reprezentanŃi ai 
comunităŃii, factori de decizie managerială); 

• Ajustări structurale determinate pedagogic în vederea promovării examenelor şi a 
orientării şcolare şi profesionale. 

Practica instruirii diferenŃiate apelează resursele de educabilitate maximă ale fiecarui 
elev, realizabile în condiŃii de ,,egalizare a şanselor de reuşită şcolară”.  

Rolul evaluării în proiectarea şi realizarea instruirii diferenŃiate este decisiv în procesul de 
elaborare a diagnosticului iniŃial, necesar cunoaşterii nivelului real de pregătire a elevului, 
premisa viitoarelor ,,itinerarii de învăŃare“ individualizate într-un timp şi spaŃiu pedagogic 
optim. 

Strategiile didactice angajate în direcŃia diferenŃierii instruirii valorifică diagnosticul 
iniŃial plecând de la capacitatea acestuia de a verifica eterogenitatea proceselor de învăŃare 
(motivaŃie, ritmuri de muncă, stiluri cognitive exersate etc.). 

Diagnosticul iniŃial anticipează diferite circuite de progresie pedagogică diferenŃiată, 
individualizată, evidenŃiind nivelul achiziŃiilor într-un anumit moment şi bilanŃul realizat după 
parcugerea unei secvenŃe didactice.             

Analiza eterogenităŃii elevilor reprezintă ,, punctul de plecare al pedagogiei diferenŃiate. “  
Tipuri de eterogenitate ale elevilor: 

• Eterogenitate determinată socio-economic; 
• Eterogenitate determinată socio-cultural; 
• Eterogenitate determinată de calitatea psihopedagogică a familiei; 
• Eterogenitate determinată de calitatea organizaŃiei şcolare; 
• Eterogenitate determinată de caracteristicile psihologice ale elevului; 
• Eterogenitate determinată de nivelul modalităŃilor de comunicare şi exprimare  ale 

elevului; 
• Eterogenitate determinată la nivelul modalităŃilor de dobândire a cunoştinŃelor. 
Proiectarea unei instruiri/ educaŃii diferenŃiate presupune combinarea muncii frontale cu 

cea de grup şi individuală, care sporeşte eficienŃa procesului de învăŃământ, în general, a 
activităŃii didactice în special. 

Instruirea diferenŃiată vizează adaptarea activităŃii de învăŃare la posibilităŃile diferite 
ale elevilor, la capacitatea de înŃelegere şi la ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi 
sau chiar fiecărui elev în parte. 

Resursele instruirii diferenŃiate implică realizarea unei acŃiuni de individualizare a 
învăŃării, deosebită de învăŃarea individuală în care fiecare elev învaŃă izolat de ceilalŃi. 
Aceste resurse angajează procedee practice de proiectare diferenŃiată, care vizează:  

• gradarea materiei conform ritmurilor de învăŃare virtuale ale elevilor;  
• crearea condiŃiilor psihosociale, individuale şi de grup, pentru realizarea unei activităŃi 

de învăŃare independentă; 
• disponibilizarea unui set adecvat, cantitativ şi calitativ, de mijloace de instruire 

eficiente, pe termen scurt, mediu şi lung. 
DiferenŃierea şi individualizarea instruirii rămâne o probă a viabilităŃii proiectării 

pedagogice de tip curricular, pe circuitul obiective pedagogice- conŃinuturi pedagogice- 
strategii de predare- învăŃare- evaluare, perfectibile în sensul unei creativităŃi pedagogice 
superioare. 

Scopul pedagogiei diferenŃiate este lupta împotriva eşecului şcolar.  
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Pedagogia diferenŃiată este, într-adevăr, o strategie eficientă de reuşită şcolară în 
învăŃământul primar, gimnazial şi liceal. Numeroasele realizări o dovedesc. Organizată în 
situaŃii de învăŃare şi de evaluare adaptate nevoilor şi dificultăŃilor specifice ale elevilor, 
conform unor procese diversificate, aceasta permite elevilor: 
 - să fie conştienŃi de capacitatea lor; 
 - să-şi dezvolte noi capacităŃi şi competenŃe;  
 - să-şi dobândească motivaŃie intrinsecă în legătură cu învăŃarea; 
 - să depăşească situaŃiile de eşec, fără perturbări în sfera personalităŃii;  
 - să-şi  definească propriile resurse şi căi în scopul inserŃiei sociale. 

Metodologia urmată în scopul diferenŃierii duce la succesul şcolar prin atingerea a trei 
obiective de bază: ameliorarea relaŃiei profesor-elevi, sporirea interacŃiunii sociale, 
dobândirea autonomiei.  

Cele patru condiŃii pentru aplicarea pedagogiei diferenŃiate şi prin cooperare sunt: 
• gestionarea flexibilă a timpului; 
• munca în echipă; 
• concertarea; 
• informarea în  permanenŃă a partenerilor.       
Aceste patru condiŃii esenŃiale determină schimbări de structură şi mentalitate care se pot 

realiza fără prea mari răsturnări/ perturbări şi fără exagerări de multe mijloace suplimentare; 
nici teama unei revoluŃii la şcoală, nici lipsa de mijloace nu pot servi drept alibi în competiŃia 
cu imobilismul. Un climat deschis, (bună) voinŃa întregului colectiv de profesori, vor favoriza, 
desigur, aceste schimbări. Chiar şi în cazurile destul de frecvente de blocaje şi situaŃii 
conflictuale, de inerŃie şi de reticenŃă, aplicarea pedagogiei diferenŃiate la o singură clasă, pe o 
perioadă determinată, cu doar unul sau doi profesori, poate antrena alŃi profesori şi poate crea 
o dinamică de reînnoire.  

BineînŃeles, este nevoie de răbdare şi trebuie ca profesorii să accepte ideea că este nevoie 
de timp pentru a ajunge la reuşită deoarece o instituŃie de învăŃământ este un sistem care are 
propriile reguli interne, propriile norme, scopuri comune sau divergente, sub-grupe (elevi, 
profesori, administraŃie...), leaderi, clanuri în care rezistenŃa şi teama sunt adesea la fel de 
puternice, ca şi dorinŃa de nou.   

Munca în echipă 
Munca în echipă este condiŃia vitală pentru a asigura suficient timp pentru realizarea 

obiectivelor propuse în cadrul pedagogiei diferenŃiate. InovaŃiile duse de unul singur sunt 
adesea abandonate. Volumul de muncă necesar pentru punerea în practică a pedagogiei 
diferenŃiate depăşeşte posibilităŃile unui singur individ. Este necesar să se elaboreze un 
minimum de instrumente pentru a organiza munca în cooperare: 
 - inventarierea obiectivelor; 
 - planul de derulare; 
 - evaluarea – diagnosticarea dificultăŃilor cu care se confruntă elevii; 
 - bilanŃuri la sfârşit de etapă; 
 - fişe de lucru individuale variate şi adaptate diferitelor procese de învăŃare.  

Dinamica grupului arată că se munceşte mai eficient şi mai repede în grup, un grup 
restrâns de 3 până la 12 participanŃi fiind optim din punct de vedere al eficienŃei; interacŃiunea 
dintre membrii echipei permite clarificarea obiectivelor şi o mai mare creativitate în 
elaborarea etapelor de urmat.  

ÎnvăŃarea prin cooperare presupune organizarea activităŃii elevilor pe grupuri mici (în 
general, 4-5 elevi), fiecare elev lucrând împreună cu ceilalŃi membri ai grupului şi având două 
responsabilităŃi esenŃiale: 
 - să înveŃe, adică să îndeplinească sarcina de învăŃare pe care a primit-o ; 
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 - să se asigure că toŃi ceilalŃi membri ai grupului învaŃă, îşi îndeplinesc sarcinile de 
învăŃare pe care le-au primit. 

Pentru ca o lecŃie să fie organizată în mod real ca o activitate de învăŃare prin cooperare 
este necesară îndeplinirea a patru condiŃii fundamentale: 

1. Crearea unei interdependenŃe pozitive între membrii grupului. 
Elevii trebuie să conştientizeze faptul ca sunt legaŃi unul de celalalt, în aşa fel încât 

nici unul nu îşi poate îndeplini sarcina dacă oricare alt membru al grupului nu şi-o 
îndeplineşte pe a sa. 
2. Asigurarea condiŃiilor pentru ca între elevi să se stabilească o    comunicare directă, 

de tip “faŃă-n faŃă”. 
Contactul direct dă posibilitatea membrilor grupului de a discuta, de a-şi explica unii 

altora cum să procedeze pentru îndeplinirea sarcinii, de a-şi  comunica în mod direct idei, 
ipoteze, puncte de vedere. 

 În tehnicile de comunicare se exersează: 
 - să îl privească pe cel cu care discută; 
 - să îl asculte cu atenŃie şi critic pe celălalt; 
 - să facă referiri la ceea ce un alt participant la discuŃie a afirmat; 
 - să-l numească pe cel la ale cărui idei sau opinii se referă; 
 - să îşi exprime cu claritate ideile şi să fie atent la modul în care acestea   sunt receptate/ 
interpretate; 
 - să se concentreze pe scopul/ tema discuŃiei şi să urmărească eficienŃa  acesteia; 
 - să gesticuleze echilibrat; 
 - să critice într-un limbaj decent şi constructiv. 
3. Atribuirea unei responsabilităŃi individuale fiecărui membru al grupului. 

Profesorul trebuie: 
- să definească cu claritate fiecare responsabilitate; 
- să se asigure că elevul poate îndeplini rolul atribuit; 
- să sublinieze importanŃa fiecărei responsabilităŃi în îndeplinirea sarcinii grupului; 
- să evidenŃieze rezultatele obŃinute de fiecare elev. 
4. Asigurarea condiŃiilor pentru ca grupul să reflecteze asupra modului în care a lucrat, 

asupra relaŃiilor stabilite între membrii grupului şi modului în care aceste relaŃii au influenŃat 
nivelul de performanŃă atins. 

 Întrebări care pot fi adresate elevilor: 
- Ce a făcut fiecare dintre voi pentru a ajuta la obŃinerea rezultatelor grupului? 
- Ce ar putea face fiecare dintre voi pentru ca, mâine, rezultatele să fie mai bune? 
ÎnvăŃarea prin cooperare NU înseamnă: 
• a-i aşeza pe elevi faŃă în faŃă sau unul lângă altul la o masă şi a le permite să vorbească 

între ei în timp ce îşi îndeplineşte fiecare sarcină a sa individuală de învăŃare ; 
• a le da elevilor în cadrul grupului o sarcină pe care fiecare trebuie să o îndeplinească în 

mod individual şi a cere ca primul care termină să îl ajute pe cel mai slab din grup; 
• a da o sarcina grupului în întregul lui, în aşa fel încât, de fapt, un singur elev, cel mai 

bun, să muncească, iar ceilalŃi să apară doar cu numele pe raportul asupra activităŃii. 
Proiectarea şi realizarea unei activităŃi didactice în forma învăŃării prin cooperare 

1. Proiectarea unităŃii de învăŃare: 
- selectarea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinŃă care vor fi urmărite în mod 

explicit;  
- formularea obiectivelor operaŃionale; 
- selectarea conceptelor-cheie  şi a unităŃilor de conŃinut care urmează să fie predate-

învăŃate; 
- selectarea metodei/ metodelor, a formelor de organizare a activităŃii; 
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- selectarea abilităŃilor care urmează să fie formate sau consolidate; 
- stabilirea succesiunii momentelor activităŃii şi a conŃinutului fiecăruia (ce face 

profesorul, ce face elevul); 
- planificarea lucrului pe grupe – modul de formare a grupurilor, durata activităŃii pe 

grupe, materialele necesare, aranjarea clasei; 
- stabilirea procedurilor de evaluare. 
2. Momentul introductiv al activităŃii: 
- prezentarea temei şi a obiectivelor activităŃii; 
- prezentarea informaŃiilor de care elevii au nevoie; 
- formarea grupurilor; 
- explicarea sarcinii de lucru, a scopului activităŃii şi a criteriilor de evaluare; 
- discutarea procedurilor/ strategiilor de lucru; 
- stabilirea responsabilităŃilor fiecărui membru al grupului; 
- precizarea timpului disponibil şi a modului în care fiecare grup îşi va prezenta 

rezultatele activităŃii. 
3. Desfăşurarea activităŃii: 
- monitorizarea interacŃiunii elevilor în cadrul fiecărui grup şi stimularea dinamicii 

activităŃii grupurilor; 
- acordarea de sprijin prin formularea de întrebări, sublinierea unor elemente teoretice ; 
- intervenŃia pentru soluŃionarea eventualelor conflicte sau blocaje în activitatea 

grupurilor; 
- coordonarea dialogurilor şi prezentării rezultatelor; 
- evaluarea comportamentului şi performanŃelor elevilor. 
4. ReflecŃia asupra activităŃii: 
- întrebări pentru a-i ajuta pe elevi să conştientizeze faptul că ei învaŃă permanent, atât 

cunoştinŃe, cât şi strategii de învăŃare şi proceduri de cooperare:  
Ce anume v-a ajutat/ împiedicat în realizarea sarcinii de lucru? 

De ce este important să cooperăm, să respectăm opiniile celuilalt, să ne îndeplinim 
responsabilităŃile? Ce am învăŃat? 

Concertarea 
 Este  necesar să se lucreze în echipă, dar această dorinŃă poate scădea odată cu primele 

conflicte, inevitabile la început. Pot apărea obstacole, dezamăgiri în raport cu elevii, dacă 
această muncă nu se bazează pe un cadru solid al unei permanente concertări. Negocierea are 
loc la 3 nivele:  
 - profesor – instituŃie – părinŃi 
 - profesor – profesor 
 - profesor – elev 

Crearea unui orar flexibil 
Rigiditatea orarului tradiŃional reprezintă un obstacol important: diferenŃierea 

conŃinuturilor şi proceselor necesită o structurare diferită a orarului care trebuie să se adapteze 
scopurilor de învăŃare propuse prin modularea cu o mai mare libertate a duratei orelor de curs.  

Dacă, pentru a realiza un proiect de pedagogie diferenŃiată, se constituie o echipă 
doritoare şi motivată care cooperează în privinŃa obiectivelor şi mijloacelor, aceasta trebuie să 
conceapă un orar flexibil şi să-l impună celorlalŃi, acesta fiind condiŃia de bază pentru 
diferenŃierea structurilor care face posibilă aplicarea conŃinuturilor şi a proceselor. Autonomia 
echipei este un factor cheie. Ea se constituie singură, îşi organizează activităŃile, orarul şi îşi 
repartizează grupele de elevi. Managerul instituŃiei intervine pentru a facilita demersurile 
echipei, pentru a da sfaturi şi a o susŃine în acŃiunile sale.  
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Informarea în permanenŃă a partenerilor 
Un proiect pedagogic poate eşua dacă nu se transmit, tuturor partenerilor implicaŃi, 

informaŃii cu privire la conŃinut, obiective şi derulare; aceste informaŃii se vor transmite 
îndeosebi elevilor, părinŃilor, profesorilor şi personalului administrativ.  

Problemele de rezolvat 
Punerea în practică a pedagogiei diferenŃiate este o sarcină dificilă şi complexă care 

prezintă şi unele pericole. Pentru a le evita sunt necesare schimbări atât în structuri cât şi de 
mentalitate.  

Noul curriculum naŃional are în vedere valorificarea maximă a potenŃialului fiecărui elev 
prin expunerea sa la situaŃii variate care să-i dea ocazia de a se manifesta plenar în domeniile 
în care capacităŃile sale sunt cele mai evidente.  

În proiectarea lecŃiilor, cadrul didactic poate şi trebuie să creeze modele alternative de 
învăŃare activă, centrate pe diferite tipuri de inteligenŃă şi stiluri de învăŃare, asigurând o 
diferenŃiere reală pentru fiecare elev. 

Concluzii: 
Copilul poate fi modelat într-un mod unic pentru că el este o creatură unică în univers, 

potrivindu-se într-un puzzle complex al procesului instructiv-educativ. Cadrul didactic are 
nevoie de aceste ,, piese” şi de un cadru flexibil în care elevii să înveŃe după propriul lor mod 
de însuşire a cunoştinŃelor şi abilităŃilor. 

Dacă fiecare cadru didactic ar învăŃa să cânte la un instrument alături de un altul, care 
cântă şi el la un intrument, împreună rezonanŃa lor ar crea o nouă realitate, o pedagogie 
diferenŃiată, care ar completa întregul puzzle, aşezând copilul pe locul onoarei, respectului şi 
iubirii de sine. 

Indiferent unde ne aflăm şi în ce situaŃie suntem “orchestra” pe care o creăm trebuie să 
cânte melodia „Timpului Acum”. 

Fiecare copil este un instrument nou pe care nu-l poŃi modela cu un ciocan, o daltă, el 
trebuie aşezat într-un puzzle al vieŃii. Cadrul didactic trebuie să-şi folosească imaginaŃia 
şlefuind cu grijă instrumentele penru a străluci şi a fi unice, pentru ca ceilalŃi să le observe. 

Suntem toŃi o parte a orchestrei, piese unice, care cântă o melodie frumoasă, o melodie a 
armoniei, o melodie a iubirii. 

FiŃi cât de originali doriŃi să fiŃi , dar fiŃi calmi şi ascultaŃi cântecul din jurul vostru pentru 
că aceasta este cheia muzicală pe care vi se cere să o cântaŃi. 

IubiŃi copiii şi cântaŃi cu corul pentru că şi ei sunt în el…dar încă nu au un cântec. 
 
Bibliografie: 
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EVALUAREA SUMATIVA LA HOTARUL  
DINTRE GRĂDINIłĂ ŞI ŞCOALĂ 

 
Prof. Iolanda Lumezeanu,  

GrădiniŃa Nr. 47 “Lumea poveştilor” ConstanŃa 
 

„Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente” 
(D. Ausubel) 

 
Activitatea instructiv-educativă din grădiniŃă presupune utilizarea unei varietăŃi de 

metode, tehnici şi strategii de evaluare care sunt integrate sistemului de învăŃământ. 
Mijloacele şi procedeele sunt asemănătoare celor utilizate în învăŃământul primar dar sunt 
adaptate specificului vârstei, în funcŃie de creativitatea fiecărei educatoare. Calitatea, valoarea 
şi eficienŃa evaluării implică pricepere, corectitudine, obiectivitate şi responsabilitate din 
partea celui care o iniŃiază. 

Evaluarea a fost mult timp considerată ca o metodă de control şi apreciere a cunoştinŃelor 
la anumite intervale de timp: semestrial, anual, final – la terminarea unui ciclu de studiu. 
Pedagogia modernă o consideră ca un act didactic complex, integrat întregului proces de 
învăŃământ, în cadrul căruia acŃionează principiul feedback-ului.  

Evaluare sumativă(de încheiere, de bilanŃ, globală, cumulativă) este una dintre formele 
utilizate în actul educaŃional din grădiniŃă şi are ca obiectiv principal măsurarea nivelului de 
cunoştinŃe, a capacităŃilor şi abilităŃilor dobândite într-un anumit domeniu, într-un anumit 
interval de timp. 

Evaluarea sumativă trebuie să Ńină cont de: obiectivele generale şi specifice ale formării 
copiilor, nivelul iniŃial de dezvoltare şi posibilităŃile fiecăruia, obiectivele propuse pentru un 
anumit domeniu de cunoaştere.  

Desigur că orice formă de evaluare are propriile sale limite de care trebuie să fim 
conştienŃi. Este important să analizăm rezultatele şi concluziile măsurării în funcŃie de 
competenŃele pe care şi le formează copiii şi nu numai în funcŃie de cunoştinŃele acumulate. 
Idealul educaŃional al societăŃii moderne presupune valorificarea şi desăvârşirea potenŃialului 
uman în vederea formării unei personalităŃi armonioase şi creatoare capabile să se adapteze 
diferitelor situaŃii de viaŃă.  

Potrivit acestui punct de vedere am iniŃiat o evaluare sumativă la sfârşit de ciclu preşcolar 
pentru a verifica parametrii generali ai dezvoltării şi sintetizării nivelului de performanŃă al 
copiilor în baza cărora pot trece la un alt ciclu de şcolaritate. Evaluarea s-a desfăşurat sub 
formă de joc pe baza unei tematici atent stabilite şi a oferit copiilor posibilitatea de a se 
exprima degajat prin intermediul grupurilor mici, în prezenŃa părinŃilor şi a unor observatori-
evaluatori. 

Am dorit să arat părinŃilor, care sunt şi ei participanŃi indirecŃi în procesul de învăŃământ, 
rezultatele educaŃiei observabile în comportamentele copiilor şi calitatea desfăşurării 
procesului educativ din grădiniŃă. Forma de evaluare pe care mi-am propus-o a încheiat un act 
educativ (cel din grădiniŃă) şi a deschis un altul (cel din şcoala primară).  

Mi-am stabilit obiective precise pentru ca rezultatele să fie uşor observate şi interpretate. 
Sarcinile propuse (şase la număr) au fost realizate în colectiv cu ajutorul materialelor concrete 
şi potrivit nivelului lor de pregătire. 

Mi-am stabilit cu exactitate scopul, obiectivele, am formulat întrebările cu grad de 
dificultate progresiv. Am stabilit reguli de desfăşurare pentru copii, durată de desfăşurare (30-
35 minute), am instruit evaluatorii care urmau să monitorizeze activitatea. 

Evaluatorii au urmărit reacŃia copiilor la împărŃirea pe subgrupe, respectarea regulilor de 
joc, rezolvarea sarcinilor individuale şi colective. 
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Grupa de copii a fost împărŃită în trei subgrupe (fluturi, buburuze, albine), în funcŃie de ce 
insectă şi-a ales fiecare. S-a urmărit ca fiecare copil să se simtă confortabil şi să-şi aleagă 
reprezentantul care trebuia să extragă întrebarea sau să formuleze răspunsul final. Sarcinile au 
fost din domeniul matematic (3) şi limbaj (3) – pentru fiecare echipă, altă întrebare pentru a se 
evita „furtul” de cunoştinŃe de la un grup la altul. În funcŃie de răspuns, fiecare echipă a primit 
o floare veselă sau tristă care a fost afişată pe panou în dreptul semnului fiecărei grupe.  

Sarcinile propuse spre rezolvare au fost: 
I. Aşează în şir descrescător grupele de obiecte de la 9 la 1. Ce grupă lipseşte. (item 

comun pentru poate grupele) 
II. Rezolvă sarcinile de pe planşă. (item diferit pentru fiecare grupă în parte) 

1. Numără grupele de copiii! Scrie lângă fiecare grupă cifra corespunzătoare numărului 
de copii. Uneşte fiecare grupă cu tortul care are acelaşi număr de felii cu numărul 
elementelor din grupă! 

2. Numără căsuŃele! La ce număr locuieşte câinele? Scrie numerele vecinilor! 
3. La ce număr locuieşte fiecare animal? Scrie cifrele corespunzătoare! 

III. Compune o problemă. Efectuează operaŃia de adunare sau scădere utilizând 
simbolurile matematice. (item diferit pentru fiecare grupă în parte) 
IV. Scrie în etichetă câte cuvinte au una, două sau trei silabe. (item diferit pentru fiecare 
grupă în parte) 
V. Numeşte copiii din imagine. Numele fiecăruia să înceapă cu sunetul indicat. (item 

individual) 
VI. Scrie în pătrate primul sunet din cuvânt. Citeşte cuvântul nou format. (item diferit 

pentru fiecare grupă în parte) 
Derularea activităŃii a evidenŃiat următoarele aspecte: 
– copiii au acceptat regulile de formare a grupelor (cu o singură excepŃie); 
– regulile de joc au fost înŃelese corect şi acceptate; 
– comunicare şi colaborarea la nivelul grupelor a fost bună (două excepŃii); 
– timpul de lucru a fost utilizat în mod util; 
– copiii au demonstrat că au capacitatea de a selecta, analiza şi sintetiza date şi 

informaŃii; 
– copiii au capacitatea de a acŃiona şi judeca individual şi în grup; 
– preşcolarii posedă deprinderi intelectuale, capacităŃi cognitive, trăsături de voinŃă şi 

caracter, conduită civilizată (in proporŃie de 98 %); 
– înŃeleg şi prelucrează informaŃiile, fac transferuri de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi 

în situaŃii noi; 
Evaluarea sumativă astfel desfăşurată a generat conduite care vor duce la integrarea cu 

succes în următorul ciclu educaŃional – şcoala primară. 
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Preşcolar”, 2005, Bucureşti 
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ABORDAREA CREATIVĂ A SITUAłIILOR DE RISC  
LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI 

 
Institutor Gabriela Stroe 

Şcoala cu clasele I-VIII Tuzla, jud. ConstanŃa 
Institutor Marinela Mrejeru 

Şcoala cu clasele I-VIII Tuzla, jud. ConstanŃa 
 

În secolul XXI, schimbările apărute în societate creează noi provocări inclusiv pentru noi, 
cadrele didactice. Comportamentul disruptiv al anumitor elevi ne îngreunează procesul de 
predare şi cauzează o stare de stres multora dintre noi.  

SituaŃia de risc este un eveniment sau un complex de evenimente inopinante, neaşteptate 
dar şi neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori siguranŃa 
organizaŃiei (clasei) respective şi a membrilor acesteia. Dintre situaŃiile de risc la clasă 
amintim: oboseala obiectivă şi subiectivă (plictiseala); lipsa de motivare (a clasei); climatul 
educaŃional; abandonul şcolar; minciuna; agresivitatea (violenŃa) în diverse forme; frauda; 
nerespectarea regulilor de protecŃie în cazul unor activităŃi specifice, deplasări etc.; incoerenŃa 
fluxului comunicaŃional cu părinŃii elevilor. 

Pentru optima gestionare a situaŃiilor de risc este importantă urmărirea unei etapizări 
specifice, astfel: 

• identificarea situaŃiei (ex. "copilul rău" – Joubrel; "copilul turbulent" – Wallon; 
"copilul revoltat" – Beaujean; "inadaptatul juvenil" – Lafon; "copilul cu dezvoltare 
dizarmonică a  personalităŃii" – Suhareva; "copilul "irascibil", "hiperactiv", "cu tulburări de 
caracter" – Boucharlat); 

• stabilirea cauzelor situaŃiei respective, a factorilor declanşatori; 
• elaborarea unui plan de gestionare care să cuprindă:  
� măsuri ameliorative; 
� condiŃii de aplicare; 
� indici calitativi şi cantitativi de măsurare a eficienŃei soluŃiilor aplicate;  
� modalităŃile de monitorizare a feedback-ului; 
� evaluarea permanentă a rezultatelor obŃinute; 
  În mod curent întâlnim următorul pattern: cineva deviază de la modelul comportamental 

aşteptat, iar altcineva decide că acest fapt este inacceptabil şi că trebuie oprit. Schimbarea faŃă 
de modelul normal al stării de fapt trebuie eradicată sau inversată, iar situaŃia trebuie să 
redevină aşa cum era înainte de apariŃia schimbării. Uneori, este un proces foarte rapid, iar cel 
care afişează comportamentul nedorit răspunde solicitării de a nu-şi mai continua acŃiunile. 
Această situaŃie apare în fiecare zi, în clasele şi familiile din toată lumea: copilul începe să 
facă un zgomot puternic şi enervant, iar părintele/cadrul didactic spune: „Nu mai face asta!” şi 
copilul se opreşte. În alte cazuri, copilul nu se opreşte, iar cu cât adultul îi cere mai categoric 
să facă linişte, cu atât zgomotul devine mai puternic şi mai enervant. 

Dacă abordarea utilizată nu funcŃionează, ea trebuie schimbată cu o alta, care 
funcŃionează. În genere, ştim să facem ceva într-un anumit mod şi nu mai vrem să încercăm 
nimic nou. IntervenŃiile pot eşua dacă ne concentrăm doar pe un singur element – puterea –, 
neglijându-le pe celelalte. IntervenŃiile pot avea succes atunci când pun în balanŃă puterea 
individuală, statutul şi influenŃa, dar şi sentimentul de apartenenŃă, cooperare reciprocă şi grijă 
pentru ceilalŃi. Totuşi, putem stimula înclinaŃia naturală a copiilor către cooperare reciprocă şi 
grija pentru ceilalŃi, punându-i în situaŃii în care aceste nevoi sunt satisfăcute. Putem face mai 
mult decât să lăudăm eforturile şi să le permitem să aibă un sentiment de apartenenŃă. Putem 
implementa o structură, în clase şi în şcoli, în care copiii să aibă posibilitatea să coopereze şi 
să  aibă grijă de alŃii. 
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În ultimile decenii, rolul şcolii s-a îndepărtat mult de cel tradiŃional, devenind mai 
complex. În acest context, e nevoie ca şcoala să se restructureze, să-şi modernizeze structurile, 
mecanismele şi serviciile pe care le oferă, pentru a face faŃă noilor roluri şi responsabilităŃi 
care i se atribuie. Orice schimbare în educaŃie pune în discuŃie implicarea părinŃilor în 
activitatea şcolii. Este adevărat faptul că succesul copiilor depinde în mare măsură de 
armonizarea demersurilor şcolii cu cele ale familiei şi de buna colaborare dintre cadre 
didactice şi părinŃi în vederea stabilirii unei conduite educative.  

O şcoală prietenoasă cu părinŃii trece dincolo de legăturile formale şi oarecum fireşti cu 
familia şi dezvoltă adevărate parteneriate active, folosind o gamă largă şi variată de 
modalităŃi. În cadrul şcolii, părinŃilor li se creează oportunităŃi de a participa în diferite forme 
la activitatea şcolii. Se vizează schimbarea ideilor, concepŃiilor şi abilităŃilor parentale, 
precum şi sprijinirea familiilor aflate în situaŃii dificile. De asemenea, se încurajează 
exprimarea părerilor părinŃilor în legătură cu modul în care funcŃionează şcoala şi se acceptă 
poziŃia acestora de „prieteni critici” – persoane de încredere, cointeresate în actul de educaŃie, 
care, din dorinŃa de a ajuta şi a asigura succesul şcolii, semnalează problemele existente, 
discrepanŃa dintre intenŃii şi acŃiuni, oferind astfel şansa unei analize cuprinzătoare şi a unui 
proiect de dezvoltare realist. 

Pentru reglarea actului educaŃional în funcŃie de particularităŃile psihofizice de vârstă şi 
individuale ale copilului, cadrul didactic trebuie să aibă o intervenŃie cu scop de construcŃie a 
personalităŃii acestuia care, indiferent de vârstă, este o structură “bio-psiho-socio-culturală”. 
Tratarea individuală adecvată uşurează procesul de adaptare a copilului la cerinŃele şi 
obiectivele procesului didactic, la activităŃile din afara şcolii, această adaptare fiind echilibrul 
funcŃional între acomodare şi asimilare. 

Aşa cum aminteam mai sus, condiŃiile de mediu socio-cultural şi economic din familie 
(atât mediu rural, cât şi mediu urban), calitatea procesului didactic, adaptarea copilului la 
acest demers pot accelera dezvoltarea intelectuală a elevului, pot grăbi trecerea în următorul 
stadiu psihogenetic, aşa cum condiŃiile nefavorabile pot încetini această trecere. Acest aspect 
se aplică şi în ceea ce priveşte apariŃia situaŃiilor de risc/ de criză în care elevul poate fi 
implicat. 

Pentru eliminarea sau ameliorarea acestor situaŃii de risc se impune o viziune unitară care 
să se resimtă în acŃiunea didactică, pornind de la nivel macroeducaŃional (inspectorate şcolare, 
comunităŃi, unităŃi de învăŃământ) către nivelul microeducaŃional, reprezentat de clasa de 
elevi. În acelaşi context, în identificarea soluŃiilor viabile de rezolvare a situaŃiilor de risc este 
necesară o colaborare cu psihologul şcolar şi cu părinŃii elevilor în cauză.  

Lucrarea de faŃă urmăreşte, la modul general, o desfăşurare creativă a procesului didactic 
cu interes în ameliorarea situaŃiilor de risc, pe majoritatea palierelor: şcoala, clasa de elevi, 
relaŃia cu părinŃii şi cu alŃi factori sociali determinanŃi, prin propunerea unor exemple de bune 
practici, după cum urmează: 

� Bune practici în prevenirea abandonului şcolar: 
- parteneriat şcoală – familie – comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin, 

sponsorizare etc.;  
- echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea şcolară a copiilor;  
- activităŃi extraşcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice, tabere 

etc.);  
- responsabilizarea la nivelul clasei;  
- valorizarea elevilor aflaŃi în dificultate prin diferite activităŃi;  
- “Şcoala părinŃilor” pentru a schimba mentalitatea părinŃilor care consideră că munca 

este bună pentru copii la orice vârstă; 
- derularea formelor de recuperare şcolară (elevi, adolescenŃi, tineri, adulŃi), prin forme 

alternative, gen “A doua şansă“;  
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- activităŃi de consiliere;  
- organizarea de întâlniri între elevi, absolvenŃi, părinŃi, cadre didactice, cu prezentarea de 

modele de reuşită în profesie;  
- consilierea elevilor şi a părinŃilor în vederea accesării fondurilor şi alocaŃiilor legale 

(burse, alocaŃii, rechizite, bani pentru calculator), în vederea obŃinerii actelor de identitate;  
- stimularea copiilor cu rezultate bune la învăŃătură. 
� Metode şi tehnici în lucrul cu elevii aflaŃi în dificultate          

• Grila de monitorizare  
• ObservaŃia  
• Anamneza  
• Interviul  
• Jocul de rol                                                                                                                                                                                                                                                                

� Metode şi tehnici în lucrul cu părinŃii 
• Consiliere individuală şi de grup 
• “Şcoala părinŃilor” 
• Grupuri de sprijin  
• Ateliere de lucru 
• Lectorate  
• Dezbaterea
� Grilã de observaŃie a progresului copilului 
• Numărul absenŃelor  
• Media notelor (română, matematică etc.) 
• Comportamente de indisciplină 
• Feedback-ul dirigintelui (observaŃii) 
• Feedback-ul colegilor (observaŃii) Feedback-ul părintelui/tutorelui (observaŃii) 
Implicarea familiei în activitatea şcolară se desfăşoară pe două coordonate: 
- relaŃia familie – şcoală: controlul frecvenŃei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 

îndeplinirea atribuŃiilor, suport moral şi material; 
- relaŃia familie – şcoală: contacte directe cu reprezentanŃii şcolii, îndeosebi cu învăŃătorul. 
Posibilitatea schimbului de experienŃă, a confruntării opiniilor, a căutării unor soluŃii viabile, a 

unificării atitudinilor şi acŃiunilor educative au condus la folosirea în practica şcolară a următoarelor 
forme de colaborare: vizitele părinŃilor la şcoală, vizitele învăŃătorului la domiciliul elevului, 
corespondenŃa scrisă între învăŃător şi familie, adunările cu părinŃii, organizarea de seminarii, 
lectoratele cu părinŃii, organizarea parteneriatului „Şcoala fără ziduri”.  

Tema 
 

Sarcini de lucru 

Şcoala fără ziduri - scrisoare de informare către părinŃi; 
- dezbatere: „Ce rol au părinŃii în viaŃa şcolii?”; 
- chestionare pentru părinŃi şi elevi; 

Ne cunoaştem bine copilul? - informaŃii privind stadiile vârstelor şcolare, respectiv 
tipurile de inteligenŃă; 

- chestionar: „Ce stil de învăŃare are copilul meu?”; 
- „Carnavalul toamnei” – activitate artistică, jocuri, 

concursuri, gospodărie cu participarea părinŃilor; 
Cum îi învăŃăm pe copii 
comportamente pozitive? 

- brainstorming: identificarea unor comportamente 
evazioniste la copii; 

- dezbateri, informaŃii şi sugestii de formare, încurajare şi 
întărire a comportamentelor pozitive;  

- serbarea de Crăciun; 
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Cum aplanăm conflictele? - brainstorming: principalele cauze care generează 
conflicte în familie; 

- tehnici mentale de aplanare a conflictelor; 
- atelier artistic: realizarea unor machete cu sprijinul 

părinŃilor la Ed. tehnologică, având ca temă „Iarna”; 
Am un stil de viaŃă sănătos? - regimul de viaŃă al părintelui şi influenŃa acestuia în 

dezvoltarea copilului; 
- sugestii pentru un stil de viaŃă sănătos în familie; 
- activitate: „Ce ai menŃine?/Ce ai schimba la stilul tău de 

viaŃă?”; 
Mama şi copilul - dezbatere: „Ştim să ne hrănim sănatos copilul?”; 

- informaŃii privind bolile caracteristice copilăriei, 
modalităŃi de prevenire şi tratare; 

- serbare cu ocazia zilei de 8 Martie; 
Agresivitatea - identificarea unor comportamente agresive frecvent 

întâlnite; 
- activitate de grup: rezolvarea unor probleme în sensul 

menŃinerii unui climat familial echilibrat; 
- informaŃii privind stilurile parentale; 

Timpul liber al  
copilului meu 

- rolul mass-mediei în educaŃia copilului; 
- „ Şi părinŃii ne citesc o lectură” – activitate la clasă cu 

participarea unui părinte pe parcursul lunilor mai şi 
iunie; 

- realizarea unei excursii împreună cu părinŃii. 
 

Într-un moment în care cuvântul „disciplină” este considerat de mulŃi educatori ca fiind inutil 
sau chiar un semn al stilurilor de predare învechite şi demodate, noi nu ne ferim de acest cuvânt. De 
fapt, considerăm că învăŃarea temeinică se bazează în principal pe o bună disciplină în clasă. Dar 
această disciplină în clasă trebuie să aibă rol preventiv. Dacă suntem atenŃi la nevoile copiilor, de 
obicei nu apar probleme de comportament. Pentru a nu apărea probleme, trebuie să ne cunoaştem 
bine elevii şi să le cunoaştem nevoile. Este mult mai uşor să previi decât să repari şi, de aceea, este 
foarte important să desfăşurăm cu clasa mai multe activităŃi de cunoaştere a elevilor (atât cadru 
didactic – elev, cât şi elev – elev). 

� Bune practici în ameliorarea situaŃiilor de risc:  
*CINE SUNT? CINE ESTI? – joc de cunoaştere, autocunoaştere, acceptare şi toleranŃă.  
Varianta 1 (clasele I-II) 
        Un elev iese din clasă, iar ceilalŃi aleg un coleg prezent. Elevul care a ieşit va trebui să 
identifice alegerea făcută de colegi prin întrebări legate de înfăŃişarea şi comportamentul celui ales. 
        Întrebări: 

- Este fată sau băiat? 
- Este înalt(ă)? 
- Are ochii verzi/căprui/albaştri? 
- Este harnic(ă)? 
- Cum se poartă cu colegii? 
- Ce disciplină preferă? 
- Ce face în timpul liber? 

        În acest fel, cel ales află ce imagine are el în clasă.  
Varianta 2 (clasele III-IV) 
    Elevul va identifica colegul la care s-au gândit ceilalŃi punând întrebări la care se răspunde 
individual cu explicaŃii. 
    Întrebări posibile: 
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- Dacă ar fi o floare, ce-ar fi? (un ghiocel, fiindcă e delicată, dar şi îndrăzneaŃă ca 
ghiocelul ce înfruntă zăpada) 

- Dacă ar fi o lună din an, ce-ar fi? (ar fi august fiindcă e veselă şi prietenoasă) 
- Dacă ar fi un instrument muzical, ce-ar fi? (ar fi o vioară pentru ca are un glas melodios) 
- Dacă ar fi un anotimp/ o zi din săptămână/ un copac/ o melodie/ o culoare/ o meserie, ce-

ar fi? 
Se realizează astfel profilul psiho-comportamental al elevului şi prin cunoaştere se ajunge la 
acceptare şi toleranŃă. Treptat, copiii înŃeleg că trăiesc într-o lume a diversităŃii umane în care 
trebuie să relaŃioneze pentru a se integra în colectivitate. 
*Comunicarea nonverbală – copiii îşi imaginează că nu vorbesc aceeaşi limbă şi vor căuta să 
exprime un mesaj colegilor ajutându-se de gesturi, numere, culori. (pentru copiii timizi) 
*Mâna care ajută – Participă la un concurs al clasei cu titlul „Mâna care  ajută”. Decupează câte o 
mânuŃă de pe planşa primită. Dăruieşte câte o mână celor care s-au purtat politicos şi frumos cu tine 
ca nişte buni colegi (de exemplu: Ńi-au împrumutat un creion sau o ascuŃitoare, Ńi-au deschis uşa 
clasei când aveai mâinile ocupate, au împărŃit cu tine desertul în pauză etc.). PoŃi primi şi tu la 
rândul tău câte un model de mânuŃă dacă te vei purta amabil. La sfârşitul săptămânii câştigătorul va 
fi cel care a primit cele mai multe mâini de la colegii lui. 
*Care sunt situaŃiile de risc din clasa noastră şi cum le soluŃionăm? Manualul de EducaŃie civică 
ne oferă posibilitatea de a discuta, în cadrul unităŃii de învăŃare „Grupurile din care facem parte”, 
despre clasa de elevi, ca un grup omogen, ca o familie în cadrul căreia ajungem să ne cunoaştem 
comportamentul, ideile, atitudinile, problemele şi atuurile.  

În acest context, se pot imagina 4-6 modele de copii, cu probleme, astfel: Matei – copilul 
obosit, Ilinca – fetiŃa revoltată, Ana – fetiŃa nervoasă, Dan – băiatul care uită mereu, Ştefan – 
copilul care nu îşi face temele etc. (De recomandat este ca aceste tipuri să fie identificate de către 
elevi, pornind de la realitatea din clasa lor). Apoi, împărŃiŃi pe grupe, elevii vor răspunde la 
următoarele întrebări (fiecărei grupe îi corespunde un model):  
• De ce este X atât de (obosit, revoltat, agitat,...) în funcŃie de caz? 
• Ce trebuie să facă doamna învăŃătoare pentru ca X să nu mai fie (obosit, revoltat, agitat, ...) în 

funcŃie de caz? 
• Cum trebuie să se poarte colegii cu X? 
• Ce trebuie să facă X pentru a nu mai fi atât de (obosit, revoltat, agitat,...) în funcŃie de caz? 

Prin răspunsul dat elevii vor conştientiza următoarele aspecte: 
- situaŃiile de risc pe care ei le generează; 
- atitudinea şi comportamentul lor, al doamnei învăŃătoare şi al colegilor în faŃa problemei vizate; 
- eforturile pe care fiecare trebuie să le facă în cadrul colectivului clasei pentru a relaŃiona, pentru 
a rezolva eficient orice situaŃie de risc. 

După discutarea acestor cazuri, elevii pot asocia diverse culori, stărilor, modelelor 
respective: obosit – maro, enervat – roşu, uituc – portocaliu etc. Pornind de la acestea, se pot 
confecŃiona cartonaşe care, în funcŃie de starea pe care o exprimă, vor fi însuşite de către fiecare 
elev, la începutul fiecărei zi de curs. Astfel, cadrul didactic va şti cu ce fel de culori (situaŃii de risc) 
se confruntă pe parcursul zilei, iar colegii vor gestiona „riscul” ca atare.  

În ansamblu său, exerciŃiul este unul eficient în direcŃia autocunoaşterii şi a cunoaşterii, a 
relaŃionării eficiente, a identificării rapide a unor situaŃii problemă, precum şi a modificării unor 
comportamente. Ideal este ca, de comun acord cu clasa de elevi, să se stabilească o culoare care să 
exprime starea de linişte şi dorinŃa de cooperare, astfel încât, după chiar prima oră de curs elevul 
aflat într-o situaŃie de risc (obosit, agitat etc.) să îşi „corecteze” starea/ comportamentul şi să aducă 
acest aspect la cunoştinŃa celor din jur prin alegerea cartonaşului respectiv. 

*Mandala – poate constitui o modalitate de cunoaştere a stării de spirit a elevului şi, implicit, 
de rezolvare a situaŃiilor de risc în care poate fi implicat acesta. Cercul magic (cu rădăcini adânci în 
lumea ezoterică) aplicat şcolarului mic poate să constituie un mijloc viabil al acestuia prin care ne 
transmite limitele sale de relaŃionare, precum şi dispoziŃia de colaborare. Mandala se poate realiza 
pe hârtie sau pânză şi reprezintă un cerc, cu un centru de interes (animal, obiect, formă geometrică 
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etc.) în jurul căruia gravitează diverse figurine sau vieŃuitoare, în funcŃie de talentul şi dispoziŃia 
autorului. Imaginile se repetă pe întreaga rază a cercului respectiv şi sunt colorate (în creion sau 
acuarelă) în funcŃie de dispoziŃia fiecărui elev. Prin culoare acesta transmite o stare şi, în acelaşi 
timp se relaxează. Mandala poate fi aplicată elevilor agitaŃi, dar şi celor predispuşi la eşec şcolar, 
care preferă să comunice vizual prin culoare şi nu prin cuvinte sau cifre. 

Acestea constituie o parte dintre modalităŃile creative de gestionare a unor situaŃii de risc 
manifestate în cadrul colectivului de elevi. 

În concluzie, ameliorarea sau eliminarea situaŃiilor de risc trebuie privită ca o experienŃă de 
învăŃare. Aceasta poate fi percepută ca dificilă pentru elev, dar rolul cadrului didactic, în colaborare 
cu părintele, este acela de a-l încuraja pe acesta să persevereze în acest proces de învăŃare a unor 
comportamente specifice vârstei şi a asumării responsabilităŃii. 
 
   Bibliografie:  
1. Berge  André, Copilul  dificil,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti, 1972; 
2. Doleanu Ioan, Doleanu Dacian, Meseria  de  părinte, Editura Motiv, Cluj-Napoca, 2001, p. 44-97. 
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Termenul cultură organizaŃională a apărut mai întâi în literatura de limbă engleză în anii ´60 ai 
secolului trecut şi a intrat în limbajul comun prin cartea lui Peters şi Waterman În căutarea 
excelenŃei. 

În cadrul societăŃii, învăŃământul se constituie ca un subsistem particular care se supune, în 
ultimă instanŃă, legilor de funcŃionare şi de dezvoltare ale sistemului global. Ca atare, problematica 
unităŃii de învăŃământ şi a culturii sale organizaŃionale trebuie plasată în contextul problematicii 
generale a societăŃii în care unitatea şcolară există şi funcŃionează. InstituŃiile educaŃionale au un 
impact relevant asupra normelor şi a conduitelor umane. Ele acŃionează sub impactul anumitor 
valori, altfel spus, fiecare dintre ele posedă o anumită cultură organizaŃională. 

În acest context, consider că, drept efect al succesiunii momentelor istorice, sistemul de 
învăŃământ actual şi, în particular, cultura organizaŃională a unităŃilor sale şcolare cumulează 
tendinŃe ,,grele", elemente latente, factori de schimbare care acŃionează simultan. În mod firesc, 
acest cumul de elemente, mai mult sau mai puŃin contradictorii, se regăseşte în forme extrem de 
nuanŃate, în cultura organizaŃională (şi) a liceelor vocaŃionale de artă. 

În cadrul acestei culturi organizaŃionale, există, în principal, următoarele elemente ce se 
manifestă în cadrul şcolilor de după 1989 din România: 

- influenŃa totalitarismului comunist - care îşi perpetuează prezenŃa prin percepŃii, mentalităŃi, 
atitudini, comportamente - regăsită la nivelul actorilor şcolii (manageri şcolari, corp profesoral, 
elevi, părinŃi ai elevilor, autorităŃi publice locale şi judeŃene); 

- existenŃa, în stare latentă şi cu potenŃial de actualizare, a elementelor culturale tradiŃionale 
care şi-au pierdut influenŃa sau care au fost devalorizate în cursul regimului dictatorial din secolul 
trecut; 

- apariŃia - în deceniul de ,,tranziŃie", ultim al secolului al XX-lea - a unor factori culturali 
inediŃi, ca efect al contextului social specific şi al deschiderii către exterior. 

Cultura organizaŃională reprezintă armonizarea valorilor individuale în vederea orientării lor 
convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale organizaŃiei. Cultura organizaŃională 
reprezintă un complex specific de valori, credinŃe conducătoare, reprezentări, înŃelesuri, căi de 
gândire împărtăşite de membrii unei organizaŃii, care determină modurile în care aceştia se 
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comportă în interiorul şi în afară organizaŃiei respective, care sunt transmise noilor membri drept 
corecte. 

Cultura organizaŃională este ,,mediul intern” ce caracterizează fiecare unitate şcolară în care 
sunt implicaŃi indivizii care determină comportamentul în organizaŃie şi, în ultimă instanŃă, eficienŃa 
şcolii respective. Ea este rodul istoriei proprii, prin determinări şi condiŃionări externe succesive. 

Geert Hofstede consideră cultura organizatională ca ,,programare mentală colectivă care 
deosebeşte membrii unei organizaŃii de membrii altei organizaŃii", iar Gheorghe Gh. Ionescu o 
defineşte ca pe un ,,sistem de valori, de prezumŃii, de credinŃe şi de norme împărtăşite de membrii 
unei organizaŃii". 

Poate fi dificil să pătrunzi în cultura organizaŃiei, deoarece aceasta este deseori considerată 
drept un univers de convingeri, valori şi concepŃii care rareori este declarat sau supus chestionării, 
mai ales de cei care au o experienŃă limitată în privinŃa altor organizaŃii sau culturi. 

Deşi nu există o definiŃie standard a conceptului, majoritatea specialiştilor arată că o cultură 
organizaŃională are următoarele caracteristici:  

- este organizată holistic - un tot este mai mult decât suma părŃilor componente;  
- este determinată istoric - reflectă evoluŃia organizaŃiei;  
- este fundamentată din punct de vedere social - este creată şi păstrată de un grup anume de 

oameni; 
- este greu de modificat.  
Până în anul 1990, şi în domeniul educaŃional, ca şi în celelalte domenii de activitate, noutăŃile 

au pătruns greu, schimbările au fost primitive şi nesemnificative. În cultura organizaŃională a şcolii 
româneşti de după anul 1990, elementele de bază, specifice, s-au menŃinut în mare parte şi în 
perioada tranziŃiei. Au apărut însă şi alte aspecte care dovedesc deschiderea organizaŃiei şcolare 
spre asimilarea noului şi integrarea ei în noul proces de reformă a învăŃământului. 

Studiile făcute în acest sens dovedesc faptul că uniformizarea impusă de regimul trecut, 
comunist, a împiedicat crearea unor simboluri şi sloganuri care să reprezinte şcolile. În prezent, în 
şcoli s-a luat iniŃiativa consultării colectivului de elevi şi cel al cadrelor didactice pentru găsirea 
unor simboluri reprezentative. 

Ritualurile de trecere sunt cele care marchează asimilarea unor noi roluri sociale. Ele apar în 
viaŃa unei şcoli îndeosebi la începutul unui an şcolar. Din această categorie putem da, ca exemplu, 
primirea noilor cadre didactice. În mod oficial, ei sunt prezentaŃi în primul consiliu profesoral, 
organizat la începutul anului şcolar. În microgrupuri, la nivelul fiecărei comisii metodice, ei sunt 
,,preluaŃi” de şeful de catedră. Integrarea celor nou-veniŃi se face relativ repede, în funcŃie şi de 
disponibilitatea acestora de a comunica. Există şi persoane care, datorită caracterului lor introvertit, 
nu se integrează. 

Acest mod de a-i privi pe cei care vin pentru prima dată în unitatea şcolară dovedeşte coeziunea 
colectivului şi valorile pe care acesta se bazează: sinceritate şi empatie. 

Ritualurile de întărire cuprind acele acŃiuni care au drept consecinŃă întărirea statutului 
persoanei, crearea şi dezvoltarea sentimentului de apreciere din partea colectivului în care 
profesează. Din această categorie de acŃiuni, putem menŃiona: 

• discutarea, în consiliul profesoral, a cererilor de salariu de merit şi de gradaŃii; 
• afişarea, la panoul liceului, a celor mai mari premii obŃinute de elevi la concursurile şcolare, 

de cultură generală şi de specialitate (muzică, arte vizuale), cu menŃionarea cadrului didactic 
îndrumător;  

• evidenŃierea nominală, în dările de seamă din fiecare semestru, a acelor cadre didactice care 
au promovat examene de grad, au participat la cursuri de perfecŃionare, au obŃinut rezultate bune şi 
foarte bune cu elevii la concursurile sau la olimpiadele şcolare.  

În perioada de dinainte, aveau trecere la şefi acele cadre didactice evidenŃiate mai ales din 
punct de vedere politic şi ideologic înaintea celor care obŃineau rezultate deosebite la concursurile 
şcolare. 

Ritualurile de integrare au ca scop creşterea coeziunii în interiorul organizaŃiei. Fac parte, din 
această categorie, următoarele acŃiuni: 
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• mesele organizate, în fiecare an, cu ocazia zilei liceului;  
• mesele organizate, în fiecare an, cu ocazia zilelor onomastice; 
• serbările şcolare de Crăciun, MărŃişor şi cele de sfârşit de an şcolar; 
• audiŃiile musicale; 
• concertele orchestrei liceului, spectacolele corului liceului;  
• excursiile organizate în grupuri mai mici în împrejurimile oraşului (la ,,iarbă verde”);  
• sărbătorirea pensionarilor;  
• organizarea banchetelor absolvenŃilor.  
Majoritatea personalului şcolii se implică în aceste acŃiuni. Sunt şi ,,singuratici" care refuză 

sistematic să se integreze colectivului şi care nu se integrează în ethosul şcolii. Modelele 
comportamentale pot releva, de asemenea, componentele ,,profunde”  ale culturii organizaŃionale. 

De asemenea, îmbrăcămintea nestandardizată a cadrelor didactice, cuprinzând stiluri diverse 
(clasic, sportiv, modern, cazual, ,,la zi”), relevă deschiderea la nou în domeniul trendurilor 
vestimentare, valorificarea diferenŃelor şi unitatea prin diversitate. łinuta într-un liceu de artă este 
mai diversificată, revelând multitudinea de caractere şi de gusturi estetice, atât ale profesorilor, cât 
şi ale elevilor. De aceea, în ciuda câtorva încercări, nu s-a reuşit introducerea unei uniforme 
personalizate. Ne amintim, cu tristeŃe, Ńinuta scorŃoasă, fadă şi în culori închise, cerută cadrelor 
didactice înainte de 1989, ca şi nepopularele uniforme şcolare, incomode, inspirate din modele 
sovietice. 

În pauze, în cancelarie, fiecare profesor preferă un anume loc. Înainte, în primele rânduri 
stăteau ,,bătrânii”. La elevi, acelaşi obicei poate fi observat şi în sala de educaŃie: anumite persoane 
preferă să se aşeze în primele bănci, alte persoane pe rândul de la geam, altele lângă uşă etc. În 
epoca de dinainte de 1989, prima bancă de pe fiecare rând era considerată fie banca tocilarilor, fie 
cea a retardaŃilor, aşa că majoritatea elevilor fugeau de ele. Mentalitatea aceasta s-a păstrat, în 
schimb a fost ,,reabilitat” statutul ultimei bănci, altădată banca veseliei, a celor care copiau, acum 
find considerată banca celor care se pitesc pentru a putea citi în voie, care nu-şi pierd timpul cu 
luarea notiŃelor. 

De remarcat este faptul că, după 1990, a devenit o tradiŃie organizarea balurilor: ,,Balul 
bobocilor”, ,,Balul mărŃişorului” etc. la care participă, alături de elevi şi cadre didactice, directorii. 
În fiecare an, se sărbătoresc zilele şcolii. Cu acest prilej se organizează concursuri la diverse 
obiecte, spectacole, întreceri sportive, simpozioane, excursii. Înainte, manifestările aveau, de regulă, 
caracter festivist, legate de celebrarea unor evenimente istorice sau de ziua tovarăşilor din 
conducerea Ńării. 

În ciuda strategiei de reformă, aplicată în cursul ultimei decade, menŃinerea unor vechi 
elemente structurale ca si perpetuarea mentalităŃilor anacronice îşi pun încă amprenta asupra culturii 
organizaŃionale a unităŃilor de învăŃământ, generând perpetuarea vechilor mentalităŃi la nivelul 
actorilor şcolii, limitând pregătirea elevilor pentru autonomie, creativitate, responsabilitate, totul 
desfăşurându-se într-un cerc vicios. 

Cantonarea unităŃilor şcolare şi, respectiv, a culturilor lor organizaŃionale pe coordonate 
anacronice va limita capacitatea şcolii de a produce o ofertă educaŃională adecvată unei societăŃi 
democratice şi a economiei de piaŃă, acŃionând ca factor de blocaj în calea schimbării, a dezvoltării, 
a creşterii organizaŃiei şcolare, generând consecinŃe negative în aria dezvoltării copiilor, a tinerilor 
şi a adolescenŃilor cuprinşi în unităŃile de învăŃământ. 

Din această perspectivă, este necesar ca, în cadrul reformei educaŃionale, să fie promovate noi 
elemente de cultură organizaŃională, având drept finalitate formarea elevilor şcolii în spiritul 
valorilor globale, autonomiei personale, raportării creative şi flexibile la grupuri şi organizaŃii ale 
societăŃii. Pentru a putea răspunde dezideratelor care Ńin de dezvoltarea personală şi de integrarea 
socială a segmentului tânăr, şcoala trebuie să construiască o cultură organizaŃională care va include, 
în condiŃiile unui echilibru specific, principii şi valori ale: educaŃiei pentru viitor, educaŃiei 
permanente, educaŃiei pentru autogestiune, parteneriatului educaŃional, calităŃii şi excelenŃei în 
condiŃii de schimbare. 
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Tot ceea ce semnifică imaginea externă şi internă a unei unităŃi şcolare poartă cu ele încărcătura 
constelaŃiei de valori, simboluri, obiceiuri etc. Cultura organizaŃională este una dintre dimensiunile 
organizaŃiei care reuneşte aspectele organizaŃionale într-un sistem colectiv de semnificaŃii 
simbolice. Cultura exercită o influenŃă considerabilă asupra premiselor deciziilor, asupra 
comportamentelor şi a actelor directorilor, ale cadrelor didactice şi ale elevilor. 

Într-o organizaŃie, cultura este similară personalităŃii unui individ. Ea se transmite pe diverse 
căi, cum ar fi: reguli nescrise, limbaje speciale care facilitează comunicarea între membrii 
organizaŃiei şcolare respective, standarde de etică socială şi de comportare. Într-un liceu vocaŃional 
cum este cel de artă, cultura organizaŃională reflectă amprenta personalităŃii multilaterale a 
profesioniştilor de la catedră şi a talentului micilor artişti. VocaŃia artistică poate imprima un 
comportament mai libertin al elevilor, însă acesta este firesc şi necesar pentru a contura personalităŃi 
artistice creatoare. 
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SecŃiunea nr. 4 
 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENłEI 
 

 
 

MODALITĂłI DE EDUCARE ŞI STIMULARE A CREATIVITĂłII  
ÎN ORELE DE ABILITĂłI PRACTICE  

 
Inst. Daniela Stoica 

Eco-Liceul teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni-Argeş 
 

Ora de abilităŃi practice îi familiarizează pe elevi cu diferite tehnici de lucru, urmând să-i antreneze în 
activităŃi utile şi plăcute care le dezvoltă răbdarea, îndemânarea, spiritul de observaŃie, gustul estetic, 
fantezia. În cadrul acestor ore, foarte îndrăgite de către elevi, am folosit, alături de materiale sintetice (hârtie, 
fire textile, staniol, carton, nasturi, mărgele etc.), şi materiale puse la îndemâna elevilor de către natură. 
Folosind aceste minunate daruri ale naturii am încercat să-i fac să înŃeleagă că o frunză care se desprinde şi 
se leagănă în vânt, o castană găsită la poalele copacilor vor constitui materiale de bază în realizarea unor 
minunate lucrări. 

Aceste materiale, care sunt foarte uşor de procurat, se pot transforma în mâinile copiilor în jucării 
minunate. Este nevoie de puŃină îndemânare, fantezie şi multă răbdare. Lucrul cu aceste materiale contribuie 
la educarea artistică a elevilor. Natura ne pune la îndemână nenumărate materiale care pot fi folosite în orele 
de abilităŃi practice şi oferă posibilitatea fiecărui copil de a-şi etala talentul, imaginaŃia creatoare, 
determinând originalitatea lucrărilor fiecăruia. 

În practica şcolară se manifestă tendinŃa de a promova originalitatea, de a încuraja modalităŃile proprii 
de realizare a unor teme, la nivelul posibilităŃilor reale ale copilului. ActivităŃile practice oferă posibilitatea 
de a constata cât de creativi pot fi elevii. Aceste activităŃi îşi aduc contribuŃia la îmbogăŃirea vieŃii afective, 
copiii încearcă un sentiment de bucurie când reuşesc să termine o lucrare, fapt ce contribuie la educarea 
dragostei pentru muncă, la optimismul şi încrederea în forŃele proprii, la dezvoltarea gândirii creatoare.  

Aceste activităŃi constituie un mijloc important pentru formarea şi dezvoltarea deprinderii de a sesiza 
frumosul din natură şi de a-l îndrăgi. Pe lângă faptul că vin în contact cu bogăŃia de forme şi culori ale 
materialelor de lucru, copiii au posibilitatea să aprecieze calităŃile artistice ale modelului şi ale materialelor 
de lucru, să analizeze coloritul, forma, mărimea, proporŃia şi simetria. Prezentarea materialului într-o formă 
cât mai atrăgătoare îi influenŃează pe copii sub aspect estetic. 

Materialele din natură stimulează simŃul de observaŃie al elevilor şi imaginaŃia creatoare. Varietatea 
infinită de frunze şi flori cu forme şi culori diferite, le oferă inepuizabile modalităŃi de realizare a unor 
tablouri, machete, jucării. Ei încep să aprecieze frumuseŃile naturii, să-i înŃeleagă diversitatea formelor, a 
culorilor, încep să-i vadă bogăŃia şi astfel să o iubească şi mai mult. Prin folosirea „comorilor” naturii în 
cadrul orelor de abilităŃi practice se realizează atât aspectul informativ cât şi cel formativ al educaŃiei 
elevilor, deoarece mânuind aceste materiale li se perfecŃionează sensibilitatea tactilo-motrică, li se dezvoltă 
gândirea şi se deprind cu reprezentările independente, creatoare. În timpul lucrului copiii observă modelul, 
dar nu îl copiază. Ei caută noi moduri în care pot să îmbine formele, mărimile, culorile pentru a realiza un 
model original. Prin multiple combinaŃii, ei reuşesc să realizeze o lucrare individuală sau colectivă, în felul 
acesta li se dezvoltă interesul, răbdarea, perseverenŃa, stăpânirea de sine şi astfel  se pun bazele voinŃei. 

Sarcina de bază a compoziŃiilor aplicative este dezvoltarea capacităŃii de a realiza lucrări originale, în 
condiŃii cât mai variate, valorificând experienŃa acumulată; stimularea activităŃii copiilor în direcŃia alegerii 
obiectelor, a materialelor şi a modului de executare a unor lucrări. 

Pentru realizarea unor lucrări originale este obligatoriu ca fiecare copil să cunoască însuşirile şi 
caracteristicile materialelor folosite, să aprecieze la adevărata lor valoare „darurile” naturii care ne înconjoară 
şi care ne ies în cale la tot pasul. În acest sens am organizat în sala de clasă un colŃ unde am strâns şi am 
expus diverse materiale (frunze, seminŃe de dovleac, seminŃe de floarea-soarelui, grâu, porumb, fasole, ovăz, 
petale, ghinde, căpăcele de ghinde, nuci, coji de nuci, conuri, castane, alune, măceşe, rămurele, scoarŃă de 
copac, muşchi de pământ, licheni, pietricele, nisip, scoici, fulgi, coji de ouă, pănuşi de porumb, papură, paie 
de grâu, argilă, melcişori, mâŃişori de salcie sau plop). 
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Am strâns aceste materiale cu prilejul drumeŃiilor şi excursiilor organizate. Antrenarea elevilor în 
procurarea materialelor are, pe lângă utilitatea practică, şi o accentuată valoare educativă. După ce am strâns 
aceste materiale, le-am pregătit în scopul folosirii lor în orele de abilităŃi practice (presare, uscare, curăŃare, 
spălare, lăcuire) şi le-am sortat după diferite criterii (provenienŃă, formă, mărime, culoare). 

Din aceste materiale foarte uşor de procurat, din îmbinări simple, elevii au învăŃat să facă mici jucării, 
compoziŃii interesante. Uneori le-am prezentat modele, iar alteori le-am lăsat libertatea deplină în ceea ce 
priveşte găsirea formelor. Totul era condiŃionat de materialul personal al micilor creatori de frumos.Aceste 
materiale, conduse de mâna măiastră a elevilor, s-au transformat devenind jucării, tablouri, daruri pentru cei 
dragi. Din două pietricele am realizat răŃuşte, alte două castane s-au transformat în iepuraşi, ursuleŃi, cojile de 
nucă au devenit broscuŃe, răŃuşte, berze sau bărcuŃe. Am realizat în felul acesta foarte multe lucrări, machete. 
În afară de acest colŃ cu materiale, în clasă se poate organiza şi o mică expoziŃie de obiecte confecŃionate din 
diferite materiale vegetale: coşuri, funii, pălării, ştergătoare, Ńesături (din cânepă, in, bumbac). 

Organizarea unei mici expoziŃii de obiecte confecŃionate din materiale vegetale va oferi prilejul unor 
discuŃii cu elevii cu privire la plantele din care provin şi etapele pe care le-au parcurs aceste materiale până 
când au fost transformate în obiectele expuse. 

ExperienŃele şi cunoştinŃele personale ale elevilor vor fi completate, la nevoie, cu informaŃii oferite de 
către învăŃător. Elevii pot fi invitaŃi să recunoască în fotografii diversele plante din care se obŃin materiale 
vegetale prelucrabile. 

De asemenea, am organizat în clasă şi o expoziŃie cu lucrările elevilor. 
Analizând lucrările realizate, am observat că fiecare avea originalitate, prin natura materialului folosit, 

prin orientarea spaŃială, prin felul în care copiii au ştiut să realizeze formele dorite. În fiecare lucrare era ceva 
din personalitatea şi sensibilitatea copilului respectiv, ieşind în evidenŃă spiritul lui creativ. 

Temele cu caracter independent – specifice activităŃilor cu temă aleasă de copii – sunt cele mai îndrăgite 
de ei, deşi acest lucru le solicită un efort susŃinut, atât pentru alcătuirea planului mintal, cât şi pentru 
realizarea acestuia. ÎnvăŃătorul are grijă să-i orienteze în alegerea materialului, care prin varietatea şi felul 
prezentării să le sugereze alegerea unor subiecte diferite. De exemplu, din frunze ei pot realiza chipuri de 
copii, păsări, fluturi, câini, ursuleŃi, iepuraşi, broscuŃe, anotimpurile, scene din poveşti, etc. 

O altă categorie de teme se referă la cele cu subiectul ales. Acesta le dă posibilitatea elevilor să-şi 
exerseze şi mai mult creativitatea, ceea ce presupune gândire, meditaŃie, căutare de mijloace şi procedee, 
selecŃie, atenŃie şi disciplină. În  felul acesta copiii au realizat scene din poveşti: „PunguŃa cudoi bani”, 
„Ursul păcălit de vulpe”. Pentru a se ajunge la realizarea unor teme s-au folosit diverse procedee care au 
contribuit la educarea iniŃiativei, la sporirea creativităŃii şi a simŃului de independenŃă. 

După ce au ascultat povestea „ScufiŃa Roşie”, ei au realizat diferite scene folosind diverse feluri de 
materiale din natură. De exemplu, pe fetiŃă au făcut-o din seminŃe de gogoşari (la sfârşit seminŃele au fost 
colorate cu acuarelele); casa bunicii au închipuit-o din seminŃe de ovăz, iar momentul cel mai semnificativ al 
acestei scene l-a constituit lupul ascuns după un copac (realizat din frunze presate), căruia i se vedea doar 
capul; apoi florile, iarba care au întregit acest tablou. 

Pentru realizarea scenelor din povestea „PunguŃa cu doi bani” au folosit conuri sau porumb pentru 
realizarea corpului babei, moşului, boierului, vizitiului. Capul acestora l-au realizat din ghindă, castane sau 
plastilină. Păsările (cocoşul şi găina) au fost închipuite din conuri şi fulgi; capul din măceşe. Pentru 
completarea peisajului, copiii au folosit – cu migală – seminŃe de gogoşari, dovleac sau pepene, alegerea 
materialului rămânând la latitudinea fiecăruia. 

Realizarea unor astfel de lucrări necesită îndrumare din partea învăŃătorului şi un sprijin apropiat. Asta 
nu presupune însă să stopăm independenŃa în gândire, în creaŃie şi acŃiune, în raport de interesele şi 
aptitudinile lor. AntrenaŃi şi în activităŃile de colectare a materialului din natură, copiii au posibilitatea să-l 
cunoască, să-i înŃeleagă diversitatea, să valorifice orice material au la îndemână în spirit inventiv, iar lucrul 
cu aceste materiale contribuie la educarea artistică a copiilor. 

În concluzie, dezvoltarea creativităŃii copiilor la vârsta şcolară este posibilă în condiŃiile unei munci 
susŃinute şi continue, având ca scop principal motivaŃia şi utilitatea. Formarea şi stimularea imaginaŃiei 
creatoare depinde, în mare măsură, de calitatea activităŃii propuse, de priceperea copilului, de succesul 
obŃinut în primele lui încercări, de încrederea în forŃele proprii, de îndrumările date, de climatul afectiv  creat 
de învăŃător, dar şi de materialele folosite în realizarea lucrărilor. 
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CONCEPTUL DE PROBLEMĂ ŞI DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATOARE  
LA ORELE DE MATEMATICĂ 

 
Înv. Mariana DRAGOMIR 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 3, Mangalia 
 

4. Introducere 
Rezolvarea diverselor probleme este activitatea cea mai caracteristică speciei umane, este 

gândirea cu un scop, este elaborarea de căi şi mijloace pentru atingerea unui obiectiv dorit. 
Rezolvarea unei probleme este similară construirii unei case. Trebuie adunat materialul potrivit, dar 
acest fapt nu este totul! Pentru a construi o casă sau a rezolva o problemă, trebuie să fie îmbinate 
părŃile şi organizate într-un tot unitar. În scopul conştientizării multitudinii operaŃiilor mentale 
necesare în rezolvarea problemelor se va prezenta diagrama inventată de George Polya  şi care 
cuprinde aceste operaŃii într-o reprezentare sistemică. 

 
Figura nr. 1 

În această diagramă pot fi observate operaŃiile gândirii în ordinea intrării lor în activitatea 
de rezolvare de probleme. 

Mai întâi apare dorinŃa de a rezolva o problemă pe care o avem (relevanŃă). Încă de la 
început se pot ghici măcar câteva elemente (previziunea). Urmează un drum lung de căutări a 
soluŃiei, combinat cu luarea deciziilor. Pe parcursul rezolvării se adună un volum semnificativ de 
„material” şi în consecinŃă trebuie alese toate elementele, cunoştinŃele auxiliare din memorie 
(mobilizare) şi corelate cu problema în cauză (organizare). Când analizăm problema, ne bucurăm la 
recunoaşterea unui aspect (recunoaşterea) şi acest fapt poate conduce la reamintirea vreunui 
element util (reamintirea). Putem adăuga în viziunea noastră elemente potenŃial utile, cu scopul de a 
umple eventualele lacune (suplimentarea). Uneori putem progresa în rezolvare modificând pur şi 
simplu dispunerea elementelor prezente, rearanjând sau restructurând (regruparea). Când analizăm 
problema, atenŃia ne poate fi atrasă de un anumit detaliu; îl separăm (izolarea), rezolvăm şi trecem 
la alt detaliu. Apoi, reevaluăm în ansamblu şi restrângem părŃile în întreg (combinarea). Prin 
interacŃiunea acestor procese se progresează până se ajunge la rezolvarea problemei în totalitate. 

5. Cadrul particular 
Problema de aritmetică reprezintă transpunerea unei situaŃii practice sau a unui complex de 

situaŃii practice, în relaŃii cantitative în care, pe baza valorilor numerice date ce se găsesc într-o 
anumită dependenŃă unele faŃă de altele şi faŃă de valorile cunoscute, se solicită determinarea 
necunoscutelor. A rezolva o problemă de aritmetică la clasele I — IV reprezintă, în esenŃă, 
soluŃionarea unei situaŃii problematice reale, întâlnită în practică, în viaŃa de toate zilele. Activitatea 
de rezolvare a problemelor are un dublu rol şi anume acela de a consolida deprinderile de calcul, 
care de altfel constituie primii paşi în aritmetică, şi acela de a dezvolta gândirea şi raŃionamentul 
matematic. De aici rezultă necesitatea, ca înainte de a trece la rezolvarea de probleme, elevul să 
stăpânească bine operaŃiile aritmetice şi tehnicile de lucru cu aceste operaŃii. 
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Rezolvând probleme de aritmetică elevii îşi îmbogăŃesc cunoştinŃele,  aflând din textul 
problemelor unele lucruri care nu le studiază la celelalte discipline. Compunerea şi rezolvarea de 
probleme care au la bază date tipice cu privire la dezvoltarea oraşului, economiei, Ńării, dau 
posibilitatea elevilor de a cunoaşte realitatea înconjurătoare, lumea în care trăiesc şi cresc. În acest 
mod ajung să aprecieze, să îndrăgească munca, spiritul de colaborare şi de respect. Se realizează 
astfel o educaŃie sănătoasă şi la înălŃimea cerinŃelor societăŃii noastre. 

Orice problemă de matematică, pentru a primi calificativul de „problemă”, oricât ar fi ea de 
simplă, trebuie să conŃină trei părŃi esenŃiale: 

• datele problemei sau valorile numerice cunoscute; 
• relaŃiile dintre datele cunoscute sau condiŃiile problemei; 
• întrebarea sau necunoscutele. 

Datele problemei trebuie să aibă cel puŃin două elemente care poartă denumirea de valori 
numerice cunoscute. Ele reprezintă termenii de orientare a ideilor în procesul de analiză şi sinteză, 
sunt puncte de referinŃă în procesul de gândire. Cele mai uşoare probleme sunt acelea în al căror 
enunŃ datele numerice apar în ordinea în care intră în calcul. În rezolvarea lor, elevii vor descoperi 
cu atât mai uşor întrebările intermediare (ce nu sunt cuprinse în textul problemei) cu cât acŃiunile 
despre care se vorbeşte în problema în cauză sunt discutate şi aranjate într-o ordine logică. O atenŃie 
deosebită trebuie acordată problemelor în care valorile numerice sunt prezentate în altă ordine decât 
cea care permite imediat trecerea la calcul şi simultan mai apar şi date suplimentare (secundare) ce 
au un rol lămuritor dar neparticipând semnificativ în procesul rezolvării. 

RelaŃiile dintre date (condiŃia problemei) constituie o parte esenŃială a problemei, ele 
reprezentând legăturile dintre valorile numerice cunoscute şi necunoscuta precizată. Elevii sunt puşi 
în situaŃia de a recunoaşte aceste relaŃii şi analizând multitudinea de situaŃii concrete precizate în 
problemă îl transpun în planul operaŃiilor aritmetice. Întrebarea sau necunoscuta, este o altă parte 
care întregeşte problema. Această necunoscută poate fi descoperită relativ simplu (cum este cazul 
problemelor simple) sau mai greu, aflându-se întâi necunoscutele intermediare (în cazul 
problemelor compuse). 

O analiză temeinică a datelor problemei şi întrebării este necesară în mod deosebit la 
problemele ce se pot rezolva prin mai multe metode. Procesul de sesizare a relaŃiei dintre valorile 
numerice şi semnificaŃia datelor problemei devine cu atât mai complex cu cât datele care trebuie 
luate împreună se găsesc mai departe de condiŃia problemei. Pentru a stimula gândirea elevilor la o 
participare activă în rezolvarea problemelor este necesară obişnuinŃa cu o anumită disciplină, cu o 
anumită rigoare de parcurgere a etapelor necesare în această muncă. De asemenea, se impune ca în 
acest proces, copiii să fie obişnuiŃi să găsească mai întâi principiul - mersul logic al rezolvării - şi 
apoi să efectueze calculele numerice. 

Examinarea sau judecarea problemei este etapa de maximă tensiune, căutarea ideii 
conducătoare folosind la toate resursele intelectuale ale elevului. Procesele gândirii de analiză, 
sinteză, abstractizare şi generalizare, intrând în acŃiune şi alcătuind un şir de raŃionamente orientat 
către întrebarea problemei, descoperă calea de rezolvare a acesteia. În scopul dezvoltării gândirii 
creatoare s-a acordat o grijă permanentă analizării şi rezolvării problemelor, ajutându-i pe elevi să 
înŃeleagă legăturile dintre datele problemei, orientându-le raŃionamentele spre a putea stabili care 
sunt relaŃiile dintre datele numerice şi întrebarea ce trebuie soluŃionată. 

Interogarea multiprocesuală direcŃionează un traseu unic al procesului rezolutiv, trecând ca 
un fir roşu prin toate etapele rezolvării problemei care, tradiŃional, se abordează în mod separat. 
Această tehnică centrează procesul rezolutiv pe copil, pe operaŃiile gândirii implicate în rezolvare, 
ordonându-le şi dirijându-le astfel încât micul şcolar să matematizeze mai uşor situaŃia descrisă în 
problemă şi să evite frica pentru acest tip de sarcini didactice. 

De multe ori s-a acordat libertatea deplină elevilor de a se gândi şi formula câte o 
problemă. Din problemele prezentate s-au ales cele mai reprezentative şi printr-o muncă 
perseverentă, folosindu-se un vocabular accesibil micilor şcolari, s-a căutat implementarea ideii că 
întotdeauna o problemă este formată din enunŃ şi întrebare. EnunŃul cuprinde date numerice, iar 
relaŃiile dintre acestea sunt exprimate prin sintagme de genul „se mai adaugă”, „i-a mai dat”, „am 



 

281 
 

mai primit”, „din ele au fost luate” etc. 
Întotdeauna enunŃul va fi urmat de întrebare. Pentru ca elevii să recunoască în mod 

conştient cele două părŃi componente ale problemei au primit exemple de aşa-zise „probleme” fără 
enunŃ sau fără întrebare, iar ei trebuiau să remarce ce lipseşte şi să completeze partea existentă astfel 
încât să rezulte o adevărată problemă, enunŃată corect şi rezolvabilă. Aceste metode au fost adoptate 
cu scopul ca elevii să înŃeleagă că există o strânsă legătură între enunŃul problemei şi întrebare, ele 
formând un tot unitar, iar acest mod de lucru a facilitat o mai bună cunoaştere a puterii de judecată a 
elevilor, a modului lor de exprimare şi în acelaşi timp a oferit o primă apreciere asupra modului în 
care au înŃeles legătura logică între datele problemei şi întrebare. 

În momentul în care se începe rezolvarea de probleme cu şcolarii trebuie cunoscut faptul că 
deprinderea de a soluŃiona aceste probleme se formează într-o anumită perioadă de timp şi în 
consecinŃă trebuie lucrat fără grabă, cu mult tact, având în vedere faptul că orice gol ce se strecoară 
în pregătirea copilului în perioada de început se va resimŃi puternic în anii viitori. 

Pasul firesc care urmează rezolvării de probleme simple este introducerea problemelor 
compuse, iar acest pas implică două aspecte perceptive: 

• aspectul perceptiv al felului în care apar relaŃiile aritmetice; 
• aspectul perceptiv al compunerii unei probleme compuse din mai multe probleme simple. 

Pentru atingerea scopurilor ce au fost propuse cu privire la dezvoltarea creativităŃii gândirii 
s-au folosit mai multe căi: 

• realizarea schemei grafice a raŃionamentului de rezolvare a problemei; 
• redarea soluŃiei problemei într-o formulă literară; 
• rezolvarea aceleiaşi probleme pe mai multe căi; 
• transformarea şi recompunerea problemei în diferite moduri (prin transformarea datelor 

cunoscute în necunoscute). 
Realizarea schemei grafice a raŃionamentului în rezolvarea problemelor, mai ales prin 

folosirea desenului figurativ, este de un real folos în munca la clasă. In special în clasa I şi a II-a , 
înainte de a efectua operaŃii aritmetice, elevii au fost îndrumaŃi să descopere şi să descifreze 
schemele de rezolvare. Acest mod de a lucra trebuie să reflecte gândirea elevului. De modul în care 
acesta a înŃeles relaŃiile dintre datele problemei în primele clase depinde gradul de pătrundere a 
lucrurilor în clasele următoare unde problemele nu sunt decât ceva mai complicate (cu mai mult 
necunoscute şi diferite variante). Gradul de complexitate al problemelor fiind sporit în clasele a III-
a şi a IV-a, iar rezolvarea problemelor necesitând trei, patru operaŃii, se face simŃită nevoia alcătuirii 
planului scris de rezolvare. 

Acest mod de abordare are ca scop şi ajutorarea elevilor în înŃelegerea unor mărimi simple 
cu care se întâlnesc în mod curent: relaŃiile dintre preŃ şi cantitate, durata lucrului şi volumul 
producŃiei, etc. De aceea, în scopul dezvoltării gândirii creative, este indicat să li se solicite elevilor 
să formuleze probleme în conformitate cu schemele date, să utilizeze expresii ca „s-au cumpărat”, 
„s-au plătit”, „cu atât mai mult”, „restul s-a împărŃit în mod egal” etc. 

Pentru a verifica modul în care gândesc elevii şi nivelul la care a ajuns gândirea lor logică 
este indicat să li se ceară să compună probleme conforme cu relaŃii numerice, relaŃii în care sunt sau 
nu sunt prezente şi diferite unităŃi de măsură. 

Problemele a căror rezolvare necesită folosirea celor patru operaŃii aritmetice constituie 
activitatea cea mai cuprinzătoare. Primele probleme de acest tip trebuie să fie lucrate şi explicate 
amănunŃit în clasă, treptat accentul trecând pe munca independentă. 

Clasa a IV-a reprezintă o perioadă de studiu în care se consolidează cunoştinŃele, în 
conformitate cu posibilităŃile intelectuale de care dispun elevii. Acum ei îşi însuşesc anumite 
procedee de calcul şi metode de rezolvare a problemelor ca de exemplu: reducerea la unitate, 
metoda figurativă, metoda comparaŃiei, probleme de mişcare. Însuşirea deprinderilor de a analiza şi 
rezolva probleme necesită îmbinarea activităŃilor didactice cu cele independente şi totodată 
organizarea unor activităŃi variate care să stimuleze creativitatea elevilor. 

În acest scop se pot organiza concursuri de compunere şi rezolvare de probleme 
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asemănătoare cu cele rezolvate în clasă, cu cele din manual, folosind valori numerice sau relaŃii 
literare date şi cu enunŃuri inspirate de activităŃile curente. 
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GÂNDIREA CREATOARE - 
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Creativitatea – cu coordonatele ei teoretice şi practice -  constituie o temă în spiritul vremii. 
Problematica creativităŃii 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 însuşire esenŃială a personalităŃii, creativitatea conturează şi desăvârşeşte 
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 evoluŃiei şi 
structurii creativităŃii la diferite vârste şi modalităŃile stimulării şi dezvoltării ei, continuă să ridice 
semne de intrebare, să suscite cercetări şi să aştepte răspunsuri. 

În acest context, mă voi opri asupra câtorva momente esenŃiale pentru educarea creativităŃii, 
relatând succint unele procedee ce s-au dovedit eficiente în cadrul experimentelor formative 
efectuate la clasele I-II. 

ImportanŃa implicării practice are stabilirea celui mai propice moment pentru introducerea 
activităŃilor de factură creatoare. Dacă în primele două clase, aspectul operator al activităŃii se 
constituie facil, în clasa a IV-a desfăşurarea lui reprezintă deja activităŃi multiple, necesitând o 
lungă perioadă de însuşire a operaŃiilor şi un efort de acomodare la noul stil de muncă. 

Dezvoltarea creativităŃii - ca orice fenomen educaŃional – este mediată de particularităŃile 
psihice ale subiecŃilor. În acest caz, asistăm la o coincidenŃă a trăsăturilor psihice caracteristice 
vârstei a celor ce condiŃionează activitatea creatoare. Se stie, că potenŃialul intelectual al copiilor 
este acompaniat de curiozitate veşnic trează şi activă, de receptivitate, sensibilitate, predilecŃia 
pentru inedit.  

Disciplina prin intermediul căreia voi exemplifica încercările în domeniul creativităŃii este 
matematica. Deşi i se acordă o pondere hotărâtoare în procesul de învăŃământ, trebuie să spun că 
mediul în care este concepută şi predată nu exploatează deplin resursele ei formative. Copii rezolvă 
exerciŃii şi probleme multiple, dar rareori sunt puşi în situaŃii specifice creatoare: să pună întrebări, 
să combine date, să caute multiple posibilităŃi de a le utiliza, să le restructureze şi, în fine, să creeze, 
ei însăşi exerciŃii şi probleme. 

ExperienŃa didactică, din care voi spicui doar câteva idei, ne demonstrează că, încă din clasa I, 
se pot introduce – deghizate sub forma jocului – activităŃi care angajează procedeele creatoare.  

Dau câteva mostre: 
Un joc plăcut pentru şcolari este următorul: Pe trei sârme de telegraf se aşează o vrabie, o 

rândunică şi un porumbel. Cum se pot aşeza ele? Desenând cele trei sârme imaginare, elevii 
plasează întâi pe fiecare câte o păsărică (decupată), apoi, câte două pe o sârmă; apoi toate trei pe 
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aceiaşi sârmă, în altă variantă, jocului păsărelelor se aşează în ordine diferită: vrabia, porumbelul, 
rândunica etc.  

Un joc similar este cel denumit ”îmbrăcarea păpuşii” în care păpuşa imaginară urmează a fi 
îmbracată prin combinarea bluzelor şi fustelor care se prezintă elevilor intuitiv. 

La  fel se pot realiza combinaŃii din bile de culori diferite, din imagini sau obiecte. 
Primele jocuri de combinaŃii şi reordonări deschid calea altora mai combinate. Spre exemplu: 

Trenul cu care am plecat în vacanŃă de la ConstanŃa la Cluj-Napoca s-a oprit în diferite gări. Uneori 
s-au adăugat, alteori s-au scos vagoane, dar el a avut mereu 6 vagoane. Cum s-a întâmplat? 
AmuzaŃi, copiii au realizat multiple combinaŃii (4+2; 5+1; 9-3; 8-2 etc.). Jocul a continuat apoi: de 
la Braşov, trenul a avut mereu 9 vagoane (sau 7, sau 10). Acum ce s-a întâmplat? (10-1; 5+4).  

Iată altă situaŃie: 
La libraria şcolii s-au adus 30 coli colorate; 25 roşii şi 5 galbene. Elevii clasei I au cumpărat 17 

din aceste coli. Câte coli galbene şi câte roşii au putut cumpăra? PosibilităŃile depistate de copii 
sunt: 12 r şi 5g; 16r şi 1g; 14r şi 3g; 13r şi 4g; 15r şi 2g; 17r. 

Jocurile de mai sus şi altele asemănătoare, constituite de învăŃător, au neaşteptate implicaŃii 
psihopedagogice. Clasificând compoziŃia numărului, ele dezvăluie miracolul combinaŃiilor, 
dezvoltă imaginaŃia, flexibilitatea gândirii şi plăcerea căutărilor. Astfel, se naşte, de la bun început, 
capacitatea de operare cu datele şi a căuta multiple şi diverse soluŃii – premise hotărâtoare ale 
construcŃiilor independente şi originale de probleme. 

În concepŃia noastră, soluŃionarea şi crearea independentă de probleme – momentul central al 
formării gândirii matematice creatoare trebuie introdusă încă din clasele I-II. Aceasta nu înseamnă 
nici pe departe a renunŃa la dirijarea elevilor. Ne-am convins în nenumărate rânduri că, lăsând 
elevilor libertatea de a concepe probleme în mod independent, înainte ca ei să dispună de priceperi 
elementare, de construcŃie, riscăm ca aceştia să reproducă stereotip probleme cunoscute. De aceea, 
în faze iniŃiale, ei vor învăŃa să selecŃioneze şi să combine date sprijinindu-se întâi pe materialul 
intuitiv, apoi pe cel numeric, să formeze întrebări; să descopere variate căi de rezolvare, pentru ca 
ulterior să evolueze la stadiul activităŃii independente propriu-zise.  

Primele probleme s-au creat cu ajutorul materialului intuitiv, care constituie sprijinul necesar 
ordonării şi combinării datelor într-o structură unitară. Iată un exemplu: 

• S-au desenat pe tablă o maşinuŃă (sau s-a aplicat o imagine decupată) sub care s-a scris 4 lei, 
apoi un trenuleŃ, care are însemnul dedesubt +4 şi apoi un ursuleŃ cu simbolul -2. SăgeŃile sugerează 
relaŃiile dintre date: 4 lei + 2 - 2. Eliminând aceste valori, problema se naşte în mod firesc. 4 lei → 
+ 2 – 2. Eliminând săgeŃile, relaŃiile pot fi modificate: ursuleŃul poate costa cu 2 lei mai mult decât 
maşinuŃa sau decât ambele jucării. Chiar şi această problemă simplă oferă posibilitatea stimulării 
gândirii divergente: dirijarea elevilor spre întrebări cât mai variate şi introducerea modificărilor în 
text. Copiii au întrebat cât costă trenuleŃul?; cât costă ursuleŃul?; sau toate jucăriile la un joc?.  

• Tot prin joc, elevii mici pot fi introduşi în cea mai dificilă taină a creaŃiei: formularea 
întrebărilor. Evident, se începe de la cele mai simple probleme: Dan are 9 creioane, din care dă Anei 
2 creioane. Ce putem afla? Apar întrebări diverse: Câte creioane are Ana? Câte creioane i-au rămas 
lui Dan? Câte creioane au împreună? Dar, în urma discuŃiilor şi a stimulării, se descoperă şi laturile 
mai ascunse, cu câte creioane are mai mult Dan? Cu câte creioane are mai puŃin Ana? Care este 
diferenŃa dintre numărul de creioane ale lui Dan şi ale Anei? 

Atât observaŃiile curente asupra conduitei şi activităŃii elevilor, cât şi analiza produselor lor şi 
rezultatele obŃinute la probe obiective, m-au convins că activităŃile de factură creatoare, concepute 
gradat şi sistemic, sunt atât accesibile, cât şi atractive pentru şcolarii mici. Mai mult, am putea 
spune, întru totul, pe măsura structurii lor intelectuale şi afectiv-motivaŃionale şi că multe din 
performanŃele lor depăşesc aşteptările. 
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                    Motto: ,,Mâna este creierul exterior al omului.’’ 

                                                                                                  (Immanulel Kant)                                          
                                                                

Activitatea şcolară a copilului fiind din ce în ce mai amplă, orizontul său cultural şi intelectual 
este în plină expansiune. El devine tot mai interesat de domenii diferite, motiv pentru evidenŃierea 
necesităŃii abordării interdisciplinare a situaŃiilor de învăŃare.  

Interdisciplinaritatea se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta. Perspectiva 
interdisciplinară trebuie să îl ajute pe elev în formarea unei imagini unitare a realităŃii, să-şi 
însuşească o metodologie unitară de cercetare a realităŃii şi să le dezvolte o gândire integratoare. Se 
pot distinge trei grade de interdisciplinaritate: 

a) un grad aplicativ 
b) un grad epistemologic 
c) un grad generator de noi discipline 
Punctele tari sau avantajele interdisciplinarităŃii: 
- vizează ancorarea în realitate; 
- structurează cunoştinŃele dobândite pe nivele curriculare; 
- oferă elevului mai multe informaŃii pe care să le aibă la îndemână; 
- stârneşte interesul şi curiozitatea subiecŃilor actului învăŃării; 
- accentul cade pe conştientizarea învăŃării, pe cooperare, pe o gândire critică şi de selecŃie a 

elevilor ; 
- pune accentul simultan pe aspecte multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, socială, 

emoŃională, fizică şi estetică; 
- contribuie la optimizarea învăŃământului; 
- creşte randamentul şcolar. 
Ca puncte slabe constatate : 

*interdisciplinaritatea nu trebuie utilizată exhaustiv, ci în asociere cu alte metode clasice sau 
moderne. 
*lipsa de îndrumare în domeniu, absenŃa unor criterii sau modele de lucrări teoretice. 
*presupune o pregătire deosebită, un efort în plus, sacrificii pe care nu toŃi sunt dispuşi să le facă. 

La învăŃământul primar, corelaŃiile interdisciplinare ale tehnicii Origami cu alte domenii de 
cunoaştere sunt evidente. 

Origami constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleŃite sau 
forme decorative abstracte. Nimeni nu ştie când a fost inventată arta împăturirii hârtiei. Unii istorici 
spun că a fost inventată imediat după apariŃia hârtiei, în 105. Vreme îndelungată Origami a fost o 
petrecere plăcută a timpului, iar mai târziu, prin anii 30, a devenit o disciplină şcolară. 

Etimologic, cuvântul « origami », de origine japoneză, este format din « oru » care are sensul 
de « a îndoi » şi « kami » cu sensul de « hârtie », deci « hârtie îndoită ». Numele de « ORIGAMI » 
a fost adoptat în anul 1880, până atunci arta plierii hârtiei fiind denumită « orikata ».  
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Origami conferă hârtiei (acestui material obişnuit, aflat la îndemâna oricui) calităŃi artistice 
inspirate din observarea formelor naturale. Printr-un demers modelativ de sintetizare pune în 
valoare caracteristicile esenŃiale ale formelor: simplitatea pură şi expresivitatea. Tehnica Origami 
prezintă introducerea unor elemente de noutate şi de uimitoare surpriză. Prin această tehnică, elevii 
reuşesc să dinamizeze procesele psihice ale creaŃiei şi creativităŃii care aparŃin vizualului şi 
tactilului, sã aibă satisfacŃiile emoŃionale ale lucrului bine făcut, ale perfecŃiunii execuŃiei. Origami 
îi învaŃă pe copii să gândească deci practic, util şi estetic. Formele care pot fi realizate prin această 
artă sunt legate de imaginaŃia celui care pliază hârtia, dar există şi categorii de forme tradiŃionale 
care includ flora şi fauna.  

Origami ne introduce în lumea sufletească a copiilor în mod firesc, prin joc. Jocul “De-a 
creaŃia” este procedeul didactic de bază, fiind accesibil, practic şi eficient. Acest « joc » are reguli 
speciale: de lucru, de urmărire a unei succesiuni tehnologice care implică şi o coerenŃă logică 
narativă. Ea presupune din partea elevului un efort, dar un efort liber, tonifiant. Aceste lecŃii sunt 
plăcerea iscusinŃei designice a mâinilor care, fiind « învăŃate », pot materializa orice gând creator. 
Ce altceva decât o întreprindere designică încearcă fiecare copil când îşi face o jucărie dintr-o 
hârtie? “Jocul creaŃiei” prin origami necesită o mare răbdare, trudă şi fineŃe tehnologică. La aceste 
lecŃii se creează o stare febrilă de lucru, subliniată de interes, de încredere în forŃele proprii, 
susŃinută de o puternică motivaŃie interioară. 

Din păcate, Origami se predă în formele elementare, într-un număr nesemnificativ de ore la 
ciclul primar. În tehnica origami propriu-zisă există câteva metode de bază, bine stabilite, pentru 
obŃinerea principalelor forme de îndoituri. Pentru explicarea acestor metode se folosesc simboluri 
convenŃionale şi scheme.  

Unii au considerat Origami ca un simplu joc, dar cei mai mulŃi îl socotesc artă, datorită 
posibilităŃilor de a reprezenta în mod creator şi realist diferite subiecte. Adevărata frumuseŃe a artei 
origami este simplitatea care constă în abilitatea de a exprima caracteristicile esenŃiale ale 
obiectelor, urmărindu-se simplificarea formelor spre limitele cele mai pure. 

Reguli importante pentru un Origami perfect: 
� Alege o hârtie potrivită. 
� ÎnvaŃă mai întăi simbolurile şi formele de bază. 
� Înainte de a începe să împătureşti hîrtia, studiază cu atenŃie figura pe care doreşti să o 

reliefezi. 
� Adu-Ńi aminte să te speli pe mâini înainte de a începe. Este o regulă importantă dacă iŃi 

doreşti un Origami reuşit. 
� Pentru împăturire foloseşte suprafeŃe netede şi plate. 
� Împătureşte cu grijă, fii atent la colŃuri şi la muchii. 
� Nu intra în panică dacă primele încercări nu dau rezultatul dorit. 
� Doar practica te poate aduce către modele realizate perfect. 
Este drept că cel mai adesea pentru copii, statul acasă este un chin şi aşa îl resimt şi mamele 

care nu ştiu ce să mai găsească pentru a-l distra pe cel mic şi a-i alunga plictiseala. Unele dintre ele 
caută oricum jocuri educative şi modalităŃi noi de a interacŃiona cu micuŃul. 

Apelând la artă şi tehnica origami, mulŃi părinŃi au ieşit astfel din încurcătură în timpul 
călătoriilor lungi, în timpul perioadelor când micuŃul era bolnav sau era nevoie să aştepte la medic 
sau în alte locuri. Oricând şi oriunde se poate găsi un pătrăŃel de hârtie, căci doar ne aducem aminte 
de bărcuŃă, de coif, solniŃă sau de avioanele pe care le făceam din foile din caiete !!! 

Această tehnică este folosită-empiric-încă din grădiniŃă. Este o activitate simplă, transmisă cu 
uşurinŃă de la adult la copil sau de la copil la copil. Face parte, intrinsec, din ansamblul jocurilor de 
tot felul specifice perioadei preşcolare. 

Depăşind etapa grădiniŃei, elevul devine capabil să efectueze mişcări ale mâinii din ce în ce mai 
complexe, trecând de la construirea bărcuŃei şi a avionului, la figurine tot mai elaborate şi de o 
fineŃe crescândă. Toate aceste aspecte constituie motive pentru evidenŃierea necesităŃii abordării 
interdisciplinare a situaŃiilor de învăŃare. 



 

286 
 

John Higgins exprimă următoarele constatări referitoare la modul în care cadrul didactic trebuie 
să gândească strategiile de instruire şi educare a elevilor: « Ca profesori avem ceea ce cerem. Dacă 
cerem doar simple răspunsuri numerice, copiii vor folosi doar reguli şi calcule. Dar dacă cerem 
consecvent explicaŃii cât mai elaborate, atunci copiii vor apela la inteligenŃă şi înŃelegere ». 

Origami se încadrează perfect în categoria activităŃilor practice contribuind la formarea şi 
dezvoltarea unor abilităŃi de pliere prin îndoire repetată a unei suprafeŃe de hârtie şi la realizarea, 
prin îndoituri succesive a unor jucării sau obiecte diverse pentru alte categorii de activităŃi, machete 
etc. 

Aceste activităŃi pot fi desfăşurate cu întreaga clasă, pe grupe, în cadrul activităŃilor pe centre 
de interes sau chiar individual atunci când există mai multe etape pentru realizarea unei figurini sau 
copilul necesită ajutor în acŃiunea de pliere a hârtiei. În principiu, putem numi origami orice formă 
de împăturire a hârtiei, de la coiful zugravului sau pălăriile de hârtie tip party până la figuri 
complexe, cum ar fi dinozauri sau chiar reproduceri tridimensionale arhitecturale şi modele 
aerodinamice. 

ExperienŃa didactică reliefează corelaŃiile interdisciplinare ale tehnicii Origami cu alte domenii 
de cunoaştere. Concret, la nivelul învăŃământului primar, corelaŃiile tehnicii origami cu alte domenii 
sunt evidente. Practica origami serveşte la învăŃarea şi consolidarea unor cunoştinŃe matematice. 
Factorul lingvistic se dezvoltă considerabil: antrenarea elevilor în verbalizarea acŃiunilor realizate, 
motivarea alegerii cromaticii hârtiei, participarea activă la aprecierea produselor proprii şi ale 
colegilor. CunoştinŃele în domeniul literar sunt utilizate-când figurina construită evocă o fiinŃă, 
plantă, obiect relativ la care elevii au studiat un text în proză/versuri. Plierea figurinelor origami 
este un prilej de intonare a unor cântece cunoscute de elevi, având ca temă obiectul sugerat. În orele 
de educaŃie plastică se îmbină tehnicile specifice acestei discipline cu tehnica Origami.  

Prin acŃiuni extracurriculare organizate pornind de la practicarea tehnicii Origami, elevii se 
formeazã în spiritul noilor educaŃii : pentru timpul liber, mediu, sănătate. Elementele de geografie, 
biologie, fizică abordate la disciplina ştiinŃe sunt valorificate şi îmbogăŃite în lecŃiile de « AbilităŃi 
practice prin tehnica Origami ». « Copilul trebuie să-şi reprezinte zone geografice diferite de aceea 
în care trăieşte, mări şi oceane, munŃi şi râuri mari, continente, geosferă, Ńările nordice, cele 
ecuatoriale, cu faune şi flore diferite etc. Acest proces de decentrare spaŃială este extrem de 
complex, totuşi nu foarte dificil, deoarece este întreŃinut de curiozitatea imaginaŃiei copilului ». 

În afară de corelaŃiile interdisciplinare identificate punctual pe discipline/ domenii de 
cunoaştere, pot fi evidenŃiate şi alte aspecte legate de influenŃa practicării tehnicii Origami asupra 
dezvoltării fizice şi psihice a elevului mic: activităŃile practice cu hârtia contribuie la dezvoltarea 
muşchilor mici ai mâinii; spiritul practic şi economic este cizelat prin obişnuirea copiilor de a utiliza 
materialele refolosibile; memoria se dezvoltă intens (dorind să poată construi independent figurinele 
învăŃate în clasă, şcolarii vor memora etapele de lucru). Practica origami poate fi utilizată şi ca 
pretext de organizare a unor activităŃi extracurriculare interesante şi educative: pe lângă vizitele la 
muzee, grădini botanice, zoologice, excursii, se pot organiza acŃiuni cu specific origami: wokshop-
uri, parteneriate, concursuri, expoziŃii. Tehnica Origami influenŃează simŃul de orientare în spaŃiu a 
celor care o practică, educă în spiritul unei ordini şi discipline constructive referitor la organizarea 
spaŃiului de lucru, dozarea timpului, respectarea unor reguli elementare de igienă şi de protecŃie a 
muncii. Creativitatea intervine spontan, în situaŃiile în care paşii ce trebuie respectaŃi în plierea unei 
figurine nu au fost memoraŃi întocmai; atunci intervine imaginaŃia copilului care, prin încercări, va 
reuşi ori să-şi amintească exact etapele respective, ori să construiască o altă figurină.  

Elevii consecvenŃi vor apela la diverse diagrame din publicaŃii, reuşind să le descifreze; nefiind 
o finalitate prevăzută în programa disciplinei, constituie un progres ce denotă atingerea unei 
performanŃe peste nivelul preconizat. Este atinsă astfel deviza « Ajută-mă să fac singur ». (M. 
Montessori) 

La cunoaşterea mediului, Origami creează situaŃii de învăŃare despre animale, plante, cristale, 
obiecte prin împăturirea de figurine Origami; dezvoltă simŃul de a căuta date despre specii aflate pe 
cale de dispariŃie; formează obişnuinŃa de a recicla hârtia, conştientizând necesitatea unui mediu 
« curat ». 
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Iată doar câteva exemple de figurine confecŃionate :  
*flori: crinul, trandafirul, laleaua, nufărul 
*animale: vulpea, căŃelul, ursuleŃul, elefantul, broasca 
*păsări: raŃa, lebăda, păunul, pinguinul şi nu în ultimul rând cocorul care, în arta origami, este 

foarte cunoscut şi îndrăgit de poporul nipon datorită, probabil, credinŃei populare potrivit căreia 
celui care reuseşte să împăturească o mie de cocori i se îndeplineşte o dorinŃă. 

La clasa a IV-a este chiar posibilă realizarea unor lucrări cu un grad sporit de complexitate, 
respectiv machete. De exemplu, utilizând tehnica Origami în realizarea machetei “Primăvara în 
Delta Dunării”, elevii îşi sintetizează şi aprofundează cunoştinŃele dobândite la disciplinele: 

� Geografie-noŃiunea de deltă, localizare pe hartă, flora şi fauna specifice deltei, clima, reŃea 
hidrografică, bogăŃii naturale ; 

� Cunoaşterea mediului înconjurător- plantele şi animalele în mediul lor, în anotimpul 
primăvara. 

� Limba şi literatura română- îmbogăŃirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea imaginaŃiei 
creative, suport tematic pentru familiarizarea copiilor cu conŃinutul  unor texte literare, crearea unor 
povestiri, jocuri de rol etc. 

� EducaŃie muzicală- (Piesa “Anotimpurile” de Vivaldi a creat o atmosferă de lucru plăcută). 
Plierea figurinelor origami a fost şi prilej de intonare a unor cântece cunoscute de elevi, având ca 
temă « Primăvara în Delta Dunării ». 

� Matematica- dezvoltă capacitatea de identificare a formelor, mărimilor şi culorilor, 
capacitatea de receptare a noŃiunilor fundamentale de geometrie, abilităŃile de rezolvare de 
probleme de gândire analitică şi critică. Dreapta, stânga, sus, invers, pe faŃă şi alte cuvinte şi noŃiuni 
care dau de furcă nu vor mai avea secrete. 

� EducaŃie plastică-dezvoltarea simŃului estetic, îmbinarea armonioasă a culorilor. 
� EducaŃie moral-civică-contribuie la creşterea încrederii şi a stimei de sine; întăreşte 

abilităŃile de ascultare şi urmărire a indicaŃiilor; stimulează concentrarea şi memoria, dezvoltă 
coordonarea privire- mână, formează capacitatea de cooperare şi socializare, cultivă voinŃa ; 
încurajează conexiunile şcolii cu familia/comunitatea prin repetarea în afara şcolii a construirii 
figurinelor origami. 

� EducaŃie ecologică:-reciclarea hârtiei conştientizând necesitatea unui mediu nepoluat, 
exploatarea raŃională a resurselor naturale etc. 

� ActivităŃi extracurriculare- stimularea interesului pentru cunoaşterea acestei zone 
geografice, realizarea de excursii, concursuri tematice “Prietenii Deltei” etc. 

� Ecouri în viaŃa cotidiană: valoare utilitară în ornamentarea vestimentară, decorarea 
interioarelor, a meselor festive, împachetarea cadourilor etc. 

Ca o concluzie: Îndemânare, atenŃie, plăcerea reuşitei=arta Origami. 
Apoi, să nu uităm că este fascinant pentru copii (şi pentru o parte din adulŃi) să vadă lucrurile 

făcute cu propriile mâini. « Asta am facut eu ! » -aşa spun copiii şi mamele le păstrează cu dragoste 
toate micile lor realizări. Copiii simt o mare plăcere când obiectele realizate de ei sunt folosite ca 
decoruri în crearea unui mediu educaŃional adecvat, pentru o stimulare continuă a învăŃării spontane 
a copilului. 

Activitatea practică reprezintă baza formării fiecărui copil pentru muncă şi viaŃă. Alături de 
celelalte obiecte de studiu, tehnica Origami are un rol important în conturarea personalităŃii umane, 
este o lecŃie foarte folositoare pentru dezvoltarea ordinii şi consecvenŃei, contribuie la stimularea şi 
promovarea capacităŃii creatoare ale elevilor, la dezvoltarea imaginaŃiei acestora, formarea 
deprinderilor de a lucra în echipă, a spiritului de întrajutorare, la promovarea tinerelor talente. 

ActivităŃile interdisciplinare au pronunŃate valenŃe formative. Ele contribuie la dezvoltarea 
intelectuală, socială, emoŃională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forŃele proprii şi 
spiritul de competiŃie. « Jocul este muncă, este binele, este datoria, este idealul vieŃii. Jocul este 
singura atmosfera în care fiinŃa sa psihologică cere să respire şi, în consecinŃă, să acŃioneze. » (E. 
Claparede) 
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CONTRIBUłIA EDUCAłIEI PLASTICE 
LA FORMAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 

 
ÎnvăŃător Dogaru Aneta Nicoleta 

Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu” Hârşova 
 

 Frumosul pătrunde în zonele cele mai adânci ale vieŃii sufleteşti, răscoleşte emotivitatea, 
sensibilizează, înviorează, transformă şi determină meditaŃia. Omul modern este preocupat de 
crearea în  jurul său a unui mediu estetizat, care să-i înnobileze viaŃa. 

 EducaŃia estetică este o componentă de bază a educaŃiei integrale şi armonioase, cu ajutorul 
căreia realizăm formarea personalităŃii omului prin frumosul existent în natură, artă şi cultură, în 
viaŃa cotidiană. 

Arta, această podoabă a culturii umane, cum a denumit-o Herbert Heard în cartea sa  Imagine şi 
idee, transformă materia amorfă în imagini strălucitoare de viaŃă. Arta, spune Tudor Vianu, ,,este 
forma cea mai perfectă a muncii omeneşti”, în care se materializează prin imagini concret-
senzoriale inteligenŃa şi sensibilitatea fiinŃei umane. Dintotdeauna arta a mijlocit cunoaşterea lumii 
prin limbajul său specific, al imaginilor concret senzoriale. Ea are ca obiectiv dezvoltarea 
sensibilităŃii copilului pentru a-l face să aprecieze şi să caute impresii care îi imbogăŃesc mintea, îi 
încălzesc inima, îl fac să simtă bucurii de ordin superior prin contemplarea unui peisaj sau 
vizionarea unui spectacol. 

Fiind o rezultantă a funcŃionării optime a mai întregii personalităŃi, creativitatea reprezintă 
sinteza unor factori multipli de natură intelectuală şi aptitudinală, fără a minimaliza rolul factorilor 
motivaŃionali, emoŃionali şi, cu precădere, ai celor atitudinali. 

Creativitatea este, aşa cum afirma Ioan Jinga, condiŃia de bază a artei, a atitudinii estetice, o 
finalitate importantă a educaŃiei estetice. 

Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocări ale vieŃii şi, implicit, atrage după 
sine cele mai mari recompense. 

Orice proces de creaŃie începe prin sesizarea unei probleme care generează o stare de îndoială, 
devenind astfel mobilul întregii activităŃi de analiză şi căutare a soluŃiei. 

Niciodată în istoria educaŃiei problemele specifice acestui domeniu nu au fost discutate ca 
astăzi, la  scară  planetară, pentru că investiŃia în învăŃământ este, de fapt, o investiŃie în om ca 
factor esenŃial în dezvoltarea societăŃii. Astăzi este unanim recunoscută ideea că cea mai mare 
bogaŃie a unei Ńări o constituie inteligenŃa şi creativitatea oamenilor, concepŃiile şi atitudinile 
acestora faŃă de muncă. Este necesar ca şcoala să formeze personalităŃi creatoare, receptive faŃă de 
schimbări, capabile să se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă, contribuind din plin la 
progresul social. Modelarea unei astfel de personalităŃi nu se poate realiza decât în cadrul unei şcoli 
strâns legate de viaŃă, deschisă spre viitor. 
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Este posibil şi trebuie ca şcoala să răspundă cerinŃelor de a asigura un tineret bine pregătit, 
oferind şanse egale de studii şi de dezvoltare a capacităŃilor intelectuale, sprijinindu-i pe elevi să-şi 
utilizeze optim potenŃialul nativ. Idealul educaŃional al şcolii româneşti îl reprezintă ,,dezvoltarea 
liberă, integrală şi armonioasă a individualităŃii umane, în formarea personalităŃii autonome şi 
creative”(Art. 3, punctul (2) din „Legea învăŃământului)”. Ceea ce le oferă şcoala copiilor trebuie să 
fie o introducere sistematică şi competenŃa în marile domenii ale cunoaşterii şi acŃiunii umane, 
oferindu-le instrumente necesare pentru a-şi particulariza şi aprofunda competenŃele în acord cu 
propriile nevoi şi interese, definite în raport cu specificul societăŃii şi al pieŃei muncii. 

Pentru a forma „personalitatea autonomă şi creativă”, a dezvolta individualitatea umană, e 
nevoie ca instruirea să fie personalizată. Instruirea personalizată presupune crearea unor situaŃii de 
învăŃare adecvate fiecărui elev în parte, astfel încât fiecare elev să înveŃe de fiecare dată la nivelul 
maxim al capacităŃilor sale. Educatorul are datoria de a lucra în aşa fel cu elevii, încât să le asigure 
tuturor dezvoltarea multilaterală şi obŃinerea succesului la învăŃătură. Personalizarea instruirii este o 
problemă de mare actualitate, care trebuie să stea în atenŃia tuturor cadrelor didactice. 

Se spune adesea că cei mici pictează cum pasărea cântă şi fac acest lucru nu din datorie sau 
calcul, ci din pura plăcere, care îi absoarbe total, ca şi jocul. Pictând ceea ce i-a impresionat, nu ceea 
ce au în faŃă, au avantajul că între ei şi motivul la care s-au oprit nu se interpune nici un model de 
imitat sau care să le creeze complexe; emoŃia şi temperamentul se exprimă fără reticenŃe. CreaŃia 
copiilor se întemeiază mai ales pe imaginaŃie şi intuiŃie, interferează totuşi cu zona artei. Cei care au 
deprins capacitatea exprimării prin linii şi culori sunt capabili să facă paşi importanŃi pe calea 
manifestării fiinŃei lor, înlesnindu-le o comunicare vie, directă, impresionantă ca viaŃa. 

Cercetările psiho-pedagogice au arătat că ceea ce îl face pe copil să observe, să asume, să 
inducă, să deducă şi să interpreteze tot ceea ce îl înconjoară este propria lui capacitate de expresie. 
Această atitudine îi conferă o dublă funcŃie, şi anume capacitatea de a se exprima pe sine, precum şi 
capacitatea de a înŃelege expresiile celorlalŃi şi expresia formelor lumii înconjurătoare. 

Dacă este important ca învăŃătorul să îndrume elevii să se exprime pe ei înşişi prin imagini 
artistico-plastice, la fel de important este să-i facă pe aceştia apŃi să înŃeleagă şi să interpreteze prin 
linii şi culori unele forme de expresie estetică şi artistică din mediul înconjurător. ÎnŃelegerea şi 
exprimarea cât mai personală a lumii, în care există şi se dezvoltă, presupune însuşirea unui limbaj 
sub diferitele lui forme de manifestare. Conştientizarea limbajului artistico-plastic se face prin 
cunoaşterea şi însuşirea intrinsecă a elementelor artistice plastice fundamentale: punctul, linia, 
forma, culoarea. Linia şi pata cromatică genereză forma, punctul împodobeşte, dinamizează 
accentuând ritmurile, cadenŃând nobleŃea liniei. 

În clasele I – IV se aşează bazele viitoarei culturi artistico-plastice a elevilor, o dată cu temelia 
primelor noŃiuni specifice. Copilul nu poate realiza la începutul drumului său de mic artist plastic, 
forme care să-i întruchipeze ideile şi sentimentele. Pentru aceasta, elevii au nevoie să înveŃe un 
limbaj distinct, proriu fiecarei arte. 

Limbajul artistic al elevilor reprezintă învelişul material al gândirii lor artistice, al acelei calităŃi 
a gândirii care acŃionează în câmpul sensibilităŃii estetice a copilului şi care face posibil schimbul de 
idei, de sentimente şi de stări emotive. Limbajul artistico-plastic este, mai ales, un limbaj metaforic. 
Prin exerciŃiile-joc din cadrul orelor de educaŃie,  prin limbajul artei, elevul învaŃă să stăpânească 
culorile, să le facă să exprime trăirile şi ideile, învaŃă să comunice cu ajutorul lor. 

În clasele I-IV, problemele de formă se limitează la: linii, puncte, semnificaŃii. Problemele de 
culoare sunt preponderente. 

EducaŃia estetică a tineretului şcolar trebuie să înceapă cu sensibilizarea acestuia faŃă de 
frumos, cu formarea simŃului şi a gustului estetic, ca mijloc de a discerne frumosul de urât. Elevii 
vor fi initiaŃi în acest scop să sesizeze frumosul din mediul înconjurător, să înŃeleagă mesajul unei 
opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe şi să interpreteze un 
tablou sau un monument arhitectonic.  

Obiectivul fundamental al educaŃiei plastice este de a forma un consumator şi creator de 
frumos, la nivelul cerinŃelor epocii actuale. 

Obiectivele educaŃiei plastice se pot realiza prin activităŃile şcolare şi extraşcolare.  
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Devine astfel necesară o nouă poziŃionare a educaŃiei plastice în calitatea sa de disciplină cu rol 
important în dezvoltarea armonioasă a şcolarului. 

Programul de educaŃie plastică este destinat profesorilor, învăŃătorilor, părinŃilor, precum şi 
altor membri ai comunităŃii, interesaŃi de educaŃia artistică a copiilor. „Îaintea oricărei educaŃii – 
remarca Binet – copiii au plăcere pentru desen şi pentru a umbla cu obiectele, a le mişca de la locul 
lor, a le schimba, a face cu ele construcŃii.” (Alfred Binet, Idei noi despre copii). „Mâzgăleala” nu 
poate fi doar prima din mai multe faze sau etape de „luare în primire” a spaŃiului exterior, fix, 
tridimensional, ca descoperiri ale acestuia, ale realităŃii în sine, ci prima dintr-un extrem de lung şir 
de edificări vizualo-manuale treptate, ale unei intercondiŃionări (om-mediu) extrem de complexe. 

Copilul deformează realitatea în lucrările sale din motive afective. Este spontan prin excelenŃă; 
elaborează cu plăcerea imensă de a încerca, de a inventa şi de a descoperi făcând, formând, este 
preludiul potenŃelor lui formatoare de mai tarziu. Chiar în perioada formării vocabularului, în lipsa 
cuvintelor sau a unor expresii verbale, complete, inteligibile, copilul exprimă mai adecvat şi mai 
deplin – prin culori, linii, forme – emoŃiile, percepŃiile, dorinŃele, preocupările, modul lui de a 
gândi, de a selecta, de a aprecia. 

Necesitatea încurajării, exagerând chiar, devine o condiŃie de mare importanŃă a dezvoltării de 
mai tarziu; atrofierea treptată a funcŃiei plastice prin descurajări sau aprecieri jignitoare, dar şi prin 
neexersarea ei cu mijloace specifice, îl lipseşte pe copil de a doua natură a sa, sensibilitatea artistică, 
care este, firesc, rezultatul educaŃiei sistematice şi cu aceleaşi mijloace gramaticale şi tehnologice 
ale artei. 

Ceea ce poate fi luat drept geniu este geniul copilăriei. El dispare fără urmă, odată cu vârsta. 
Dacă talentul pentru artă este continuarea firească, superioară, a aptitudinilor artistice (vizuale) 

în sensul complexului de abilităŃi manualo-creativo-sensibile şi estetice, parŃial dobândite, parŃial 
moştenite, descoperirea lui timpurie este o problemă de intuiŃie şi nu de certitudine. În acest sens, 
învăŃătorul trebuie să aibă vocaŃie de educator de artă. 

Dascălul devenit „şef de atelier” aste un fel de manager care prezintă, clarifică, organizează 
antrenându-se, lucrând (exersând sau compunând ) şi el în acelaşi timp cu discipolii săi. 

Cea mai fericită misiune a sa este să-l ajute pe fiecare discipol al său să „lupte, să stăpânească 
materia fiecarei arte”. Ce înseamnă „lupta cu materia” pentru cei mai mici?  Întâi de toate să înveŃe 
a distinge practic calităŃile materialelor pe care le prelucrează: structura, forma, culoarea şi alte 
însuşiri, precum rezistenŃa, maleabilitatea, plasticitatea etc. Cine-i ajută? Evident colegul lor mai 
mare şi cu mai multă experienŃă, educatorul de artă ca manager-formator. 

Tabloul blând şi competenŃa sufletească sunt indispensabile pentru a te putea adresa copiilor cu 
îndemnuri inofensive, de protejare a individualităŃii lor. „AlegeŃi-vă culorile preferate şi jucaŃi-vă 
de-a pictorii cu ele!”, „CompuneŃi ce vreŃi şi cu ce ştiŃi să lucraŃi mai bine!”, „Aşa cum poŃi tu 
acum, aşa e bine!”… . Sunt apelative inspirate pentru îndrumarea cea mai bună pe care o poate face 
un dascăl. 

Analizele atente ar dovedi, probabil, că multe dintre aversiunile elevilor faŃă de anumite materii 
sunt rezultatul atitudinilor neadecvate adoptate de către profesori. 

Predarea este opera profesorului, iar învăŃarea – a elevului. 
Lumea copilului rămâne cea mai frumoasă, cea mai curată şi cea mai inventivă. În jocul lui 

serios copilul creează lucruri deosebite şi de aceea noi, cei maturi, trebuie să ştim din când în când 
să ne întoarcem în lumea copilăriei sau, mai bine, să nu ne desprindem de ea niciodată. 
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OBICEIURI UITATE,OBICEIURI REÎNVIATE-ŞEZĂTOAREA LA AROMÂNI 
 

Înv.  Tudora Giugică  
   Şcoala cu cls. I-VIII "Constantin Brâncoveanu” ConstanŃa  

            Prof. Elena Muzichearu  
   Şcoala cu cls. I-VIII "Constantin Brâncoveanu” ConstanŃa  

           
Prezentul solicită  afirmarea unei personalităŃi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul, de 

aceea educaŃia (atât formală, cât şi nonformală) este în lumea modernă o dimensiune-cheie prin care 
se fortifică fiinŃa umană. Rolul major al educaŃiei se relevă şi în ConvenŃia cu privire la Drepturile 
copilului, art.29: ,,EducaŃia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităŃii şi talentelor 
copilului, pregătindu-l pentru viaŃa activă ca adult”. Astfel se impune şi nevoia de edificare şi 
menŃinere a unei şcoli moderne, democratice, activitatea căreia să se axeze pe ,,valorificarea 
educaŃiei în vederea progresului sociouman” . 

EducaŃia nonformală cuprinde ansamblul activităŃilor şi acŃiunilor care se realizează într-un 
cadru instituŃionalizat . Această formă de educaŃie a fost definită ca : „ orice activitate educaŃională, 
intenŃionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afară şcolii tradiŃionale, al cărei conŃinut este 
adaptat nevoii individului şi situaŃiilor speciale, în scopul maximizării învăŃării şi cunoaşterii şi 
minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal ( stresul notării în catalog, 
disciplina impusă, efectuarea temelor ...etc.) (J.Kleis 1973)   

Prin aceste activităŃi se doreşte promovarea unui învăŃământ de calitate, modern, flexibil, 
stimulativ şi creativ, bazat pe experienŃă, performanŃă, tradiŃii şi valori într-un parteneriat real 
şcoală-comunitate care să formeze cetăŃeni activi capabili să se integreze cu succes în viaŃa 
comunităŃii.    

Aceste activităŃi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaŃionali în măsura în care 
îndeplinesc nişte condiŃii :  

  - urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŃelor exercitate în procesul de învăŃământ ;  
  -  organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă ;   
  -asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaŃii, aptitudini, capacităŃi.  
  - formele de organizare ale acestor activităŃi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ   
  - au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup , creează un sentiment de siguranŃă şi   

încredere. 
Realizarea acestora depinde în primul rând de talentul dascălului, de dragostea sa pentru copii, 

de modul creator de abordare a temelor si nu în ultimul rând depinde de resursele de care dispune 
clasa de copii. 

Multitudinea activităŃilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităŃii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din 
care fac parte.  

Astfel de activităŃi sunt de o reală importanŃă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoŃional şi mai presus de 
toate slab dezvoltaŃi intelectual.  

Aceste câteva atuuri şi caracteristici ale activităŃilor de animaŃie/timp liber ne îndreptăŃesc să 
afirmăm că ele reprezintă un al treilea spaŃiu educaŃional, complementar şcolii şi familiei având 
bogate valenŃe formativ-educative.    

ActivităŃile extraşcolare au conŃinut ştiinŃific, cultural-artistic, umanitar, ecologic,intercultural, 
moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ.      

AchiziŃionarea de cunoştinŃe legate de cultura sau culturile proprii şi de culturile altor 
comunităŃi, în primul rând culturile comunităŃilor locale cu ai căror reprezentanŃi elevii au contact 
frecvent dar şi altele, din alte spaŃii geografice, reprezintă o dimensiune importantă a educaŃiei 
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interculturale. Este deci normal să existe numeroase activităŃi ce se focalizează asupra acestei 
dimensiuni. AchiziŃia acestor cunoştinŃe poate fi făcută în moduri foarte diferite    

 Astfel, o prima variantă este cea a prezentării de informaŃii de către cadrul didactic sau de către 
un specialist în domeniu invitat să vorbească elevilor.   

 O altă variantă o reprezintă învăŃarea prin interacŃiunea directă cu mediul studiat. Această 
interacŃiune poate avea loc fie în clasă, fie în mediul imediat înconjurător şcolii., (fie într-un alt 
mediu geografic şi cultural (spre exemplu, vizită în alte comunităŃi, excursiile).   

 ÎnvăŃarea unor elemente legate de cultura unei comunităŃi se poate de asemenea realiza prin 
experimentare, prin participarea la evenimente şi manifestări culturale semnificative ale comunităŃii 
studiate (spre exemplu, participarea la un spectacol folcloric, asistarea la o ceremonie religioasă, 
participarea la o sărbătoare specifică).  

 Un alt tip de organizare a procesului de învăŃare este cel în care, odată stabilită tema, elevii 
sunt cei care caută informaŃii şi prezintă apoi rezultatele obŃinute profesorului şi colegilor. Elevii  
vor căuta informaŃii din diverse surse, se vor documenta, individual sau pe grupuri, asupra temei 
puse în discuŃie sau asupra unui aspect determinat al acesteia.   

In fine, o posibilitate suplimentară este oferită de organizarea activităŃii de învăŃare nu în jurul 
procesului de documentare, ci în jurul producerii unui rezultat concret pe baza informatiilor 
obtinute. Astfel, elevii vor lucra pentru a realiza, spre exemplu, o publicaŃie, un spectacol sau o 
expoziŃie, cu tematica respectivă, ceea ce presupune colectarea si procesarea de informaŃii, 
întelegerea si structurarea acestora în vederea realizării produsului dorit.  

Un element de ordin practic, esenŃial în implementarea activităŃilor de educaŃie interculturală, 
este cel al relaŃiei cu curriculumul. Astfel, cea mai simplă posibilitate este ca un cadru didactic să 
introducă elemente de educaŃie interculturală, fie la nivel de conŃinuturi, fie în legătură cu 
dezvoltarea unor competenŃe relevante, în activitatea sa curentă la clasă. O altă posibilitate este 
alocarea unui spaŃiu în curriculum, în cadrul curriculumului la dispoziŃia şcolii, pentru activităŃi 
dedicate cunoaşterii unei/unor culturi sau a unor aspecte culturale particulare (limbă, dans, artă, 
istorie, etc)    

În toate aceste tipuri de activităŃi este fundamentală deschiderea spre comunitate, valorificarea 
resurselor acesteia, nu doar a celor materiale, ci mai ales a celor legate de cunoştinŃe, experienŃe şi 
opinii. Cadrele didactice vor trebui astfel să-şi proiecteze activităŃile didactice şi Ńinând cont de 
posibilităŃile de colaborare oferite de comunitate, prin implicarea părinŃilor, a ONG, a unor membrii 
marcanŃi ai comunităŃii etc. O atenŃie specială se cuvine acordată reflectării asupra experienŃelor de 
învăŃare prilejuite de activităŃile cu specific intercultural, precum şi evaluării împreună cu elevii a 
impactului acestora.Am abordat fiecare dintre aceste modalităŃi în activităŃile noastre de 
conştientizare a elevilor noştri că sunt aromâni şi că trebuie să ducă mai departe zestrea culturală şi 
limba moştenite de la bunicii şi părinŃii lor.    

De aceea, ne-am gândit să prezentăm în cadrul acestui simpozion una din numeroasele activităŃi 
pe această temă de conservare şi promovare a patrimoniului cultural al unei etnii ,şi anume cea a 
aromânilor cu reprezentanŃă considerabilă în Dobrogea, dar şi în şcoala noastră, deoarece aceasta a 
presupus parteneriat cu Comunitatea Aromână , filiala ConstanŃa, cu Centrul judeŃean de conservare 
şi promovare a culturii tradiŃionale ConstanŃa, dar a implicat şi familiile elevilor participanŃi la 
activitate. Activitatea la care ne-am oprit este un vechi obicei armânesc, şi anume o sideancă ( 
sezătoare armânească) şi a avut ecou în presa locală.    

Şezătorile constituie un mijloc complex de educaŃie deoarece îi familiarizează pe copii cu unele 
elemente de folclor contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiŃiile populare, le dezvoltă 
gustul pentru frumos, pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. 
Datinile şi obiceiurile populate ne reprezintă şi constituie o adevărată, ,valută" a Ńării noastre, 
apreciată şi recunoscută în întreaga lume, fapt ce determină dorinŃa de a cunoaşte frumuseŃea şi 
naturaleŃea obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a graiului local.     

Organizarea unor acŃiuni colective cât mai antrenante, constituie un mijloc eficace pentru 
închegarea colectivului de copii.  Şezătorile, fără un efort deosebit, uneori şi fără o pregătire 
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prealabilă, constituie  serbări în miniatură, organizate într-un cadru mai restrâns, dar cu o eficientă 
educativă deosebit de mare.     

Şezătorile, după cum le arată şi denumirea în tradiŃia poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter 
cultural-educativ, la care copiii sunt antrenaŃi şi fiecare participant îşi da contribuŃia cu ceea ce 
cunoaşte mai bine (o poezie, un cântec, ghicitori, interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor 
poveşti). Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare copil contribuie activ la desfăşurarea 
programului ei. În acest cadru, îi ajutăm pe copii să se obişnuiască cu exprimarea în public, cu 
expunerea unei poezii sau a unui cântec, să-şi învingă emoŃiile artistice, să capete încredere  în sine.  

Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată, pe de o parte de conŃinutul educativ al 
materialului utilizat ca şi calitatea artistică a acestuia, iar, pe de altă parte, de modul de organizare şi 
de antrenare a copiilor.  

Elevii au reînviat un vechi obicei al aromânilor din lungile nopŃi de iarnă,şi anume sideanca 
(şezătoarea).S-a reconstituit un cadru asemănător celui de altădată, cu Ńesături decorative din lâna 
lucrate manual sau la război, Ńesături cu o vechime considerabilă, transmise din generaŃie în 
generaŃie că pe o comoară nepreŃuită, diverse obiecte artizanale specific etniei, piese 
vestimentare,piese de război de Ńesut, oale, etc.  

De asemenea, au fost amenajate două panouri:unul intitulat "Armâni di vâr chiro” ("Aromâni 
de altădată”),un panou cu fotografii mai vechi de 50 de ani, aduse de copii din propriile 
familii,înfăŃişând aromâni în diverse momente  ale vieŃii lor şi unul "Armâni di tora” ("Aromâni de 
acum”) surprinzând aspect din numeroasele activităŃi desfăşurate de elevii ansamblului "DulŃi grai”, 
activităŃi menite conservării şi promovării culturii bogate a aromânilor. Cele două panouri au 
constituit un arc peste timp, dovadă că tradiŃiile armânesti sunt duse mai departe de tinerele vlăstare 
aromâne care au ocazia să facă acest lucru în şcoală.    

Elevii au reconstituit activităŃi specifice aromânilor:au tors lâna cu furca, au depănat  si au 
scărmănat lâna,au curăŃat boabe de porumb de pe cocean,dar au expus şi mâncărurile specifice de la 
şezătoare: porumb fiert cu zahăr, gogoşi, floricele de porumb.    

Printre elementele tradiŃionale ale unei şezători (glume, ghicitori, cântece, dansuri,scurte 
povestiri), au fost inserate şi momente dedicate creaŃiilor proprii ale elevilor realizate în cadrul 
cursului opŃional de " Cultură şi tradiŃii aromâne” ce se desfăşoară  de 10 ani în şcoala noastră 
(compuneri, poezii şi desene tematice).  

Specificăm că elevii au putat frumoasele costume tradiŃionale armânesti transmise, de 
asemenea, cu sfinŃenie, din generaŃie în generaŃie.    

Tot sub formă de sezătoare, am abordat şi un eveniment marcant din viaŃa aromânilor din 
trecut, ziua Sf. Dumitru, când coborau păstorii cu oile de la iernat. Această zi era prilej de 
sărbătoare cu cântece, dansuri şi ritualuri.Femeile tocmeau croitori ,făceau toate pregătirile necesare 
şi mergeau la biserică cu "pindiartu” ( cinci pâinici, ulei şi grâu fiert cu unt, brânză sau lapte). De 
asemenea, ele împărŃeau fructe, covrigi şi băutură.Am reconstituit un cadru specific tot la acelaşi 
Centru judeŃean de conservare a culturii tradiŃionale din care nu au lipsit coşurile cu fructe, platouri 
cu brânză, grâul fiert.Am inclus, de asemenea, şi un mic joc de rol cu ciobanii care coboară de la 
munte şi femeile care se pregăteau de sărbătoare, precum si legenda Sf. Dumitru. Copiii au cântat  
cântece vechi specifice şi au dansat pe frumoasa muzică armânească. Activitatea a fost promovată 
în presa locală (presa scrisă şi radio).        

Obiectivele principale  urmărite de noi în alegerea unei şezători ca temă a unei activităŃi 
extraşcolare au fost următoarele:conştientizarea apartenenŃei copiilor la această etnie  culturală, 
trezirea interesului pentru cunoaşterea tradiŃiilor şi obiceiurilor străvechi ale 
aromânilor,valorificarea unor cuvinte specifice lexicului armânesc, conservarea caracterului 
autentic al obiceiurilor, promovarea specificului şi a particularităŃilor tradiŃiilor în comunitate şi în 
afara ei.                                    
 
 
 
 



 

294 
 

Bibliografie    
1. ConvenŃia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a OrganizaŃiei 

NaŃiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.    
2. Theodor Capidan,"Romanitatea balcanică”,Bucureşti,1936  
3. Nicolae Cuşa, "Macedoromânii pe văile istoriei”,Editura Europolis ConstanŃa, 1990  
4. "Sâmtsi Armâni”, Hagilachea, Bucureşti, 2009  
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,,Elevul viitorului va fi un explorator’’ 

                                                                             (Marshall Luhan) 
 

În societatea actuală există un interes deosebit pentru dezvoltarea creativităŃii, insistându-se 
asupra modului în care poate fi descoperită şi cultivată această latură umană importantă. NoŃiunea 
de creativitate este introdusă destul de recent în lucrările de specialitate deoarece orientările 
tradiŃionale asociau funcŃia creatoare cu geniul. Odată cu apariŃia teoriilor umanimiste, creativitatea 
nu a mai fost privită atât de restrictiv, ci a fost considerată mai degrabă o funcŃie umană. 

Mediul familiar şi cel şcolar sunt doi factori ce trebuie menŃionaŃi atunci când vorbim despre 
cultivarea creativităŃii. Dacă cel dintâi şi anume mediul de viaŃă, cel familiar, creează premisele 
unui copil creativ, mediul şcolar este cel care descoperă şi cultivă creativitatea prin mijloace 
specifice, axate pe strategii activ-participative. 

Lucrarea de faŃă prezintă o modalitate de dezvoltare a creativităŃii elevilor în cadrul orelor de 
disciplină opŃională ,,Zile de sărbătoare” la clasa a IV-a. Fiecare astfel de oră este pentru copii o oră 
de sărbătoare. Abordând subiecte specifice mai multor arii curriculare, elevii sunt puşi mereu în 
situaŃii capabile să le trezească spiritul de iniŃiativă, de investigaŃie, de găsire a unor modalităŃi de 
rezolvare originale. 

Printre metodele complementare de învăŃare interdisciplinară cu multiple valenŃe formative pe 
care le-am utilizat în cadrul disciplinei opŃionale şi nu numai, se află şi metoda proiectului. 
Complexitatea ei constă în faptul că se evaluează nu doar cunoştinŃe, ci şi deprinderi, atitudini, 
competenŃe de comunicare.  

Proiectul (învăŃarea bazată pe proiect ) este o metodă ce implică elevii în învăŃarea 
conŃinuturilor şi dezvoltarea abilităŃilor prin intermediul unui proces extins, structurat în jurul unor  
întrebări sau probleme complexe, proces ce va avea ca rezultat unul sau mai multe produse. 

Caracteristicile învăŃării bazate pe proiect sunt următoarele: 
- se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile/săptămâni; 
- începe în clasă, se continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă, cu prezentarea produsului 

final; 
- este accesibilă tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare, putând  fi adaptată oricărei categorii 

de vârstă; 
- poate fi aplicată individual sau în grup; 
- presupune o abordare interdisciplinară a unui subiect stabilit în raport cu cerinŃele programei, 

cu capacităŃile intelectuale implicate, cu interesele şi abilităŃile de ordin practic ale elevilor; 
- îmbină cercetarea cu acŃiunea, antrenând elevii în rezolvarea unor probleme de interes pentru 

ei; 
- necesită şi încurajează colaborarea şi cooperarea; 
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Etapele organizării învăŃării bazate pe proiect sunt următoarele: 
I. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului. Tema care va demara învăŃarea bazată 

pe proiect trebuie să fie una care să stârnească interesul elevilor, pentru ca aceştia să se implice 
activ, să fie deschisă şi să reflecte o problemă sau situaŃie pe care elevii o pot rezolva investigând, 
să se refere la prezent, iar rezolvarea ei să fie resimŃită de elevi ca o realizare semnificativă. 

II. Stabilirea premiselor iniŃiale, a cadrului conceptual, metodologic, a obiectivelor, a tipului 
de informaŃii de care elevii au nevoie. În planificarea proiectului, cadrul didactic stabileşte 
obiectivele, conceptele şi principiile esenŃiale care vor fi abordate. E necesară şi implicarea elevilor 
în această etapă, pentru ca ei să poată simŃi că proiectul le aparŃine şi să îşi asume responsabilitatea  
reuşitei lui.  

III. Identificarea şi selectarea resurselor materiale. Cadrul didactic stabileşte ce resurse  
materiale sunt disponibile (manuale, proiecte realizate pe aceeaşi temă, cărŃi de la bibliotecă, mass-
media, persoane specializate în domeniul respectiv, Internet, etc.)  şi ajută elevii să aibă acces la 
acestea.  

IV. Precizarea elementelor de conŃinut ale proiectului. Se aleg activităŃi şi conŃinuturi din 
cât mai multe discipline, care să ajute la găsirea răspunsurilor şi care să asigure atingerea 
obiectivelor din curriculum.  

V. Formarea echipelor şi atribuirea sarcinilor. Metoda proiectului presupune activitatea pe 
grupe şi pregătirea cadrului didactic şi a elevului pentru ideea lucrului în comun. Un număr de 4–5 
participanŃi reprezintă mărimea ideală pentru grupurile care au de îndeplinit obiective precise. Cel 
mai adesea, stabilirea componenŃei lor se face în funcŃie de interesul manifestat de fiecare elev spre 
o subtemă. 

VI. Realizarea proiectului. Fiecare echipă colectează informaŃii, le selectează, le ordonează, le 
clasifică, adresează întrebări, vizitează diverse obiective de interes în realizarea proiectului, creează 
produsul final. 

Pentru o bună organizare, este nevoie de stabilirea unor termene-limită pentru diferite etape ale 
proiectului.  Cadrul didactic trebuie să fie conştient că pot să apară modificări, va trebui deci să fie 
flexibil şi să ajute acei elevi care s-ar putea să nu perceapă presiunea timpului. Elevii trebuie 
învăŃaŃi cum să colaboreze, ajutaŃi să-şi aleagă rolul în grup, dar şi să îşi asume responsabilitatea 
pentru toată activitatea grupului, trebuie îndrumaŃi, încurajaŃi. Pe parcursul monitorizării se 
urmăresc procesele de grup, se oferă feed-back şi se apreciază progresul. O întreagă gamă de 
caracteristici personale ale elevilor poate fi urmărită pe parcursul realizării  proiectului: creativitate 
şi iniŃiativă; participarea în cadrul grupului; cooperare şi preluarea iniŃiativei; persistenŃă; 
flexibilitate şi deschidere către idei noi; dorinŃa de generalizare. 

VII. Evaluarea proiectului. Ori de câte ori este posibil, trebuie oferită elevilor posibilitatea de 
a se autoevalua şi de a-şi evalua colegii. Se moderează discuŃii în care elevii să poată analiza ce 
anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă ar putea să înceapă din 
nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigaŃiei lor, etc. 

CapacităŃile/competenŃele care se evaluează la finalul proiectului sunt: metodele de lucru; 
utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; corectitudinea/acurateŃea; generalizarea problemei; 
organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; calitatea prezentării; acurateŃea cifrelor/desenelor. 

Elevii vor fi  apreciaŃi atât pentru  modul  de  lucru,  cât şi pentru  modul de  prezentare şi 
pentru produsul realizat. 

AplicaŃie:  “Hora anotimpurilor” – Proiect interdisciplinar – Clasa a IV-a 
Discipline implicate: limba si literatura română, ştiinŃe, arte, tehnologii 
Am propus clasei la ora de opŃional, proiectul cu tema “Hora anotimpurilor”. Alegerea temei a 

vizat cunoştinŃele dobândite  la disciplina optională „Zile de sărbătoare”. Perioada realizării 
proiectului a fost de patru săptămâni, perioadă care a coincis cu studierea unităŃii de învăŃare 
„Anotimp şi culoare”. 

Locul desfăşurării proiectului l-a constituit în principal sala de clasă, dar şi biblioteca şcolii, 
parcul din comuna noastră, pădurea de la marginea localităŃii. 
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Scopul elaborării proiectului a fost implicarea elevilor în a observa cele patru anotimpuri din 
perspectiva ştiinŃei, a cuvântului şi a culorii. 

Obiectivele proiectului au fost următoarele: 
1. să identifice elemente specifice din punct de vedere ştiinŃific fiecărui anotimp; 
2. să prezinte tradiŃiile şi obiceiurile practicate de poporul român (si nu numai) în cele patru 

anotimpuri;  
3. să-şi valorifice experienŃele proprii în realizarea unor creaŃii literare, fotografii, lucrări 

artistico-plastice; 
4. să culeagă texte literare (legende, poezii, ghicitori) referitoare la cele patru anotimpuri; 
5. să realizeze lucrări artistico-plastice specifice temei date in diferite tehnici; 
Obiectiv afectiv: Cultivarea unei atitudini pozitive faŃă de natură şi frumos; 
Obiective comportamentale:  
1. Formarea deprinderii de a lucra în echipă, de a contribui personal la succesul echipei; 
2. Dezvoltarea capacităŃii de a-şi prezenta, în manieră personală, realizările obŃinute. 
Resursele procedurale abordate în realizarea proiectului au fost în principal strategii activ-

participative (creative şi euristice), centrate pe elev, cu accent pe metode şi procedee ca: învăŃarea 
prin descoperire, învăŃarea prin cooperare, observaŃia, conversaŃia, investigaŃia, problematizarea.  

Etapele parcurse în elaborarea proiectului au fost: 
-stabilirea modalităŃilor de lucru, a echipelor şi a sarcinilor fiecărei echipe; 
-stabilirea calendarului activităŃilor; 
-stabilirea conŃinutului produsului finit - elemente de conŃinut  ale proiectului; 
-elaborarea grilei de evaluare a proiectului. 
Am prezentat tema generală, apoi am împărŃit-o în patru teme secundare (capitole), am discutat  

obiectivele şi am organizat colectivul de elevi în patru echipe, fiecare echipă primind drept sarcină 
realizarea unuia dintre cele patru capitole ale proiectului, astfel încât la final să poată prezenta 
informaŃii asupra unui capitol aparte al temei: (Primăvara – capitolul I; Vara – capitolul II; Toamna 
– capitolul III; Iarna- capitolul IV.). I s-a acordat fiecărui elev şansa de a aprofunda un anumit 
aspect în cadrul echipei din care făcea parte, obŃinând totuşi, în final, informaŃii asupra întregului 
subiect. Le-am explicat elevilor cerinŃa de a sintetiza informaŃiile culese, de a le ilustra, de a le 
organiza logic, de a căuta fragmente semnificative, de a realiza desene atractive, creaŃii originale. 
Grupele au adunat materiale separat, în câte o mapă care a devenit un capitol în cadrul proiectului. 
Pentru o mai bună pregătire, le-am oferit şi o bibliografie orientativă, dar aceasta nu trebuia să 
constituie singura sursă de informare.  

Realizarea proiectului. 
Pe parcursul perioadei pe care elevii au avut-o la dispoziŃie pentru realizarea proiectului, am 

organizat scurte reuniuni de proiect, în clasă, în aşa fel încât aceştia să aibă ocazia de a pune în 
comun informaŃiile acumulate, de a le selecta. În acest mod am căutat să monitorizez activitatea 
fiecărei echipe şi să intervin pentru a ajuta elevii atunci când aceştia au întâmpinat diverse probleme 
în realizarea sarcinii. Astfel, m-am asigurat permanent dacă în cadrul grupei există o colaborare 
strânsă, ca această metodă de învăŃare prin cooperare să aibă succes.  

Pentru realizarea proiectului, mai ales în etapa de documentare, deseori a fost nevoie să ieşim 
din perimetrul sălii de clasă şi să căutăm resurse materiale sau să studiem la biblioteca şcolii. 

Elevii au lucrat cu mult entuziasm, motivaŃi fiind de atractivitatea subiectului. De-a lungul 
acestei etape s-au desfăşurat activităŃi, ca: 

- vizite în parcul şi pădurea de la marginea localităŃii; 
- documentări asupra aspectelor de interes prin cercetarea diverselor surse;  
- realizarea de fişe; 
- consultări elevi-elevi, elevi-învăŃător pe parcursul investigaŃiilor; 
- selectarea materialului şi colectarea lui într-o mapă ce va forma un capitol al proiectului. 
În sala de clasă, învăŃarea bazată pe proiect asigură cadrului didactic posibilitatea de a dezvolta 

relaŃii valoroase cu elevii. Elevii se simt sprijiniŃi, astfel, sarcinile mele s-au concretizat doar în 
organizarea activităŃii, consiliere, încurajarea participării elevilor, eu fiind mai mult un organizator 
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al situaŃiilor de învăŃare, un mediator al accesului la informaŃii. Produsele proiectului, planurile, 
schiŃele, prototipurile au constituit subiecte de conversaŃie excelente pe baza cărora, împreună cu 
elevii mei, am putut extinde învăŃarea. 

Evaluarea proiectului. 
Am stabilit, de la început, că evaluarea produsului final se va face prin prezentare orală, liberă 

de către fiecare grupă, eu fiind doar consilier şi evaluator final, fără să neglijez însă părerea elevilor. 
Pentru evaluarea proiectului, elevii au fost aşezaŃi în echipe dispuse astfel încât fiecare să se poată 
privi în faŃă cu toŃi ceilalŃi. Clasa a fost  amenajată corespunzător, prin expunerea unei părŃi din 
materialul ilustrativ creat de elevi: planşă cu planul proiectului, desene, compuneri, articole, afişe, 
dar şi planşa cu criteriile de evaluare. 

În timpul evaluării proiectului, elevii au  pus întrebări celorlalte grupe, au adus completări şi au 
completat o fişă de observaŃie pentru fiecare echipă în parte. 

Toate materialele au fost prezentate în grup de către elevi, cu o coordonare a liderului, 
punându-i în situaŃia de a argumenta pertinent orice afirmaŃie, de a da explicaŃii, de a adresa 
întrebări şi a oferi răspunsuri. Fiecare elev a participat şi a observat atent munca colegilor,  
încercând nu doar să evalueze, dar să se şi autoevalueze; a contribuit la întocmirea produsului final 
(proiectul), dovedind astfel că interdisciplinaritatea pune elevul într-o postură  activă şi atractivă. 

În urma derulării acestui proiect la clasă, pot concluziona că metoda învăŃării bazate pe proiect 
are o mulŃime de avantaje: 

- scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică; 
- activităŃile de cercetare sunt extinse şi spre alte instituŃii/obiective naturale din comunitate; 
- elevul îşi formează deprinderi de căutare, selectare, prelucrare a informaŃiilor, abilităŃi de 

lucru necesare omului modern; 
- dezvoltă abilităŃi ca: abilitatea de a lucra în echipă, de a lua decizii bine fondate, de a avea 

iniŃiativă şi de a rezolva probleme complexe 
- promovează dezvoltarea globală a personalităŃii, prin valorificarea achiziŃiilor de la diferite 

discipline de studiu, prin integrarea cunoştinŃelor, a capacităŃilor, deprinderilor şi atitudinilor;  
-  încurajează colaborarea şi cooperarea, într-un climat de învăŃare plăcut, relaxat, în care elevul 

învaŃă de la ceilalŃi, îşi exprimă părerile; 
- facilitează transferul de cunoştinŃe prin conexiuni interdisciplinare şi transdisciplinare; 
permite evaluarea atât a procesului, cât şi a produsului final; 
- oferă elevilor oportunitatea de a-şi prezenta cunoştinŃele într-o o manieră originală, 

dezvoltându-le astfel creativitatea, interesul pentru învăŃare;  
- deplasează accentul de la "a învăŃa despre", la "a şti cum" (şcoala activă);   
- şcoala este îmbogăŃită cu material didactic. 
Concluzii 
ActivităŃile cu caracter interdisciplinar au pronunŃate valenŃe formative, favorizând cultivarea 

aptitudinilor creative. Cadrul didactic, dând dovadă de măiestrie şi pricepere, poate asigura 
integrarea la nivel interdisciplinar, prin găsirea conŃinuturilor comune diferitelor obiecte de studiu. 

Succesul activităŃii descrise anterior a constituit o nouă dovadă a valorii formative a metodelor 
complementare de învăŃare/evaluare şi a valenŃelor interdisciplinare ale acestora. Metoda 
proiectului oferă tuturor elevilor spaŃiu de afirmare, în funcŃie de interesele, aspiraŃiile şi capacităŃile 
fiecăruia, prin sarcini diferenŃiate. Un astfel de demers favorizează învăŃarea integrată, înlătură 
graniŃele rigide dintre discipline, permite dezvoltarea gândirii integrativ-sistemice şi dă elevilor 
posibilitatea să descopere complementaritatea cunoştinŃelor.  

Utilizând această metodă de învăŃare interdisciplinară, am pus elevul să caute, să sintetizeze, să 
asocieze, să compare şi nu în ultimul rând, să creeze. Proiectul s-a dovedit a fi rodul unei bogate 
activităŃi semidirijate, de creativitate. Multe dintre informaŃiile cuprinse în el  au fost fructificate de 
copii, pe parcurs la ora de  limba şi literatura română, dar şi la disciplina opŃională ajutându-i la 
realizarea  propriilor creaŃii.  
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HORA ANOTIMPURILOR 
Planul proiectului 

     Argument 
      Capitolul I: Primăvara 
Date ştiinŃifice 
Compuneri folosind cuvinte de sprijin 
Poezii, ghicitori referitoare la primăvară 
Legende 
Rebusuri 
Cântece  
TradiŃii şi obiceiuri de Paşti 
Desene,colaje 
       Capitolul al II-lea: Vara 
Date ştiinŃifice 
Compuneri cu inceput dat 
Poezii, ghicitori referitoare la vară 
Legende 
Rebusuri 
Cântece 
Ritualuri (Scaloianul, Drăgaica) 
Desene, colaje 
      Capitolul al III-lea: Toamna 
Date ştiinŃifice 
Compuneri după ilustraŃii 
Poezii, ghicitori referitoare la toamnă 
Legende 
Rebusuri 
Cântece 
Desene, colaje 
       Capitolul al IV-lea: Iarna 
Date ştiinŃifice 
Compuneri libere 
Poezii, ghicitori referitoare la iarnă 
Legende 
Rebusuri 
Cântece  
TradiŃii şi obiceiuri de Crăciun 
Desene, colaje. 
 
Bibliografie: 
1. Bădulescu, S. M.- Formarea formatorilor ca educatori ai creativităŃii, Editura Didactică şi        

Pedagogică, Bucureşti,1998, pag 59-61 
2. Cosmovici, A.- Psihologia generală, Editura Polirom, Iaşi, 1996 pag 77-80 
3. Flueraş, V.- Tehnica invăŃării prin cooperare, Casa CărŃii de ŞtiinŃă, Cluj- Napoca,2005 pag. 145-

147                     
4. JoiŃa,E.-.Didactica aplicată,.Editura ,,Gheorghe Alexandru”,Craiova,1994,p.139           
5. Stoica Ana-.Creativitatea elevilor,.Editura Didactică si Pedagogică,Bucureşti,1983,p.29 
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INFLUENłA MODELULUI PARENTAL ASUPRA NIVELULUI DE 
INTEGRARE ÎN COLECTIV, LA ŞCOLARUL MIC 

 
Institutor Florentina HriŃac 

Liceul Teoretic, Mihail Kogălniceanu- ConstanŃa 
 

Deoarece părinŃii constituie modele, mai ales în mica copilărie, ei se află în cea mai favorabilă 
poziŃie pentru a-şi influenŃa pozitiv copii. Uneori, părinŃii, presaŃi de aşteptările înalte ale societăŃii, 
adoptă practici neadecvate, creând situaŃii de risc în dezvoltarea copiilor. 

Aceste considerente au stat la baza studiului nostru, care se vrea a fi un semnal de alarmă 
pentru educatori, dar mai ales pentru părinŃi pentru a conştientiza rolul determinant pe care îl au în 
dezvoltarea armonioasă şi „totală” a copilului lor.  

Lucrarea de faŃă îşi propune să evidenŃieze maniera în care modelul parental influenŃează o 
serie de aspecte ale personalităŃii copilului. Deoarece personalitatea este o structură extrem de 
complexă, am considerat oportună investigarea anumitor aspecte, respectiv integrarea în colectivul 
de elevi şi sociabilitatea copilului sub influenŃa stilului parental promovat de familia de apartenenŃă. 

Ipoteza cercetării: Se prezumă că stilul parental influenŃează nivelul de integrare al şcolarului 
mic în colectiv, în sensul că elevii din familii în care climatul educativ este favorabil şi care sunt 
caracterizate de un stilul educativ “autorizat” sunt mai bine integraŃi în colectivul clasei. 

Obiectivele cercetării:  
1. Studierea existenŃei unei conexiuni între modelul parental caracteristic  familiei de 

provenienŃă şi gradul de integrare şcolară a elevului. 
2. EvidenŃierea unei asocieri între modelul parental de acŃiune şi nivelul sociabilităŃii la 

şcolarul mic. 
3. Identificarea influenŃei climatului educativ familial asupra nivelului de    integrare şcolară a 

elevului. 
Studiul de faŃă s-a efectuat pe un lot de 156 de subiecŃi (52 de elevi de clasa a IV-a - 30 de fete, 

22 de băieŃi şi 104 adulŃi, părinŃii elevilor), de la şcoala generală N. Tonitza, ConstanŃa. Selectarea 
acestora s-a efectuat din elevii a 5 clase de acest nivel, pe bază de voluntariat, ulterior luându-se 
legătura cu familia elevului pentru a i se explica procedura şi cere acordul de a face parte din lotul 
de cercetare.  

Metodele de cercetare utilizate au fost următoarele:  
1. Chestionar de stil parental „Vă cunoaşteŃi stilul parental?”, elaborat de Marie-Helen 

Goyetche. 
2. Testul de sociabilitate, elaborat de Al. Roşca şi D. Tudoran. 
3. Scala de integrare socială a şcolarului mic (S.I.S.)  
4. Scala privind climatul familial, elaborată de noi.  
Rezultatele obŃinute în urma aplicării testelor ne-au permis să elaborăm următoarele concluzii:  
1. Nivelul superior al integrării sociale a copilului se asociază cu modelul „autorizat” de 

acŃiune parentală, în timp ce stilul parental permisiv relaŃionează cu polul opus al variabilei 
„integrare”; altfel spus cel mai bine integraŃi în colectivul clasei sunt elevii ce provin din familii 
care favorizează modelul „autorizat” în educaŃie, urmaŃi de cei ce au parte de un model educativ 
autoritar, pentru ca cei mai slab integraŃi să fie acei elevi care beneficiază de o mare libertate de 
acŃiune, ca rezultat al stilului permisiv promovat în familia de apartenenŃă. 

2. Cel mai favorabil dezvoltării sociabilităŃii şcolarului mic este stilul autorizat, urmat ca 
pondere de cel permisiv, situându-se în final cel autoritar. 

3. Elevii mai bine integraŃi în colectivul clasei provin din familii ce promovează un climat 
educaŃional favorabil dezvoltării lor, comparativ cu elevii ai căror părinŃi nu favorizează un climat 
educaŃional propice, şi care manifestă o mai slabă integrare la nivel de grup.  

Sintetizând informaŃiile rezultate până în acest moment, se constată faptul că stilul parental 
influenŃează atât sociabilitatea, cât şi nivelul integrării în colectiv a şcolarului mic, cel mai favorabil 
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în ambele cazuri constatându-se a fi stilul parental “autorizat”; în privinŃa influenŃei pe care climatul 
educativ o are asupra variabilei “integrare”, se poate observa nivelul superior al integrării elevului 
în condiŃiile asigurării unui climat familial favorabil. 

Această cercetare pilot a subliniat importanŃa educaŃiei viitoare a părinŃilor, în relaŃia cu copiii 
lor şi necesitatea conştientizării impactului pe care îl au aceştia asupra dezvoltării copilului, mai 
ales în primii  ani de viaŃă.    
 
 

 
OBłINEREA DE PERFORMANłE 

PRIN TRATAREA DIFERENłIATĂ ŞI INDIVIDUALIZATĂ 
 

Înv. Istrate Marioara 
 Şcoala ,,Constantin Brâncuşi”-Medgidia 

 
ÎnvăŃământul diferenŃiat şi individualizat, potrivit cu forŃele intelectuale ale copiilor, cu 

aptitudinile şi cu nivelul lor de pregătire, reprezintă o preocupare constantă a pedagogiei.  
Individualizarea actului didactic la nivelul celor trei verigi, predare-învăŃare-evaluare, este o 

acŃiune pedagogică ce are loc în condiŃiile învăŃământului organizat pe colectivităŃi şcolare şi constă 
în măsuri care urmăresc să adapteze educaŃia la posibilităŃile intelectuale ale fiecărui copil. Ea se 
realizează cu ajutorul unui conŃinut instructiv-educativ diferenŃiat şi al unor tehnici didactice 
variate, adaptabile fiecărui copil, într-o ambianŃă şcolară organizată pe colectivităŃi; este necesară în 
condiŃiile instrucŃiei pe colectivităŃi (grupe/clase) deoarece nu toŃi elevii reuşesc să facă faŃă 
exigenŃelor conŃinutului învăŃământului actual. 

În lucrarea „Tehnologia instruirii”, autoarea Olga Oprea consideră că instruirea individualizată 
se aplică în sistemele şcolare şi preşcolare, contemporane în următoarele situaŃii:  

a) cu scop „terapeutic” pentru recuperarea elevilor care prezintă forme de întârziere în 
dezvoltarea intelectuală, fără să fie înapoiaŃi mintal;  

b) pentru prevenirea şi recuperarea retardării şcolare, cauzată de motive de ordin pedagogic; 
c) pentru a oferi un supliment de instrucŃie elevilor supradotaŃi şi celor care posedă aptitudini 

speciale pentru anumite discipline. 
DiferenŃierea în educaŃie înseamnă „a organiza interacŃiunile şi activităŃile în aşa fel încât 

fiecare copil să fie constant sau cât mai frecvent confruntat cu situaŃiile didactice cele mai fecunde 
pentru el”(P. Perrnenoud, 1995). Într-o asemenea perspectivă trebuie abordată şi înŃeleasă 
problematica diferenŃierii şi individualizării educaŃiei în şcoală.  

Problema instruirii în învăŃămîntul primar se impune ca o necesitate din noul curriculum 
naŃional, din care reŃinem că dezideratul şcolii este ,,o şcoală pentru fiecare” . 

Un interes crescut prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele de diferenŃiere 
şi individualizare sau de personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în psihologia 
umanistă modernă, în teoriile individualizatoare şi personalizatoare 

ÎnvăŃarea diferenŃiată are ca scop eliminarea unor lacune din cunoştinŃele şi deprinderile 
însuşite de copii, atingerea performanŃelor minimale acceptate iar rolul cel mai important în acest 
tip de învăŃare îl are îmbogăŃirea şi aprofundarea cunoştinŃelor acelor copii capabili de performanŃe 
superioare. Descoperirea copiilor capabili de performanŃe trebuie să constituie o prioritate în 
activitatea învăŃătorilor, deoarece aceştia vor fi potenŃiali olimpici, oameni de ştiinŃă, etc. Se pot 
numi copii supradotaŃi doar acei copiii care dovedesc capacităŃi superioare vârstei lor, iar talentaŃi 
sunt acei copii care dovedesc calităŃi deosebite  în anumite domenii precis definite, acestea apar 
evidente în urma aplicării şi interpretării rezultatelor unor probe de evaluare iniŃială. Pentru munca 
diferenŃiată doar învăŃătorul este cel care planifică şi asigură activităŃi care sunt potrivite fiecărui 
copil, dându-i posibilitatea să reflecte, bineînŃeles că într-o măsură oarecare, în privinŃa procesului 
de învăŃare, sprijinindu-l şi încurajându-l.   

  Am orientat activitatea de diferenŃiere spre acele aspecte care influenŃează randamentul 
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şcolar. Orice activitate de diferenŃiere a instruirii am pornit-o întotdeauna, de la sesizarea 
trăsăturilor, dar şi a deosebirilor dintre subiecŃi manifestate pe mai multe planuri. Aceste trăsături 
îi diferenŃiază pe copii reprezentând operaŃia iniŃială, premisă a oricărei acŃiuni de tratare 
diferenŃiată, astfel ştiut cum să-mi orientez intervenŃia, adaptând-o în raport cu trebuinŃele 
fiecăruia, dar şi pentru dezvoltarea sentimentelor favorabile apartenenŃei la grup. 

M-am concentrat asupra învăŃării, asupra acelor caracteristici ale imaginaŃiei elevilor care pot 
fi utilizate pentru a facilita o învăŃare mai plină de sens. Am adaptat strategiile didactice astfel încât 
să li se asigure copiilor capacităŃi necesare învăŃării permanente.  Metodele şi conŃinuturile au 
răspuns intereselor, nevoilor, cerinŃelor individuale cât şi cerinŃelor de grup, eu având rolul de a-i 
ajuta pe elevi să devină răspunzători de propria formare. Am creat o atmosferă de lucru, care să 
stimuleze disponibilităŃile spre acŃiune, într-un cadru psiho-pedagogic pozitiv. Am realizat aceste 
obiective folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că am încurajat interacŃiunile pozitive 
dintre membrii grupurilor, bazate pe învăŃarea prin colaborare ori prin competiŃie.  

ÎnvăŃarea prin descoperire se realizează prin propriul efort, favorizând dezvoltarea deprinderilor 
de investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei atitudini experimentale şi explorative. ÎnvăŃarea 
prin cercetare pune elevul în situaŃia de a gândi şi acŃiona independent. Elevul are iniŃiativă şi 
căutări frecvente atunci când i se oferă cele mai potrivite condiŃii didactico-metodice. Activitatea 
duce la activizarea întregului sistem psihic al elevului. Strategiile moderne pun accentul pe 
contactul direct cu problemele vieŃii, ale muncii practice, cultivă spiritul aplicativ, experimental, 
sentimente concrete, încurajează creativitatea şi iniŃiativa, stimulează efortul de autocontrol şi 
ajutorul reciproc. Cei mai eficienŃi profesori aşa zişii ,,profesori strategici" sunt cei capabili să 
combine metodele şi tehnicile de predare–învăŃare. O astfel  de activitate strategică îşi găseşte 
fundamentele ştiinŃifice şi metodologice în modurile diferite în care elevii îşi reprezintă realitatea, în 
care au acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un număr mare de modalităŃi de combinare, devenind 
foarte stimulativă pentru elevi. Ea conferă flexibilitate, adaptabilitate şi mai multă eficienŃă 
metodologiei didactice. Aceste operaŃii combinatorii implică artă şi măiestrie, ingeniozitate, ca  şi 
abilitate în utilizarea lor. În calitate de conducător al procesului de învăŃământ, am lăsat drum liber 
inteligenŃei constructive şi imaginaŃiei. Se ştie că strategiile algoritmice impun un drum precis, o 
determinare riguroasă a succesiunii de operaŃii, care prescriu ,,pas cu pas” parcurgerea procesului de 
învăŃare, care sunt ,, rigide şi directiviste”. Ele ,,înăbuşă manifestarea spontaneităŃii”, reduc 
posibilităŃile de manifestare a curiozităŃii şi originalităŃii. Acestea sunt specifice pentru situaŃii cu 
sfârşit ,, închis”. 

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au 
trăsături comune cu investigaŃia ştiinŃifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el 
fiind cel ce caută, tatonează, enunŃă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul 
încercărilor şi erorilor, al ambiguităŃii şi incertitudinii. Sunt strategii specifice unei predări 
provocatoare de întrebări noi, care cer răspunsuri nu parcursuri stricte, în care rolul principal îl are 
munca independentă, capacitatea de rezolvare ,,autonomă”a problemelor. Aceste strategii sunt 
specifice pentru ,,situaŃii cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se încurajează învăŃarea 
independentă, iniŃiativa, copiii simŃindu-se responsabili şi motivaŃi” (-M.Constandache -p.10-11). 

Un tip aparte îl constituie ,,strategiile creative”, elevii având posibilitatea să meargă pe ,,trasee 
inedite”.Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber originalităŃii, 
spontaneităŃii şi gândirii divergente. După modul de grupare al elevilor, se împart în :strategii 
frontale, de grup-colective , de microgrup-echipă, în perechi -duale, individuale şi mixte. 

Astăzi, mai mult ca altădată, se încearcă să se adapteze mai accentuat învăŃământul la 
particularităŃile psihologice individuale şi de vârstă ale copiilor în vederea dezvoltării cât mai rapide 
a personalităŃii acestora. 

Fişa matematică, în cadrul tuturor tipurilor de activităŃi matematice desfăşurate în şcoală, 
devine un mijloc important prin care putem testa:  ritmul de lucru al copiilor, calitatea lucrărilor,  
nivelul de pregătire, lipsurile din cunoştinŃe şi  nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecărui copil. 
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Folosind fişele matematice am insistat asupra formării unor deprinderi de muncă independentă 
care vizează: înŃelegerea sarcinii de către copii, dialogul învăŃător–copil prin întrebări şi explicaŃii 
competente şi accesibile şi  aspectul corectitudinii rezolvării sarcinii. 

În cadrul lecŃiilor, am desfăşurat sistematic activităŃi pe grupe şi individual, prilej cu care ei şi-
au exersat capacităŃile intelectuale prin rezolvarea unor sarcini de cunoaştere şi exerciŃii cu conŃinut 
matematic. 

La clasele mici, copiii, efectuează o gamă variată de exerciŃii, menite să-i stimuleze spre o 
activitate independentă şi susŃinută care conduce la formarea unui bogat bagaj de reprezentări 
matematice – bază a continuării activităŃii matematice în clasele următoare. La această vârstă sunt 
evidente şi permanente elementele de problematizare, întrecere, care contribuie în mare măsură la 
stimularea capacităŃilor intelectuale ale copiilor. 

Realizarea obiectivului principal al educaŃiei şcolare de a ,, permite fiecărui copil să-şi urmeze 
drumul său de creştere şi dezvoltare” impune tratarea diferenŃiată şi individualizată. 

ÎnvăŃămîntul individualizat constă în îndeplinirea unor sarcini de către fiecare copil, în mod 
independent. 

DiferenŃierea şi individualizarea în învăŃare are ca scop: eliminarea unor lacune din 
cunoştinŃele copiilor; atingerea performanŃelor minimale acceptate; îmbogăŃirea şi aprofundarea 
cunoştinŃelor copiilor capabili de performanŃe superioare. 

Individualizarea în învăŃare solicită: analiza competentă a conŃinutului noŃional; raŃionalizarea 
şi programarea secvenŃială a conŃinutului din care să rezulte sarcinile diferenŃiate;  cunoaşterea 
ritmului propriu al copilului sau grupului de copii. 

Metoda individualizată prezintă următoarele avantaje: copilul cucereşte pas cu pas cunoştinŃe, 
îşi însuşeşte singur deprinderi de muncă intelectuală, îl obişnuieşte pe copil cu diferite 
responsabilităŃi, oferindu-i o mai largă autonomie în comportare, îi sporeşte încrederea în forŃele 
proprii, îi dezvoltă spiritul de iniŃiativă, priceperea de organizare a muncii, îl determină să caute 
mijloace de informare, stimulează formarea deprinderilor de muncă independentă, munca 
independentă permite asimilarea temeinică a cunoştinŃelor, priceperilor, deprinderilor. 

Activitatea individualizată este caracterizată prin: sarcini individualizate ca obiective, conŃinut, 
mod de realizare, copiii rezolvă individual, răspund individual. 

ActivităŃile organizate în această etapă oferă posibilitatea de a organiza activităŃi pe grupe de 
elevi şi individual şi au o dublă sarcină:  pe de o parte, pregătesc înŃelegerea noilor cunoştinŃe, 

pe de altă parte se fixează şi se verifică cunoştinŃele copiilor. 
Este cunoscut faptul că, deşi cronologic copiii se încadrează într-o anumită etapă de dezvoltare, 

luaŃi individual, fiecare are un ritm propriu de maturizare a funcŃiilor intelectuale, ca şi a trăsăturilor 
fizice, de altfel. Individualizarea învăŃării revine astfel ca sarcină pentru învăŃător în scopul de a 
eficientiza învăŃarea şi a asigura şanse egale pentru toŃi copiii. 

Individualizarea învăŃării am aplicat-o în toate etapele activităŃilor matematice: predare, 
consolidare, evaluare. 

Cea mai practicată formă de organizare a fost activitatea individuală cu ajutorul fişelor 
matematice, procedeu care permite fiecărui copil să execute o muncă personală adaptată 
posibilităŃilor intelectuale. 

Activitatea individuală cu ajutorul fişelor matematice a vizat: asimilarea de noi cunoştinŃe,  
formarea priceperilor şi deprinderilor, consolidarea cunoştinŃelor. 

Amintesc importanŃa folosirii fişelor matematice în activităŃile organizate cu elevii care nu au 
frecventat grădiniŃa. Aceşti copii rămân în urmă faŃă de acei copii care au frecventat grădiniŃa încă 
de la grupa mică. De aceea aceste activităŃi pe grupe dau posibilitatea de a efectua cu ei muncă 
independentă. 

La rezolvarea exerciŃiilor individuale folosesc cu eficienŃă mare caietele matematice elaborate 
de Editura Aramis, avizate de M.E.C. precum şi fişe matematice concepute de mine.     

Activitatea diferenŃiată cu copiii trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad a sarcinilor 
învăŃământului informativ-formativ care vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor 
personalităŃii. Munca diferenŃiată este utilă şi aplicabilă pe întreg parcursul şcolarităŃii, şcoala fiind 
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considerată ca fiind a doua treaptă a învăŃământului, incluzând şi grădiniŃa. Problema diferenŃierii 
trebuie analizată în strânsă legătură cu calea adoptată de şcoală, în vederea însuşirii temeinice a 
cunoştinŃelor. Concepută ca o acŃiune pedagogică complexă, activitatea de diferenŃiere implică 
ridicarea calităŃii întregului proces instrucitiv- educativ urmărind pregătirea temeinică a tuturor 
copiilor, educarea lor în spiritul respectului şi răspunderii faŃă de muncă, al intensificării eforturilor 
proprii în direcŃia lărgirii orizontului de cunoştinŃe, dezvoltării priceperilor şi deprinderilor. 

În tratarea diferenŃiată a copiilor am avut în vedere respectarea particularităŃilor individuale 
solicitând toŃi copiii clasei, atât pe cei care întâmpină greutăŃi în acumularea cunoştinŃelor cât şi pe 
cei cu posibilităŃi deosebite, asigurând în acest fel stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim 
al disponibilităŃilor pe care le are fiecare copil Ńinând seama şi de aptitudinile fiecăruia în parte. 

Activitatea diferenŃiată traduce în viaŃă concepŃia ştiinŃifică psihologică cu privire la raportul 
dintre dezvoltarea psihică a copilului, la cerinŃele actuale ale programei de învăŃământ. EficienŃa 
acestei strategii de lucru constă şi în participarea activ-conştientă a tuturor copiilor clasei în 
conformitate cu dezvoltarea acestora. Astfel, am dat posibilitatea copiilor de a acŃiona conform 
nivelului de înŃelegere şi ritmul de lucru în aşa fel încât toŃi copiii să-şi însuşească conŃinutul 
programei instructiv-educative, diferenŃiat fiind doar stilul de lucru. 

În activitatea diferenŃiată am pornit de la faptul cunoscut din literatura de specialitate că în 
dezvoltarea copilului există momente disarmonice şi armonice şi că nu toŃi copiii au aceeaşi 
dezvoltare (unii o au mai lentă, alŃii mai rapidă) a fost necesar să cunosc nivelul dezvoltării 
intelectuale al copiilor cu care am lucrat. În acest scop am făcut observaŃii sistematice în 
desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi am trecut la probe de cunoaştere. Apoi am desfăşurat 
activităŃi pe grupe în funcŃie de nivelul de dezvoltare al copiilor. Aplicarea probelor de cunoaştere 
(fişa psiho-pedagogică) m-a ajutat să descopăr cauzele care au generat ritmuri diferite în 
dezvoltarea intelectuală a copiilor şi să trec la o influenŃare instructiv-educativă specific 
diferenŃiată. 

În rezolvarea acestei probleme de un real ajutor mi-a fost caietul de observare a copiilor,  unde 
am consemnat copiii cu lacune în cunoştinŃe, priceperi, deprinderi din cauza slabei dezvoltări a 
proceselor cognitive (percepŃii, reprezentări, gândire, imaginaŃie, memorie, şi limbaj) şi am 
constatat existenŃa unor copii care nu pot fi atenŃi pe o durată mai mare de timp, dând semne de 
oboseală, somnolenŃă, stare de nervozitate. De asemenea în clasă erau şi copii care frecventau 
şcoala fără să fi frecventat grădiniŃa. În acest caz a fost necesară o muncă diferenŃiată. 

Prin evaluarea cunoştinŃelor copiilor am constatat că unii copii  îşi însuşesc numai parŃial 
cunoştinŃele din programă, dovedesc dificultăŃi de exprimare şi înŃelegere, nu pot lucra independent. 
EficienŃa activităŃilor matematice depinde astfel de stabilirea unor teme cu implicaŃii formative, 
copilul fiind stimulat să gândească, să analizeze, să compare, să tragă concluzii, să înŃeleagă. Pentru 
a evita trecerea în mod mecanic de la o activitate la alta am inclus în structura lecŃiilor de 
matematică unele exerciŃii cu caracter aplicativ pentru stimularea independenŃei în gândirea şi 
acŃiunea copilului, corelarea obiectivelor activităŃii frontale cu obiectivele activităŃilor pe grupe şi 
individuale în cadrul unor exerciŃii şi jocuri didactice. 

Descoperirea copiilor capabili de performanŃă constituie o prioritate în activitatea mea, având 
în vedere faptul că aceştia vor fi potenŃiali olimpici, oameni de ştiinŃă, savanŃi, artişti etc.Nu este 
lipsită de importanŃă nici activitatea de înlăturare a lacunelor din cunoştinŃele copiilor, aceasta 
presupunând o foarte bună cunoaştere a copilului. Deosebirile dintre copii pot fi calitative sau 
cantitative, în funcŃie de gradul de dezvoltare a unor trăsături sau capacităŃi. Activitatea de 
diferenŃiere trebuie orientată spre acele aspecte care influenŃează randamentul şcolar. Orice 
activitate de diferenŃiere a instruirii trebuie să pornească întotdeauna de la sesizarea trăsăturilor, dar 
şi a deosebirilor dintre subiecŃi, deosebiri manifestate pe mai multe planuri. Depistarea a ceea ce îi 
diferenŃiază pe elevi reprezintă operaŃia iniŃială, premisă a oricărei acŃiuni de tratare diferenŃiată. 

Ideile de mai sus m-au condus la împărŃirea clasei în trei categorii: copii cu nivel intelectual 
slab, cu nivel mediocru şi cu nivel bun şi foarte bun. Tehnica de lucru a fost aceeaşi la toate grupele 
de nivel, dar sarcinile au fost diferite, în raport cu posibilităŃile fiecărei grupe de copii, iar gradul de 
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dificultate al întrebărilor a fost diferit de la un grup la altul, urmărind realizarea aceloraşi obiective 
la toate grupele. 

Această strategie de lucru am aplicat-o la sfârşitul primului semestru şi în semestrul II la clasa 
I, deoarece începutul primului semestru a fost consacrat cunoaşterii copiilor. Am folosit cu succes 
această metodă de lucru în activităŃile de „adunare şi scădere”.  

De exemplu: clasa a fost împărŃită în trei grupe de copii în funcŃie de nivelul dezvoltării 
intelectuale. La începutul activităŃii am folosit fişe individuale de verificare a număratului până la 8, 
înainte şi înapoi, procedând astfel: 

* grupa copiilor cu nivel slab a rezolvat o fişă în care li s-au dat grupe de obiecte la care ei au 
adăugat atâtea liniuŃe încât să rezulte numărul 8; 

* grupa copiilor cu nivel mediocru a rezolvat o fişă în care până la cifra 5 s-au dat cifrele, copiii 
având ca sarcină să deseneze atâtea cerculeŃe cât arată cifra şi de a completa până la 8 elemente; 

* grupa copiilor buni şi foarte buni a avut o fişă în care li s-au dat cifrele de la 1 la 8, sarcina 
fiind aceea de a desena atâtea cercuri cât arată fiecare cifră. 

Verificarea am realizat-o folosind semnale sonore, copiii având ca sarcină să scoată din 
coşuleŃe atâtea obiecte câte semnale au auzit; această sarcină a fost pentru copiii cu nivel slab şi 
mediocru iar copiii cu nivel bun şi foarte bun au avut ca sarcină să scoată din coşuleŃ pe lângă 
obiecte şi cifrele corespunzătoare. 

După desfăşurarea activităŃii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-8, am folosit copiii 
buni la descoperirea cunoştineŃelor noi, iar pe cei cu nivel slab şi mediocru la repetarea 
cunoştinŃelor, după care am trecut la fixare. Fixarea s-a realizat propunând copiilor buni să rezolve 
probleme orale, iar copiii cu nivel slab şi mediocru au rezolvat probleme propuse folosind şi 
material individual. 

Folosind fişele matematice în  tratarea diferenŃiată a copiilor în mod sistematic am constatat un 
progres real al tuturor şcolarilor din clasa I. CunoştinŃele, priceperile şi deprinderile au fost însuşite 
în mod activ şi conştient. Progresul copiilor cu nivel slab a fost evident, ajungând astfel să aibă un 
nivel aproximativ egal cu nivelul general al clasei, iar copiii cu nivel foarte bun au exersat pe latura 
creativităŃii şi flexibilităŃii. Pe măsură ce am lucrat cu copiii conform principiului tratării 
diferenŃiate am ajuns la situaŃia împărŃirii copiilor pe mai puŃine grupe. 

Folosirea fişelor matematice în tratarea diferenŃiată a copiilor are eficienŃă deosebită deoarece 
permite mobilitatea trecerii copiilor de la o grupă de nivel la alta, pe măsura însuşirii de cunoştinŃe 
şi învăŃării de a opera cu acestea. Consider că acest mod de lucru facilitează o adaptare mai bună la 
condiŃiile şcolare. EficienŃa aplicării fişelor matematice prin procedeele amintite dezvoltă 
sentimentul de încredere în forŃele proprii ale copilului şi-i dă posibilitatea să învingă greutăŃile 
ivite. Îmbinarea activităŃilor de grup cu munca independentă în cadrul activităŃilor matematice se 
impune şi în perspectiva cerinŃei stimulării proceselor de comunicare între copii, ca mijloc de 
sporire a eficacităŃii muncii de instrucŃie şi educaŃie. 

Este important ca în individualizarea învăŃării să se Ńină seama de cerinŃa ca permanent sarcinile 
de lucru repartizate copiilor să sporească în grad de dificultate, solicitându-i pe copii câte puŃin 
peste posibilităŃile dovedite anterior; altfel, i-am menŃine la acelaşi nivel, frânându-le dezvoltarea. 
Individualizarea învăŃării are urmări benefice asupra dezvoltării intelectuale a copiilor. 

ÎnvăŃământul individualizat ( personalizat ) constă în împlinirea unor sarcini de lucru de către 
fiecare copil în mod independent. Această formă de organizare are următoarele avantaje: îl ajută pe 
copil să-şi însuşească deprinderi de muncă intelectuală, îl obişnuieşte pe copil cu diferite 
responsabilităŃi, oferindu-i o mare autonomie în comportare,  îl ajută la eliminarea lacunelor;  
respectă particularităŃile de vârstă,  conduce la aprecierea cât mai exactă a capacităŃilor fiecărui 
copil tratat separat. 

La vârstele mici, diferenŃierea şi individualizarea procesului formativ-educativ constituie calea 
de „stimulare a dezvoltării individuale şi sociale” (E. Vrasmas, 1999). Ele presupun adaptarea 
metodelor şi procedeelor didactice la particularităŃile învăŃării individului şi încurajarea învăŃării 
experienŃiale. CondiŃia necesară diferenŃierii şi individualizării este cunoaşterea caracteristicilor 
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individuale ale fiecărui copil, caracteristici care se manifestă ca particularităŃi ale vârstei şi 
particularităŃi individuale. 

În activitatea instructiv-educativă din şcoală, diferenŃierea se realizează la nivelul metodelor şi 
procedeelor de învăŃare. În organizarea învăŃării diferenŃiate şi individualizate în şcoală, trebuie să 
respectăm o serie de cerinŃe: cunoaşterea iniŃială a copiilor (nivelul de cunoştinŃe, nivelul 
capacităŃilor cognitive, ritmul de muncă, calităŃile atenŃiei, efortul voluntar, interesele, înclinaŃiile, 
deprinderile intelectuale şi motorii, gradul de maturizare socio-afectivă, gradul de independenŃă); 
realizarea obiectivelor pedagogice de către toŃi copiii, adecvând metodologia la particularităŃile 
individuale; organizarea învăŃării diferenŃiate şi individualizate la toate tipurile de activităŃi şi pe tot 
parcursul desfăşurării secvenŃelor de predare-învăŃare-evaluare; evitarea suprasolicitării şi  a 
subsolicitării; antrenarea diferenŃiată nu numai a copiilor cu dificultăŃi în învăŃare, cu lacune, dar şi 
a copiilor cu înclinaŃii speciale; îmbinarea activităŃii diferenŃiate şi individualizate cu activitatea 
frontală, favorizând astfel potenŃarea capacităŃii de învăŃare, dar şi de relaŃionare a copiilor, 
formarea capacităŃii de cooperare şi competiŃie. 

Un experiment interesant de individualizare a învăŃământului a fost realizat de pedagogul 
elveŃian R. Dottrens, care a propus învăŃarea cu ajutorul fişelor, stabilind patru categorii de fişe: 

 fişe de dezvoltare pentru elevii foarte buni dintr-o clasă, care termină munca independentă 
înaintea celorlalŃi, aceste fişe cuprind întrebări şi exerciŃii mai grele, mai multe, cu scopul de a 
valorifica la maxim potenŃele intelectuale ale elevilor foarte buni; fişe de recuperare destinate 
elevilor cu gândire mai lentă, mai puŃin ageră( ele se alcătuiesc în legătură cu golurile în cunoştinŃe, 
după ce acestea au fost sesizate, în prealabil); fişe de exerciŃii menite să înlocuiască ori să 
completeze exerciŃiile din manual, adaptate la elevii unei clase; fişe de autoinstruire ce cuprind 
cunoştinŃe explicate, împreună cu teme de control destinate autoinstruirii elevilor. 

Utilizarea fişelor este un procedeu care poate fi aplicat pentru a integra activitatea individuală a 
preşcolarilor în cea frontală sau colectivă. Considerăm că această metodă a fişelor de învăŃare se 
adaptează foarte bine în activităŃile de consolidare a cunoştinŃelor. Am alcătuit fişele, după ce am 
stabilit ce cunoştinŃe au dobândit în activităŃile anterioare şi care sunt mai dificile şi trebuie abordate 
cu insistenŃă. 

Proiectarea şi desfăşurarea unor activităŃi pe baza acestei tehnici de învăŃare cu ajutorul fişelor 
contribuie la obŃinerea unor rezultate mai bune în pregătirea copiilor, la ridicarea nivelului general 
al performanŃelor şcolare, la egalizarea sau apropierea şanselor de reuşită. 

În cadrul unui învăŃământ preponderent colectiv, activitatea diferenŃiată şi individualizată are 
rolul de a contribui la optimizarea celor trei verigi ale actului didactic, predare-învăŃare-evaluare, şi 
la evitarea sau reducerea eşecului şcolar. 

Ca o concluzie, evaluarea  pe baza fişelor se poate defini ca un sistem de concepŃii, principii şi 
tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi preşcolare şi a procesului 
didactic. În învăŃământul primar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităŃii 
didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învăŃământ şi de natura conŃinutului de 
evaluat, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştintelor, priceperilor şi deprinderilor 
dobândite de copii în cadrul actului educaŃional. În acelaşi timp evaluarea urmăreşte şi aspectele 
formative ale muncii învăŃătorului, concretizată în activităŃile şi comportamentele dobândite de 
copil prin procesul de învăŃământ. Evaluarea constituie o acŃiune complexă care presupune 
realizarea multor operaŃii intreprinse de cadrul didactic, acestea constând în măsurarea fenomenelor 
vizate de evaluare( utilizarea unor procedee, instrumente evaluative, în cazul nostru conceperea de 
teste şi probe ); interpretarea şi aprecierea datelor obŃinute; adaptarea deciziilor ameliorative, care se 
constituie în baza concluziilor desprinse din interpretarea datelor evaluării, rezultatelor şi prin 
preconizarea măsurătorilor pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăŃirilor activităŃii în etapa 
următoare. 

Evaluarea este definită ca activitate prin care se înregistrează, se prelucrează şi se interpretează 
informaŃii despre calitatea rezultatelor şcolarilor şi a procesului care a condus la aceste rezultate, dar 
şi despre evoluŃia posibilă a procesului  didactic în vederea perfecŃionării lui şi a maximalizării 
rezultatelor celor mici. Cu alte cuvinte, în procesul instructiv- educativ, evaluarea reprezintă 
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mecanismul fundamental al conexiunii inverse şi-i confera demersului didactic un caracter reglabil 
şi autoreglabil. 
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„Creativitate – aptitudine complexă, distinctă de inteligenŃă şi de funcŃionarea cognitivă, şi 

existentă în funcŃie de fluiditatea ideilor, de raŃionamentul inductiv, de anumite calităŃi perceptive şi 
de personalitate, ca şi în funcŃie de inteligenŃa divergentă în măsura în care ea favorizează 
diversitatea soluŃiilor şi rezultatelor. Indivizii creativi dau dovadă de imaginaŃie, de spirit inventiv şi 
de originalitate. Procesul creativ este favorizat de o atitudine pozitivă faŃă de ideile noi şi 
neaşteptate, şi mai degrabă de dispersarea atenŃiei decât de concentrarea ei asupra problemei puse.” 
(DicŃionar de psihologie – Roland Doron/ Francoise Parot) 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi 
transmitere a informaŃiei din învăŃământul tradiŃional, ceea ce presupune prevederea de situaŃii apte 
să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaŃie şi de căutare a unor soluŃii originale. 

Psihologii formulează observaŃii convergente către ideea că dezvoltarea creativităŃii presupune 
stimularea la elevi a curajului de a emite ipoteze. A dezvolta capacităŃile creative ale gândirii, 
înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii 
ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi deosebiri, disponibilităŃile de elaborare, organizare, 
reordonare. 

Ca cerinŃă a unei învăŃări de tip creativ, este problematizarea intensivă şi sistematică, crearea 
unei motivaŃii superioare care să propulseze activitatea intelectuală a copilului, să-i anime 
curiozitatea, să caute situaŃii pline de tensiune intelectuală. Copilul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel 
încât efortul său intelectual, în procesul învăŃării, să depăşească un anumit set format, să întrevadă 
posibilitatea de rezolvare mai interesantă, mai atractivă, mai elegantă şi mai eficientă. 

Având în vedere că abilităŃile creative pot fi influenŃate, antrenate, cultivate, iată anumite 
premise ce pot fi considerate drept cerinŃe specifice învăŃării creative: 

• Cadrul didactic să insufle copiilor – prin modul de prezentare a informaŃiilor, prin stilul său 
de gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru copii – o atitudine şi un stil de gândire 
creator, liber, independent; 

• A stimula, a orienta şi a incita gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat; 
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• Asigurarea unei atmosfere permisive, care să ofere copiilor acel climat optim pentru 
manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancŃiunea, aprecierea critică 
imediată, crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare şi netulburată; 

• DirecŃionarea potenŃialului creativ al copiilor 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 copiilor încă de la primele lor 
manifestări. 

Creativitatea deşi este cercetată de jumătate de secol, este încă o disciplină nematurizată plină 
permanent de controverse şi incertitudini. În prezent, unii specialişti ai domeniului încă mai discută 
faptul dacă aceasta este într-adevăr o disciplină ştiinŃifică. 

Activismul gândirii, care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce produce 
satisfacŃie, contribuie la cultivarea spiritului de iniŃiativă, la formarea abilităŃii de a aborda 
problemele întreprinzător şi dinamic. 

Perioada preşcolarităŃii este descrisă în literatura de specialitate ca marcând „a doua copilărie”, 
iar datorită încărcăturii sale simbolistice şi a unei emotivităŃi complexe ca fiind „vârsta de aur a 
copilăriei” sau „vârsta micului faun” (M. Debesse).  

Din punct de vedere pedagogic, acŃiunile educative întreprinse la această vârstă urmează să se 
concretizeze în următoarele direcŃii: educaŃia simŃurilor, educaŃia imaginaŃiei şi educaŃia 
caracterului.  

Curriculumul pentru învăŃământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare globală a 
copilului considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Perspectiva dezvoltării globale a 
copilului accentuează importanŃa domeniilor de dezvoltare : fizică, socio-emoŃională, limbaj şi 
comunicare, cognitivă. 

Datoria educatoarei este aceea de a urmări realizarea unei legături reale între domeniile 
experienŃiale şi domeniile de dezvoltare, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor, ci efectiv, prin 
găsirea strategiilor adecvate de atingere a dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităŃilor 
educaŃionale. 

Pornind de la obiectivele cadru: Dezvoltarea creativităŃii şi expresivităŃii limbajului oral, 
stimularea expresivităŃii şi a creativităŃii prin desen, pictură, modelaj, învăŃarea şi dezvoltarea 
copilului la vârstele timpurii trebuie abordate dintr-o perspectivă integrată. 

Studiile de pedagogie şi psihologie preşcolară nu prezintă numai potenŃiale autentic creatoare 
ale copiilor la această vârstă, ci scot în evidenŃă totodată motivaŃiile de ordin psihologic şi de ordin 
social privind intensificarea muncii – prin angajarea unitară a tuturor factorilor educativi – pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a creativităŃii şi inteligenŃei din fragedă vârstă. 

În această acŃiune de mare răspundere, se înŃelege că nouă, educatoarelor din grădiniŃe, ne 
revine misiunea de a depista de timpuriu posibilităŃile creative ale copiilor şi de a crea toate 
condiŃiile optime de dezvoltare. Pentru aceasta este necesar însă, să cunoaştem bine natura, 
componentele şi caracteristicile creativităŃii, precum şi modalităŃile ei de educare. Prilejul îl oferă 
activitatea ludică a preşcolarilor, care este de fapt o activitate creatoare. 

Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acŃiona 
creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteŃimea, 
spontaneitatea, inventivitatea, iniŃiativa, îndrăzneala. 

PosibilităŃi de stimulare şi antrenament creativ la preşcolari găsim şi în cadrul activităŃilor unde 
se pot realiza cultivarea specifică a spiritului investigativ, a plăcerii de a căuta şi elabora noi soluŃii 
putând  fi adoptate şi realizate, în forme accesibile, unele procedee de antrenament creativ cum ar fi: 

• Antrenarea capacităŃii de elaborare verbal-expresivă a unor povestiri libere sau cu început 
dat; 

• Interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe titluri 
posibile; 

• Elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe pornind de la diverse modalităŃi 
de ordonare logică posibilă, a unui număr mai mare de imagini; 
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• Desene libere în care să se elaboreze nu numai o anumită idee tematică, dar şi unele modele 
posibile pentru decorarea anumitor spaŃii sau materiale; 

• Analiza şi interpretarea desenelor realizate de copii, astfel încât să se releve posibilităŃile 
multiple de utilizare a formelor şi culorilor, a diferitelor elemente figurative, decorative; 

• Desfăşurarea unor jocuri didactice, jocuri de imaginaŃie, jocuri de rol, care să antreneze 
gândirea creatoare; 

• Enumerarea consecinŃelor multiple ale anumitor fenomene; 
• Analiza unor erori şi a posibilităŃilor multiple de prevenire a lor; 
• Analiza modalităŃilor posibile de îmbunătăŃire sau înfrumuseŃare a unor obiecte; 
• Enumerarea unor răspunsuri multiple la întrebări posibile de tipul lui „de ce?” pe care le pot 

formula copiii sau educatoarele; 
• Utilizarea unor procedee de activizare a capacităŃilor de creaŃie în plan verbal-expresiv, de 

exemplu: alcătuirea unor propoziŃii multiple, plecând de la anumite cuvinte date; solicitarea de a 
formula propoziŃii cât mai plastice şi interesante pentru a exprima o anumită idee sau temă dată; 
solicitarea de a continua, în forme multiple, anumite începuturi de propoziŃii sau fraze; 

• Pentru cultivarea fluidităŃii verbale, copiii pot fi solicitaŃi să răspundă prin cât mai multe 
cuvinte, plecând de la un cuvânt inductor, sau antrenarea lor de a da răspunsuri legate de sarcina de 
a enumera cât mai multe obiecte care au o anumită formă, de exemplu. 

În vederea stimulării creativităŃii la vârsta preşcolară, serbările ocupă un loc important în 
ansamblul activităŃilor din grădiniŃă, având ca scop principal promovarea independenŃei în gândire, 
creaŃie şi acŃiune a copilului în raport cu interesele şi aptitudinile sale. 

Este cunoscută marea importanŃă pe care o are arta în educaŃie, dar parcă nimeni n-a exprimat 
acest adevăr atât de bine ca Nicolae Iorga prin cuvintele: „Copilul trebuie învăŃat cu frumosul, dar 
şi ceea ce este frumos, fiindca morala nu duce totdeauna la frumuseŃe şi nici ştiinŃă, dar în 
frumuseŃe se găseşte tot ce trebuie pentru a desăvârşi cunoştinŃele cele mai înalte.” 

Valoarea serbărilor este în raport direct cu conŃinutul lor educativ. Dacă serbarea se pregăteşte 
şi se organizează astfel încât copiii să rămână cu impresii adânci, amintiri de neuitat şi bucuria 
creaŃiei artistice, fără să fie supuşi în prealabil la eforturi istovitoare, atunci serbarea are valoare. 
Rezultatele frumoase în prezentarea artistică a programului, Ńinuta estetică, aspectul sărbătoresc al 
ansamblului, succesul, animaŃia neobişnuită creează stări de bucurie, care stimulează eforturile 
creatoare ale copiilor. 

Recitând poezii, interpretând roluri într-o scenetă, executând dansuri şi cântece, preşcolarii îşi 
formează şi-şi perfecŃionează o serie de deprinderi artistice. La rândul lor, aceste deprinderi stau la 
baza dezvoltării dragostei de frumos, a gustului estetic şi a aptitudinilor artistice. 

Unitatea noastră a organizat şi a participat la un mare număr de acŃiuni şi manifestări cultural-
artistice cum ar fi:  

• „Clubul învingătorilor” – la City Park Mall; 
• „MlădiŃe dobrogene” – cu dansuri dobrogene, dansuri greceşti, dansuri germane; 
• „CăsuŃa de turtă dulce” – „Prostia omenească”, „Păcală”; 
• Concursul „Micii sanitari”; 
• „Plantele medicinale – Legende şi adevăruri” acŃiune în cadrul parteneriatului educaŃional 

„EducaŃie pentru sănătate”; 
• Proiectul educaŃional internaŃional cu impact cultural-artistic „Interculturalitatea româno – 

japoneză” – „Hanami – Sărbătoarea cireşilor în floare”; 
• Festivalul naŃional „Amicii”; 
• Octoberfest; 
• Săbătorirea celor mai cunoscute evenimente: 1Decembrie, 24 Ianuarie, 8Martie, ziua şcolilor 

din parteneriat, ziua oraşului, aniversarea unor instituŃii de cultură. 
Realizarea estetică a numerelor din program, armonia întregului spectacol, calitatea 

acompaniamentului muzical, costumele, educă gustul pentru frumos şi contribuie la dezvoltarea 
talentului fiecăruia în parte şi la dezvoltarea imaginaŃiei creatoare. 
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Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Ele au un 
rol formativ care poate fi îndeplinit numai dacă sunt valorificate pe diverse planuri toate capacităŃile 
copiilor: intelectuale,afectiv-morale, estetice şi fizice. 

Asemenea acŃiuni leagă mai puternic pe copii de viaŃa grădiniŃei, de viaŃa socială în general. 
Orice cadru didactic trebuie să se gândească la crearea diverselor idei tematice care să sporească 
eficienŃa educaŃională, să izvorască din necesităŃile colectivului. 

CondiŃia valorificării pe deplin a aptitudinilor o constituie colaborarea dintre educatoare şi 
familie, în vederea continuării activităŃii începute în grădiniŃă. Se va crea baza materială necesară 
descoperirii, stimulării şi valorificării înclinaŃiilor şi aptitudinilor copiilor. La copiii cu înclinaŃii şi 
aptitudini deosebite, activitatea va fi îndrumată de educatoare în aşa fel încât să asigure libertatea de 
exprimare, de acŃiune şi de creaŃie. În cazul în care educatoarea descoperă înclinaŃii speciale va 
acŃiona în direcŃia specializării lor pentru transformarea acestora în aptitudini sau chiar talent. 

Arta îndeplineşte o funcŃie de cunoaştere şi una de comunicare, reflectând conŃinutul esenŃial şi 
tipic al realităŃii obiective. Arta exprimă întotdeauna ceva, poartă un mesaj comunicând 
sentimentele şi ideile creatorului pe care „beneficiarul” de artă le receptează şi le asimilează intr-un 
mod propriu. 

Parafrazându-l pe Nicolae Labiş: 
Dacă toate-acestea fi-vor învăŃate 
Restul o să vină de la sine-apoi 
Şi-au să se-mplinească visurile toate 
Ce le-am pus într-nşii noi.” 
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 Deschiderea şi diversitatea sunt două dintre condiŃiile fundamentale ale statutului ştiinŃelor 
instruirii şi dezvoltării omului prin învăŃare. Nu trebuie uitat faptul că situaŃiile, problemele şi 
exigenŃele cu care se confruntă educaŃia şi educatorul au depăşit şi vor mai depăşi cu siguranŃă 
frontierele instituŃionale ale şcolii. Nimeni şi nimic nu poate schimba convingerea că şcoala, 
învăŃământul, educaŃia trebuie să funcŃioneze în temeiul unei logici specifice, umaniste. Axul 
central îl constituie aspiraŃia de a-l conduce pe om de la stadiul de a fi la cel de a deveni neîncetat o 
fiinŃă şi mai umană şi mai productivă în sens valoric.  

Când un elev se îndreaptă spre şcoală şi intră în ea, se angajează într-un proces complicat pe 
care-l numim studiu /învăŃare. De ce trebuie el să înveŃe? Răspunsul pare simplu: pentru că altfel nu 
se va putea adapta şi integra uşor socialului. Societatea i-a pus la dispoziŃie o instituŃie şi programe 
special elaborate pentru a putea evolua prin depăşirea de bariere, altfel greu sau niciodată de trecut. 
Problema centrală a oricărei instituŃii specializate în instruire, constă în a şti cum să promoveze 
învăŃarea eficientă în cele mai variate forme si tipuri de activităŃi. Alături de cel care învaŃă cu 
elevul, se află celălalt agent al procesului educaŃional – educatorul, instructorul.  
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În matricea definită de relaŃia instructor – instruit, se naşte acea activitate specific numită 
instruire, R. Gagné o definea drept ,,un set de evenimente destinate a iniŃia, activa şi sprijini 
învăŃarea la o fiinŃă umană". 

De la teorie la practică 
În condiŃiile reformei procesului de învăŃământ, implementarea noilor teorii este extrem de 

necesară. Pentru valorificarea şi dezvoltarea fiecărui individ în parte trebuie să Ńinem seama de 
particularităŃile lui şi de modul de manifestare al fiecaruia. ReprezentanŃii cei mai de seamă ai 
teoriilor cognitive – contextuale au fost Howard Gardner şi Sternberg.  

Gardner  este autorul teoriei inteligenŃelor multiple. Este vorba de un alt mod de a aborda 
elevii, Ńinând cont de diferenŃele dintre ei. Ca şi autorul acestei teorii, de multe ori am fost 
contrariaŃi şi intrigaŃi de faptul că unii copii, consideraŃi inteligenŃi, nu au rezultate bune la şcoală. 
Adesea ajungem la concluzia că unii dintre aceştia sunt deştepŃi, iar alŃii nu. În general, se apreciază 
că este deştept cel care are note bune sau un punctaj mai mare la testele de inteligenŃă. Despre 
aceştia susŃinem că sunt ,,născuŃi inteligenŃi". În funcŃie de acest aspect, ne putem aştepta la 
urmatoarele situaŃii: dacă un copil e inteligent, va avea rezultate bune; dacă un elev are inteligenŃă 
medie, rezultatele pot fi satisfacătoare; dacă are inteligenŃa scăzută, speranŃele sunt slabe. Cu toate 
acestea sunt cunoscute nume celebre care au avut unele dificultăŃi la şcoală. TendinŃa generală este 
de a-i considera inteligenŃi pe cei care sunt buni la matematică sau la literatură, deşi în alte domenii 
dovedesc înclinaŃii deosebite. Gardner a fost preocupat de aceste diferenŃe pentru că a contribuit la 
dezvoltarea societăŃii înseamnă mai mult decât a fi bun la matematică.  

Teoria lui Gardner privind inteligenŃele multiple, consideră că o inteligenŃă este un mod de a 
rezolva probleme şi de a dezvolta produse considerate ca valori de cel puŃin o cultură, o inteligenŃă  
este o promisiune de potenŃial biopsihologic. Creativitatea reprezintă nivelul superior de 
manifestare a tuturor inteligenŃelor.  

HORWARD GARDNER SI CELE 9 TIPURI DE INTELIGENłĂ 
Gardner a identificat 9 tipuri de inteligenŃă:  
�  InteligenŃa lingvistică  
�  InteligenŃa logică / matematică 
�  InteligenŃa muzicală / ritmică  
�  InteligenŃa spaŃială / vizuală 
�  InteligenŃa naturalistă  
�  InteligenŃa kinestezic-corporală  
�  InteligenŃa interpersonală  
�  InteligenŃa intrapersonală  
�  InteligenŃa existenŃială  
Prin urmare, nu există activitate posibil de realizat cu un singur tip de inteligenŃă sau persoane 

care să aibă dezvoltat un singur tip de inteligenŃă. Nu se poate diagnostica în mod categoric 
prezenŃa sau absenŃa unei inteligenŃe.  

verbală/lingvistică: InteligenŃa verbală reflectă capacitatea unui individ de a se exprima şi de a 
comunica, într-un context cultural dat. Este inteligenŃa specifică scriitorilor şi a celor care au 
capacitatea de a învăŃa relativ uşor o limbă străină. De asemenea, este inteligenŃa celui care se 
exprimă clar şi poate transmite cunoştinŃe într-un proces de învăŃare.  

logică/matematică: InteligenŃa logico-matematică este specifică celor care sunt buni la 
matematică, logică, fizică, chimie şi care realizează diferite activităŃi în domeniul ştiinŃelor exacte. 
De asemenea, această inteligenŃă este specifică economiştilor şi managerilor, deoarece deciziile pe 
care ei  trebuie să le ia necesită un  bun suport logic şi matematic.  

vizuală/spaŃială: InteligenŃa spaŃială este necesară celor care trebuie să gândească dinamica 
activităŃilor în spaŃiu, să recreeze experienŃe vizuale anterioare. De asemenea, este specifică  
pictorilor, arhitecŃilor, grădinarilor, care proiectează şi realizează construcŃii spaŃiale. Ei trebuie să 
vadă în spaŃiu, să îşi imagineze cum vor arăta construcŃiile lor atunci când le proiectează.  
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kinestezică/corporală: InteligenŃa kinestezică este specifică celor care îşi folosesc corpul la 
realizarea unor activităŃi, cum sunt dansatorii, balerinii şi sportivii. RelaŃia minte-trup devine 
instrumentul prin care se exprimă sau prin care contribuie la realizarea unei acŃiuni.  

muzicală/ritmică: InteligenŃa muzicală este specifică celor care au sensibilitate faŃă de sunete 
sau care realizează combinaŃii complexe de sunete. Este o inteligenŃă specifică artiştilor (muzicieni, 
dansatori, coregrafi),  precum şi compozitorilor, indiferent de domeniul muzical în care activează.  

interpersonală: InteligenŃa interpersonală reflectă capacitatea de a evalua starea de spirit a 
celorlalŃi, precum şi abilitatea de răspuns şi adaptare la solicitări. Implică spirit de observaŃie şi 
empatie. Este o formă de inteligenŃă necesară în domeniul relaŃiilor publice.  

intrapersonală: InteligenŃa intrapersonală reflectă capacitatea de a înŃelege ce se întâmplă în 
universul nostru psihologic, posibilitatea de a avea o imagine de sine corectă.  Reflectă, de 
asemenea, capacitatea de autodisciplină, de cunoaşterea punctelor forte şi a limitelor. Este necesară 
psihologilor, precum şi medicilor care se specializează mai mult pe psihicul uman.  

naturalistă/ambientală: InteligenŃa naturalistă sau ambientală este specifică pentru cei care 
lucrează în natură şi trebuie să distingă între diferitele specii de animale sau plante. Această formă 
de inteligenŃă este specifică exploratorilor, ecologiştilor.  

inteligenŃa existenŃială: Acest tip de inteligenŃă a fost introdusă ulterior de către H. Gardner şi 
implică următoarele capacităŃi: analiză, interpretare, conştientizare, reflecŃie, spirit de observaŃie, 
gândire precisă.  Este folosită în activităŃi ca: analiza unui text filozofic, a unor opinii, a unor teorii. 

InteligenŃele multiple în orele de istorie 
Roma. De la Cetate la Imperiu  
Masa rotundă simultană (Simultaneous Roundtable-Kagan 1992) 
Este o tehnică de învăŃare prin colaborare care implică trecerea din mână-n mână a unei hârtii 

în cadrul unui grup mic. Un membru al grupului notează o idee pe hârtie şi dă vecinului din stânga. 
Acesta scrie şi el o idee şi o dă următorului. Tehnica este o variantă în care fiecare participant are un 
creion de altă culoare şi se plimbă doar hârtia. Această variantă prezintă avantajul ca îi obligă pe toŃi 
să participe în mod egal şi, în plus, îi permite cadrului didactic să identifice contribuŃia fiecăruia. 

Tehnica are mai multe etape: 
Comunicarea sarcinii de lucru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Activitate în grupuri (pe grupe)  
GRUPA 1   Aşezare   
GRUPA 2   Mod de viaŃă, ocupaŃii şi obiceiuri   
GRUPA 3 Conducători | Cultură  
GRUPA 4 De la Roma la Constantinopol  
GRUPA 5 Traian  
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Valorificarea inteligenŃelor multiple 
1) InteligenŃa lingvistică  
CERINłĂ: Scrie 4 versuri despre împăratul Traian – grupa 5 
2) InteligenŃa logico-matematică  
CERINłĂ: Stabileşte secolul/mileniul/anii de domnie a conducătorilor Romei – grupa 3 
3) InteligenŃa spaŃial-vizuală 
CERINłĂ: Creionează harta actualei Italii – grupa 1 
4) InteligenŃa muzical-ritmică 
CERINłĂ: Fredonează cântecul “Deşteaptă-te române!” (strofa în care este amintit numele 
împăratului Traian) – grupa 2 
5) InteligenŃa corporal-kinestezică 
CERINłĂ: Joc de rol: Fii împăratul Traian! Manifestă-Ńi statutul! – grupa 4 
Activitate frontală 
6) InteligenŃa naturalistă  
CERINłĂ: Răspunde la întrebarea: De ce împăratul Traian dorea să cucerească teritorii? (referire la 
bogăŃiile Ńinuturilor) 
7) InteligenŃa interpersonală 
CERINłĂ: Rezolvă sarcinile de lucru interacŃionând cu toŃi colegii de grupă  
8) InteligenŃa intrapersonală 
CERINłĂ: Scrie în 5 minute sentimentele pe care Ńi le inspiră domnia lui Traian  
Finalitatea activităŃii 

• După epuizarea timpului, unul dintre elevii fiecarei grupe citeşte ce a scris, astfel încât toŃi elevii să 
audă. 

• Pentru clarificarea aspectelor, pentru completarea anumitor cunoştinŃe, pentru corectarea 
greşelilor, adresăm întrebări elevilor. 

• Este important ca elevii să primească din partea cadrului didactic sau a colegilor un feed-
back la ideile pe care le-am scris, deoarece altfel pot rămâne cu idei eronate despre tema 
lecŃiei. 

Avantajul acestei tehnici: 
Fiecare elev este obligat să ofere grupului, pe rând câte o idee.   
Posterele cu ideile desprinse sunt afişate.  
Grupele celelalte observă în mod dirijat informaŃiile desprinse de colegii lor. 
Tema la istorie pentru ora următoare: 
Copiii primesc schema lecŃiei cu cele mai importante informaŃii, lecŃie pe care o au de studiat ora 
următoare. 
 
Bibliografie: 
1. Gardner H., Mintea disciplinată: educaŃia pe care o merită orice copil, dincolo de informaŃii şi teste standardizate, 

Editura Sigma, Bucureşti, 2005. p. 25-27; 
2. Gardner H., Csikszentmihalyi M., Damon W., Munca bine făcută. 2005; 
3.  *   *   *   Când excelenŃa şi etica îşi dau mâna, Editura Sigma, Bucureşti, p.13-17; 
4. Gardner H., InteligenŃe multiple. Noi orizonturi. Editura Sigma, Bucureşti, 2006; 
5. Gardner H., Tratat de răzgândire. Arta şi ştiinŃa răzgândirii noastre şi a altora, Editura Allfa, Bucureşti, 2006; 
6. Sălăvastru D., Psihologia educaŃiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2004; 
7. Nicola I., Pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 65-69. 
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INTELIGENłELE MULTIPLE  
VALORIFICATE ÎN PREDAREA PRIN PROIECTE 

LA ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 
 

Înv. Daniela Păscălin  
Şcoala cu clasele I-VIII „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 

Inst. Daniela Neş  
Şcoala cu clasele I-VIII „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 

 
“Nu e nevoie să ştim cât de inteligentă este o persoană ci 

mai degrabă este util să ştim ce tipuri de inteligenŃă posedă 
persoana respectivă.” 

(Mary Meeker) 
 

 Pe parcursul şcolarităŃii elevul se confruntă cu variate situaŃii de învăŃare, alegând calea care 
se potriveşte cel mai bine pentru a realiza o învăŃare eficientă. PerformanŃele sale în învăŃare vor fi 
astfel, în mod evident, amplificate. Limitarea şanselor la experienŃe de învăŃare variate poate duce la 
reducerea potenŃialului de învăŃare. 

Este  important ca elevii să fie implicaŃi în orice tip de învăŃare ca participanŃi activi în procesul 
de instruire, făcând uz de tipul de inteligenŃă care le asigură succesul deplin al activităŃii. 

Teoria inteligenŃelor multiple a lui Howard Gardner are  implicaŃii legate de metodologia 
instruirii diferenŃiate. 

Cele opt tipuri de inteligenŃă sunt necesare pentru o funcŃionare optimă a intelectului uman, 
educatorii trebuie să le acorde aceeaşi importanŃă în actul didactic. Implementarea teoriei 
inteligenŃelor multiple presupune ca educatorii să recunoască şi să educe o gamă largă de talente şi 
abilităŃi. Ei trebuie să structureze prezentarea materialului într-un stil care să angajeze majoritatea 
tipurilor de inteligenŃă. 

O alternativă modernă este predarea prin proiecte, care să dezvolte competenŃele secolului 
XXI:   

• Responsabilitate șșșși capacitate de adaptare — exersarea responsabilităŃii personale și a 
flexibilităŃii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă și comunitate; stabilirea și 
atingerea unor standarde și Ńeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalŃi; tolerarea ambiguităŃii; 

 • Competențțțțe de comunicare — înŃelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale, 
scrise și multimedia într-o varietate de forme și context; 

 • Creativitate șșșși curiozitate intelectuală — dezvoltarea, implementarea și comunicarea ideilor 
noi altor persoane; deschidere și receptivitate la nou, perspective variate; 

 • Gândire critică șșșși gândire sistemică — exersarea gândirii în ce privește înŃelegerea și 
realizarea unor alegeri complexe; înŃelegerea conexiunilor dintre sisteme;  

• InformaŃii șșșși abilităŃi media — analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, și 
crearea de informaŃii în diverse forme și medii;  

• CapacităŃi de colaborare șșșși interpersonale — demonstrarea capacităŃiilor de lucru în echipă 
și de conducere; adaptarea la diverse roluri și responsabilităŃi; colaborarea productivă cu ceilalŃi; 
conduită empatică; respectarea altor puncte de vedere; 

 • Identificarea, formularea șșșși soluŃionarea problemelor — capacitatea de a depista, formula, 
analiza și rezolva problema;  

• Auto-formare — monitorizarea propriilor nevoi de înŃelegere și învăŃare; localizarea 
resurselor corespunzătoare; transferul cunoștinŃelor dintr-un domeniu în altul; 

 • Responsabilitate socială — acŃionarea în mod responsabil Ńinând cont de interesele 
comunităŃii; demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, loc de 
muncă și comunitate; 
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Proiectele oferă situaŃii autentice, din viaŃa reală pentru contextualizarea activităŃilor de 
învăŃare. Astfel acestea îşi regăsesc aplicabilitatea cu succes în cadrul lecŃiilor de istorie şi 
geografie. 

Am desfăşurat proiectul de istorie şi geografie locală cu titlul “Călători prin Murfatlar” 
implicând două clase, pe parcursul a 5 săptămâni, cuprinzând lecŃii din unităŃile de învăŃare: 

• Istoria locală – Vecinii şi comunitatea locală, Copilăria de ieri şi de azi; 
• Orizontul apropiat şi local – Localitatea, Caracteristici geografice ale localităŃii şi 

împrejurimilor. 
Obiectivul principal al proiectului este formarea abilităŃilor elevilor de a desfăşura activităŃi de 

documentare, adaptarea la diverse roluri specifice tipurilor de inteligenŃă şi responsabilizarea faŃă de 
propria învăŃare. 

Descrierea proiectului: 
Proiectul „Călători prin Murfatlar” a fost realizat cu elevii claselor a IV-a A şi a IV-a B, 

organizati pe grupe conform tipului de inteligenŃă  şi îndeplinind sarcini de lucru specifice 
geografiei, respectiv istoriei. Elevii vor avea roluri de reporteri, fotografi, pictori, dansatori, 
interpreŃi de muzică populară, mici ecologişti. La sfârşitul unităŃilor de învăŃare ei au prezentat 
următoarele produse: reportaj scris, prezentare ppt. a fotografiilor şi a temelor ecologice, creaŃii 
plastice, interpretarea unui obicei, dans sau melodie populară. 

Produsele finale ale elevilor celor două clase au fost reunite, alcătuind „Monografia oraşului 
Murfatlar”. 

ActivităŃile de învăŃare  cuprind o vizită la Primăria oraşului Murfatlar, excursie tematică prin 
împrejurimi, apoi s-au desfăşurat în şcoală, în laboratorul de informatică, în sala de clasă, pentru a 
facilita accesul la internet şi lucrul în echipă.   

Metoda proiectului aplicată în aceste unităŃi de învăŃare este o alternativă centrată pe diferite 
tipuri de inteligenŃe şi le creează elevilor o disponibilitate faŃă de nou, posibilitatea de a-şi valorifica 
abilităŃile, diversifică formele de comunicare. 

Obiective operaŃíonale/rezultate aşteptate:  
• Să selecteze date despre  istoricul oraşului Murfatlar, despre datini şi obiceiuri locale, despre 

locuitori; 
• Să realizeze descrierea  geografică a zonei, a florei şi faunei; 
• Să alcătuiască o expoziŃie cu compoziŃiile plastice reprezentând aspecte din oraşul nostru, datini şi 

obiceiuri dobrogene, obiecte Ńărăneşti; 
• Să realizeze prezentări ppt a fotografiilor  reprezentând instituŃii, monumente, rezervaŃia FântâniŃa; 
• Să interpreteze un obicei dobrogean, o melodie sau un dans popular dobrogean; 
• Să analizeze critic produsele realizate de colegi. 
Plan de evaluare: 
Pentru a monitoriza activitatea elevilor pe parcursul proiectului am utilizat: 
• Evaluarea iniŃială: brainstorming, harta KWL, ciorchinele; 
• Evaluarea formativă: GLC  (gândiŃi, lucraŃi, comunicaŃi), întrebări, fişe de monitorizare a 

progresului proiectului; 
• Evaluare finală: fişa de verificare a proiectului. 
Aptitudini şi capacităŃi obligatorii: 
� abilităŃi de utilizare Microsoft Office pentru a crea o prezentare ppt; 
� abilităŃi de căutare a materialelor şi informaŃiilor necesare cu     
   ajutorul Internet Explorer; 
� capacitatea de citire fluentă, conştientă, expresivă a unui text la prima vedere; 
� abilităŃi de a lucra în echipă. 
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Descrierea activităŃilor: 
Activitatea 1 
• Se realizează evaluarea iniŃială a nevoilor de cunoaştere a elevilor prin lansarea întrebării 

esenŃiale a proiectului „Care este povestea localităŃii noastre?” utilizând metoda brainstorming. Cu 
ajutorul metodei KWL (SVI) se sintetizează răspunsurile elevilor  referitoare la ce ştiu despre 
localitate, ce ar dori să ştie, urmând ca ultima rubrică să fie completată la şfârşitul unităŃii de 
învăŃare. Răspunsurile elevilor se notează în jurnalul proiectului. 

• Se prezintă publicaŃia proiectului şi un material ppt cuprinzând obiectivele şi finalităŃile 
proiectului. 

• Se prezintă  materiale ppt care ilustrează o scurtă istorie a oraşului Murfatlar, respectiv o 
prezentare geografică a judeŃului ConstanŃa. 

• Se discută cu elevii despre planificarea proiectului, pentru a monitoriza activităŃile propuse şi 
pentru a organiza grupele după tipul de inteligenŃă dominant. Astfel se organizează 5 grupe de elevi 
în fiecare clasă având aceeaşi denumire, atât la istorie (IV B) cât şi la geografie (IV A). Pe parcursul 
proiectului  grupele au de realizat sarcini diferite: 

1. Grupa reporterilor este formată după inteligenŃa verbală-lingvistică recunoscută după 
următoarele comportamente:  elevul are vocabular bine dezvoltat,  povesteşte ca să explice,  
participă la dezbateri/ discuŃii în grup,  scrie cu uşurinŃă poezie, proză, articole,  găseşte plăcere în 
lectură, caută cărŃi, împrumută cărŃi; 

Sarcini de lucru: 
- DocumentaŃi-vă în legătură cu istoricul localităŃii, datini şi obiceiuri dobrogene, copilăria de 

altădată şi realizaŃi o scurtă povestire istorică a oraşului, o prezentare a tradiŃiilor şi o anchetă 
privind copilăria părinŃilor/bunicilor. 

- CăutaŃi informaŃii referitoare la aşezarea geografică, relieful oraşului Murfatlar. 
2. Grupa statisticienilor este formată după inteligenŃa logică/matematică care se recunoaşte 

după: traduce orice într-o formulă matematică, foloseşte analogia pentru a explica,  descrie modele 
de simetrie, compune probleme, demonstrează ceva prin scheme, înŃelege cauzalitatea, relaŃiile;   

Sarcini de lucru: 
- RealizaŃi un studiu al numărului de locuitori ai localităŃii, în diferite perioade şi o clasificare 

a locuitorilor după  diferite criterii (naŃionalitate, vârstă, nivel de trai). OrganizaŃi datele în tabele. 
3. Grupa fotografilor şi a pictorilor formată după inteligenŃa vizuală/spaŃială - elevul 

desenează pentru a explica/ demonstra,  percepe vizual corect din mai multe unghiuri, se orientează 
în spaŃiu, recunoaşte obiectele din spaŃiu;  

Sarcini de lucru: 
- RealizaŃi o prezentare ppt cu fotografii ale monumentelor, clădirilor vechi din oraş, ale unor 

obiecte Ńărăneşti; compoziŃii plastice/colaje reprezentând aspecte din istoria veche a oraşului, 
obiecte Ńărăneşti, obiceiuri. 

4. Grupa dansatorilor şi interpreŃilor de muzică populară - inteligenŃa kinestezică şi 
muzicală/ritmică - controlează mişcarea, mimează uşor,  cântă şi dansează. 

Sarcini de lucru: 
- InterpretaŃi un obicei/dans dobrogean şi o melodie populară. 
5. Grupa ecologiştilor- inteligenŃa naturalistă - observă şi notează, clasifică, descrie 

schimbările din mediul înconjurător, se îngrijeşte de animale, grădini,  foloseşte lupa sau binoclul 
pentru observare, desenează /fotografiază obiecte din natură.      

Sarcini de lucru: 
- RealizaŃi o fişă de observare a împrejurimilor oraşului pe tema protecŃiei mediului. 
- DocumentaŃi-vă cu privire la speciile de plante şi animale rare pe care le regăsim în 

RezervaŃia FântâniŃa. 
Activitatea 2  
• Pentru a atinge obiectivele acestui proiect, se face o excursie prin oraş, pentru a vizita 

instituŃiile principale, clădiri vechi, monumentul, pentru a observa aspecte legate de protecŃia 
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mediului. Elevii completează fişe de observare/documentare, iau interviuri, fac fotografii, schiŃe ale 
desenelor. 

 Activitatea de documentare  a elevilor continuă independent, fiind susŃinută de o listă de 
adrese  internet, elevii selectând informaŃiile necesare. 

Activitatea 3 (2 ore) 
• Activitatea elevilor se desfăşoară pe grupele iniŃial formate, în sala de clasă şi în laboratorul 

de informatică pentru a finaliza produsele proiectului. 
• Fiecare grupă primeşte fişa de verificare a produselor. 
Activitatea 4 
• Se  organizează activitatea finală de prezentare a produselor fiecărei grupe şi se realizează 

evaluarea şi autoevaluarea având ca reper fişa de verificare. 
Adaptare  pentru diferenŃierea instruirii 
• Proiectând activitatea cu sarcini de învăŃare pe diferite tipuri de inteligenŃe am asigurat o 

diferenŃiere în acŃiunea de descoperire şi asimilare a conŃinuturilor specifice istoriei şi geografiei. 
• Elevii şi-au însuşit comportamente de reporteri, statisticieni, fotografi, pictori, dansatori şi 

interpreŃi şi ecologişti. 
• Chiar dacă sarcinile au fost împărŃite pe tipuri de inteligenŃă, modalitatea de prezentare  a 

produselor finite fiind comună, s-a asigurat astfel învăŃarea prin colaborare: 
- Jocuri de rol: Paparuda, hora dobrogeană, interpretarea cântecului popular specific zonei „La 

Murfatlar”; 
- Prezentări ppt ale grupelor de reporteri, fotografi, ecologişti şi a studiilor realizate de 

statisticieni; 
- ExpoziŃia realizată cu compoziŃiile plastice. 
În ambele clase elevii au lucrat cu plăcere, realizând astfel produsele propuse, care ulterior s-au 

îmbinat alcătuind „Monografia Oraşului Murfatlar”. 
Pornind de la premiza că nu învăŃătorul reprezintă sursa cea mai importantă de informare, ci 

elevii, este esenŃial să se încurajeze participarea şi valorizarea resurselor acestora astfel încât fiecare 
elev să poată arăta ceea ce ştie, să poată înŃelege nivelul la care a ajuns, ce este necesar să facă în 
continuare pentru a progresa în ritmul propriu. 
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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAłĂ 
EXPRESIE  A CREATIVITĂłII ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 
                                                    Institutor Maria Vlădilă 

                                                    Institutor Daniela Elena Viciu  
                                                        Şcoala Ferdinand ConstanŃa 

 
Încălzeşte întotdeauna mintea elevilor tăi. Apropie-i astfel de învăŃare. Condu-i în mod discret 

pe elevi să-şi aleagă tema, subiectul şi modul de desfăşurare al lecŃiei. Încearcă să faci din lecŃie o 
situaŃie de viaŃă. Jucând cât mai multe roluri, elevul va face primii paşi spre inserŃia socială reală. 
(Un posibil model...). 
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Ca dascăli trebuie să acceptăm ideea că noi educăm atât inima cât şi mintea fiecărui copil aflat 
în grija noastră. Scopul nostru este de a dezvolta deprinderile minŃii şi inimii tuturor celor care 
lucrează împreună într-o comunitate şcolară. Şi deoarece fiecare lucru are un început, o zi în care 
pornim la drum cu intenŃia de a schimba ceva în bine este tocmai ceea ce se numeşte „Întâlnirea de 
dimineaŃă”. La această întâlnire, elevii se adună la începutul zilei pentru a saluta, pentru a asculta cu 
atenŃie gândurile colegilor de clasă în legătură cu o problemă ridicată de unul dintre ei, pentru a 
comenta şi a pune întrebări respectuos, apoi elevii colaborează la desfăşurarea unor activităŃi, 
consultă agenda şi discută noutăŃi din ziua respectivă. Reprezintă o metodă de predare care permite 
întrepătrunderea activităŃilor şcolare şi sociale astfel încât învăŃătorii şi elevii să poată conlucra cât 
mai bine. În calitate de activitate zilnică, practicată la clasele mai mici, această metodă îşi propune: 
să creeze o comunitate, să încurajeze ascultarea, împărtaşirea sentimentelor, participarea, să înveŃe 
prin ritualurile şi tiparele zilnice, deprinderile necesare pentru a deveni un membru inimos al clasei 
şi şcolii. 

Această „întâlnire” vine să închege colectivul în întregul său, elevi şi cadre didactice, chiar şi 
părinŃi, este menită să „deschidă” sufletele copiilor, să-i apropie şi să conştientizeze ideea de 
„comunitate”. Creearea unei atmosfere destinse la începutul zilei asigură o participare mai activă la 
oră, le stimulează curiozitatea, îi încurajează să-şi exprime propriile gânduri să ia atitudine, să-şi 
ajute aproapele şi, de ce nu, să fie mai toleranŃi, să înveŃe, să asculte şi să-şi respecte partenerul de 
activitate. 

„Întâlnirea de dimineaŃă” debutează cu „Salutul” din mesajul zilei. Salutul adresat elevilor de 
noi învăŃătorii de la Step by Step, începe cu formule de tipul: „Bună dimineaŃa, elevi creativi!”, 
„Bună dimineaŃa, isteŃilor!”, „Bună dimineaŃa, naturaliştilor!”, „Bună dimineaŃa, jucăuşilor!”, 
„Bună dimineaŃa, urmaşi destoinici!”...formule atrăgătoare, mobilizatoare, distractive, ce îi 
determină pe elevi să desluşească conŃinutul mesajului zilei, aceasta reprezentând o practică 
importantă a clasei centrate pe elevi. Copiii se simt importanŃi, se mobilizează în a descifra 
conŃinutul mesajului, să descopere sarcinile de la centre şi responsabilităŃile specifice grupului, le 
face plăcere, se adresează celorlaŃi cu respect, capătă curaj şi încredere chiar şi cei mai timizi. Prin 
„Mesajul zilei”, scris pe coli mari, afişat la loc vizibil pentru toŃi elevii, se face introducerea în 
atmosfera de lucru, cu cerinŃe clar formulate, scrise vizibil, care nu duc decât la toleranŃă, 
cooperare, expunere, încredere. 

Varietatea formelor de salut, conŃinutul mesajului zilei (în versuri sau proză), problemele de 
matematică inteligente, cuvintele cheie evidenŃiate în mesaj cu culori distincte menŃin interesul 
elevilor, îi antrenează în rezolvarea sarcinilor şi transformă „Întâlnirea de dimineaŃă” într-o 
componentă interactivă şi participativă a activităŃii la începutul fiecărei zile. 

O altă componentă a „Întâlnirii de dimineaŃă” este „Calendarul zilei”, moment în care elevii 
stabilesc încadrarea în timp, numărul zilelor de şcoală, aşează simbolul stabilit în prealabil pentru 
luna respectivă, poartă discuŃii în legătură cu fenomenele naturale ce se petrec, denumirea populară 
a lunilor anului etc. 

 Ultima componentă a „Întâlnirii de dimineaŃă” este aceea a „NoutăŃilor zilei”. În acest moment 
copiii află ce este mai important, mai interesant pentru colegul care şi-a scris numele pe şevalet 
pentru a comunica celorlalŃi noutăŃile sau experienŃele personale deosebite (de la ce i s-a întâmplat 
ieri, la ce a visat, ori la ce a citit nou, ce experienŃe de cunoaştere ori emoŃionale a avut, ce 
evenimente importante pentru familia lui a avut, orice este posibil). NoutăŃile sunt comunicate 
celorlalŃi de pe „Scaunul autorului”, unde copilul este valorizat, dar va avea şi responsabilitatea 
comunicării, întrucât urmează întrebările şi comentariile colegilor. Când aceste lucruri au fost 
valorificate se trece la lucrul pe „Centre de activitate”. 

Avantajele „Întâlnirii de dimineaŃă” sunt următoarele: cultivă principiile democratice la copii, 
este o metodă exclusiv participativă, centrată pe elev, încurajează copiii să facă alegeri, să-şi asume 
responsabilitatea pentru propriile opŃiuni şi decizii, să-şi exprime ideile în mod creativ, să respecte 
felul de a fi al colegilor, să folosească abilităŃi de învăŃare prin cooperare, să-şi dezvolte gândirea 
critică,   să-şi exerseze gândirea independentă, se implemenetează uşor pentru că elevii „îşi dau 
întâlnire” la începutul zilei pentru: a se saluta, a asculta cu atenŃie, a comenta şi a pune întrebări, a 
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colabora în cadrul activităŃii, a descifra conŃintul „mesajului zilei”, a descoperi sarcinile de la 
centrele de activitate, a consulta „agenda zilei”, a discuta despre noutăŃile zilei. 

„Întâlnirea de dimineaŃă” înlesneşte creearea unei atmosfere pozitive pe parcursul zilei, o 
motivaŃie propice învăŃării cognitive, este ocazia prin care elevii învaŃă şi pun în practică o mulŃime 
de aptitudini, prin îmbinarea competenŃelor cognitive, sociale, emoŃionale şi intelectuale ale 
membrilor clasei, este bucuria de a veni şi de a fi la şcoală. 

În continuare voi exemplifica organizarea unor „Întâlniri de dimineaŃă”. 
Agenda zilei : Întâlnirea de dimineaŃă /Activitate pe centre / Întâlnirea de după amiază / Clasa I 
 Citire : În lumea poveştilor 
 Scriere : Elementele grafice învăŃate 
 Matematică : ExerciŃii cu numere naturale 0-4 
 Arte : Măşti ale unor personaje. 

  Mesajul zilei: Bună dimineaŃa, iubitori ai poveştilor ! 
Iepuraşul łup este un magician care ne va deschide cu bagheta lui vrăjită tolba uriaşă în care 

vom descoperi lumea minunată a poveştilor. 
     Hocus-pocus-preparatus 
     Baghetă vrăjită şi dragă 
     Copiii de aici te roagă  
     Să deschizi tolba îndată! 
  * Completează graficul cu povestea preferată 
Capra cu trei iezi ScufiŃa roşie Fata moşului şi a 

babei 
PunguŃa cu doi 
bani 

Ursul păcălit de 
vulpe 

     

  * Stabileşte ordinea şi alcătuieşte câte două propoziŃii despre personajele din poveste. 
  * Grupează câte patru simbolurile graficului corespunzătoare fiecărei poveşti. 
                                                                                                                             NOUTĂłI 

Agenda zilei : Întâlnirea de dimineaŃă /Activitate pe centre / Întâlnirea de după amiază / Clasa a 
II-a 
     Citire : Poezii despre ghiocel 
     Scriere : Compunere cu expresii date : „Copilul şi ghiocelul” 
     Matematica : Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 1000 
     ŞtiinŃe : Ghiocelul 
     Arte : Vas cu ghiocei 
Mesajul zilei: Bună dimineaŃa, muguraşi ! 

La începutul lui martie, când încep să crească zilele şi soarele ne zâmbeşte blând, vine 
primăvara grăbită. Totuşi parcă se opreşte neliniştită şi friguroasă. 
   * MotivaŃi nehotarârea primăverii în pragul lunii martie! 
      Iarba străbate prin frunzele uscate şi se arată cele dintâi flori. 
•••• GhiciŃi : Voinicel cu floare albă 
                     Iese primul din zăpadă. 
                     (                                  ) 
•••• SpuneŃi legenda ghiocelului. 
•••• La o florărie erau 315 bulbişori de ghiocei.S-au vândut 134 bulbişori. 

CalculaŃi câŃi bulbişori au rămas nevânduŃi. 
                                                                         NOUTĂłI 

Agenda zilei : Întâlnirea de dimineaŃă /Activitate pe centre / Întâlnirea de după amiază / Clasa a 
III-a 

Citire: „La cireşe” de Ion Creangă 
Scriere: Substantivul şi adjectivul 
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Matematică: ÎnmulŃirea numerelor naturale(cazurile cunoscute) 
Arte: Chenar cu cireşe 
Mesajul zilei: Bun găsit, iubitori ai poveştilor! 
Cine nu a auzit de năzdrăvăniile lui Ion Creangă? Fragmentul de astăzi înfăŃişează una dintre 

ele. Autorul povesteşte cu mult haz încercarea lui de a o păcăli pe mătuşa Mărioara că merge la 
scăldat. Ajuns în cireş, începe a căra cireşe crude şi coapte. 

  Mătuşa, aprigă şi zgârcită din fire, îl prinde. 
•••• Când şi unde se petrec faptele povestite? 
•••• Ce plan şi-a facut Nică? Cum şi l-a îndeplinit? 
•••• Cum s-a terminat întâmplarea? 
•••• Alege perechile de cuvinte cu sens asemănător: a se aburca, timpuriu, a cărăbăni, cuminte, a se 

holba, a se urca, mă şurupesc, a se strecura, a se furişa, hoŃ, văratic, a căra, de treabă,a se uita 
insistent, tâlhar. 

•••• Descoperă sensul cuvintelor subliniate:  
Mama a căptuşit paltonul cu vatelină. 
Pasărea şi-a căptuşit cuibul cu iarba. 
Nică a fost căptuşit de mătuşa Mărioara. 
Băiatul avea un chip vesel. 
Nu era chip să înŃeleagă. 
A încercat în fel şi chip să rezolve problema. 

•••• Subliniază cu o linie substantivele şi cu două linii adejectivele din textul de mai sus, apoi 
analizaŃi-le. 

•••• AjutaŃi-l pe Nică să calculeze, ca să fie iertat de mătuşa Mărioara:  
      213 x 3 = .....       132 x 2 =.....    128 x 3 =....   247 x 2 =.... 162 x 2 =.... 242 x 4=..... 
      Numărul la care se găndeşte este cu 272 mai mic decât produsul numerelor 232 şi 4. 
•••• Într-o livadă sunt 1000 de pomi fructiferi. Dintre aceştia, 3 rânduri a câte 98 sunt meri, de 2 

ori mai mulŃi sunt peri, iar restul cireşi. CâŃi cireşi sunt în livadă? 
NOUTĂłI 

         Agenda zilei: Întâlnirea de dimineaŃă/Activitate pe centre/Întâlnirea de după amiază/Clasa a 
IV-a 

Citire: „În Vrancea” după Alexandru VlahuŃă 
Scriere: ExerciŃii, teme, povestire 
Matematică: Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mari decât 1000 
Geografie: MunŃii CarpaŃi – recapitulare 
Arte: Modelarea hărŃii în relief din plastilină 

Mesajul zilei: Bună găsit, drumeŃilor! 
  Astăzi vom porni într-o călătorie imaginară prin … 

•••• DescoperiŃi locul unde vom călatori, completând rebusul. 
•••• „MunŃii sunt părŃile cele mai înalte şi mai stâncoase de pe suprafaŃa Pământului. Ei străbat 

regiuni mari, formând lanŃuri şi arcuri. Sunt tăiaŃi de văi adânci şi măcinaŃi de vânturi şi ape. 
MăreŃia lor impunătoare se datorează vârfurilor înalte şi culmilor stâncoase, ascunse în nori 
sau învăluite în praful zăpezilor şi în cristalul gheŃarilor.” 

                                                                                (Mircea Ilie – „MăreŃia munŃilor”) 
•••• DesprindeŃi din acest fragment caracteristicile generale ale CarpaŃilor. 
•••• Urmărind harta, localizaŃi principalele culmi ale fiecărui lanŃ muntos. 
•••• ComparaŃi înfăŃişarea CarpaŃilor Meridionali cu cea a CarpaŃilor Orientali şi a CarpaŃilor 

Occidentali. 
•••• GăsiŃi asemănările şi deosebirile dintre cele trei ramuri ale CarpaŃilor. 
•••• SpuneŃi ce legende despre munŃi cunoaşteŃi. 
•••• SubliniaŃi substantivele din fragmentul de mai sus. 
•••• RezolvaŃi problema: 
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Vârful Moldoveanu din MunŃii Făgăraş are înălŃimea de 2544 m. Un grup de turişti a străbătut 
în prima zi 1000 m, a doua zi cu 380 m mai puŃin decât în prima zi, a treia zi cu 120 m mai 
mult decât a doua zi. Ce distanŃă mai au de parcurs pentru a ajunge în vârf? 

•••• Mă gândesc la un număr, îi adaug cel mai mare număr de 4 cifre, rezultatul îl micşorez cu cel 
mai mic număr de 4 cifre, noul rezultat îl măresc cu 1023 şi obŃin rezultatul 10500. AflaŃi 
numărul. 

                                                                       NOUTĂłI 
Fiecare lecŃie o gândesc ca pe un spectacol ce trebuie pregătit. Îmi opresc rolul secundar, dar 

mă străduiesc să-l interpretez, astfel încât să poată fi răsplătit cu un „Oscar”. Îi obişnuiesc pe elevi 
să continue învăŃarea şi dincolo de uşa clasei, este mai greu, dar sigur mai eficient. 
    
Bibliografie:  
1. Kate Burke Walsh – „Predarea orientată după necesităŃile copilului”, editura C.E.D.P. Step by Step, Bucureşti,1999. 
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“Prin gifted education se respectă natură divină a omului 

şi nu omul-marfa, omul de consum. Noi promovăm omul 
creator, omul capabil să-şi dezvolte potenŃialele.” 

(Prof. Dr. Florian Colceag, Preşedinte EDUGATE şi 
IRSCA Gifted Education) 

 
Supradotarea în raport cu media oamenilor este un fenomen observat în toate culturile şi 

epocile istorice. Sursele antichităŃii evocau supradotarea ca fiind un dar al zeilor, un har, o energie 
divină în surplus pentru unii aleşi, sau o învestitură a zeilor dată unor aleşi. 

Copiii supradotaŃi prezintă abilităŃi neobişnuite în raport cu copiii din generaŃia lor, deşi nu 
prezintă şi stabilitate pe toate componentele dezvoltării. Ei pot fragili pe unele direcŃii unde sunt la 
nivelul vârstei cronologice şi performanŃi pe alte direcŃii unde sunt mult mai dezvoltaŃi decât arată 
vârsta lor cronologică. 

Această caracteristică a dezvoltării copiilor supradotaŃi şi talentaŃi face de asemenea că nevoia 
de educaŃie într-un sistem să fie diferenŃiată printr-o ofertă deosebită faŃă de cea de masă. PăstraŃi 
împreună cu generaŃia lor majoritatea copiilor supradotaŃi suferă traume majore din cauză inter-
relationarii cu mediul lor social, deoarece au modele de univers diferite de cei din generaŃia lor, 
câmpuri de interes ce nu corespund cu ale generaŃiei lor şi nevoi de informare pe care nu le acoperă 
sistemul şcolar de masă. De asemenea, ei interacŃionează bine cu cei din generaŃii mai mari ce au 
câmpuri de interes şi direcŃii de dezvoltare a abilităŃilor similare cu ale lor, uneori cu adulŃi (putem 
descoperi copii cu intelect măsurat prin teste psihometrice foarte înalt care interacŃionează cu adulŃi 
ce au capacităŃi intelectuale similare), iar în relaŃia cu colegii de generaŃie sunt hărŃuiŃi de aceştia. 

Asincronia dezvoltării copiilor supradotaŃi şi talentaŃi este un fenomen aparent paradoxal şi dau 
naştere nevoilor speciale ce-i caracterizează. Multe din caracteristicile psihologice ale copiilor 
supradotaŃi şi talentaŃi se datorează acestei asincronii a dezvoltării. Curiozitatea deosebită, 
întrebările penetrante şi observaŃiile mature îl fac pe copilul supradotat să aibă deseori caracteristici 
greu compatibile cu propriul mediu social înconjurător şi să găsească cu dificultate alte persoane cu 
care să comunice.În mod paradoxal copiii supradotaŃi sunt deseori caracterizaŃi de către familie sau 
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şcoală ca obraznici, impertinenŃi, ciudaŃi, tocilari sau cu alte apelative ce arata gradul lor redus de 
comunicare cu mediul lor social. Deşi au capacităŃi intelectuale deosebite, nu totdeauna au rezultate 
şcolare pe măsură, deoarece câmpul lor de interes este diferit de cel promovat de şcoală şi la scoala 
ei se plictisesc, programa şcolară nerăspunzând cu nimic la ce-i interesează. 

Această dezvoltare asincronă face ca la copiii supradotaŃi să existe câmpuri de interes în care ei 
dezvoltă abilităŃi surprinzătoare şi hobbies, materii şcolare în care excelează depăşindu-i deseori pe 
profesorii lor şi materii şcolare în care cu greu promovează. 

Pentru o mai bună înŃelegere a caracteristicilor de personalitate ce dau profilul pedagogic din 
gifted education, urnmatoarea enumerare de însuşiri a copilului gifted va permite înŃelegerea 
modului în care acesta este privit de către profesor şi dimensiunile sale de evaluare: 

• Foloseşte un vocabular bogat şi adecvat; 
• Este eficient în comunicarea vorbită sau scrisă; 
• Are un bagaj de cunoştinŃe bogat, preferând de obicei cărŃi pentru adulŃi; 
• Doreşte să discute materialele citite; 
• Consumă timp pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte speciale; 
• Are rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes; 
• Descoperă valenŃe noi la idei vechi; 
• Nu are răbdare cu procedeele de rutină şi cu abilităŃile automate; 
• Este plin de umor; 
• Gândeşte în afara eului propriu; 
• Este interesat de ceea ce este bun sau rău, drept sau nedrept; 
• Este sensibil sufleteşte; 
• Este perfecŃionist; 
• Este frecvent perceput de alŃii ca lider; 
• Acceptă responsabilităŃi; 
• Sunt adesea diagnosticaŃi ca superactivi; 
• Cere puŃină direcŃionare din partea profesorilor. 
Conceptul de gifted apare la intersecŃia celor trei calităŃi: inteligenŃă, creativitatea şi 

automotivarea, fiecare dintre acestea putând fi descoperită şi în lipsa celorlalte două. 
Deşi potenŃialul deosebit al oamenilor şi copiilor supradotaŃi le dau acestora posibilitatea de a 

rezolva problemele deosebite şi crizele umanităŃii, ei sunt o populaŃie cu un mare risc social şi 
trebuie protejaŃi şi utilizaŃi pentru a putea să-şi realizeze propriul potenŃial. 

Dacă caracteristicile cognitive sunt măsurabile prin testele de IQ (intelectual coeficient), cele 
afective sunt măsurabile prin EQ (emoŃional coeficient), cele sociale sunt măsurabile prin SQ 
(social coeficient). Primele două tipuri de măsurători sunt validate prin teste psihometrice bine 
definite şi rulate în timp. Al treile tip de măsurătoare este mai puŃin utilizat datorită caracterului 
divergent comportamental al copiilor supradotaŃi.De altfel mai apare un alt tip de SQ, de data 
aceasta spiritual coeficient, care se manifestă cu mare frecvenŃă la o parte a supradotaŃilor.Se poate 
spune însă că la baza dezvoltării capacităŃilor supradotaŃilor stă inteligenta emoŃională care le 
permite evoluŃia personală în directă corelaŃie cu problemele mediului înconjurător. 

Se consideră “gifted” o persoană ce are un IQ de peste 120 pe WISC sau de peste 130 pe 
Stanford Binet. Aceste persoane reprezintă între 2 şi 6% din populaŃia statistică.IQ foarte mare este 
de peste 180 pe Stanford Binet, existând diferenŃe până la 280 cunoscute în lume. 

În general pachetele comportamentale şi nivelul inteligenŃei permit pentru psihologii cu multă 
practică caracterizarea supradotarii prin tehnicile de tip interviu. Astfel se pot identifica direcŃiile de 
analiză şi modalităŃile de cuantificare a valorii abilităŃilor prin pachete comportamentale tip, 
incluzând: gradul de atenŃie, alertă, dorinta de cunoaştere, recunoaştere, avansare superioară, 
hotărâre de a acumula cunoştinŃe, scopuri realist inalte, abilităŃi de adaptere la stress, creativitate-
originalitate, curiozitate şi interes, hărnicie, judecată încredere în sine, leadership. 

Trăsăturile caracteristice apar de la vârste fragede. Nu toate trăsăturile sunt exclusive, dar copiii 
supradotaŃi le posedă în cel mai înalt grad (Silverman 1993). 
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Caracteristici intelectuale Caracteristici de personalitate 
ExcepŃională abilitate în exprimare 
Curiozitate intelectuală 
Viteză mare de învăŃare 
UşurinŃă în abstractizare 
Gândire complexă 
Imatinatie vie 
Preocupări morale precoce 
Pasiune pentru învăŃare 
Putere de concentrare 
Gândire analitică 
Gândire divergentă/creativitate 
Puternic simŃ al dreptăŃii 
Capacitate de reflexie 

Reflexiv 
Nevoia de a înŃelege 
Nevoia de stimulare mentală 
PerfecŃionism 
Nevoia de precizie şi logică 
Excelent simŃ al umorului 
Sensibilitate,empatie 
Intensitate 
PerseverenŃa 
Acută auto-stimulare 
Non conformism 
Contestarea autorităŃii 
TendinŃa de introvertire 

 
Nu toate caracteristicile supradotaŃilor sunt pozitive ci există şi trăsături negative dintre care 

enumerăm: 
• ÎncăpăŃânarea 
• Neparticiparea la activităŃile clasei 
• Lipsa de cooperare 
• Cinism 
• NeglijenŃă şi dezorganizare 
• TendinŃa de contestare a autorităŃii 
• Frustrări emoŃionale 
• Sunt distraŃi 
• Slab interes pentru detalii 

(Davis şi Rimm 1998) 
IntervenŃia timpurie şi adecvată se poate realiza urmărind cu responsabilitate următorii paşi: 

identificarea supradotaŃilor, alocarea de resurse, sublinierea diferenŃei dintre sexe, finanŃarea, 
trainingul profesorilor, realizarea unui plan de educare individuală, existenŃa unui personal antrenat, 
consultarea părinŃilor, utilizarea resurselor şcolii şi a timpului liber al clasei, identificarea copiilor 
supradotaŃi cu nevoi speciale, realizarea unui ghid naŃional pentru copii supradotaŃi şi sfaturi pentru 
cei implicaŃi în educarea acestora. 

Au fost identificate şase tipuri de supradotaŃi şi talentaŃi: 
• Cu capacitate mare de învăŃare, sunt dependenŃi şi nu-şi asumă riscuri 
• Chalengerul, este în general creativ 
• Elevul underground, care îşi ascunde abilităŃile 
• Ratatul, are o lungă istorie de eşecuri şcolare 
• Cu dublă caracteristică de supradotat cu dizabilităŃi 
• Autonomul în învăŃare, este un cititor independent şi autodidact. 
Identificarea reprezintă un proces în trei etape: denominarea, observarea şi monitorizarea. În tot 

acest timp este importantă influenŃa şi participarea mai multor factori: psihologul şcolar, mediul, 
familia. Dintre aceşti factori, cel esenŃial se dovedeşte a fi profesorul, dacă este posibil el însuşi 
gifted, cu abilităŃi de predare bine antrenate, cu o cunoaştere profundă a psihologiei 
comportamentale a copiilor supradotaŃi şi cu o cultură generală şi de specialitate de excepŃie. 

Copiii gifted au nevoie de un mediu familial sau social care să le accepte şi să le stimuleze 
calităŃile. Acesta este motivul pentru care educaŃia de tip gifted începe încă din grădiniŃă, perioada 
timpurie de vârstă fiind în mod natural cea în care se dezvoltă accelerat toate posibilităŃile. 

Pentru a veni în sprijinul părinŃilor şi profesorilor, specialiştii au aplicat chestionare pentru a 
oferi sugestii demne de luat în considerare în lucrul cu copiii supradotaŃi, atât de către profesori, cât 
şi de către părinŃi. 
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Sugestiile părinŃilor pentru profesori au fost solicitate pentru că autorii sunt foarte conştienŃi că 
părinŃii celor înzestraŃi tind să fie foarte bine educaŃi şi de multe ori sunt educatori sau profesori ei 
înşişi. Chiar dacă nu sunt în domeniul educaŃiei sau în alt domeniu apropiat, ei cunosc abilităŃile 
copiilor lor şi oferă adesea idei pentru a le satisface nevoile care sunt utile chiar şi în cadrul obişnuit 
al şcolii. Mai mult, părinŃii vor ca înainte de toate experienŃele educaŃionale ale copiilor lor să fie 
fericite şi nu vor sugera aranjamente care vor crea probleme pentru aceştia. Cei care nu sunt direct 
implicaŃi în predare sunt în măsură să ofere soluŃii mai noi decât cei care lucrează în cadrul 
structurii tradiŃionale. 

PărinŃii, atât cei care predau cât şi ceilalŃi, au emis o serie de sugestii demne de luat în 
considerare care merită tratate cu atenŃie. Autorii consideră că acestea ar putea fi citite, evaluate şi 
dezvoltate în mod profitabil într-un studiu de grup părinŃi-profesori. Cele citate în continuare sunt 
reprezentative: 

- Clasele omogene şi programele flexibile nu au fost satisfăcătoare. Este nevoie de profesori 
siguri pe ei din punct de vedere intelectual care îşi pot admite propria ignoranŃă şi cărora le place 
învăŃarea oriunde ar duce. 

- Să încurajeze proiectele speciale şi să lucreze mai îndeaproape cu părinŃii interesaŃi. 
- Să se simtă destul de siguri pe ei ca să le poată spună copiilor de acest fel „Nu ştiu, hai să 

vedem cum putem găsi răspunsul împreună.” Cu alte cuvinte să acŃioneze ca un catalizator şi să 
determine de ce sunt capabili a produce şi crea aceşti copii. Cred cu fermitate că aşteptările 
profesorilor joacă un rol important în realizările copiilor. Această idee provine din lectură lucrării 
„Pygmalion în the classroom”. Cred că are aceleaşi implicaŃii şi pentru părinŃi. 

- Să deŃină o listă de referinŃe, resurse, cărŃi, persoane, materiale, programe pe care să le pună 
la dispoziŃie copiilor şi părinŃilor pentru a-i ghida spre un program mai bogat dacă timpul şi 
fondurile nu permit şcolii să facă acest lucru. 

- AmintiŃi-vă că părinŃii celor înzestraŃi (ca grup) nu sunt mai mult sau mai puŃin insistenŃi 
şi/sau preocupaŃi şi/sau îngrijoraŃi decât ceilalŃi părinŃi. Ne iubim copiii şi vrem să îi vedem 
crescând şi devenind persoane întregi, împlinite. Şi „întregi” este un cuvânt mare. Pentru a fi obŃine 
întregul încercăm să evaluăm care sunt părŃile care lipsesc şi încercăm să le completăm. 

- Să realizeze că aceşti copii înzestraŃi trebuie să fie stimulaŃi, că există posibilitatea ca să nu 
aibă nevoie de muncă continuă şi că în mod sigur nu are nevoie de suplimentară. Ceea ce îi sunt 
necesare sunt experienŃele diferite şi provocatoare. 

- În domeniul matematicii, consider că este necesară o clasă specială sau un club în afara 
orelor de curs. Ar introduce elevul care este interesat în domeniile matematicii, gândirii şi logicii şi 
apoi ar face legătura dintre matematică şi celelalte ştiinŃe, oferindu-le istoria matematicii ca subiect 
de interes. 

- Să demonstreze că au cel puŃin o relaŃie de afecŃiune cu altă fiinŃă umană înainte de a fii 
angajaŃi de vreo instituŃie de învăŃământ; acestea pot include şi soŃul sau soŃia. 

- Dacă nu puteŃi pune la dispoziŃie un program special, încercaŃi măcar să permiteŃi copiilor să 
evalueze, să utilizeze logica, nu numai să muncească mai mult şi mai rapid. LăsaŃi copiii să aleagă 
dintre mai multe subiecte pe cel pe care doresc să îl studieze. GrupaŃi copiii care sunt de nivele 
apropiate de inteligenŃă. 

- Aceşti profesori ar trebui să posede un simŃ dezvoltat al umorului precum şi alte calităŃi 
suplimentare pentru a se descurca cu ei şi a le preda în mod corespunzător. 

- Să urmeze cursurile disponibile pentru educarea copiilor înzestraŃi. 
- Să citească cărŃi, să participe la conversaŃii, să asculte ceea ce au de spus părinŃii. 
Aceste comentarii sunt rezonabile. Din multe puncte de vedere părinŃii şi-au exprimat dorinŃa 

de a întâlni aceleaşi calităŃi la profesori ca şi cele declarate importante în urma studiilor asupra 
trăsăturilor profesorilor de succes ai elevilor înzestraŃi. Aceste trăsături sunt: siguranŃă intelectuală, 
interesul pentru învăŃare, siguranŃă de sine (capacitatea de a admite că nu întotdeauna avem toate 
răspunsurile), plăcerea de a preda şi simpatia pentru copiii înzestraŃi, simŃul umorului, flexibilitate 
(deschidere spre utilizarea diferitelor materiale şi metode de predare). Profesorii de succes ai celor 
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înzestraŃi tind ei înşişi să posede o inteligenŃă superioară, să aibă orizonturi de interese largi, să fie 
profund interesaŃi de a învăŃa, să fie maturi, siguri şi având simŃul umorului. 

Recomandările ca profesorii să fie mai disponibili în a învăŃa despre copiii înzestraŃi sunt 
înŃelepte. Profesorii care au participat la măcar o singură întâlnire cu privire la copiii înzestraŃi şi 
nevoile acestora sunt mai înŃelegători decât cei care nu au făcut acest lucru. Numai datorită faptului 
că nevoile copiilor sunt diferite înseamnă că materia pusă la dispoziŃia lor trebuie să difere la rândul 
său atât cantitativ cât şi calitativ. Multe dintre problemele copiilor înzestraŃi provin din aceea că 
profesorilor le lipsesc informaŃiile despre alternativele dezirabile. A fost demonstrat pe larg că orice 
profesor este capabil de a-şi însuşi modalităŃi eficiente de a lucra cu copiii înzestraŃi. 

De asemenea au fost solicitate şi sugestiile părinŃilor către alŃi părinŃi ai unor copii supradotaŃi. 
Pentru autori este evident că un contact apropiat şi comunicarea cu copilul sunt preocupările ele 

mai mari ale părinŃilor. Încă o dată ei susŃin ca părinŃii să asculte, să comunice, să se implice şi să 
aducă opŃiuni suplimentare alături de cele oferite de şcoală. Ei susŃin că părinŃii trebuie să trateze 
copilul ca pe unul „normal”. Impresia generală este că adulŃii pun accentul pe relaŃii calde, pline de 
afecŃiune. Din întreg grupul, doar doi au recomandat disciplină, doi au sugerat bunele maniere în 
cadrul şcolii şi unul singur a cerut Ńeluri înalte – toate acestea fiind rezonabile atât timp cât se află în 
armonie cu nivelul de dezvoltare la care se află copilul. Un părinte, al cărui copil este înscris într-un 
program unde copiilor li s-a făcut publicitate ce nu era bine gândită şi nu era necesară şi unde au 
fost subiectul ostilităŃilor, a recomandat ca părinŃii să nu îşi implice copiii în astfel de programe. 
Acest lucru este trist, pentru că vina rezidă de fapt în practici incorecte care pot fi cu uşurinŃă 
prevenite sau remediate. 

PărinŃii pun accent pe relaŃii părinte-copil apropiate şi care susŃin copiii, evidenŃiind importanŃa 
participării active la dezvoltarea, finanŃarea şi îmbunătăŃirea programelor. Atitudinile şi 
preocupările lor despre proprii copii şi despre alŃi copii înzestraŃi au fost cel mai bine surprinse în 
următoarele răspunsuri:  

- ÎnvăŃaŃi copilul să înŃeleagă că odată cu abilităŃile mai mari vin şi responsabilităŃi mai mari. 
- RăspundeŃi întrebărilor copilului dumneavoastră – la toate - includeŃi-i în viaŃa dumneavoastră 

şi duceŃi-i în cât mai multe locuri cu putinŃă – iar dacă programul oferit de şcoală este 
nesatisfăcător, îl puteŃi substitui cu al dumneavoastră oferindu-le puŃin timp şi demonstrând că vă 
pasă. 

- Unii părinŃi rămân puŃin nedumeriŃi când li se aduce la cunoştinŃă că copilul lor a fost 
identificat ca fiind înzestrat. Aceşti copii ar trebui iubiŃi, îngrijiŃi şi sprijiniŃi la fel ca în cazul 
oricărui alt copil. Cu siguranŃă nu ar trebui aşezaŃi pe un piedestal şi nici nu ar trebui să inspire 
teamă părinŃilor. 

- IubiŃi-vă copiii, ascultaŃi-i. 
- ExperienŃa mea cu copiii „talentaŃi intelectul” se rezumă doar la vârsta de patru ani şi 

jumătate, mă bucur pentru ceea ce este şi recomand şi celorlalŃi să facă la fel. Este capabil să 
realizez multe lucruri înainte de vreme: abilitatea de a purta discuŃii adulte, de a se întreŃine citind, 
de a rezolva singur probleme, de a înŃelege de ce anumite lucruri sunt făcute în anumite feluri. Ne-
am mutat deja din zona Tampa în vest. LocaŃia noastră este determinată de locul de muncă al 
soŃului. BineînŃeles că sper că şcolile să aibă ceva de oferit pentru fiul meu. Dacă totuşi nu vor avea, 
va trebui să mă lupt cu sistemul pentru a-i oferi ceva mai bun. Între timp îmi fac mereu planuri 
pentru a-i extinde interesele prin proiecte de familie. 

- ConsideraŃi-vă copilul ca pe un individ responsabil cât mai curând cu putinŃă. ImplicaŃi-vă 
destul în interesele sale speciale pentru a face posibil ca măcar să „vi se vorbească” despre ele. 
OferiŃi copilului să îşi urmeze interesele sale. VorbiŃi cu copilul, cunoaşteŃi-l atât de bine încât să fiŃi 
capabili să îi oferiŃi o perspectivă adultă asupra unora dintre problemele sale – generate de 
înzestrare sau datorate avansării în vârstă. Tot ce vă este necesar este timpul şi acceptarea. 

- ÎncepeŃi să comunicaŃi cu copilul dumneavoastră încă de la naştere. Nu îi gânguriŃi. 
RăspundeŃi-i la toate întrebările cât de sincer este posibil şi fiŃi disponibili să îi oferiŃi răspunsuri din 
orice domeniu atât timp cât copilul se dovedeşte interesat, indiferent cât de plictisitor s-ar dovedi 
subiectul pentru dumneavoastră. Considerăm că utilizarea acestei tehnici va duce la scăderea 
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problemelor de comunicare din perioada adolescenŃei şi de mai târziu. La vârsta de doisprezece ani 
acest băiat se simte destul de sigur încât pune întrebări mamei despre practici sexuale neobişnuite 
despre care a citit, acasă la unul din prietenii săi, în cartea „The Sensuous Woman”. FiŃi capabili să 
spuneŃi: „Nu ştiu, hai să aflăm împreună.”. Să aveŃi mereu în minte că, în ciuda faptului că aceşti 
copii pot comunica cu voi la nivel de adult, totuşi la nivel emoŃional sunt la acelaşi nivel cu semenii 
lor de aceeaşi vârstă. 

- Depinde de sistemul dumneavoastră de valori. Dacă doriŃi un tip uşor integrabil într-o 
companie, ar trebui să îl învăŃaŃi să îşi ascundă nemulŃumirile în majoritatea situaŃiilor şi că atunci 
când le expune în situaŃii aprobatoare să treacă uşor peste ele. Acestea îl vor feri de ostilitate şi îl 
vor face o persoană mai plăcută în general. Dacă doriŃi să îi încurajaŃi creativitatea nu cred că veŃi 
putea evita problemele din relaŃiile sociale. Onestitatea, integritatea şi capacitatea de a spune 
lucrurilor pe nume sunt atât de neobişnuite în majoritatea şcolilor încât copilul va ajunge să irite 
persoanele cu care va intra în contact. Trebuie să îi insuflaŃi încredere în propriile percepŃii chiar 
dacă acestea intră uneori în conflict cu toŃi cei din jurul său. Cred că este deosebit de important să îl 
expuneŃi la cât mai multe experienŃe cu putinŃă – oameni, cărŃi, călătorii şi să îi permiteŃi să urmeze 
independent orice acŃiune de care se consideră capabil. (SpuneŃi „da” de mai multe ori decât „nu”, 
cu excepŃia cazurilor când siguranŃa devine o problemă reală.) 

- Nu utilizaŃi termenul „înzestrat”. 
- FormaŃi grupuri. DiscutaŃi probleme. ÎncercaŃi să influenŃaŃi conducerea şcolii, directorii şi 

profesorii. 
- ImplicaŃi-vă în activităŃile şcolare ale copilului, prin intermediul comitetului de părinŃi, 

programe pentru copiii înzestraŃi, etc. În particular, cunoscând profesorii şi metodele de predare ale 
acestora vă va fi de real folos atunci când vi se va cere ajutorul... 

- RelaxaŃi-vă. LucraŃi pentru legislaŃia şi programele pentru cei înzestraŃi. OferiŃi acasă 
copilului cât mai multă stimulare şi provocări în cât mai multe domenii cu putinŃă. 

- Sunt câteva probleme: 1. Clasele sunt prea mari. 2. Programele pentru copii înzestraŃi nu sunt 
bine împărŃite. 3. Sunt prea puŃini profesori creativi. Având în vedere aceste probleme care nu vor fi 
rezolvate prea curând, aş sugera ca părinŃii din grupurile active să suplimenteze educaŃia copiilor 
lor. 

- Am lucrat din greu cinci ani în regiunea noastră pentru programe şcolare şi abia acum 
începem să vedem rezultatele. FiŃi consecvenŃi şi eficienŃi! La nivel local şi naŃional. Aceşti copii 
sunt foarte importanŃi şi trebuie să acordăm cea mai mare prioritate educaŃiei lor. Pierdem prea 
mulŃi dintre ei care ar putea deveni gânditori sau creatori. 

Pe scurt, părinŃii sunt aliaŃii copiilor încă de la naştere, susŃinându-i drepturile de a fi el însuşi 
ca persoană. Sinceritatea şi integritatea sunt prezente într-o relaŃie bună, precum şi dreptul copilului 
de a şti că interesele sale sunt cele care dictează, în limitele siguranŃei fizice. Evitarea etichetelor în 
contactele avute cu copilul este o idee bună, cu excepŃia nivelului de interpretare pe măsură ce 
copilul avansează în vârstă. Nici un copil nu îşi doreşte ca alte persoane să se refere la el prin 
intermediul unei etichete şi nu este necesar să o faceŃi când vă ocupaŃi de el. Astfel de referinŃe sunt 
în principiu valide şi folositoare între adulŃi. Copilul doreşte să fie văzut că o persoană şi să fie 
preŃuit în primul rând pentru el însuşi, nu pentru inteligenŃa sau talentul său. 

Argumentul pentru activităŃile în cadrul programelor de susŃinere este important şi mai multe 
despre acest subiect vor fi spuse în cele ce urmează. Dacă părinŃii înşişi nu sunt militanŃi, este puŃin 
probabil că alŃii vor fi. Personalul şcolilor reacŃionează cel mai bine atunci când părinŃii insistă 
pentru a se acorda atenŃie abilităŃilor speciale ale copiilor lor. Iar personalul din şcoli care sunt 
interesaŃi de binele celor înzestraŃi vor avea oportunităŃi crescute de a fi eficienŃi atunci când părinŃii 
vor fi comunicativi, susŃinându-le eforturile. 
InteligenŃe multiple, stiluri de învăŃare – un instrument de eficientizare a demersului didactic 
Pe cele trei axe de simetrie, cu "a fi" sunt paralele stilurile de învăŃare: 
Activ (stil sintetic, plan concret); 
Observator (stil sintetic, plan abstract); 
Teoretician (stil analitic, plan abstract); 
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Practician (stil analitic, plan concret); 
Cu "a face" sunt paralele diferite tipuri de rezultate:  
Produse (stil analitic, domeniul creativ); 
Procese (strategii) (stil analitic, domeniul cognitiv); 
Previziuni (stil sintetic, domeniul cognitiv); 
InovaŃii (stil sintetic, domeniul creativ); 
Paralele cu "a avea" - resurse ale personalităŃii: 
 Idei (domeniul creativ, plan concret); 
 Deprinderi (domeniu cognitiv, plan concret); 
InformaŃii (domeniul cognitiv, plan abstract); 
Trăiri emoŃionale (spirituale) (domeniul creativ, plan abstract). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demersul didactic, pentru a fi eficient, ar trebui să se raporteze la conexiunile care se stabilesc 
între diferitele stiluri de învăŃare, resurse ale personalităŃii, să se desfăşoare Ńinând cont de 
particularităŃile domeniilor cognitiv şi creativ în dezvoltarea lor pe parcursul maturizării copilului. 
Dacă în domeniul cognitiv trecerea de la concret la abstract şi de la analitic la sintetic este un proces 
cunoscut care stă la baza întregului demers didactic, în domeniul creativ această evoluŃie se 
răstoarnă ca sens şi pentru copiii cu anumite stiluri de învăŃare întreg efortul dascălului devine 
ineficient, sortit eşecului, dacă nu reuşeşte să descopere locul şi rolul fiecărei sarcini în 
interdependenŃele care se creează. Putem cu uşurinŃă concluziona că în şcoală la momentul actual 
au succes copiii care manifestă ca stiluri de învăŃare pe cel pragmatic sau teoreticienii, mai puŃin 
activii sau observatorii, că demersul didactic se bazează mai mult pe deprinderi şi informaŃii decât 
pe idei şi trăiri emoŃionale. Schimbarea sensului presupune însă schimbarea paradigmei întregului 
proces educaŃional. Paradigma trebuie să aibă în centru copilul ca personalitate unică, adult în 
devenire, coparticipant la propria sa educaŃie şi trebuie să aibă acea flexibilitate care să îi permită 
adaptarea conform unicităŃii copilului pornind de la cât mai multe variabile nu numai de ordin 
intelectual ci şi de ordin social, emoŃional, spiritual. 
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ROLUL JOCULUI  DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA  CREATIVITĂłII 
 

Înv. Preda Maria  
 Şcoala cu clasele I-VIII Filiaşi - Dolj 

Înv. Preda Alexandru  
Şcoala cu clasele I-VIII Filiaşi – Dolj 

 
Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinŃei şi tehnicii 

implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producŃie, 
precum şi valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenŃa 
personalităŃii umane, constând în afirmarea ei creatoare. 

Pentru învăŃământ, o importanŃă deosebită o constituie educabilitatea creativităŃii în general, 
care implică receptivitate şi atitudine deschisă faŃă de experienŃa pozitivă, sensibilitatea faŃă de nou, 
dorinŃa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme şi achiziŃii 
valorificate, dar bazate pe invenŃie, pe creaŃie şi pe dăruirea dascălului faŃă de copil şi valori. 

În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească şi a cerinŃei de 
integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse naturale 
devine tot mai acută, una din multiplele soluŃii spre care se înclină este valorificarea într-o mare 
masură a potenŃialului creativ al individului. 

Dacă resursele naturale convenŃionale se înscriu pe traiectoria epuizării, resursele de materie 
cenuşie sunt practic inepuizabile şi ele îmbracă forma inteligenŃei umane. 

De aici se desprinde concluzia de a valorifica acest rezervor uriaş de materie cenuşie în direcŃia 
formării personalităŃii umane inteligente, productive, creatoare. De aceea se apreciază că 
dezvoltarea unei naŃiuni va depinde tot mai mult de sectorul care produce inteligenŃă, creaŃie, adică 
de învăŃământ. 

Din punct de vedere al imaginaŃiei, vârsta şcolară mică oferă un teren fertil, ceea ce îi dă 
posibilitatea copilului să domine orice timp şi spaŃiu. ImaginaŃia reproductivă, de exemplu, îi 
permite micului şcolar să înŃeleagă timpul istoric, raportul dintre evenimente şi fenomene. Purtat pe 
aripile imaginaŃiei reproductive, copilul poate călători în trecut, pentru a reconstrui fapte şi 
evenimete petrecute demult. Incursiunile de acest gen sunt, adeseori populate şi cu elemente 
fantastice, fabulatorii, care evocă nu numai fragilitatea experienŃei sale de viaŃă, ci şi capacitatea de 
a evada din cotidian. Toate aceste „calităŃi” ale vârstei îi permite copilului să trăiască prezentul cu o 
mare intensitate emoŃinală, iar noi, ca dascăli, trebuie să clădim pe acest fundament marile lui 
creaŃii, de mai târziu. 

În lucrarea de faŃă ne-am propus să evidenŃiem plusurile pe care la aduce jocul didactic în 
evoluŃia pe plan creativ al personalităŃii copiilor. Credem că nu este suficient să vorbim doar despre 
creativitate şi formarea acesteia, ci şi să acŃionăm, ca dascăli, în direcŃia unei mai bune gestionări a 
resurselor personale şi a experienŃei pe care pedagogia o oferă în direcŃia atingerii scopurilor şi 
obiectivelor scontate. ÎnvăŃând creativ, devenim creativi. Ne ajută să fim creativi năzuinŃa spre 
necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmplă dincolo de aparenŃe. 

Integrarea organică a jocului în structura de învăŃare a şcolarilor mici este de natură să 
contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităŃii copilului. Şcolarul mic 
trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că vine la şcoală să 
desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalŃi copii, cu educatorul, într-o 
atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiŃii cu ceilalŃi ceea ce a învăŃat. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un conŃinut 
bine diferenŃiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noŃiunile dobândite de elevi la 
momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaŃia să elaboreze diverse soluŃii de 
rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităŃilor lor individuale, accentul căzând astfel nu 
pe rezultatul final cât pe modul de obŃinere al lui, pe posibilităŃile de stimulare a capacităŃilor 
intelectuale şi afectiv motivaŃionale implicate în desfăşurarea acestora. 
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Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităŃii se 
argumentează prin capacităŃile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali 
evidenŃiaŃi în cercetările de până acum. 

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 
deprinderilor şi cunoştinŃelor achiziŃionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 
prin mijloace proprii de noi cunoştinŃe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind 
adevărate mijloace de evidenŃiere a capacităŃilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 
potenŃialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 
procesul de învăŃământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaŃiile pe diferite coordonate. 

A se juca şi a învăŃa sunt activităŃi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 
educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 
decât o acŃiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 
imediat şi puternic. 

Jocurile didactice în majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau 
chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinŃele lor, dar şi la spiritul 
de disciplină, ordine, coeziune, în vederea obŃinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoŃii, 
bucurii, satisfacŃii. Astfel, el constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a 
motivaŃiei superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faŃă de sarcinile ce 
le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacŃiile pe care le are în urma eforturilor depuse 
în rezolvare. 

Creativitatea, ca formaŃiune complexă de personalitate, se formează şi se exersează cu metode 
cât mai adecvate structurii sale, metode care să acŃioneze pe tot parcursul şcolarităŃii elevului, iar 
din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinŃele la nivelul claselor primare. 

Pentru că vorbim despre creativitate, propun ,,astfel” de activităŃi prin care consider că se poate 
dezvolta gândirea divergentă şi implicit creativitatea la elevi. 

1. „Ştafeta povestirii” – dintr-un coşuleŃ în care sunt amestecate diferite bileŃele, fiecare elev va 
extrage un cartonaş pe care se află scris un număr. Cel care are numărul 1 începe să creeze o 
povestire pe care o va întrerupe după câteva fraze, ultimul cuvânt fiind “şi”, “atunci” sau “când”. 
Povestirea este continuată de copilul care are numărul 2 şi aşa mai departe. ToŃi copiii din clasă au 
ocazia să creeze, să-şi imagineze continuarea acŃiunii, punându-şi astfel în valoare potenŃialul 
creator. Se poate sugera copiilor să orienteze povestirea spre o anumită latură: comică sau tristă, 
fantastică sau realistă etc. 

2. ,,Joc de cuvinte” - să scrie cât mai multe cuvinte care încep sau se termină cu o literă 
oarecare, în timp limitat (exerciŃiul poate indica elevul creativ); să se formeze şiruri de cuvinte prin 
adăugarea, în faŃa sau în spatele silabei date, a altor silabe sau litere pentru a obŃine cuvinte noi; 
(exemplu: re, rece, trece, trecere, petrecere); să se alcătuiască propoziŃii cu cuvinte care încep cu 
aceeaşi literă (exemplu: Picioarele pădurarului Pavel păşesc peste pârâu pe punte.); asociaŃii de 
cuvinte - se desfăşoară oral: se dă un şir de cuvinte, iar copiii trebuie să găsească pentru fiecare cel 
puŃin un corespondent potrivit (exemplu: soare-vacanŃă, mămăligă, nisip, caniculă). 

3. ,,Ghiceşte urmarea” – constă în audierea unei poveşti care este întreruptă la un moment dat 
de clinchetul unui clopoŃel. Copiii trebuie să-şi imagineze întâmplările, continuând povestea. Acest 
joc, pe lângă faptul că dezvoltă imaginaŃia elevilor, activizează şi gândirea acestora, îi oferă supleŃe 
şi mobilitate, dezvoltă atenŃia şi perspicacitatea. De asemenea, este eficient în formarea 
deprinderilor elevilor de a asculta. 

4. ,,Steaua enigmelor” – în mijlocul unei stele se află scris titlul unui capitol sau al unei unităŃi 
de învăŃare. În vârful fiecărui colŃ de stea sunt scrise, cu o culoare, modalităŃile de realizare şi 
obiectivele unităŃii de învăŃare. Cu altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări pentru fiecare problemă 
pusă în discuŃie. Elevii formează cinci grupe, fiecare grupă alegându-şi un colŃ de stea, cu sarcina 
care i se potriveşte şi la care cred că vor putea răspunde cât mai elaborat sau cât mai original. 

5. „Motivează alegerea” – „Dacă aş fi animal, aş fi.................... pentru că .........................”; 
„Dacă aş fi plantă, aş fi................... pentru că ............................”. 
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6. Jocul cuvintelor magice – este un joc care îi pune pe elevi în diferite situaŃii de a descoperi şi 
a crea propriile adevăruri. Cuvintele magice provoacă gândirea critică, interesul pentru rezolvarea 
problemelor, imaginaŃia, cinstea şi responsabilitatea, elemente ce trebuie să devină esenŃa educaŃiei 
pentru elevii noştri. Aceştia vor fi aşezaŃi în cerc sau în semicerc, jos, pe covoraş sau pe scaune. În 
centru se află o cutie cu cartonaşe, pe fiecare cartonaş fiind scris un cuvânt: hărnicie, ajutor, respect, 
credinŃă etc. Elevul ia din cutie câte un cartonaş, îl citeşte, se gândeşte câteva momente, apoi începe 
să discute despre sensul cuvântului, despre ceea ce îi sugerează. Este un joc care stimulează 
gândirea, creativitatea verbală, răspunzând şi nevoii elevului de a-şi exterioriza observaŃiile, 
gândurile, sentimentele în mod liber, fără complexe sau teama de a greşi, anulându-se timiditatea. 

Manifestând creativitate, învăŃătorul va determina avântul libertăŃii şi creativităŃii copiilor, va 
realiza ehilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raŃionale, flexibile, fluide, 
creatoare, depăşind înŃelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaŃie a 
copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăŃătorul trebuie să poată 
valorifica unele din bogatele resurse formativ - educative ale acestuia în angajarea personalităŃii 
copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susŃinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de 
cooperare, de înŃelegere. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toŃi elevii şi acŃionează favorabil 
şi la elevii cu rezultate slabe la învăŃătură, crescându-le performanŃele şi căpătând încredere în 
capacităŃile lor, siguranŃă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenŃialul creator al 
acestora. 

Astăzi este unanim recunoscută ideea că cea mai mare bogăŃie a unei Ńări o constituie 
inteligenŃa şi creativitatea oamenilor, concepŃiile şi atitudinile acestora faŃă de muncă. Este necesar 
ca şcoala să formeze pesonalităŃi creatoare, receptive faŃă de schimbări, capabile să se integreze 
dinamic într-o lume nouă şi complexă. 

Noi, învăŃătorii, vrem să educăm oameni capabili să întâmpine lumea de mâine nu ca o fiiinŃă 
învinsă, ca o fiinŃă supusă, ci ca o persoană conştientă de puterea, de responsabilităŃile şi drepturile 
sale. De acest lucru trebuie să Ńinem seama, atunci când ne aflăm în faŃa elevilor noştri. 
 
Bibliografie: 
1. Jinga, Ion, ,,Conducerea învăŃământului”; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000; 
2. JoiŃa, Elena, ,,EducaŃia cognitivă. Fundamente. Metodologie”; Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
3. Stoica, Ana, „Creativitatea elevilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983; 
4. ÎnvăŃământul primar, Nr.3, Editura Discipol, Bucureşti, 1997. 
                                                        
 
 

PREDARE PE BAZĂ DE PROIECT 
 

Institutor  Cezarina LuminiŃa Hardulea  
Şcoala „Ştefan cel Mare”, GalaŃi 

 
Începutul secolului XXI este puternic marcat de o societate care, în ansamblul său, este fondata 

pe cunoaştere şi informaŃie şi care ar putea fi definită generic  „societate a cunoaşterii”. 
Am participat la Cursul Intel Teach- „Instruire în societatea cunoaşterii”, care a fost creat 

pentru a-i ajuta pe profesori să işi lărgească graniŃele creativităŃii în procesul de predare- învăŃare- 
evaluare. 

EficienŃa educării creativităŃii la elevi este dependentă de pregătirea ştiinŃifică şi pedagogică a 
învăŃătorului, de priceperea lui de a organiza în mod judicios activitatea elevilor, de a subordona 
totalitatea mijloacelor sale didactice obiectivelor propuse. 

Predarea pe bază de proiect constă în alcătuirea unui portofoliu electronic, pentru o unitate de 
învăŃare, aplicarea acestuia la clasă cu scopul de a ridica nivelul de performanŃă al elevilor şi a le 
dezvolta competenŃele secolului XXI.  
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Tehnologia din portofoliul meu aprofundează modul în care elevii înŃeleg conceptele 
importante, sprijină gîndirea de ordin superior şi le dezvoltă calităŃile necesare pe parcursul întregii 
vieŃi. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăŃătorul consolidează, precizează şi 
chiar verifică bagajul de cunoştinŃe, pune în valoare şi le antrenează capacităŃi creatoare ale 
acestora. 

Paşi în realizarea portofoliului electronic 
1. Proiectarea prin metoda proiectului şi utilizarea portofoliului 
 ÎnŃelegerea imaginii de ansamblu şi a părŃilor componente ale portofoliului (urmărirea 

şablonului) 
 Identificarea competenŃelor necesare secolului XXI care vor fi urmărite în cadrul unităŃii de 

învătare 
o CompetenŃe de comunicare 
o Creativitate şi curiozitate intelectuală 
o Gândirea critică şi sistematică 
o InformaŃii şi abilităŃi media 
o CapacităŃi de colaborare şi interpersonale 
o Identificarea, formularea şi soluŃionarea problemelor 
o Autoformarea 
o Responsabilitate socială 
2. Planificarea unităŃii de învăŃare 
 Alegerea disciplinei (opŃionalul- Jocul – modalitate de învăŃare şi educare) 
 Stabilirea unităŃii de evaluare (Parada anotimpurilor) şi a numărului de ore -6 h 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăŃământ, el dobândeşte funcŃii psihopedagogice 
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecŃii, sporind interesul de cunoaştere faŃa 
de conŃinutul lecŃiei. 

Prin joc vom desfăşura activităŃile care urmează: 
1. Anotimpurile 
2. Vara - Unde am petrecut vacanŃa? 

         3. Toamna – Din nou la şcoala    

4.  Culorile toamnei 

5.  Iarna- datini şi obiceiuri de iarnă 

6. Legenda celor patru anotimpuri 

 Elaborarea întrebărilor- cheie ale curriculumului şi evaluarea centrată pe elev 
Întrebare esenŃială - ☺  Cum ar fi lumea fără mişcarea Pământului în jurul Soarelui? 
Întrebările unităŃii de învăŃare: 
� Cum poate fi realizată parada anotimpurilor folosind tratarea diferenŃiată, în funcŃie de 

abilităŃile  elevilor? 
� Se poate realiza  prin  transdisciplinaritate sistematizarea caracteristicilor anotimpurilor? 
Întrebări de conŃinut: 
� Care sunt sarcinile jocului pentru a realiza sarcina referitoare la anotimpul indicat?  
� Care sunt răspunsurile la întrebările adresate colegilor?  
� Care sunt paşii de realizare a fiecărui produs? 
� Ce rezultate aŃi obtinut?  
� Ce abilităŃi de investigare- exploatare a realităŃii, folosind instrumente şi procedee 

diversificate, reies din produsul creat? 
� Ce opinie ai referitor la produsul colegilor?  
� Cum evidenŃiază elevul, prin tehnologia utilizată, abilităŃile dobândite? 
� Cum ataşăm documentele şi le transmitem pe mail?  
 Formularea obiectivelor de referinŃă pentru unitatea de învăŃare: 

    1- să manifeste interes şi curiozitate în diverse situaŃii comunicative 
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    2- să îşi formeze deprinderi de a citi conştient pentru a înŃelege regulile jocului 
    3- să înveŃe şi să utilizeze tehnici de lucru în grup 
    4- să rezolve corect sarcinile cerute  
    5- să îşi dezvolte spiritul critic şi autocritic 
    6- să-şi exprime argumentat atitudinea faŃă de anumite situaŃii 
    7- să utilizeze eficient  tehnica de calcul şi  mijloacele moderne de comunicare; 
 Formularea obiectivelor operaŃionale: 

O1-  să sistematizeze cunoştinŃe referitoare la caracteristicile anotimpurilor 
O2- să formuleze răspunsuri la ghicitori 
O3- să aranjeze în ordine cronologică activităŃile desfăşurate în vacanŃă  
O4- să raporteze rezultatele obŃinute în urma centralizării datelor privind impresiile colegilor 
O5- să justifice utilizarea tehnicilor de lucru în realizarea colajului, eseului ilustrat sau prezentării power 

point 
O6-  să compare produsele obŃinute cu cele ale colegilor 
O7- să utilizeze corect termenii învăŃaŃi: echinocŃiu, solstiŃiu, datini, gerar, făurar, mărŃişor, florar, frunzar, 

cireşar, cuptor, gustar, răpciune, brumărel, brumar, eco-sistem 
O7- să ataşeze documentele elaborate şi să le transmită pe mail  
O8- să evalueze lucrările celorlalŃi colegi 
 Realizarea unui plan de evaluare: 

Evaluarea iniŃială: K-W-L, brainstorming, consultare în perechi 
Evaluare formativă: Grila de evaluare criterială a proiectului, fişă de lucru, lista de verificare 

a prezentării, consultare în perechi, echipe-jocuri-turnir, ghid de observaŃie, joc de exprimare a 
identităŃii (linia vieŃii), iniŃiala unică, jurnalul de călătorie 

Evaluare finală: ghid de observaŃie, jurnal personal, diagrama T, fişă de autoevaluare 
 Proiectarea activităŃilor: 

a) Anotimpurile  
ÎmpărŃirea elevilor pe grupe în funcŃie de simboluri pentru fiecare anotimp (cireşe, frunza, 

strugure, clopoŃel, ghiocel  ). ÎmpărŃirea sarcinilor în grupă în funcŃie de abilităŃilor IT. Utilizarea 
hărŃii ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU- AM ÎNVĂłAT . Se explică elevilor modul de formare al 
anotimpurilor. Elevii răspund la ghicitori despre anotimpuri 

Sarcini pe grupe: I grupă realizează un desen în paint conform primei ghicitori; Grupa a II-a 
modelează din plastilină fructe de toamnă; Grupa a III-a desenează obiecte de îmbrăcăminte 
necesare copilului prezentat în ghicitoarea 3; Grupa a IV-a are de creat un text  ilustrat cu titlul “De 
vorbă cu un ghiocel” (word+paint); Grupa a V-a realizează un ciorchine “VacanŃa de vară” 

            Prezentarea produselor.  Evaluarea de către celelalte grupe pe baza ghidului de 
observaŃie.  Se crează calendarul zilelor de naştere (pe anotimpuri)- elevii primesc coli A3 haşurate, 
iar cu ajutorul unui calendar completează zilele de naştere ale colegilor.Elevii vor nota impresii în 
jurnalul personal. 

b) Vara - Unde am petrecut vacanŃa? 
Elevii vor veni cu fotografii din vacanŃă (format electronic sau tipărit). Vor cauta cât mai multe 

cuvinte pentru cuvântul cheie- VARA (brainstorming). Se organizează jocuri :”IniŃiala unică” 
“Descoperă secretul ascuns în propoziŃie”  pentru a se afla locurile pe unde au fost în vacanŃă 

Elevii, împărŃiŃi pe grupe,  prezintă imagini din vacanŃă sau povestesc Pentru a aşeza în ordine 
cronologică momentele petrecute în vacanŃă, elevii vor participa la un alt joc :”Linia VieŃii” . Copiii 
sunt aşezaŃi  în cerc pe scaune . În mijloc se întinde un fir de lână, sfoară sau o coardă. Un voluntar 
porneşte pe „linia vieŃii”, amintindu-şi evenimente importante din vacanŃa sa,  prezentându-le în 
ordine cronologică sau în orice ordine doreşte (în acest caz va face paşi înainte sau înapoi pe „linia 
vieŃii”), putându-se anticipa şi asupra viitorului. 

Vor  crea Diagrama T , lipind (inserând) imaginile în spaŃiul corespunzător (am fost în vacanŃă 
la munte, mare, bunici, rude – în Ńară sau în alte Ńări). Cadrul didactic va centraliza datele şi va crea 
un grafic ce va fi depus la portofoliul clasei. Elevii vor nota impresii în jurnalul personal 

c) Toamna – Din nou la şcoala 
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Elevii primesc spre completare fişa de lucru. Se colorează obiectele şcolarului, se rezolvă 
rebusul. Elevii primesc sarcini diferite( memorizare, colaj, căutare de expresii…). Apoi fiecare 
completează o fişă de autoevaluare referitoare la implicarea elevului în realizarea sarcinilor. 

d)  Culorile toamnei  
Elevii merg în excursie peste Dunăre, la Tulcea, şi poposesc în zonele în care Toamna a pictat 

în culori deosebite frunzele, iarba..Vizitează Ecosistemul Deltei Dunării de la acvariul din Tulcea. 
Ei notează permanent în jurnalul de călătorie. La sfârşitul excursiei, elevii, vor realiza, împreună cu 
părinŃii, o prezentare poiwer point în care vor insera imagini din excursie, peisaje de toamnă, si 
eventual un grafic în care să surprindă părerea celorlalŃi colegi. Prezentările vor fi trimise online 
între elevi şi se va face interevaluarea, pe baza unei fişe de observaŃie. 

e) Iarna-datini şi obiceiuri- elevii lucrează pe grupe în cadrul metodei TGT. Vor avea sarcini 
diferenŃiate (răspunsuri la ghicitori despre iarna, corespondenŃa datei cu sărbătoarea, recunoaşterea 
meniului tradiŃional., realizarea unei broşuri cu datini şi obiceiuri din diferite zone ale Ńării.)  Totul 
se finalizează cu ciorchinele “Iarna” 

f)  “Legenda anotimpurilor”- se citeşte şi se discută pe baza acestei legende. Se verifică 
proiectele pe baza unor criterii stabilite încă de la început. Se selectează materialele şi se realizează 
proiectul pe baza unei scheme a proiectului. Evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de evaluare. 

 Materiale şi resurse pentru unitatea de învăţare 

 
Tehnologie—Hardware (sunt indicate prin marcare toate echipamentele necesare) 
���� Aparat foto                          ���� Disc laser                       ���� Video 
☺☺☺☺ Computer(e)                        ☺☺☺☺ Imprimantă                    ���� Video Camera 
☺☺☺☺ Aparat foto digital                  ���� Sistem de proiecŃie           ���� Echipament pt. Video  
����  ConferinŃă                            ☺☺☺☺ Scanner                         ☺☺☺☺ Altele 
���� DVD Player                          ���� Televizor 
☺☺☺☺ Conexiune Internet   
Tehnologie— Software (indicaŃi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 

 Bază de date/Calcul tabelar       Procesare imagine             ���� Creare pagină web  
 Tehnoredactare                          Browser de Internet              Procesare documente 
 Software de e-mail          Multimedia                          Altele 
���� Enciclopedie pe CD-ROM 

Materiale tipărite  

1. Schaffer, H.R. (2005), Introducere în psihologia copilului, Editura 
ASCR, Cluj-Napoca. 

2.  Stoica, Ana (1983), Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 

3.  Stoica, Ana, Cosmovici, A. (1972), Aspecte ale activităŃii didactice 
desfăşurate pe grupe, în Revista de Pedagogie, nr. 7. 

4.  Şchiopu, U., Verza, E. (1981), Psihologia vârstelor, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti. 

5. ÎnvăŃământul primar nr. 2-3, editura Miniped, 2003 

Resurse 
suplimentare 

Parada anotimpurilor- lecturi minunate pentru şcolarii mici- Antologie de ghiozdan pentru 
clasele I- IV de Boris Crăciun, editura PorŃile Orientului, Iaşi, Casa Şcolilor, 2001 

Resurse Internet  www.didactic.ro, www.educationworld.com, 
www.intel.com/education/techfuture/eval 
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Alte resurse Excursie la acvariul Ecosistemul Dunării, Casa łărăneasca- Muzeul de la Enisala, Muzeul 
de istorie- Tulcea, Mănăstiri din Tulcea 

3. Internetul ca suport de predare învăŃare 
 ÎnŃelegerea legii dreptului de autor şi utilizarea corectă a informaŃiei 
 Integrarea resurselor de pe internet în unitatea de învăŃare pentru a sprijini documentarea, 

comunicarea, colaborarea, rezolvarea de probleme şi/sau competenŃe necesare în secolul XXI 
 Utilizarea unei resurse de colaborare on-line pentru discuŃii despre unităŃile de învăŃare. 

Am gândit fiecare lecŃie astfel încât fiecare elev să primească sarcini pe măsura posibilităŃilor 
lui (modelaj, colaje, memorare, creare text, rezolvare rebus), dar şi sporite treptat, ajutând elevii în 
procesele complexe de învăŃare. Asemenea activităŃi sunt deosebit de atractive, stimulează interesul 
elevilor pentru învăŃare, se sprijină pe structurile oferite de disciplinile de învăŃământ, dar permit o 
libertate totală faŃă de acestea. 

Copilul participă activ la propria formare, achiziŃionând cunoştinŃe, formându-şi aptitudini şi 
comportamente. ÎnvaŃă să utilizeze bine informaŃiile, timpul, spaŃiul şi materialele puse la 
dispoziŃie, li se dezvoltă capacitatea anticipativ-predictivă, divergenŃa şi convergenŃa gândirii.  

Studiul, jocul si creativitatea sunt  ingredientele unui proiect educaŃional de succes, de aceea 
deviza va fi “PREDAłI INTELIGENT!” 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII PRIN REZOLVARE ŞI COMPUNERE DE 
PROBLEME 

 
Inst. Sas Sanda Daniela  

Şcoala cu clasele I-VIII Suciu de Sus - Maramureş 
 

Dezvoltarea creativităŃii elevului prin activitatea de rezolvare şi compunere de probleme 
depinde însăşi de personalitatea şi stilul de predare al învăŃătorului, mulŃi pedagogi şi psihologi 
susŃinând că factorul esenŃial pentru stimularea spiritului creator al elevului este relaŃia        
profesor-elev, atitudinea profesorului în clasă şi în afara ei. 

ÎnvăŃătorul trebuie să-şi pună mereu problema fundamentală: „Ce se poate face pentru 
stimularea creativităŃii elevilor?” ori „Care sunt coordonatele unei educaŃii în vederea obŃinerii 
creativităŃii?” 

Cercetările pe această temă au arătat că atitudinea pozitivă a profesorului faŃă de creativitate 
este unul din cei mai importanŃi factori care facilitează creativitatea. 

CondiŃia primară a dezvoltării creativităŃii elevului este ca profesorul să ştie ce înseamnă a fi 
creativ, să aibă cunoştinŃe de bază despre creativitate, despre psihologia creativităŃii, despre 
posibilităŃile de dezvoltare a acesteia în procesul de învăŃământ. 
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Cele mai folosite procedee de creştere a dificultăŃii în rezolvarea unei probleme, în scopul 
cultivării creativităŃii elevului sunt: 

• Completarea enunŃului când lipsesc unele date sau întrebarea; 
 • Rezolvarea unor probleme ce au date în plus; 
 • Complicarea treptată a problemei prin introducerea de noi date; 
 • Rezolvarea problemei prin mai multe căi; 
 • Scrierea rezolvării problemei printr-o singură operaŃie. 

Dincolo de rezolvarea problemelor matematice şi folosirea metodelor pentru creşterea 
dificultăŃii rezolvării unei probleme, antrenarea în activitatea de compunere de probleme este de 
departe cea mai importantă modalitate de dezvoltare a gândirii critice, independente şi         
original-creative a copiilor stimulând la cote maxime creativitatea micilor şcolari. 

Prin rezolvarea problemelor de matematică, elevii îşi formează deprinderi eficiente de muncă 
intelectuală, care se vor reflecta pozitiv şi în studiul altor obiective de învăŃământ. În acelaşi timp, 
activităŃile de rezolvare şi compunere a problemelor contribuie la îmbogăŃirea orizontului de cultură 
generală, dar şi a limbajului, deoarece elevii sunt puşi în situaŃia de a formula ipoteze, să coreleze 
date în  mod logic şi să formuleze întrebări. 

Problemele de matematică, fiind strâns legate cel mai adesea prin însăşi enunŃul lor de viaŃă, de 
practică, dar şi prin rezolvarea lor, generează la elevi un simŃ al realităŃii de tip matematic, 
formându-le deprinderea de a rezolva probleme practice pe care viaŃa le pune în faŃa lor. 

Un tip aparte de probleme sunt cele recreative, cunoscute şi sub denumirea de „probleme 
distractive”. Această categorie include probleme în faŃa cărora, după citirea enunŃului, chiar şi 
rezolvitorul cu experienŃă, nu reuşeşte să le introducă în „canoanele” vreunei metode de rezolvare  
cunoscute. În această situaŃie, gândirea şi imaginaŃia lucrează febril, rezolvitorul devenind un 
creator. Pentru şcolarii mici, aceste probleme, dacă îmbracă şi „învelişul” unei poezioare sau 
povestioare, devin deosebit de atractive, pentru că le stimulează isteŃimea, spiritul novator, 
creativitatea, imaginaŃia, spiritul competitiv, dar şi nevoia de joc, prin încercarea de a pune în 
practică, fie prin desen, raŃionamente sau demonstraŃii practice, rezolvarea acestora. 

Am să mă opresc la acest gen de probleme, aplicând o metodă de formare a gândirii critice. 
Problemă: „Un sultan pasionat de logică” 
Un sultan condamnă la moarte trei răufăcători, A, B, C. Înainte de execuŃie, sultanul le acordă o 

şansă unică, pentru a se salva, supunându-i la următoarea probă; 
 → Le arată 3 fesuri roşii şi două negre; 
 → Îi aşează în şir indian legaŃi la ochi (C, B, A); 
 → Le pune la întâmplare un fes din cele 5; 
 → Îi dezleagă la ochi, dar nu le dă voie să privească decât înainte, astfel încât cel din spate 

A, vede fesul lui B şi fesul lui C; cel de la mijloc, B, vede fesul lui C, iar C nu vede niciun fes; 
 → Pe rând, începând cu A, apoi B şi C vor încerca să deducă culoarea fesului pe care îl are 

fiecare pe cap; 
 → Dacă unul singur răspunde corect, sultanul îi iartă pe toŃi. 
 Totodată, sultanul îi asigură că există o cale logică de răspuns şi să nu dea răspunsuri 

întâmplătoare. 
 Care va fi răspunsul condamnatului C, dacă A şi B au răspuns: „Nu pot spune culoarea 

fesului meu.”? 
 Iată un set de raŃionamente în cadrul rezolvării acestei probleme de logică, aplicând metoda 

„pălăriile gânditoare”: 
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                           Pălăria albă                   Pălăria neagră 
          • Ce informaŃii avem?                            ?    ?          ? Ce am putea greşi în  rezolvarea                    
•        • Care sunt datele problemei?    problemei? 
          • Ce informaŃii lipsesc?          ? Ce ne împiedică să aflăm   
            • Ce informaŃii am dori să                   soluŃia corectă? 
              avem?                   ? La ce riscuri ne expunem 
              • Ce se dă, ce se cere?                  dacă interpretăm astfel? 
               • Cum am putea rezolva?                   ?          ? Problema se încadrează  
                 într-o anumită tipologie de    
                                  rezolvare? 
 
 
 
 
                        Pălăria albastră 
       • Să schiŃăm, să rezumăm!       Pălăria portocalie 
      • Care este următorul pas?      
       • Care sunt datele        
          importante ale problemei?        • Sentimentul meu este că ,,,          
           • Să nu ne pierdem           • Nu îmi place cum se  
       timpul şi să ne concentrăm            procedează … 
        atenŃia asupra datelor             • Aş dori să apelăm la  
  esenŃiale              altă variantă de rezolvare! 
 
                     
 
 
            Pălăria verde  
                               Pălăria galbenă 
 

 ☺ Vom reuşi să rezolvăm      
     dacă…              • Pe ce te bazezi când  
     ☺ Cum am putea ataca               spui asta? 
      problema în alt mod?              • Care sunt avantajele în 
      ☺ Ar fi oare o altă     găsirea corectă a  
  explicaŃie?      soluŃiei? 
                 • Dacă rezolvăm aşa,   
          ajungem cu siguranŃă la 
                     soluŃia problemei?  
 
Concluzii: 

Această metodă îi obişnuieşte pe elevi să emită o serie de întrebări logice care în final îi ajută la 
descoperirea soluŃiei problemei. 

Generalizând, aceste întrebări sunt cele pe care ar trebui să şi le pună orice om care se află în 
faŃa unei probleme, de orice fel.  

Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul 
activităŃilor matematice pentru cultivarea şi educarea creativităŃii şi inventivităŃii. DiferenŃa dintre 
„a învăŃa rezolvarea unei probleme” şi „a şti” – a putea – să rezolve o problemă nouă înseamnă, în 
esenŃă creativitate dar la niveluri diferite. În scopul cultivării creativităŃii, adică a gândirii, 
inteligenŃei şi imaginaŃiei elevilor, în activitatea de rezolvare de probleme se folosesc variate 
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procedee. Aceste procedee intervin cu scopul creşterii gradate a dificultăŃii de rezolvare a unor 
probleme. 

Cele mai importante procedee de creştere a dificultăŃii în rezolvarea unei probleme în scopul 
cultivării creativităŃii elevului sunt: 
 • Completarea enunŃului când lipsesc unele date sau întrebarea; 
 • Rezolvarea unor probleme ce au date în plus; 
 • Complicarea treptată a problemei prin introducerea de date noi; 
 • Rezolvarea problemei prin mai multe căi; 
 • Scrierea rezolvării problemei printr-o singură expresie. 

Cu multă răbdare şi tact pedagogic, elevii trebuie îndrumaŃi să dobândească o gândire 
independentă, să manifeste toleranŃă faŃă de ideile noi, să acŃioneze liber şi să utilizeze o critică de 
tip constructiv. Acest tip de învăŃare nu numai că duce la formarea unui stil creativ de rezolvare a 
problemelor dar are efecte şi asupra dezvoltării personalităŃii elevilor. 
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ACTIVITATEA PE GRUPE –  

MODALITATE DE ORGANIZARE EFICIENTĂ ÎN PROCESUL DE ÎNVĂłARE 
 

Inst. Alina Paraschiva, 
Şcoala Generală “I. VlăduŃiu” Luduş, Jud. Mureş 

  
Este firesc ca fiecare elev să parcurgă drumul progresului şcolar într-o manieră specifică, în 

funcŃie de individualitatea sa proprie, ritmul său personal de creştere, inteligenŃa şi caracterul său. 
De competenŃa noastră depinde ca un elev să poată depăşi mai uşor  greutăŃile sau ca altul, deşi e 
bun sau foarte bun, să realizeze şi mai mult. De aici şi necesitatea obiectivă a individualizării 
influenŃei educative pe fondul muncii frontale cu întreaga clasă şi a tratării diferenŃiate a elevilor. 
S-a impus adevărul că lucrând cu grupul de elevi pe care-l constituie clasa, suntem obligaŃi să  
creăm o situaŃie favorabilă învăŃării pentru fiecare elev în parte şi că, predând la nivelul elevilor 
mijlocii pe considerentul că ei constituie  majoritatea, se frânează de fapt dezvoltarea elevilor slabi 
şi  a celor foarte buni. 

Pe parcursul activităŃii la clasă, preocuparea mea a fost de a organiza astfel lecŃiile încât să pot 
răspunde următoarelor întrebări: Cum fac ca elevii buni, cei mai inteligenŃi să nu-şi piardă vremea 
aşteptându-i pe ceilalŃi? Cum pot folosi aptitudinile şi dorinŃa lor de a învăŃa? Cum să acŃionez 
pentru a încuraja  pe cei mai înceŃi şi pe cei mai slabi, pentru a nu renunŃa la orice efort, văzând 
cât trebuie să se străduiască să-i ajungă pe ceilalŃi? Cum să-i angajez pe elevi în lupta cu propria 
inerŃie? ÎnvăŃătorul nu e un plăsmuitor al copilului, ci un ajutor în procesul natural al devenirii lui 
ca om. Deci am în vedere nu numai elevii ce ridică probleme la învăŃătură, ci întreg colectivul, 
pentru a asigura un nivel maxim după capacitatea fiecăruia. În activitatea la clasă nu pretind de la 
toŃi acelaşi efort, acelaşi ritm de muncă, acelaşi randament. Mă preocupă stimularea creşterii 
gradate a ritmului de muncă. În aceeaşi măsură mă preocupă individualizarea acŃiunii de conducere 
a elevilor spre asimilarea de noi cunoştinŃe. Toate acestea numai printr-o muncă diferenŃiată 
minuŃios pregătită. Am început diferenŃierea prin căile de acces la informaŃie, pe care am organizat-
o în funcŃie de capacităŃile elevilor. Am organizat conŃinutul lecŃiei astfel încât, pentru a ajunge la o 
definiŃie, regulă, sistem, să adresez elevilor solicitări diferenŃiate în raport cu posibilităŃile 
individuale. De pildă insist mai mult în interesul unora dintre elevii vizaŃi, asupra materialului 
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intuitiv şi, în interesul altora, pe care de asemenea îi am în vedere, asupra unor căi mai subtile de 
rezolvare a unei probleme. Antrenez anumiŃi elevi la evocarea cunoştinŃelor în sistemul cărora 
urmează să fie integrate cele noi şi pe alŃii la sesizarea unor relaŃii funcŃionale mai nuanŃate între 
vechile şi noile cunoştinŃe. E greşită practica de a ne debarasa de elevii ”slabi” în timpul lecŃiei. 
ModalităŃile de tratare diferenŃiată trebuie racordate nu numai la posibilităŃile elevului din 
momentul respectiv, ci să vizeze aceste posibilităŃi în perspectivă, să stimuleze dezvoltarea lor, 
asigurând progresul permanent al copiilor. Tratarea diferenŃiată o realizez prin activitate 
individuală şi activitate pe grupe. 

Alături de activitatea diferenŃiată individuală, activitatea pe grupe reprezintă o formă de 
organizare eficientă în procesul de învăŃare, intensifică performanŃele tuturor elevilor. Organizând 
activitatea elevilor pe grupe mici creşte gradul de activizare al elevilor, activizarea presupunând 
individualizare, se rezolvă într-o bună măsură şi problema tratării diferenŃiate a elevilor. Referitor la 
atmosfera discuŃiilor în grup am constatat o atmosferă mai relaxantă, un grad de activizare mai mare 
a elevilor mediocri şi slabi. Şi cel mai slab elev participă cu mai mult curaj, ştie că erorile lui nu 
aduc scăderea calificativului, dar rezultatele elevilor slabi stârnesc ambiŃia membrilor grupei, 
determinându-i pe cei slabi să se mobilizeze la efort într-o măsură mai mare, iar pe cei buni să le 
acorde ajutor. În colectivul clasei cei şase - opt elevi mai pasivi pot să se sustragă mai uşor într-o 
lecŃie frontală, decât într-un grup de patru-şase membri. Am folosit atât organizarea pe grupe 
omogene cât şi pe grupe eterogene. 

În unele cazuri, criteriul pe baza căruia elevii au fost puşi în situaŃia de  a face alegeri a vizat 
învăŃătura: “Cu cine ai vrea să-Ńi faci temele şi să înveŃi împreună?” Pentru a asigura trăinicia 
grupelor am permis copiilor să se grupeze în mod spontan respectându-se principiul egalităŃii 
relative a grupelor. De asemenea, grupele si-au ales şefii de grupă. Alteori am ales şefii de grupă şi 
aceştia îşi selectau membrii grupei (condiŃia este respectarea pricipiului egalităŃii relative). Consiliul 
şefilor de grupă poate alcătui autoconducerea clasei. 

Problemele ce se impun în cadrul strategiei activităŃii pe grupe se referă la:  
- constituirea grupelor; 
- componenŃa şi organizarea lor;  
- obiectivele şi conŃinutul activităŃii; 
 - repartizarea materialului de lucru fiecărui grup; 
 - munca independentă a grupului; 
 - discutarea rezultatelor obŃinute. 
Este dăunător să se lucreze numai pe grupe eterogene, căci sunt suprasolicitaŃi elevii buni. În 

acelaşi timp, utilizarea numai a grupelor de nivel dezavantajează elevii ”slabi“ atât prin faptul că se 
descurcă mai greu singuri, cât şi prin înrădăcinarea ideii că vor fi etichetaŃi “slabi” şi greu vor scăpa 
de acest calificativ. Acesta e motivul pentru care unele lecŃii le axez pe munca pe grupe omogene, 
alte lecŃii pe munca pe grupe eterogene, deci folosesc alternativ criteriile care stau la baza formării 
grupelor dar nu în cadrul aceleaşi ore. În grupele eterogene elevii îşi organizează mai bine grupa, 
cei cu ritm lent progresează sub influenŃa celor buni, iar cei buni devin mai receptivi în acŃiunea de 
întrajutorare. Elevii i-am aşezat astfel încât să stea împreună, faŃă în faŃă. Folosesc atât activitatea 
unitară pe grupe, cât şi activitatea diferenŃiată pe grupe. 

Activitatea unitară pe grupe ”prin front egal” se concretizează în rezolvarea aceloraşi probleme 
(practice, teoretice) concomitent de toate grupele. Problemele la care trebuie să răspundă fiecare 
grupă au fost scrise pe fişe şi distribuite elevilor. S-au dat explicaŃiile necesare privind noul mod de 
lucru. În timpul efectuării lucrărilor cerute elevii nu numai că au posibilitatea comunicării în 
interiorul grupului, a confruntării opiniilor şi ajutorului reciproc, ci chiar sunt îndrumaŃi să 
colaboreze. Trec de la o grupă la alta, dau îndrumări când e nevoie, orientez observaŃiile copiilor 
spre aspectele esenŃiale. După ce toŃi au efectuat tema cerută, un elev din cadrul fiecărei grupe 
prezintă rezultatele muncii. Am constituit grupe de 3-4-5-6 elevi. Dând spre rezolvare aceleaşi 
sarcini, putem oferi îndrumări unitare referitor la soluŃionarea sarcinilor, reuşim să armonizăm 
timpul de lucru, evaluarea se realizează rapid: un grup prezintă, restul completează, dar este posibil 
şi ca diferite grupuri să prezinte diferite părŃi ale sarcinii didactice. Exemplu: având patru membri în 
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fiecare din cele cinci grupe, am pregătit patru probleme cu grad diferit de dificultate şi le-am 
multiplicat de cinci ori pentru că în clasă am cinci grupe. Fiecare grupă a primit toate cele patru 
probleme. În cadrul fiecărei grupe, cei patru elevi şi-au ales câte o problemă pe care au rezolvat-o 
independent (activitate individuală). Grupa a verificat problemele rezolvate şi mi-a prezentat 
neclarităŃile, îndoielile (act. pe grupe). După 10-15 minute de lucru pe grupe, fiecare grupă, prin 
membrii ei, prezintă rezultatele, timp în care ceilalŃi elevi reacŃionau spontan atât atunci când 
rezultatele obŃinute erau identice cu ale lor, cât şi atunci când ele nu erau în concordanŃă. De obicei, 
antrenez în prezentarea rezultatelor fiecare membru şi condiŃia este ca toŃi din grupă să aibă 
realizată câte o sarcină diferită ca grad de dificultate, după nivelul achiziŃiilor intelectuale.  

Activitatea diferenŃiată pe grupe constă în rezolvarea concomitentă, de grupele permanente sau 
temporare, a unor teme diferite, numărul temelor fiind egal cu al grupelor. Exemplu: am repartizat 
sarcini variate diferitelor grupuri, dar cu caracter paralel, sunt identice din punct de vedere 
obiectual-logic, diferă doar cantitativ şi au grad diferit de dificultate. Pentru a economisi timp şi a 
activiza fiecare membru al grupei, am folosit următoarea variantă: tabla a fost împărŃită în patru 
sectoare de lucru, astfel ca la ea să poată lucra câte un reprezentant din fiecare grupă (patru grupe a 
cinci elevi). În dreptul fiecărui sector am afişat suportul cu cele cinci puncte diferite (sarcini de 
lucru). Pe rând câte un elev din fiecare grupă iese la tablă şi rezolvă sarcina didactică (lucrează 
concomitent la tablă patru elevi sarcini diferite). 

Dacă un elev din grupă se împotmoleşte, este ajutat de şeful grupei sau de un alt membru. După 
ce elevii şi-au însuşit  această tehnică de muncă, am folosit-o cu succes sub formă de concurs între 
grupe. Astfel, se formează legături solidare în interiorul grupei, iar discuŃiile comune în urma 
prezentării rezultatelor sudează clasa.   Altă variantă:  în unele lecŃii am creat posibiităŃi prin care 
fiecare grupă să poată alege problemele parŃiale din cadrul unei probleme generale. Aceasta în cazul 
grupelor omogene, pentru a da posibilitatea grupei alcătuită din elevi cu nivel scăzut să-şi aleagă o 
sarcină la nivelul posibilităŃilor lor. Realizarea lucrării e rezultatul unei munci colective, datorită 
faptului că părŃile componente elaborate pe grupe au fost controlate şi completate de toŃi elevii. 
Acest fapt devine un factor care omogenizează majoritatea grupelor, iar munca fiecărui grup devine 
o parte de neînlocuit în rezolvarea sarcinilor date. Este un stimulent important care amplifică  
interesul şi răspunderea întregii grupe, dezvoltă spiritul activ şi independent al elevilor, creşte 
randamentul şcolar. 

Am experimentat aplicarea temelor diferenŃiate cu ajutorul fişelor de lucru pe grupe omogene 
şi individual. În acest scop, temele care urmau să fie efectuate le-am diferenŃiat prin: modificarea 
parŃială a temelor comune întregii clase sub aspectul conŃinutului, volumului, efortului intelectual 
şi timpului de efectuare, folosirea paralel cu temele comune pentru toată clasa a temelor cu caracter 
predominant creator. Fişele utilizate cuprind, după caz, sarcini de recunoaştere în alte situaŃii decât 
cele exersate pentru dobândirea noilor cunoştinŃe, crearea unor noi situaŃii. Aceste fişe le-am folosit 
în diferite momente, potrivit cu obiectivul ce trebuie realizat. Am conceput fişe pe verticală care au 
cuprins de la cele mai uşoare până la cele mai complicate sarcini în cadrul temei; fişe cu sarcini 
unice până la un punct, apoi s-au diferenŃiat; fişe în care erau sarcini de reproducere şi de creaŃie, 
fişe în care temele erau diferenŃiate ca dificultate şi ca volum Astfe, în lecŃiile în care s-au dobândit  
noi cunoştinŃe am folosit trei tipuri de fişe: 

- fişe care au cuprins sarcini diferenŃiate ca dificultate pentru fiecere grupă; 
- fişe care au avut primele sarcini comune, ele fiind de multe ori chiar sarcina lecŃiei, apoi 

acestea s-au diferenŃiat treptat la fiecare grupă; 
- fişe care au avut prima parte la fel pentru toŃi elevii, iar a doua parte diferenŃiată pe grupe. 
La nivelul clasei, activitatea diferenŃiată a îmbrăcat mai multe forme: 
- activităŃi cu teme comune pentru toŃi elevii; 
- activităŃi cu teme diferenŃiate pe grupe de nivel, în funcŃie de obiectivele urmărite; 
- activităŃi cu teme diferite pentru fiecare elev. 
Am folosit următoarele fişe de lucru:  
- fişe de recuperare (reînvăŃare); 
- fişe de dezvoltare; 
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- fişe de exerciŃiu. 
Programul de recuperare şi aprofundare trebuie să permită fiecărui elev să atingă standardele 

curriculare de performanŃă la nivelul corespunzător potenŃialului intelectual propriu. În activitatea 
la clasă am reflectat asupra sarcinilor date în activitatea diferenŃiată, am urmărit ca ele să fie 
gradate prin conŃinut şi mod de realizare. 

Pentru cei cu nivel intelectual scăzut, cu ritm lent de activitate, cu posibilităŃi limitate, m-am 
orientat către sarcini de recunoaştere, de reproducere după model  a procedeului de calcul, pentru  
a-i ajuta să realizeze obiectivele programei la nivel limită. De exemplu: însuşirea algoritmilor 
simpli de calcul mintal şi în scris (operaŃii aritmetice de bază) şi rezolvarea de probleme. Ca sarcini 
aveau: rezolvaŃi, calculaŃi, aflaŃi, completaŃi, daŃi exemple de... 

Pentru elevii de nivel mediu am dat sarcini care angajează intelectul mai plenar, fiind vorba de 
exerciŃii complexe de calcul în care se utilizează algoritmii simpli, rezolvarea unor probleme  care 
solicită transfer de cunoştinŃe şi tehnici, exemple noi, rezolvări variate. 

A treia categorie de sarcini se înscrie în planul creativităŃii. Le-am cerut să interpreteze, să 
descopere noi relaŃii, să construiască noi sisteme, să efectueze calcule care solicită creativitatea, să 
rezolve şi să compună probleme.  

În vederea tratării diferenŃiate, nu grupez copiii numai după capacitatea intelectuală, deoarece 
experimentând activitatea cu elevii împărŃiŃi pe grupe de nivel, relativ omogene, am constatat că, 
deşi grupele erau deschise, elevii având posibilitatea să promoveze dintr-o grupă inferioară în alta 
superioară, cei slabi neputând promova se descurajau, îşi pierdeau încrederea în capacitatea lor, cât 
şi interesul pentru învăŃătură. În acelaşi timp, la  unii elevi buni începeau să apară  manifestări  de 
îngâmfare şi dispreŃ faŃă de colegii lor din grupa celor slabi. Criteriile de evaluare a muncii le 
stabilesc diferenŃiat de la o grupă la alta - dacă am grupe omogene. Promovarea în grupa imediat 
superioară este un stimulent, îndeplineşte o funcŃie educativă de mare efect: câştigarea  încrederii în  
capacitatea şi forŃele proprii. Trecerea dintr-o grupă în alta am realizat-o nu numai de jos în sus, ci 
şi invers, căci am avut cazuri când unii elevi s-au încrezut şi au dat înapoi. Aceştia au fost trecuŃi, 
din cauza regresului, în grupa “inferioară”. Dacă a fost vorba de un “accident”, cum se  întâmplă  de 
obicei elevilor buni, acest lucru iese la iveală uşor, elevul în cauză în două zile îşi reia locul. În 
aplicarea sistemului de lucru pe grupe, nu am introdus statut de apartenenŃă numai la o anumită 
grupă, dar am dat lucrări pe grupe de nivel. În timpul lucrului pe grupe, am lucrat cu grupa care 
avea dificultăŃi de acomodare în rezolvarea sarcinilor oferite. Am introdus momentul de analiză a 
rezultatelor pe grupe pentru a oferi la fiecare nivel satisfacŃia şi bucuria muncii desfăşurate. Lucrul 
pe grupe eterogene (neomogene) se pare că are valenŃe ce merită a fi valorificate, mai ales sub 
aspect educativ. Îmbinând activitatea frontală cu  activitatea pe grupe şi individuală, gradând 
sarcinile în raport de efortul pe care îl solicită, adresând fiecărui elev  sarcini pe ”măsura” 
posibilităŃilor lui şi, de regulă, unele sarcini superioare acestor posibilităŃi pentru a-i determina la un 
efort sporit, reuşim să-i sprijinim pe toŃi elevii să participe activ şi să dea un randament optim, să 
diminuăm numărul elevilor slabi care au înregistrat eşecuri.  

Testele de progres şcolar le-am conceput gradat şi le-am încadrat  în timp util, acelaşi pentru 
întreaga clasă, pentru a nu da ocazia elevului bine pregătit să se plictisească, nici elevului cu 
rezultate mai slabe să aibă impresia că ştie tot, dându-i exerciŃii foarte uşoare. Pentru a stimula  
interesul elevilor  folosesc “Panoul cu surprize”. Acesta  este compus din douăsprezece plicuri cu 
fişe de  lucru ce cuprind sarcini didactice în funcŃie de descriptorii de performanŃă, repartizate 
astfel: (A - sarcini de lucru; B - răspunsuri, rezolvări pentru  autocorectare, autoevaluare). 
 
 A.  
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B.     Elevii vor alege spre rezolvare plicul cu sarcinile didactice la nivelul la care cred ei că sunt 
în această perioadă. După rezolvare confruntă rezultatele obŃinute cu cele din plicul cu 
răspunsuri (de la secvenŃa B) corespunzător cu plicul luat (de la secvenŃa A). În funcŃie de  
posibilităŃile de rezolvare a sarcinilor primite vor  continua firul acŃiunii spre calificativul  
maxim sau vor coborî spre cel inferior. Elevul care consideră că sarcina didactică de pe fişa luată 
spre rezolvare îl depăşeşte, se duce şi ia o fişă cu un nivel de dificultate mai scăzut. Cel care a 
rezolvat fişa alege apoi o altă fişă, fie din aceeaşi categorie de dificultate, fie mai grea. Trebuie 
să educăm elevul    într-un spirit autocritic şi sinceritate deplină cu sine însuşi, căci mulŃi tind să  
ia plicul cu calificative maxime B; F.B; - fără  a avea cunoştinŃe şi deprinderi la acest nivel. 

O altă variantă la “Panoul cu surprize” - fiecare elev trebuie să pornească de la rezolvarea 
sarcinilor din plicul apreciat cu S (suficient) şi, în măsura în care rezolvă şi confruntă rezolvarea sa, 
trece la plicul următor ce cuprinde sarcini didactice cu grad crescut de dificultate, pentru a căror 
rezolvare corectă va fi apreciat treptat cu calificativul B (bine) apoi cu F.B. (foarte bine). Plicurile 
pot cuprinde seturi de fişe  cu mai multe sarcini pentru calificativul respectiv. 

În ultimii ani, sub influenŃa psihologiei sociale s-a dezvoltat şi răspândit folosirea învăŃării prin 
cooperare ca metodă de instruire. Elevii lucrează împreună pentru a ajunge la o învăŃare comună. 
Johnson, Johnson şi Holubec, 1998 susŃine că orice sarcină de lucru indiferent de disciplina sau de 
vârsta celor care învaŃă se poate realiza prin cooperare. Adevărata cooperare în grupul de studiu 
apare când sunt îndeplinite cele cinci criterii: interdependenŃa pozitivă, responsabilitatea 
individuală, interacŃiune, procese de grup, dezvoltarea abilităŃilor interpersonale. Conflictul socio-
cognitiv care apare datorită diferenŃelor de cunoaştere conduce la progres în dezvoltarea individului. 
ÎnvăŃarea prin cooperare se poate utiliza în trei forme: grupuri formale de învăŃare prin cooperare, 
grupuri informale de învăŃare prin cooperare şi grupuri fondate pe cooperare. Grupurile informale 
de învăŃare prin cooperare le-am format ad-hoc, pe parcursul unei lecŃii, cu scopul de a rezolva o 
sarcină simplă de învăŃare. Grupurile formale de învăŃare prin cooperare – la predarea lecŃiei noi am 
grupat elevii câte doi până la cinci şi am formulat sarcini de lucru. Aceste grupuri durează până la 
finalizarea secvenŃei de învăŃare. Grupurile fondate pe cooperare sunt stabile în ceea ce priveşte 
componenŃa şi se bazează pe sprijin, încurajare şi asistenŃă oferite fiecărui membru, cu scopul de a 
avea succes şcolar şi a se dezvolta din punct de vedere social şi cognitiv. Rolul nostru este de a 
monitoriza interacŃiunea dintre membri, de a clarifica sarcinile de lucru şi de a evalua calitatea 
achiziŃiilor. Iată câteva forme de organizare folosite prin combinare în proiectele de lecŃii: 

a) după modul de repartizare a sarcinilor: frontale, diferenŃiate, individuale; 
b) după modul de participare: colectiv, pe grupe, individual; 
c) după modul de conducere a activităŃii: dirijate de învăŃător, dirijate de echipa de specialişti - 

parteneriat (învăŃător plus alŃii), dirijate prin programe de instruire, independente. Practica didactică 
a identificat trei moduri de organizare a activităŃii didactice, în funcŃie de maniera de desfăşurare, 
fiecare configurând conŃinuturi, relaŃii, suporturi şi resurse specifice: activităŃi frontale, activităŃi de 
grup şi activităŃi individuale. 

Deprinderile de muncă independentă sunt unelte ale minŃii. Elevii trebuie să stăpânească mai 
întâi corect noŃiunile utilizate în procesul muncii independente şi apoi să fie antrenaŃi să rezolve 
sarcini cu grad diferenŃiat  de dificultate. Munca diferenŃiată nu înseamnă nicidecum scăderea 
exigenŃei sau o reducere a volumului de cunoştinŃe pentru unii elevi. Limita minimă în stabilirea 
sarcinilor pentru munca diferenŃiată o constituie prevederile programei şcolare. Dintre cauzele 
multiple care determină eşecul şcolar, cele legate de calitatea muncii desfăşurate de învăŃător au 
ponderea cea mai mare. În acest sens, unul dintre aspectele nocive ale unei munci instructiv - 
educative deficitare este cunoaşterea superficială a elevului. Activitatea diferenŃiată o desfăşor atât 
pentru a cunoaşte nivelul de dezvoltare intelectual al elevilor, cât şi pentru a-i sprijini în ridicarea 
acestui nivel. Prin activitatea diferenŃiată urmăresc ca fiecare elev să rezolve totuşi mai multe 
sarcini, şi anume: de recunoaştere, de reproducere, de aplicare a cunoştinŃelor. Aplicând tratarea 
diferenŃiată, urmăresc să acŃionez conform nivelului de înŃelegere şi ritmului de lucru al fiecărui 
elev, în aşa fel  ca însuşirea conŃinutului curriculei şcolare să fie posibilă întregii clase, diferenŃiat 
fiind doar  stilul de lucru. Ridicarea nivelului general de pregătire a elevilor cere o muncă 
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perseverentă, sistematică. Formele de organizare a activităŃii didactice evoluează sub influenŃa 
tehnologiei informaŃiei. ÎnvăŃământul asistat de calculator aduce forme organizatorice noi care 
permit individualizarea accentuată a instruirii. Realitatea educaŃională actuală este atât de complexă 
încât este necesară “fundamentarea unui sistem tot mai cuprinzător al formelor de organizare a 
activităŃii educaŃionale, precum şi taxonomia lor după criterii cu valoare pedagogică relevantă”. 
(M. Ionescu). 
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DEZVOLTAREA INIłIATIVEI ŞI A SPIRITULUI CREATOR 
LA ŞCOLARUL MIC 

PE BAZA ABILITĂłILOR SIMPLE DE MUNCĂ 
 

ÎnvăŃător Stela Potcovel  
Şcoala cu clasele I-VIII nr 2 Sibiu 

 
ViaŃa în orice domeniu de activitate sau manifestare umană solicită în tot mai mare masură gândire 

creatoare. Formarea şi dezvoltarea gândirii creatoare reprezintă un act de învăŃare, care, din punctul de 
vedere al modului de desfăşurare al rezultatelor formative pe care le determină în planul dezvoltarii 
intelectuale, al mijloacelor folosite şi al formelor de realizare, pune un accent deosebit pe  cultivarea 
creativităŃii, a independenŃei  în gândire şi acŃiune la elevi. Gândirea este principalul proces psihic care îl 
ajută pe copil să cunoască realitatea într-un  mod specific. Pentru ca aceasta să devină productivă, creatoare, 
este necesar ca ea sa fie educată în mod corespunzător. În formarea gândirii creatoare, o condiŃie esenŃială 
este fondul de cunoştinŃe, acesta constituind unealta care-l ajută pe elev să se consacre unei înfăptuiri 
viitoare, unei vocaŃii. « Sărăcia de informaŃii constituie un obstacol în formarea gândirii creatoare. 
Gândirea nu operează în gol. » (Al. Roşca)  Creativitatea este considerată ca fiind un proces care duce la un 
anumit produs caracterizat prin originalitate şi prin valoare sau utilitate pentru societate. Orice activitate 
practică fără o intelectualizare optimă a proceselor şi invers, orice activitate intelectuală fără corespondent 
raŃional în real, determină mai devreme sau mai târziu grave dificultăŃi în integrarea socială a copiilor. 

Lumea vizibilă nu este singura lume. Paralel cu ea există acea lume a imaginarului, prin care copilul se 
exprimă. ImaginaŃia copilului este o forŃă revelatoare care stimulează unitatea gândirii, îmbinându-i acŃiunea 
cu inteligenŃa şi acestea cu experienŃa lui artistică. Ea îi permite evocarea imaginilor şi angajează afecŃiunea 
şi sensibilitatea estetică, iar atunci când este însoŃită de elemente de creaŃie artistică are un mare rol educativ. 
Datorită ei, copilul devine o fiinŃă vie, cu o gândire vie, cu toate că imaginaŃia lui este mai puŃin bogată. De 
aceea, învăŃătorul are obligaŃia să o dezvolte, îndrumând elevii cu dragoste pe căile cunoaşterii artistice, 
pentru ca în faŃa unor aspecte ale vieŃii, imaginaŃia lor să descopere noi aspecte, noi nuanŃe, noi soluŃii. Cu 
ajutorul cunoştinŃelor dobândite şi cu al lumii care se agită în jurul lor, copiii îşi creează o  viziune pe măsura 
lor, având la bază creaŃia. La baza creaŃiei se află o observare temeinică a naturii, a lumii organice, vegetale 
şi a Cosmosului, a legilor care guvernează natura. 

Nu există copii necreativi; există doar copii mai mult sau mai puŃin blocaŃi. Orice copil poate deveni un 
bun creator şi îşi poate dezvolta această virtute de mic. O problemă principală a învăŃătorului creativ este 
găsirea unor modalităŃi de conjugare a generalului  cu individualui, cu unicitatea elevului. ÎnvăŃătorul trebuie 
să descopere  această unicitate a elevului , să o accepte şi să o dezvolte. El îndeplineşte o importantă latură a 
sarcinii sale, prin crearea premiselor necesare promovării creativităŃii elevului. Elevii trebuie să fie îndrumaŃi 
să dobândească o gândire independentă, toleranŃă faŃă de ideile noi, capacitatea de a găsi soluŃii noi, 
posibilitatea să critice constructiv. Dar înainte de toate, e important ca învăŃătorul  să fie creativ şi dornic de 
aventură. (Torrance, 1964)  

Creativitatea trebuie să se manifeste Ńinând cont de: direcŃionarea intereselor, antrenament şi  
oportunitate. Pentru un elev a fi creator înseamnă a fi capabil de a stabili legături artistice noi, neaşteptate  
între cunoştintele dobândite sau între acestea şi cele noi; înseamnă a face combinaŃii artistice cu o anumită 
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intenŃie. Copiii au capacitatea de a surprinde  şi de a  percepe senzaŃiile cele mai slabe; nuanŃele şi tonurile 
cele mai diferite. Ei trebuie ajutaŃi să dea semnificaŃie socială activităŃilor lor individuale. La nivelul ciclului 
primar, acest obiectiv se poate realiza prin dezvoltarea relaŃiilor interpersonale ale elevilor, fapt ce facilitează 
consolidarea unor modalităŃi psiho-comportamentale de atitudine socială. La orele de abilităŃi practice, elevii 
participă cu plăcere, cu energia specifică vârstei, dar, în acelaşi timp, acumulează valori morale şi estetice 
prin aceste activităŃi . 

ActivităŃile de creaŃie manuală în ciclul primar şi în familie urmăresc formarea capacităŃii de a se juca 
frumos, de a-i introduce pe copii în disciplina unei activităŃi. Ele dezvoltă capacităŃile copilului de a se 
concentra construind un obiect, de a simŃi bucuria şi demnitatea creativităŃii, prestigiul celui ce produce. În 
activitatea de stimulare a creativităŃii, prezintă interes asigurarea unor condiŃii favorabile apariŃiei interesului 
şi pasiunii, precum şi combaterea unor factori inhibitori, care pot împiedica manifestarea liberă a 
capacităŃilor, a atitudinilor şi a aptitudinilor unor copii. Un rol important îl are şi existenŃa unei ambianŃe 
creativ stimulative (tonică, optimistă, de calm, de bună dispoziŃie, de entuziasm şi de pasiune). Este vorba 
apoi de o atitudine creativă din partea învăŃătorilor şi a îndrumătorilor. 

Doresc să prezint câteva exemple de jocuri didactice pentru a demonstra că vârsta copilăriei este cea 
propice începerii antrenamentului  de dezvoltare a sensibilităŃii şi a facultăŃilor creatoare. 

ExerciŃii simple  pentru depistarea nivelului cretivităŃii elevilor din ciclul primar 
Cercetarea întreprinsă în scopul depistării particularităŃilor creatoare  la copiii de clasa a III - a, s-a 

desfăşurat sub forma unui studiu exploratoriu, neavând, totusi, pretenŃii de reprezentativitate. În acest scop, 
s-au aplicat elevilor tipuri de exercitii si jocuri, în care s-a pus accentul pe creativitate şi verificarea 
permanentă a nivelului atins de elevi privind aceste laturi. 

Acest experiment administrat elevilor a necesitat o activitate analitico-sintetică concretizată pe 
depistarea nivelului  gândirii creatoare pe baza exercitiiilor fizice, a jocurilor didactice, a construirii şi 
reconstruirii de obiecte. S-a pornit de la  construcŃii bazate pe exerciŃii simple, spre construcŃii bazate pe 
exerciŃii de îmbinare a mai multor tehnici de lucru, dând posibilitatea fiecărui elev să rezolve sarcinile pe 
baza puterilor sale. Elevii au creat jocuri, construcŃii, după modele date sau liber alese. 

Rezultatele obŃinute au fost apreciate comparartiv cu obiectele propuse, privind progresele copiilor în 
materie de cunoştinte, priceperi şi deprinderi. 

Prin rezolvarea sarcinilor din probele date, copiii şi-au antrenat întreaga activitate psihică şi au mobilizat 
gândirea cu toate operaŃiile ei : analiza, sinteza, comparaŃia, generalizarea, abstractizarea, fiind antrenaŃi 
factorii de bază ai creativităŃii : fluiditate, flexibilitate, originalitate. 

Proba I << CE REPREZINTĂ  ACESTE IMAGINI ? >> 
Această probă de tip figurativ constă în imaginarea mai multor obiecte pe care ar putea să le reprezinte, 

să le sugereze – figuri  incomplet structurate.(ex.: cilindru, formă de lacrimă, linie frântă deschisă). 
Poate cuprinde 3 itemi, iar instrucŃiunea pentru fiecare item este următoarea: 
<<Un coleg de-al tău a conturat şi a decupat  această figură. Ce crezi că a decupat el aici ? łine figura în 

cât mai multe poziŃii.>> 
Proba se aplică în timp nelimitat, individual, copiii captând sugestiile pe care le oferă decupările şi 

dezvoltându-le concret şi creativ. 
Proba a II-a <<DAłI UN TITLU TABLOULUI>> 
Această probă de tip figurativ-verbal constă în interpretarea cât mai variată  a unor tablouri. Ea cuprinde 

3 itemi. Tablourile sunt realizate prin decuparea şi lipirea mai multor figuri, astfel încât să se obŃină scene 
din diferite poveşti mai puŃin cunoscute de către elevi. Temele sunt variate: din activitatea de zi cu zi, din 
lumea basmelor, din lumea vieŃuitoarelor. InstrucŃiunea pentru fiecare tablou este următoarea: <<Priveşte 
acest tablou. Ce crezi că reprezintă el ? Încearcă să dai cât mai multe tiluri potrivite!>> 

Proba se aplică individual, în timp nelimitat. Se creează astfel punŃi între limbajul verbal şi limbajul 
plastic (vizual). 

Proba  a III-a <<CONSTRUIłI  ÎN CONTINUARE>> 
Această probă este de tip constructiv-figurativ şi constă în conturarea, decuparea şi lipirea a cât mai 

multor obiecte, pornind de la aceeaşi formă de bază.  
Proba conŃine 3 itemi. InstrucŃiunea pentru fiecare item este : <<PriviŃi această figură realizată de un 

coleg de-al vostru. Gânditi-vă la un obiect  pe care îl puteŃi realiza pornind de la această figură ca parte. 
ConturaŃi şi decupaŃi, apoi lipiŃi elementele sau figurile pe care le doriŃi pentru a construi obiectul la care v-
aŃi gândit, realizând cât mai multe obiecte pornind de la aceeaşi figură. 

Cele trei figuri alese sunt :☺  o spirală; 
                                         ☺  un cerc;    
                                         ☺  două dreptunghiuri egale; 



 

343 
 

Proba se aplică colectiv, pe grupe, în timp limitat de 30 minute. 
Jocuri didactice pentru  stimularea spiritului  creator şi a imaginaŃiei creatoare 
Exemple de jocuri în abilităŃile practice 
1001 FIGURINE 
OBIECTIVE: dezvoltarea fluidităŃii, a flexibilităŃii şi a originalităŃii, dezvoltarea deprinderii de a 

modela corect. 
SARCINA DIDACTICĂ: încadrarea sferelor de plastilină în cât mai multe construcŃii originale, fără a 

modifica forma de sferă. 
MATERIALE DE LUCRU: plastilină în diferite culori, paie pentru suc (simple sau arcuite). 
DESFĂŞURAREA JOCULUI: 
          Copiii au pregătite plastilina şi paiele. ÎnvăŃătorul cere copiilor să încălzească plastilina în mâini 

prin frământare, apoi, prin  mişcări circulare, să  modeleze o sferă. Mişcarea circulară se realizează cu 
palmele faŃă în faŃă. Se cere apoi copiilor să asambleze sau să combine paiele cu sfera modelată, astfel încât 
să rezulte personaje din poveşti sau  viaŃa de zi cu zi, animale etc. 

PROFILURI CARAGHIOASE 
OBIECTIVE: dezvoltarea imaginaŃiei creatoare, a spiritului de inventivitate a elevului, stimularea 

umorului; 
SARCINA DIDACTICĂ: realizarea de profiluri umane; 
MATERIALE DIDACTICE: 8 cm de sârmă flexibilă sau  o bucată dintr-un de rest de  lănŃisor, o coală 

de hârtie desenată  cu profiluri incomplete. 
DESFĂŞURAREA JOCULUI : 
            ÎnvăŃătorul împarte copiilor două sau trei profiluri incomplete. Pe o foaie, învăŃătorul desenează 

o pălărie, o şapcă sau  o bonetă, părul, o ureche şi un ochi. 
Restul componentelor feŃei (nasul,gura, barbia) vor fi construite de copii, cu ajutorul  lănŃişorului sau a 

firului de sârmă flexibilă. Se constată faptul că elevii realizează cele mai groteşti, mai umoristice profiluri, 
creând astfel personaje din lecturile citite sau din filmele de desene animate vizionate de ei. 

FIINłE FANTASTICE 
OBIECTIVE: sesizarea, invocarea sau crearea diferenŃelor într-o mulŃime de alternative care puteau fi 

părŃi dintr-un întreg sau cauze; dezvoltarea imaginaŃiei creatoare. 
SARCINA DIDACTICĂ: realizarea de fiinŃe fantastice. 
MATERIALE: forme geometrice, desene cu părŃi de animale, foarfecă. 
DESFĂŞURAREA JOCULUI 
ÎnvăŃătorul prezintă câteva cartonaşe pe care sunt desenate: un cap de peşte, corpul unei păsări, 

înotatoarele unei gâşte, trompa unui elefant, o coadă de peşte, un triunghi, un dreptunghi, partea dorsală a 
unui cal, o creastă de cocoş, coadă de pisică etc. Fiecare copil va trebui ca, în timp ce le priveşte, să aleagă 
din mai multe posibilităŃi pe aceea care pare cea mai potrivită alegere pentru a realiza o compoziŃie, în care 
părŃile să se completeze reciproc pentru a reîntregi forma. Decupează pe conturul fiecarei imagini, urmând să 
alăture părŃile la care s-au gândit, astfel încât să se formeze compoziŃia dorită. Din exerciŃiul-joc prezentat, s-
a desprins posibilitatea copiilor de a combina în multiple variante, deosebit de original părŃile date. 

Plecând de la această caracteristică de seriozitate a activităŃii ludice, dar şi de vis,  de care se apropie de 
asemeni jocul, s-au realizat fiinŃe sau lucruri fantastice, alcătuite din elemente disparate, dar cunoscute. Acest 
tip de exerciŃii a subliniat posibilitatea de a dezvolta şi educa capacitatea copilului de a împlini şi îmbogăŃi 
forma dată, urmărind antrenarea originalităŃii, flexibilitatea, sensibilitatea la aplicaŃii, precum şi umorul. 

HAI SĂ CONSTRUIM ! 
OBIECTIVE: dezvoltarea îndemânării manuale, a imaginaŃiei creative, a flexibilităŃii şi a originalităŃii. 
SARCINA DIDACTICĂ: construirea unor fiinŃe şi animale din diferite materiale din natură. 
MATERIALE: frunze verzi, muşchi de pământ sau licheni, ramuri de diferite grosimi şi lungimi, coji de 

nucă, căpăcele de ghindă, sârmă subŃire, lipici, fire de rafie sau de sfoară. 
DESFĂŞURAREA JOCULUI: 
Copiii pregătesc toate aceste materiale din natură. Li se cere să construiască fiinŃe (personaje din poveşti 

sau din desene animate, din filme sau din realitate). AtenŃia lor va fi orientată mai mult spre posibilitatea de 
combinare şi pe realizarea acestor combinaŃii prin lipire, înnodare, înfăşurare şi legare cu sârmă. În urma 
aplicării la clasă a acestui joc, am avut bucuria de a constata că elevii au realizat foarte multe construcŃii: un 
soldat, un vânător cu puşcă, o căprioară, un porc etc. 

Aceste personaje s-au dovedit a fi adevarate jucării pentru petrecerea timpului liber.  
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MODALITĂłI DE STIMULARE A CREATIVITĂłII 
 

                                                 ÎnvăŃătoare  Natalia  Boldurescu 
                                                                  Şcoala Primară nr. 9 Chişinău, Republica Moldova 

 
„Ideile bune şi  inovaŃiile trebuie să fie aduse la viaŃă 

printr-o răbdare plină de curaj” 
(Hyman Rickover) 

   
Preocupările  numeroase  pentru  studiul creativităŃii, pentru găsirea şi utilizarea unor metode 

de antrenare şi dezvoltare a creativităŃii, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de cerinŃele 
sociale actuale şi de viitor. Atât în prezent cât şi în viitor, oamenii, indiferent unde trăiesc, se 
confruntă cu schimbări socio-politice, ecologice, ştiinŃifice, tehnologice, a căror depăşire presupune 
un grad înalt de creativitate. Doar cunoscând aptitudinile şi abilităŃile reale ale copilului, învăŃătorul 
este  în stare să dezvolte şi să perfecŃioneze personalitatea lui. Veriga de cea mai mare  importanŃă 
în procesul instructiv- educativ în şcoală o constituie dezvoltarea liberă, armonioasă şi formarea 
personalităŃii creative. 

Abordând problema creativităŃii, am considerat necesar să cercetez geneza ei, deoarece pe 
parcursul  întregii sale istorii s-a acordat atenŃie, într-o măsură mai mare sau mai mică, funcŃiilor ei 
educative şi instructive. 

Creativitatea este una dintre caracteristicile cele mai importante ale personalităŃii. Rezultatele 
creaŃiei se regăsesc în tot ce ne înconjoară: în ştiinŃe, în arte, în toate invenŃiile civilizaŃiei. 

Predispunerea pentru creativitate este o manifestare superioară a naturii umane, tendinŃa de a 
crea ceva nou, original este o calitate care se poate manifesta în orice sferă a activităŃii umane. 
Dimensiunea şi rezultatele creaŃiei pot fi diverse, însă orice  creaŃie aduce cu sine ceva inedit. 

Creativitatea se află în strânsă legătură cu intelegenŃa, dar nu se reduce la ea. Conceptul de 
creativitate nu este pe deplin elucidat. Creativitatea este o formaŃiune complexă care angrenează 
personalitatea în ansamblul său cu unele trăsături (intelegenŃa, gândirea, perseverenŃa, încrederea în 
sine etc.). 

Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică. Din acest 
motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităŃii 
omeneşti. Tocmai de aceea, creativitatea trebuie să devină un atribut esenŃial al tuturor realizărilor 
de valoari materiale sau spirituale. 

Termenul de creativitate a fost introdus în psihologie de G. W. Allport. În opinia lui, 
creativitatea nu poate fi  limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare a personalităŃii, 
respectiv la aptitudini (intelegenŃă), atitudini sau trăsături temperamentale. 

Una dintre modalităŃile de dezvoltare a creativităŃii la orele de limba română este compoziŃia. 
V.A. Nicolschii notează „o compoziŃie este procesul şi rezultatul muncii elevului asupra temei 
propuse de învăŃător şi a muncii învăŃătorului”. În această difiniŃie este subliniată teza importantă 
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pentru metodică despre faptul că munca elevului depinde de felul în care e dirijată de către 
învăŃător. Deci, putem vorbi despre două varietăŃi principale de compoziŃii practicate: 
I. Legate de studierea literaturii; 
II. CompoziŃii pe temă neliterare. 
Elevii de azi preferă compoziŃii pe teme abstracte. Conform cercetării, am  ajuns la concluzia 

că, fiind  întrebaŃi „Pe ce temă ai vrea să scrii o compoziŃie?”, 80-98% din elevi   au indicat temele 
libere sau abstracte, deoarece drept material pentru ele serveşte însăşi realitatea.  Aceste teme lasă 
autorului o libertate mare în exprimarea atitudinii sale faŃă de lume şi viaŃă şi nu-l limitează în 
alegerea materialului concret pentru ilustrarea gîndurilor şi sentimentelor. 

Lucrul asupra compoziŃiilor oferă învăŃătorului posibilităŃi „de a deschide ochii copiilor spre 
lume”, de a le îmbogăŃi sufletul, emoŃiile, intelectul. Dar să examinăm un şir de priceperi,  care-i 
sunt necesare elevului în procesul de lucru asupra celor mai diverse compoziŃii: 

Tema compoziŃiei: 
La prima etapă de lucru îi învăŃ pe elevi să pătrundă în conŃinutul temei formulate, să-i 

determine limitele, avînd ca bază citatul „Cuvintelelor să le fie strîmt, iar gîndurilor larg.” 
(N.A.Necrasov) 

Ideea principală: 
Ideea operei artistice poate fi exprimată direct, nemijlocit de către autor sau prin replica unui 

personaj. Le insuflu elevilor ideea că munca lor se aseamănă cu munca scriitorului asupra operei, 
pentru a-i face să înŃeleagă, că orice activitate de elaborare a compoziŃiei este o activitate creatoare. 

Adunarea materialelor: 
Priceperea de a găsi materialul util, a fixa şi a face uz de el în munca creatoare. Succesul la 

selectarea materialului pentru compoziŃii depinde de modul în care elevii ştiu să facă observări. 
Dacă nu au formată o asemenea pricepere, materialele lor vor fi lipsite de conŃinut, iar compoziŃiile 
vor fi neinteresante. Iată de ce sarcina principală o constituie dezvoltarea spiritului de observaŃie la 
elevi. 

Sistematizarea materialului: 
Priceperea de a sistematiza materialul este complicat. A sistematiza materialul înseamnă:  
• a selecta din cele adunate ceea ce, într-adevăr, e necesar pentru dezvăluirea temei şi a ideii 

principale a textului; 
• a face o anumită ordine în material; 
• a  determina consecutivitatea în care va fi folosit materialul, legătura dintre părŃi. 
Perfectarea: 
Odată ce copii nu cunosc chiar şi cele mai elementare procedee  de perfectare a materialului, 

lucrarea transcrisă nu se deosebeşte, de regulă, de cea din maculator decât printr-un scris mai 
îngrijit, însă nu vei găsi în maculator nici o urmă de redactare sau de corectare. Citind maculatorul, 
elevii uneori încearcă în acelaşi timp să corecteze greşelile observate. Principalele lacune ale 
compoziŃilor de multe ori rămân totuşi neobservate de către elevi.  

Epoca contemporană are nevoie de un om inventiv, explorator, îndrăzneŃ, cu o gândire 
creatoare. De aceea,  încerc să creez în cadrul lecŃiilor astfel de situaŃii, în care elevii să simtă 
necesitatea şi dorinŃa de a-şi exprima ideile. 

La lecŃiile de limbă română urmăresc  realizarea mai multor obiective: 
� Formularea corectă a enunŃurilor; 

se, harnic, soarele, odată, Omul, cu, deşteaptă. 
Omul harnic se deşteaptă odată cu soarele. 

� Utilizarea normelor de ortografie şi de punctuaŃie învăŃate; 
ScrieŃi ortograma corectă: sa, s-a: 
Frunza ... desprins de ramură. Buna ... prietenă a rămas întristată. ... întristat şi copacul. 

� Utilizarea corectă a rimei; 
Se dau cuvintele de reper :furnică, grăunte-munte, poate–spate, seara-moară. 
O furnică cât un dinte  
A tîrît la casa sa  
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Un grăunte cât un munte.  
� Alcătuirea unor texte coerente (scurte povestiri) 

 „Fluturaşii iernii” , „Jocurile de iarnă” etc. 
� Dezvoltarea limbajului prin alcătuirea enunŃurilor: 

 Alcătuieşte propoziŃii în care cuvântul „sare” să aibă înŃelesuri diferite (de bucătărie, de 
lămîie, acŃiune). 

   Pentru a stimula creativitatea, utilizez următoarele exerciŃii: 
1. daŃi un final nou textului propus; 

 „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă:  
„... După ce a ieşit şi ultimul iezişor din burtica lupului, toŃi patru au plecat bucuroşi la odihnă la 
mare. Aici au petrecut cele mai frumoase zile.” 

2. AlcătuiŃi un text pornind de la un obiect sau de la cuvintele:  
Primii fulgi 

    Într-o dimineaŃă norii grei ca de plumb au apărut pe cerul senin. Văzduhul s-a umplut de o 
grămadă de steluŃe mici, albe, strălucitoare. Erau primii fulgi de nea. Pluteau în zbor legănat. În 
scurt timp mantia albă, moale şi pufoasă a îmbrăcat casele, pomii, strada. 

3. CompletaŃi propoziŃiile cu cuvinte potrivite (însuşiri, acŃiuni); 
Rigla 

    De riglă avem nevoie la ...., ... ,... . Cu ajutorul ei tragem... Pe o parte a riglei sunt marcate ... 
şi.... Rigla  mea e făcută din ... de culoare ....  Ea e îngustă şi are lungimea de ... cm. 
4. Completează propoziŃiile cu cuvinte ce rimează: 

              În ogradă la ... 
              Ninge cu .... 

5. AlcătuiŃi povestiri, poveşti cu tema – întrebare :”Ce s-ar întâmpla dacă...” 
   Dacă aş fi un fulg de nea, aş vrea să cad în ograda GuguŃă. DimineaŃa când se va trezi , 
împreună cu prietenii să construiască cel mai înalt turn de pe care să vadă împrejurimile satului. 
   Un bun cadru didactic este acela,  care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, 
având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanŃe, să confere predării 
flexibilitate şi mai multă eficienŃă. Un stil modern şi actual este cel creativ, receptiv la ideile şi 
experienŃele noi, manifestând îndrăzneală, mai multă independenŃă în gîndire şi acŃiunea cu 
capacitatea de a-şi asuma riscuri şi dispus să încerce noi practici, noi procedee. Prezint câteva 
exemple ale tehnicilor, strategiilor şi activităŃilor de învăŃare creativă, utilizate personal în cadrul 
orelor de limbă română, care ajută elevii la stimularea creativităŃii. 

• Explozia stelară  
 La predarea povestei “Fata babei şi fata moşneagului“ după Ion Creangă.            
                             Cum? (leneşă, urâtă, Ńâfnoasă) 

 
 
  
      

 Când a primit lădiŃa?                                           De ce a fost pedepsită?             
 (după ce a ajutat             Fata babei                     ( pentru lene, neascultare) 
  Sf. Duminică)                                                  
 
                         
 
              Unde era paharul?        Pe cine întâlneşte în cale? 
                (la fântână)                  (căŃeluşca, cuptorul,  
                                                    părul, fîntîna) 
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• Ciorchinele: „Grămăjoara” după Ion DruŃă: 

FAMILIA

armonie

membri

activităŃi

Sentimente, 
relaŃii

locuinŃă

mamă

   tată

bunici

ajutor

copii

respect

dragoste

sat

oraş

bunătate

unitate

colaborare

bunicbunică

servirea 
mesei

dormit

evenimente

excursii

plimbări

fraŃi

surori

sărbători

cartier

stradă

curăŃenie

dormit

 
• Sinelg: „Motanul încălŃat” după Charles Perrault: 

În urma analizei tabelului, extragem expresiile necunoscute, se explică şi le includem în 
enunŃuri.   

• Tehnica cubului – descrie, compară, asociază, analizează, aplică, găseşte argumente pro şi 
contra. Cubul are 6 feŃe, pe care sînt scrise, verbele ce numesc operaŃiile de gândire:  

1. Descrie! – Cum este Albă ca Zăpada? 
2. Compară! – Cu care dintre poveşti este asemănătoare? 
3. Aplică! –  Care fapte sunt utile? 
4. Argumentează pentru şi împotrivă! – E bună sau rea? De ce? 
5. Analizează! – Cum a procedat mama vitregă? 
6. Efectuează! – Alcătuieşte tu un final nou. 
• Diagrama Venn  
   Se cere copiilor să aşeze in cercuri, numele personajelor din poveştile „Cenuşăreasa”,şi Albă  

ca Zăpada”, apoi propun copiilor să aşeze în spaŃiul albastru şi violet deosebirile, şi completând  
zona de intersecŃie cu elementele comune. 

 
                                                 
 
                                      Deosebiri                      Deosebiri 
                                                        Asemănări  
 
 
 
 
 
În urma completării diagramei elevii primesc sarcina de a alcătui o poveste pe baza 

asemănărilor personajelor. Povestea alcătuită este anexată în portofoliu Mapa pentru compoziŃii.  

� (cunosc) +(ceva nou) - (diferă de ce ştiu) ? (vreau lămurire) 

 personajele  Pe lăngă motan fiul cel mic 
a mai primt şi un sac. 

 CizmuliŃele au fost 
cumpărate 

 Motanul se puse 
pe treabă. 
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Aici sînt incluse compoziŃiile legate de studierea literaturii şi pe teme neliterare, însoŃite de imagini 
colorate de elevi. 

• Cinquain: La finele modulului VIII „Fluturaşii iernii”, le-am propus elevilor să alcătuiască 
poezii de cinci versuri. 
Exemplu:  Fulgii                                                  Iarna 
                 Albi, pufoşi                                          Rece, lungă 
                 Zboară, plutesc, zînbesc                      Acoperă, îngheaŃă, bucură 
                Ocolind căldura copiilor jucăuşi          Copiii ridică cetăŃi uriaşe 
                Albine.                                                  Bucurie 

Un supot primordial la dezvoltarea creativităŃii în ciclul primar îl are şi jocul didactic. Unul din 
jocurile cele mai practicate de mine la dezvoltarea creativităŃii îl are jocul „Sacul cu dorinŃe”. În 
rezultatul căruia la modulul „Ce poveste...” propun elevilor să scrie o dorinŃă care să le 
îndeplinească Zîna cea Bună. 

Eu aş vrea ca Zîna cea Bună să-mi aducă un set de rechizite pentru arta plastică. 
• Acrostihul:  Îl practic la finele fiecărui modul: 
                 Interesantă                         Populară 
                 Albă                                   Originală 
                 Rece                                  Veselă 
                 Ninge                                 Educativă 
                 Aspră                                 Sentimentală 
                                                           Tristă 
                                                           Enigmatică 
Această tehnică îi pune pe copii să folosească dicŃionarul, astfel îmbogăŃindu-le vocabularul. 

      Trăim într-o lume ce se schimbă mereu, deaceea este necesar de a cultiva la copii trăsturi 
cum ar fi curiozitatea, admiraŃia, gândirea critică, spontaneitate şi plăcerea în experienŃele estetice. 
      Marele pedagog Maria Montessori spunea: ”Dascălii cu adevărat înzestraŃi sunt cei care îşi 
aduc clasa la stadiul în care să poată spune: Fie că sunt de faŃă ori nu, clasa îşi continuuă 
activitatea. Grupul şi-a cîştigat independenŃa.” Acest stil de lucru şi metode utilizate îi ajută pe 
copil să se adapteze la noile condiŃii şi îi orienteze spre a-şi dezvolta gândirea, spre a învăŃa în mod 
intelegent, eficient, creativ, devenind astfel  subiect  activ al învăŃării indiferent de formele de lucru 
aplicate: individual sau în grup.     
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DEZVOLTAREA SPIRITULUI  DE OBSERVAłIE  AL ELEVILOR ÎN CADRUL 
LECłIILOR DE MĂIESTRIE ARTISTICĂ  

 
Profesor  Larisa Carp, 

Şcoala Primară nr.9 Chişinău  
Republica Moldova 

 
Arta teatrală are o importantă semnificaŃie educativă. În scenă elevul, chiar şi cel mai timid, sau 

cel ce se crede nu prea „frumos” la chip, îşi poare  exprima sentimentele, gândurile şi aspiraŃiile 
sale. Teatrul în şcoală  are menirea forma şi dezvolta la elevi personalitatea, ai influenŃa să creadă în 
puterile sale, să treacă de unele bariere psihologice în comunicarea cu semenii săi sau cu maturii. 
Copii se bucură de cuvîntul artistic.  El are puterea de a schimba lumea. Această misiune aparŃine 
cadrelor didactice, care educă viitoare generaŃie pentru viaŃă.  Căci teatrul după cum se ştie este o 
viaŃă.  

Transformările social-economice cît şi reforma învăŃămîntului din Moldova, au generat noi 
valori şi relaŃii valorice. De aceea, în numărul problemelor prioritare, se înaintează educaŃia 
axiologică (educaŃia pe valori estetice, adică – educaŃia pe valori pentru valori). 

La temelia educaŃiei axiologice stau arta plastică, literatura, muzica, coregrafia, arta teatrală . 
CerinŃele de bază ale învăŃămîntului general au conturat obiectivul care constă în formarea educaŃiei 
estetice, sarcinile de bază fiind: sarcini etico-estetice (atitudine estetică), sarcini artistice creative 
(gîndire imaginară, imaginaŃie creativă), sarcini ale mijloacelor de exprimare (limbajul dansului, 
pantomimei, mişcării scenice). 

Prin intermediul cîtorva tipuri de activitate, şi anume: percepŃia creaŃiilor literar-artistice, 
muzicale, coregrafice, de interpretare şi de creativitate proprie, direcŃionate la formarea 
cunoştinŃelor, capacităŃilor, atitudinilor, se constituie educaŃia axiologică a elevilor.  

EducaŃia artistică care, cu regret, este considerată mai mult ca conştientizare teoretică decît ca 
realizare practică largă – este una din principalele laturi a formării unei personalităŃi culte, cu înalte 
aspiraŃii morale şi spirituale şi trebuie plasată, binemeritat, în rîndul disciplinelor de studii. Omul, 
personalitatea umană este reflectată prin cuvînt, cum gîndeşte, aşa vorbeşte…„... învaŃă-te să 
pronunŃi aşa precum e scris, pătrunde în esenŃa spiritului cuvîntului şi frazei scrise  şi vei vorbi 
româneşte, melodios, dulce, clar şi expresiv!”(Veniamin Apostol, regizor, actor, profesor, 
Republica Moldova).    

Paralel cu disciplinele de bază, conform Planului individual al şcolii, clasele cu profil teatral 
studiază şi   disciplinele „arta vorbirii” şi „bazele măiestriei artistice”. Cursul „Arta vorbirii” e 
conceput ca o intenŃie de perfecŃionare şi cizelare a „tehnicii exterioare a vorbirii” şi a „expresiei 
artistice a cuvîntului” ce duce spre un echilibru perfect între respiraŃie, voce şi rostire, spre o vorbire 
clară, simplă, cu sens de naturaleŃe. 

Obiectivul disciplinei de artă a  vorbirii este de a inspira tinerei generaŃii dragostea faŃă de 
limba vorbită prin intermediul expresiei artistice a cuvîntului, dezvoltîndu-i limpezime în gîndire şi 
claritate în vorbire. 

 Cursul cuprinde trei compartimente, care se studiază concomitent pe parcursul celor patru 
ani de studii, începînd cu exerciŃii simple, care cu fiecare an de studiu, devin mai complicate şi mai 
desfăşurate: 

1. Tehnica vorbirii scenice; 
2. Logica vorbirii scenice; 
3. Lectura artistică.  
„După cum în limba scrisă există legi ortografice generale, cărora trebuie să li se supună 

orice scriitor, tot astfel în limba vorbită există nişte legi fonetice şi ortoepice, cărora trebuie să li se 
supună toŃi acei care vorbesc în public” (Sandina Stan).  

La orele de artă a vorbirii orientez elevii să vorbească flexibil, lejer, expresiv, nuanŃat şi cult, 
modelez şi perfecŃionez dicŃiunea. Astfel, posedând o liberă comunicare, elevii fac primii paşi spre 
descătuşarea lumii lor interioare. 
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La orele de măiestrie artistică, ca elevul să perceapă teatrul ca un domeniu de activitate (să 
joace un rol), să fie capabil să redea o stare emoŃional-psihologică, caracteristică întocmai 
personajului pe care trebuie să-l joace, conform piesei, practic studii ce dezvoltă imaginaŃia. 

Lucrând asupra unui personaj, asupra imaginii lui scenice, elevul trece prin mai multe etape de 
pregătire a acestui personaj. Dar  ca elevul să intre în „pielea” eroului, să acŃioneze în condiŃiile 
propuse de autor, sunt necesare studierea şi antrenarea elevilor într-un ciclu de exerciŃii sau studii, 
care ajută la obŃinerea stărilor afective ale personajului care urmează a fi jucat şi modalităŃile lui de 
comportament în anumite împrejurări. 

Între modulele  „Eu în condiŃiile date” şi  „Lucrul asupra rolului” este o cale de trecere care se 
numeşte „Spiritul de observaŃie”. Marii maeştri de teatru considerau acest capitol unul din cele mai 
importante în specialitatea de actor. În plus, la un viitor actor e necesară formarea unei deprinderi 
de a observa activ viaŃa cotidiană. 

E.V.Vahtangov, mare maestru rus al scenei spunea: „E necesar a „intra” şi a „asculta” 
lumea. Trebuie să-Ńi apleci urechea artistică şi să –i asculŃi forfota. Contemplează lumea cu toată 
firea artistică. E necesar să înveŃi a observa şi a reda în scenă cele mai interesante, mai tipice 
trăsături care exprimă esenŃa şi conŃinutul realităŃii ce ne înconjoară. Să observi sistematic 
caractere, maniere, deprinderi, să surprinzi trăsături de caracter, să observi particularităŃi 
deosebite în comportament şi în vorbirea oamenilor ce ne înconjoară. Să poŃi nu numai să 
povesteşti despre aceea ce ai văzut dar şi „să treci prin sine”, „să-Ńi mai imaginezi încă ceva, şi 
justificând interior cele văzute, a trece de la povestire la realizarea în scenă, adică a demonstra 
observările sale”. 

Când le propun elevilor să facă observări asupra omului,  nu e neapărat ca el să observe omul 
„întreg”. La început propun elevilor să urmărească o anumită trăsătură de caracter a omului, apoi să 
extindă nu caracterul, ci ceva tipic acestei persoane. În final chipul persoanei va deveni cunoscut.  

Nu trebuie să confundăm imitarea exterioară a obiectului, adică formală, cu trăirea adevărată. 
Pentru aceasta e necesar să adăugăm la observaŃii noi fantezii, imaginaŃii, să le „trecem prin sine, să 
facem „observaŃiile” să devină personale, să şi le atribuie. Dacă elevii o să poată „să prindă” 
armonia exteriorului şi interiorului în contopirea lor, atunci demonstrarea observaŃiilor va fi reuşită. 
E necesar să Ńinem minte: observând viaŃa, ne dezvoltăm creaŃia artistică. Când elevul îşi 
demonstrează observaŃiile, el demonstrează deja „o mică piesă de teatru”.  

Elevii vizitează diverse locuri publice  în căutarea observaŃiilor, ei urmăresc viaŃa, îşi lărgesc 
orizonturile, acumulează practică de viaŃă. Marele regizor rus B.E.Zahava sublinia: „Legea 
oricărei creaŃii artistice spune: arta e oglindirea şi cunoaşterea vieŃii, neştiind viaŃa, nu poŃi crea”. 

Tot ce ne înconjoară sunt obiecte ale observării. În experienŃa mea de profesoară,  avertizez 
elevii, să evite demonstrarea  observării scenelor complicate din viaŃă, adesea cu text. Conform legii 
dialectice „de la simplu la compus”, eu recomand elevilor să efectueze observări mai întâi asupra 
oamenilor:  

 1. Să observe mersul diferitor oameni, atenŃionând că după mers se pot aprecia caracterul, 
profesia. De exemplu, cum merge o dansatoare, un militar sau sportiv. AtenŃionez elevii că  trebuie 
să pătrundă în esenŃa caracterului omului pe care îl observă şi îl imită. 

2. Să observe, de exemplu, cum oamenii culeg un număr de telefon  şi cum vorbesc la telefon, 
cum scriu, citesc etc. Elevii trebuie să observe tot ce le pare interesant, neobişnuit, caracteristic 
acestor oameni şi să demonstreze prin acŃiuni.  

3. Se pot observa şi particularităŃile de vârstă. Deseori elevii îşi imită buneii. Cu părere de rău, 
azi copiii imită bătrâni cerşetori, solitari, boschetari, pe care îi observă în stradă, de asemenea 
observă  oameni obezi (poate cândva vreun elev va juca rolul lui Lamme Gudzac din „Til 
Ulenşpighel” de Şarl de Coster). AtenŃionez, astfel,  elevii, că nu e cazul să demonstreze mersuri 
patologice, mersul oamenilor bolnavi (şchiopătare, epilepsie, boala Parchinson).  

La prezentarea  unui  mic studiu, învăŃ elevii să nu rateze nici cele mai mărunte şi minuŃioase 
detalii, fiindcă din ele se formează caracterul (rolul, chipul care conŃine cele mai expresive detalii şi 
trăsături).  



 

351 
 

Oamenii au anologii cu animalele. Fiecare animal, fie domestic sau sălbatic, are caracterul său. 
Am vizitat cu elevii Grădina Zoologică. Elevii, poate, au observat la leul din cuşcă nu furie, ci 
invers, umilinŃă. Ochii maimuŃei, de obicei, veseli, devin neaşteptat trişti. Las elevii să deducă de ce 
aşa se întîmplă. Poate că de aceea leului şi maimuŃei le este rău în cuşcă, sunt animale triste, sunt 
singure. Oamenii au anologii cu animalele.  Astfel, ei compară:  e şiret ca vulpea, sprinten ca 
pantera, semeŃ ca leul, „veninos” ca şarpele, rău ca un câine, flămând ca un lup, gingaş ca un 
motănaş etc. 

Elevul va prezenta observările sale după un animal domestic sau sălbatic, utilizând nu numai 
plastica acestui animal, dar şi caracterul lui. Totul depinde de mediul în care există. De exemplu, 
câinii, care se plimbă în jurul nostru, sunt foarte diferiŃi. Iată păşeşte o doamnă, alături de ea un 
pudel, care poartă o jiletă viu colorată, pe cap o fundă roşie, chiar şi pe lăbuŃe cizmuŃe. Împreună 
cu un domn elegant, se plimbă şi semeŃul dog. Mersul lent, privire mândră. Iată un căŃeluş mic de 
cameră, aleargă agitat, gălăgios. Iată un câine de stradă. El n-are stăpân, e flămând, de aceea cere 
de la trecători – el e blând, trist... iar un alt câine de stradă, din cauza lipsurilor, e rău, hârâie la 
toŃi trecătorii – se răzbună pentru viaŃa lui de câine. CâŃi câini atâtea caractere. ToŃi veŃuiesc 
diferit, şi diferite condiŃii le formează caracterul. 

Principalul este atitudinea artistică faŃă de cerinŃa artistică, a şti să observi şi să fantezezi, să 
imaginezi pentru a prezenta miezul chipului.  

În afară de oameni, animale, păsări, insecte,  ne  înconjoară o mulŃime de obiecte de uz casnic 
(tigăi, ceşti, scaune, fotolii, foarfece, ac cu aŃă  etc.), rechizite şcolare (pixuri, cărŃi, penare, radiere 
etc.), diverse plante ( urzica, trandafirul, păpădia, narcisul etc.), produsele alimentare (cârnăciorul 
fiert sau prăjit, castravetele proaspăt sau murat, pârjoala la abur, jeleul etc.) Propun elevilor să 
urmărească aceste obiecte şi să-şi închipuie caracterul lor. De exemplu: 

1. Ceaşca care stă în servantă, poleită, de porŃelan, din care se bea „o dată în o sută de ani” şi 
ceaşca cea obişnuită, din care se bea în fiecare zi, şi are marginea ştirbită, fără toartă. Fără îndoială, 
aceste ceşti, personalizate fiind, au şi caractere diferite, ele  stau pe diferite „trepte sociale”. 

2. Un fotoliu masiv de piele, în care s-a aşezat o fetiŃă mică,  apoi o doamnă plină... 
 3. Trandafirul.  Observăm frumuseŃea, măreŃia „ regelui florilor”, e neaccesibil (ghimpii!). 
4. Urzica care urzică e comparată cu caracterul unei persoane.  
5. Castravetele murat e comparat cu caracter „acru” al unui om. 
6. Pîrjoala la abur – ei îi este cald, e leneşă, grasă, iar carnea bătută e obosită, abia răsuflă (a 

fost bătută cu ciocanul!) 
Observănd obiecte ce ne înconjoară şi gîndindu-le chipul, elevul e pus în situaŃie  să se 

gândească şi la exteriorul acestui obiect, la detaliile costumului, la recuzită (de exemplu ceaşca de 
porŃelan va avea pe cap o coroniŃă aurită).  

Observările,  îndeosebi, cele după animale, se prezintă în încălŃăminte moale (doar nu o să 
prezinŃi pisica în papuci tari). Pentru plasticitate elevii poartă încălŃăminte moale, tricou sau 
îmbrăcăminte sportivă. E necesar ca  elevul să-şi gândească chipul până la  sfârşit, să nu-i scape 
niciun detaliu. 

Pentru a se deprinde să facă observări sistematice şi ca aceasta să devină o obişnuinŃă, propun 
elevilor să selecteze cele mai interesante observări şi să le fixeze  în „Agenda de observări”.  

Lucrez asupra înscenării poveştii „Capra cu trei iezi” într-o variantă contemporană adaptată de 
Maria Muradu- Anton. Cei trei iezi, respectiv Stop, Zdup şi łup. Deja după numele lor poŃi ghici 
caracterul. Stop e un ieduŃ cumpătat, ascultător, învaŃă bine şi cu uşurinŃă, deşi fraŃii îl numesc 
tocilar şi enciclopedist. Elevul care-l joacă pe Stop s-a inspirat chiar după fratele său propriu, 
acela e mereu cu o carte în mână, poartă ochelari, e cumpătat la vorbă. Zdup este iedul cel 
mijlociu. El crede că, odată cu naşterea iedului mezin, mama-capră îl iubeşte mai puŃin. De aceea 
mereu face pozne pe la spatele frăŃiorilor, apoi dă vina pe ei, este puŃin răutăcios. Observările 
făcute anterior le-au fost foarte utile (copii ce merg cu părinŃii pe stradă, la magazin, în transportul 
public, comportatea lor în diverse situaŃii), łup – iedul mezin, alintuşul familiei. Lui i se permite tot 
şi,  dacă ceva nu e pe placul lui, Ńopăie şi face capricii.  
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Consultînd „Agenda observaŃiilor”, elevul alege observaŃia reuşită prin care a găsit o 
caracteristică convingătoare, logică comportării, logică  acŃiunilor pe care mai târziu expresiv o 
realizează în scenă. 

Propun  elevilor să-şi închipuie o fiinŃă care nu există în natură, dar care are un nume, un 
caracter născocit şi o înfăŃişare adecvată. Cum arată acest chip, ce poartă, cum se mişcă, ce sunete 
scoate, cu ce îi place să se ocupe. Cine ştie, poate fiinŃa închipuită de elevi, în viitor va deveni un 
„erou” cunoscut.  

Propun elevilor să deseneze personajele închipuite în diverse situaŃii. Elevii cu plăcere îşi 
demonstrează observaŃiile şi personajele închipuite. Sarcina mea este de a selecta cele mai expresive 
din ele, a-i ajuta elevului să-şi dirijeze imaginaŃia în direcŃia corectă, bazându-se pe experienŃa sa de 
viaŃă, cunoştinŃe, gustul artistic. 

La lecŃiile de măiestrie artistică evaluez capacităŃile muzicale ale elevilor, componenta  
creatoare, emotivitatea, comportarea şi atitudinea, activismul artistic creator al personalităŃii, analiza 
limbajului de imagini ale artei teatrale.  

Arta teatrală are o importantă semnificaŃie educativă. În scenă elevul, chiar şi cel mai timid, sau 
cel ce se crede nu prea „frumos” la chip, îşi poare  exprima sentimentele, gândurile şi aspiraŃiile 
sale. Teatrul în şcoală  are menirea de a trezi şi cultiva la elevi personalitatea, a-i influenŃa să creadă 
în puterile sale, să treacă de unele bariere psihologice în comunicarea cu semenii săi sau cu maturii. 

. 
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DEZVOLTAREA POTENłIALULUI CREATIV AL ELEVILOR 
ÎN ACTIVITATEA DE COMPUNERE A PROBLEMELOR 

 
ÎnvăŃător  Tatiana Tican  

 Şcoala Primară nr.9 Chişinău, 
Republica Moldova  

 
„Matematician nu este cel ce ştie matematică, ci cel ce 

creează matematică.” 
(Gr. C. Moisil) 

 
Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul 

activităŃilor  matematice pentru cultivarea şi educarea creativităŃii şi a inventivităŃii. Progresul 
omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a oamenilor. Capacitatea de 
a fi creativ este esenŃială pentru supravieŃuire. 

În prezent, conceptul de creativitate în învăŃământ este sesizat ca formare şi cultivare a unor 
capacităŃi de cunoaştere (intelectuale şi practice), stabilite pe o cale independentă, prin efort propriu 
de gândire şi acŃiune, care devin fundamente ale procesului creator real nu imediat, ci atunci când 
tinerii vor intra în fluxul activităŃii productive. Deci, creativitatea este calitatea pe care le-o dorim 
copiilor noştri. 

Prin urmare, în procesul de învăŃământ mă interesează măsura în care soluŃiile găsite în 
rezolvarea acestor probleme produc elevilor satisfacŃii, care reanimă dorinŃa şi curiozitatea de a 
descoperi şi alte căi, soluŃii mai „elegante”, mai interesante, toate acestea fiind atribute ale spiritului 
creator. 
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Al. Roşca, psiholog român, afirmă în lucrarea sa „Creativitate, modelare, programare” că 
problema care stă azi în faŃa ştiinŃei este de a adânci studiul factorilor creativităŃii, de a găsi şi 
mijloacele de dezvoltare ale acesteia. 
Problema creativităŃii preocupă pe mulŃi specialişti străini (G. P. Giulford, I. W. Getrels, P. W. 

Jaskon, M. Trzer, ş.a.) precum şi din Ńara noastră (Z. TărâŃă. Stimularea creativităŃii elevilor ciclului 
primar la limba română, Virgil M. Mândâceanu „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”; 
Mihailenci R. „ParticularităŃile de structurarea a potenŃialului creator la şcolarii mici”; ş.a.). 

Cu studierea acestei probleme se ocupă atât psihologii, metodiştii, didacŃii precum şi învăŃătorii 
cu experienŃă. 

În şcoală, începând cu ciclul primar, când se pun bazele unei gândiri creatoare, flexibile, se 
realizează cea mai mare parte a calităŃilor unui om modern, capabil să se adapteze rapid la dinamica 
vieŃii sociale. 

Prin investigaŃii experimentale solide cercetătorii au decis că semnificanŃi în aprecierea 
gradului de dezvoltare a creativităŃii sunt patru factori: flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea şi 
puterea de elaborare. Dar nu neglijăm şi celelalte procese psihice ale fiecărui copil: gândire, 
memorie, imaginaŃie etc. ImaginaŃia împreună cu gândirea constituie expresia psihologică a 
activităŃii creatoare a omului. 

A. Einstein afirmă că „ImaginaŃia creatoare este mai importantă decât suma cunoştinŃelor 
acumulate.”.  

Prin urmare, în procesul de compunere a problemelor are loc educarea capacităŃilor de gândire 
şi anume: observarea şi compararea, abstractizarea şi concretizarea, generalizarea şi specializarea, 
clasificarea şi sistematizarea, analiza şi sinteza, determinarea şi aplicarea analogiei, formarea 
ipotezelor şi planificarea acŃiunilor, dezvoltarea atitudinii critice faŃă de materialul studiat, 
autocontrolul. 

Permanent Ńin cont de faptul că diferenŃa dintre a învăŃa “rezolvarea unei probleme“ şi  “a şti“ 
(a putea) să rezolvi o problemă nouă înseamnă, în esenŃă, creativitate, dar de niveluri diferite. 
Rezolvarea unei  probleme “învăŃate“  oferă  mai  puŃin teren pentru  creativitate  decât rezolvarea  
unor  probleme noi, care la rândul ei, este depăşită  de compunerea unor probleme noi. 

Creativitatea gândirii, mişcarea ei liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi 
corect formate, stabilizate şi eficient transferate. 

În  scopul cultivării creativităŃii, adică a gândirii, intelegenŃei şi imaginaŃiei elevilor în cadrul 
orelor de matematică folosesc  următoarele forme de compunere şi crearea a problemelor: 

1.   probleme acŃiune sau punere în scenă; 
2. compuneri de probleme după tablouri şi imagini; 
3. conpuneri de probleme după modelul unei probleme rezolvate anterior; 
4. probleme cu indicarea operaŃiilor matematice ce trebuie efectuate; 
5. compuneri de problemă după un plan stabilit; 
6. compuneri de problemă cu mai multe întrebări posibile;  
7. compuneri de problemă cu întrebare probabilistică; 
8. compuneri de problemă după un exerciŃiu simplu sau compus; 
9. compuneri de problemă după un exerciŃiu simbolic;  

10. compuneri de problemă cu început dat, cu sprijin de limbaj; 
11. compuneri de problemă cu mărimi date, cu valori numeric date; 
12. compuneri de problemă cu modificarea conŃinutului şi a datelor; 
13. creare liberă de probleme; 
14. probleme de perspicacitate şi rebustice etc. 
Ca forme de lucru în stimularea creativităŃii la orele de matematică utilizez jocurile didactice, 

activităŃile în grup, cooperarea, concursurile, jocurile creative etc. 
Este foarte binevenită compunerea problemelor, cât şi rezolvarea lor aplicată în situaŃii de joc. 

Spre exemplu: care echipă compune corect şi rapid o problemă după anumite cerinŃe; rezolvarea 
problemei compuse de o echipă (sau pe rând de fiecare component al echipei) de un alt grup (sau 
fiecare component al grupului) o echipă să formuleze conŃinutul problemei şi alta – întrebarea, iar 
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rezolvarea ei să se facă simultan de către ambele echipe, să se găsească de fiecare echipă cât mai 
multe întrebări la un conŃinut dat sau mai multe metode de rezolvare a unei  probleme date sau 
compuse  etc. 

Am observat că o competiŃie generată de joc contribuie atât la creşterea mobilităŃii gândirii, a 
capacităŃilor sale divergente, creatoare, cât şi la formarea personalităŃii elevilor, la manifestarea unei 
unei conduite atitudinale pozitive faŃă de muncă. 

În activitatea de compunere a problemelor Ńin permanent în câmpul de atenŃie îmbunătăŃirea 
continuă a exprimării corecte a copiilor, orală şi în scris, atât din punct de vedere matematic, cât şi 
gramatical, îmbogăŃirea vocabularului lor matematic şi a vocabularului în general, creşterea 
volumului lor de cunoştinŃe şi de folosire a acestora în practică. 

Compunerea de probleme a constituit o premisă reală şi eficientă pentru o viitoare muncă de 
cercetare pentru activitatea ulterioară de creaŃie (inovaŃie, invenŃie) şi, cu certitudine, o modalitate 
singură de sporire a rolului formativ al învăŃământului matematic în ciclul primar, în strânsă 
corelaŃie cu celelalte discipline de învăŃământ. 

Conceptul de învăŃământ formativ implică o sporire intensă a conexiunii inverse prin 
prelucrarea globală a informaŃiilor şi transformarea lor în acte operaŃionale. Metodele de stimulare a 
conexiunii inverse sunt variate şi complexe, iar abordarea lor îl obligă pe elev să gândească şi să 
lucreze în mod individual, să-şi verifice şi să-şi aprecieze activitatea, astfel asigurându-se asimilarea 
cunoştinŃelor prin efort propriu. 

A  rămâne la formula “transportării informaŃiei” de la profesor la elev înseamnă a contribui  
foarte puŃin la dezvoltarea personalităŃii copilului, deoarece faptul că opiniile altor persoane 
“plutesc” prin creierul nostru  nu ne face deloc mai înŃelepŃi. 

O metodă ce satisface nevoia de motricitate a gândirii e cea a jocului didactic, care îmbină 
spontaneitatea şi imaginaŃia cu efortul solicitat şi programat de procesul învăŃării. 

Organizarea învăŃării sub forma unor activităŃi cu caracter de joc aduce animaŃie şi destindere, 
plăcere şi bucurie, înviorând procesul de instituire. În acest scop, la orele de matematică, pentru 
înviorarea activităŃii, utilizez diferite sarcini cu caracter distractiv: şarade, curiozităŃi numerice, 
labirinturi, jocuri de transformări în spaŃiu, jocuri matematice, ghicitori matematice etc. Acestea, 
fiind interesante prin conŃinut, distractive ca formă, se deosebesc prin rezolvări neobişnuite şi prin 
rezultate paradoxale. 

În cadrul lecŃiei, aceste forme de activitate contribuie la captarea atenŃiei cu momente recreative 
şi la ridicarea interesului intelectual al elevilor pe parcurs. 

O formă eficientă de asigurare a învăŃării interactive ce le cultivă elevilor capacităŃi de 
conlucrare şi comunicare, practicată deseori,  este lucrul în grup. Utilizez această formă mai ales la 
activităŃile de postrezolvare a problemelor, care permite consolidarea deprinderilor formate şi 
dezvoltarea creativităŃii  fiecărui discipol. 

Spre exemplu, călătorind imaginar în Pădurea Piticilor, elevii (clasa a II –a) au rezolvat 
sarcinile şi au trecut obstacolele propuse pentru a trezi pe Albă ca Zăpada din somnul ei letargic. 
Unul din obstacole a fost problema compusă :,,În pădurea piticilor sunt 9 stejari şi de 7 ori mai 
mulŃi brazi. CâŃi copaci sunt în pădurea piticilor?” 

După conştientizarea enunŃului problemei, stabilind interdependenŃa logică între mărimi, a fost 
propusă schema problemei: 

          Stejari :9 copaci          ? copaci. 
          Brazi :?,  de 7 ori mai mulŃi                  -                   
După rezolvarea problemei, în cadrul activităŃii de post-rezolvare fiecare grup, sub forma de 

joc, primeşte câte o sarcină: 
Primul grup: ModificaŃi întrebarea problemei fără a adăuga vreo valoare numerică. 
Exemple: 
1. Cu câŃi brazi sunt mai mulŃi decât stejari? 
2. CâŃi stejari trebuie să se mai sădească pentru ca numărul lor să fie egal cu cel al brazilor? 
Al doilea grup: SchimbaŃi valorile numerice din enunŃul problemei. 
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Exemple: În pădurea Piticilor erau 10 stejari, iar brazi de 5 ori mai mulŃi. CâŃi copaci sunt în 
pădure? 

Al treilea grup: ReformulaŃi enunŃul problemei! 
Exemplu: CâŃi copaci sunt în Pădurea Piticilor, dacă au fost sădiŃi 9 stejari, iar brazi de 7 ori 

mai mulŃi? 
Al patrulea grup: CompuneŃi o problemă în baza formulei numerice :  9 + (9 x 7) =  72 
Exemplu: Într-un crâng au înflorit 9 ghiocei, iar viorele de 7 ori mai multe. Câte flori au înflorit 

în total? 
În scopul dezvoltării creativităŃii, mai târziu, în clasele a III- a şi a IV -a, voi utiliza şi alte 

activităŃi de postrezolvare ca:  
- rezolvarea problemei date prin alt procedeu; 
- transformarea unei probleme compuse în simpla şi invers; 
- transformarea şi compunerea din 2-3 probleme simple a uneia compuse; 
- transformarea unei probleme clasice simple într-o problemă creativă  ş.a. 
Compunerea  problemelor este una din modalităŃile principale de a dezvolta gândirea 

independente şi originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităŃii gândirii lor . 
În cadrul orelor de matematică practic diverse forme şi metode de instruire care devin eficiente 

doar inima în măsura în care toate acŃiunile sunt corectate cu cunoştinŃele acumulate, integrate în 
fundul curricular de bază, în scopul asigurării caracterului unitar al ideilor, concepŃiilor, atitudinilor. 

Materialele didactice reprezintă ansamblul de obiecte, produse, documente şi instrumente, 
folosite în actul predării – învăŃării pentru îndeplinirea unor obiective instructiv – formativ – 
educative. 

Materialele didactice pot fi: plante, animale, dispozitive, unelte, reprezentări grafice, 
audiovizuale etc. 

Mijloacele de învăŃământ însumează în ele un valoros potenŃial psiho-pedagogic, de aceea ele 
contribuie la perfecŃionare procesului de predare - învăŃare, a metodologiei didactice şi a formelor 
de evaluare. 

Studierea matematicii în clasele primare nu poate fi concepută fără folosirea mijloacelor de 
învăŃământ, care ajută la trecerea de la acumularea cunoştinŃelor concrete la generalizări şi 
abstractizări. 

În cadrul orelor de matematică folosesc următoarele mijloace de învăŃământ: 
1) Mijloacele de învăŃământ naturale confecŃionate pentru nevoile activităŃii social-utile: 

obiecte, piese, dispozitive, unelte, sisteme informatice etc.; 
2) Mijloacele de învăŃământ de substituŃie: mulaje, corpurile geometrice, tabele pentru 

explicarea temei noi, seturi de ilustraŃii, jocuri didactice matematice;  
3) Mijloace de învăŃământ mixte: cărŃile, îndrumările, culegerile de probleme, exerciŃii şi 

probleme logico – matematice etc.;  
4) Mijloace  de învăŃământ logico – matematice: formulele şi simbolurile matematice diverse, 

algoritmi de rezolvare etc.; 
5) Mijloace de învăŃământ de evaluarea cunoştinŃelor: metode de evaluare scrisă (probe de 

control, teste grilă) 
Pentru a fi eficiente la lecŃie, mijloacele de învăŃământ trebuie utilizate cu măsură. Ele trebuie 

să contribuie la înŃelegerea mai clară a conŃinutului materialului de studiu şi nicidecum să nu 
înlocuiască gândirea logică a copilului cu reprezentarea ilustrată a oricărui exerciŃiu sau a unei 
probleme – această idee stă la baza activităŃii mele profesionale. 
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MODALITĂŢŢŢŢI DE COMUNICARE 
 

Inst. Adela-Ionica Marin  
Școala „Nicolae Iorga” Constanța 

Înv. Florica Mihai  
Școala „Nicolae Iorga” Constanța 

 
I. De ce „comunicare”? 
Paralel cu valorificarea pe plan superior a  tradiŃiei, programul inovării învăŃământului trebuie 

corelat cu cele mai actuale soluŃii de optimizare a învăŃării. O astfel de inovare o constituie şi 
„tehnologia didactică“ definită în pedagogia noastră ca „ansamblu de forme, metode, mijloace 
tehnice şi relaŃii, cu ajutorul cărora vehiculează conŃinuturi în vederea atingerii  obiectivelor“. 

Diverse experienŃe psihologice şi pedagogice au scos la iveală o multitudine de soluŃii prin care 
poate fi evitată îngrădirea gândirii copilului. Comunicarea unor informaŃii cât mai variate asupra 
aceluiaşi obiect, fenomen, reprezintă o modalitate de educare a flexibilităŃii gândirii copilului. Prin 
acest procedeu se multiplică posibilităŃile de formare a asociaŃiilor. 

Ca urmare a observaŃiilor personale şi raportându-mă  la particularităŃile vârstei şcolarului mic, 
consider că activităŃile extracurriculare combinate cu cele şcolare, structurate sub forma unor 
proiecte tematice, proiecte educaŃionale, oferă multiple forme de dezvoltare a copilului. 
ÎnvăŃătorul/institutorul foloseşte astfel tehnici de activare, de atragere a elevului, antrenând 
procesele gândirii, stimulând curiozitatea, comentariile, procesele de creaŃie. 

Una din principalele atribuŃii ale educatorului ( învăŃător, institutor, profesor), chiar o 
menire a sa, este să-l faca pe copil, pe elev,  să  “vadă” ce trebuie, să comunice mai bine si să 
înŃeleagă mai mult. 

II.  Ce este comunicarea? 
 Comunicarea este asemenea functionării unei orchestre fără dirijor, în care fiecare 

interacționează cu toți si toți interacționează între ei, iar acest proces de interacțiuni continue 
creează realitatea socială, care este o realitate socio-comunicațională. Niciun fel de activitate, de la 
banalele activități ale rutinei cotidiene si până la cele mai complexe activități desfăȘurate la nivelul 
organizațiilor, societăților sau culturilor, nu mai pot fi imaginate în afara procesului de comunicare. 

Dar comunicarea a devenit, de asemenea, și unul dintre cuvintele „la modă“ ale vremurilor 
noastre, ce multiplică activitățile sau evenimentele pe care le reprezintă și care tinde să-și lărgească 
aria de semnificații tocmai datorită interesului de care se bucură. Comunicarea modernă pare a se 
adresa, din această perspectivă, tuturor în special și nimănui în general.  

Aparent paradoxal, în tot acest ocean de comunicare ce ne înconjoară, simțim mai peste tot 
absența unei comunicări reale: aceleași cuvinte au sensuri diferite pentru interlocutori deosebiți ca 
pregătire și experiență; stările emoționale, sentimentele si intențiile cu care interlocutorii participă 
la comunicare deformează mesajul; ideile preconcepute și rutina influențează receptivitatea; 
diferențele culturale par a fi, mai mult ca niciodată, obstacole de netrecut. Dincolo de aspectele mai 
puțin plăcute ale comunicării se dezvăluie însă o certitudine: epoca modernă reprezintă apogeul 
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comunicării. Progresul tehnico-științific a favorizat apariția telegrafului, a telefonului, a trenului, a 
automobilului, intensificând comunicarea între indivizi, comunități, culturi.  

Procesul de comunicare presupune existențțțța următoarelor componente:  
• emitentul (sursa). Este orice membru al organizației care deține informații, idei, intenții și 

obiective ce privesc comunicarea. Acesta formulează mesajul, alege limbajul, receptorul 
(destinatarul) si mijlocul de comunicare. Deși are cel mai important rol in inițierea comunicării, nu 
poate controla pe deplin ansamblul procesului.  

• receptorul (destinatarul). Este oricare membru al organizației, cadru de conducere sau 
executant și lui îi este destinat mesajul. Importanța receptorului într-o comunicare nu este mai mică 
decât a emitentului. Cu toate acestea, în practică funcționează o serie de prejudecăți referitoare la 
actul receptiei si la statutul receptorului în comunicare. Multe cadre de conducere sunt tentate să 
considere receptarea mesajelor ca fiind automată și inferioară; sarcina acestora este de a transmite și 
nu de a primi. În realitate, a asculta este la fel de important cu a vorbi, a citi nu este cu nimic mai 
prejos decât a scrie. 

  Reușșșșita comunicării depinde de adecvarea conținutului și formele de exprimare a 
mesajului cu capacitatea de percepție, întelegere a receptorului, cu starea sa sufletească. Mesajele 
trebuie prezentate diferit față de receptorii lipsiți de prejudecăți sau într-o stare de spirit echilibrată.  

• mesajul este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emițator receptorului. Acesta 
reprezintă forma fizică (orală, scrisă, luminoasă, gesturi, etc.) în care emițătorul codifică informația. 
Specialistii vorbesc de textul șșșși de muzica mesajului. În timp ce textul este partea deschisă, 
vizibilă a mesajului concretizată în cuvinte, muzica este partea invizibilă conțțțținută de orice 
mesaj. Ea poate să implice o varietate de înțelesuri. Este adevărat însă, că nu întotdeauna această 
latura subtilă a mesajului este percepută în același mod cu intențiile emitentului. Infatuarea, 
plictiseala, dezacordul pe care uneori le percepem în mesajele celorlalți nu reprezintă intenții ale 
emitentului, ci interpretări proprii ale situațiilor marcate de sensibilitătile, prejudecățile, starea de 
spririt a contextului.  

• mediul sau contextul este o componentă adiacentă dar care poate influența mult calitatea 
comunicării. El se referă la spațiu, timp, starea psihică, interferențele zgomotelor, temperaturilor, 
imaginilor vizuale care pot distrage atenția, provoca întreruperi.  

Un mesaj va căpăta o altă semnificație rostit de aceeași persoană,dar în locuri diferite; spre 
exemplu, mesajul șefului, în biroul său (importanță oficială); în biroul subordonatului (simplu 
reproș); pe stradă (mesaj lipsit de importanță); la domiciliu (atenție, prietenie) etc.  

Canalele de comunicare.  
Acestea sunt traseele pe care circulă mesajele. După gradul lor de formalizare ele pot fi:  
• canale oficiale sau formale, suprapuse relațiilor organizaționale.  
Ele vehiculează informații între posturi, compartimente și niveluri ierarhice. Eficiența 

comunicării depinde de modul de funcționare al acestor canale. Apariția unor blocaje frecvente în 
anumite puncte indică necesitatea revizuirii posturilor sau a investigării climatului de muncă, a 
relațiilor interpersonale.  

• canale neoficiale sau informale, generate de organizarea neformală.  
Ele constituie căi adiționale de comunicare care permit mesajelor să penetreze canalele oficiale. 

Depășind barierele legate de statut și ierarhie, rețeaua canalelor informale poate vehicula știri, 
noutăți, informații, mai rapid decât canalele formale.Un proces eficient de comunicare solicită 
luarea în considerare a ambelor categorii de canale, cunoașterea modului lor de funcționare, a 
avantajelor si dezavantajelor pentru a le putea folosi și controla.  

Mijloacele de comunicare.  
Acestea alcătuiesc suportul tehnic al procesului. Contribuția lor este vizibilă în direcția vitezei 

de vehiculare, acurateței, costului comunicării.  
Există o varietate de mijloace ce pot fi utilizate:  

 discuții „față în față", 

 conversații telefonice, 


 poșta electronică (e-mail),  

 telexul și telefaxul,  
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 scrisori/memorii,  

 documente scrise, 

 documente numerice, 

 poșta „voice" (voice-mail), 
 


 combinarea aparaturii audio și 
video pentru teleconferințe, 

  rețele de computere,  

 video , 

 televiziunea prin circuit închis. 

III. Proiectului de parteneriat educațțțțional „ECO-PRIMĂVARA” 
Cine iubeşte natura, o ocroteşte. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine. Omul poate realiza 

acest lucru nu numai prin crearea unor parcuri  şi rezervaŃii naturale pentru plante şi animale 
declarate “monumente ale naturii” ci mai ales, prin acŃiuni continue,  în imprejurări date. 

Consumul iraŃional de resurse primare, producerea unor cantităŃi de deşeuri în continuă creştere 
şi măsurile timide luate în sensul limitării acesteia de către autorităŃile locale şi companiile 
responsabile au ajuns la un nivel îngrijorător.  

Dorind să tragem un semnal de alarmă semenilor noştri, cu privire la protejarea mediului 
înconjurător şi totodată având drept scop dezvoltarea dragostei de natură şi ocrotirea ei, prin variate 
tipuri de comunicare, împreună cu alte colege, am derulat un proiect educaŃional cu elevi ai claselor 
I – IV. Prin toate activităŃile desfăşurate am căutat să-i implicăm activ pe elevii şcolii noastre, 
considerând că participarea directă  la activităŃile concrete de protejare a mediului reprezintă o 
metodă educaŃională trainică, cu efecte rezistente în timp atât în mintea, cât şi în comportamentul 
elevului.  

Organizat ca o activitate extraşcolară , proiectul s-a derulat pe o perioadă  de o lună de zile şi a 
cuprins activităŃi variate: 

1. Lansarea proiectului → fiecare clasă a prezentat un poster prin care dorea să reliefeze, în 
antiteză, frumuseŃea naturală a Terrei şi dezastrele ecologice produse de om. Dovedind multa 
creativitate, folosind tehnici de lucru și de comunicare  diversificate , elevii au evidenŃiat probleme 
generale ale “îmbolnăvirii” Pământului, dar s-au axat şi pe câte un domeniu: apa, pădurea, 
animalele, etc. 

2. “Un pom, o floare pentru fiecare” → împreună cu partenerii noştrii, elevii Şcolii  nr.3, P. 
NeamŃ, (care au adus puieŃi de arbori) am desfăşurat laolaltă cadre didactice, elevi, părinŃi, acŃiuni 
de plantare de arbori şi alte flori mărunte, în grădina din faŃa şcolii sau gospodăriile elevilor. Prin 
puterea exemplului, considerăm noi că am reuşit să-i învăŃăm pe elevi etapele de plantare şi în 
acelaşi timp am accentuat nevoia de contribuŃie a omului, la ocrotirea naturii, indiferent de vârsta, 
statut social, pregătire profesională,  ș.a. 

Deşi a trecut un an de la această activitate, elevii implicati în plantarea arbuştilor  continuă să-i 
îngrijească cu simŃ de răspundere, acordând acestei ocupaŃii o părticică din timpul liber, 
abandonând poate pentru câteva minute calculatorul, televizorul sau alte tentaŃii ale copiilor acestui 
secol. 

3. “Artistul ecologic” este titlul celei de a treia activităŃi desfășurată în cadrul aceluiaşi proiect 
educaŃional ecologic. Timp de o săptămână, elevii, părinŃii şi cadrele didactice au realizat lucrări 
artistice (picturi, desene, machete, obiecte decorative) folosind materiale reciclabile sau care 
transmiteau un mesaj ecologic nonverbal. Finalitatea acestei activităŃi a reprezentat-o expoziŃia-
concurs pe mai multe secŃiuni. Lucrările au fost evaluate de specialişti ai instituŃiilor partenere 
(Muzeul de Artă ConstanŃa, Centrul Cultural Ovidiu) care au oferit elevilor diplome și premii. 

4. “Ora de ecologie a început şi continuă...” a constat în organizarea unei sesiuni de 
comunicări în care elevii au prezentat  diverse materiale realizate de ei, cum ar fii:          

 - articole ştiinŃifice legate de poluarea şi protectia apelor “Poluarea apelor”, “Petrolul deversat 
în apele Terrei, ucide fără voinŃă” 

- mesaje ecologice cu titluri “ Cei ce v-aŃi distrat de 1 Mai, luaŃi-vă şi gunoiul cu voi”, “ S.O.S. 
Natura”, “Deşeuri reciclabile” 

- prezentări power-point, “Topul celor mai cumplite dezastre ecologice”; “ LăsaŃi animalele în 
mediul lor natural “;” Topul animalelor aflate pe cale de dispariŃie” 

Este cunoscut faptul că omul este singura fiinŃă care îşi distruge mediul de viaŃă. Prin 
activităŃile sale a distrus echilibrul natural care s-a menŃinut milioane de ani. In timp ce noi visăm 
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frumos, uraganele s-au mutat în Rusia, la Londra stratul de grindină dintr-o zi de iulie arată că 
zăpada din timpul iernii, iar în S.U.A. ori plouă cu găleata, ori iau foc pădurile, din lipsa de apă. 
Acum în mileniul al treilea, elevii au considerat că pot şi ei să evidenŃieze partea frumoasă a vietii, 
lucrurile mărunte pe care le putem face pentru viitorul întregii planete în articole de genul : “ Ce 
poti face împotriva încălzirii globale” sau în minunata pledoarie pentru frumuseŃile naturii, în faŃa 
cărora păleşte răutatea, neglijenŃa unor oameni, prezentată power-point cu titlul : “ Şi totuşi, încă 
mai este timp să ne bucurăm de frumuseŃea Pământului şi a celor patru anotimpuri” pe muzica lui 
A.Vivaldi, “ Anotimpurile” 

5. “Garda de mediu în acŃiune“  este ultima activitate practică a proiectului nostru. După 
organizarea unui miting autentic pe străzile oraşului (participanŃi în costume verzi creaŃie proprie, 
pancarde, fluturaşi cu mesaje ecologice, ş.a.) a doua zi, a urmat acŃiunea practică de ecologizare ( de 
colectare a gunoaielor ) de pe malul lacului Siutghiol, precum şi reciclarea materialelor colectate. 

Proiectul s-a încheiat într-un cadru festiv, în care elevii au prezentat membrilor  comunităŃii 
(părinŃi, oficialităŃi, colegi, prieteni, ş.a.) un mini-spectacol cu propriile creaŃii (poezii, cântece, 
sceneta “ Moş Copac” ), şi-au manifestat satisfacŃia  pentru participarea directa în proiectul 
educaŃional ecologic şi bineînteles şi-au primit laudele şi recompensele meritate: diplome, cărŃi, 
invitaŃii cu acces gratuit la muzee, pliante, etc. 

  Proiectele oferă situații autentice, din viața reală pentru contextualizarea activităților de 
învățare și încorporarea capacităților de gândire de nivel superior cu privire la ideile importante. 

 Câteva dintre valențele educației obținute prin proiecte, sunt: 
� Încurajarea spiritului investigativ și a gândirii de nivel super ; 
� O participare mai bună, sporirea încrederii în sine și ameliorarea atitudinii cu privire la 

învățare ; 
� Elevii implicați în proiecte își asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce privește propriul 

studiu, decât pe parcursul activităților didactice tradiționale ; 
� Oportunități de formare a unor competențe complexe, cum ar fi capacități de gândire de 

nivel superior, abilități de colaborare și competențe de comunicare, rezolvare de probleme. 
 

1. Bibliografie: 
2. Șerban Iosifescu, Management educațional pentru instituțiile de învățământ, București, 2001 
3. Învățământul primar, Revista nr.4, Editura Discipol, București, 1996 
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Este frecvent vehiculată  ideea că actul creației este un fapt ocazional pe care îl manifestă un 

număr restrâns de artiȘti Și inventatori geniali în marile momente de inspirație. În fapt, noi toți 
suntem creativi zilnic. Ori de câte ori o problemă este rezolvată într-o manieră inedită, descoperim o 
nouă utilitate a unui obiect banal sau ne lăsăm purtați ideativ într-o lume nemaiîntâlnită este 
implicată într-un anumit grad creativitatea. 

Fiind o rezultantă a funcționării optime e întregii personalități, creativitatea reprezintă totodată 
sinteza unor factori multipli de natură intelectuală și aptitudinală.Nu trebuie însă minimalizat rolul 
factorilor motivaționali, emoționali și cu precădere ai celor atitudinali în dinamica procesului 
creative. Creativitatea vizează abilitatea de rezolvare a problemelor într-un mod original, competent 
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şi adaptativ. Această originalitate se manifestă în diferite grade de noutate. Un elev care izbutește să 
soluționeze, prin propriul lui efort,o problemă grea, dovedește o oarecare creativitate. Dar ea nu se 
compară cu cea manifestată de un savant creator a unei teorii noi, cunoscute ca atare pe plan 
mondial. De aceea A.L.Taylor propune să se distingă cinci niveluri de creativitate:                                                                                                     

a) Creativitate expresivă, atunci când are loc o liberă și spontană exprimare a persoanei, fără 
preocupări de utilitate sau valoare, ca în cazul desenelor realizate de cei mici; 

b) Creativitate productivă, când persoana și-a însușit priceperi și deprinderi care permit să 
producă lucruri utile, dar în care specificul ei să fie slab exprimat. Este cazul unei țesătoare de 
covoare și a oricărui muncitor calificat- ei punând în practică tehnici cunoscute, originalitatea fiind 
minimă. 

c) Creativitatea inventivă face posibile invențiile, îmbunătățirile aduse produselor, aparatelor, 
suficient de importante pentru a fi brevetate și difuzate în producție. Inventatorii sunt destul de 
numeroși. În Japonia, de exemplu, se înregistrează în fiecare an 100.000 de invenții. 

d) Creativitatea inovatoare duce la modificări ale principiilor ce stau la baza unui domeniu, la 
noi modalități de exprimare specifice talentelor. E caracteristică unei minorități, unei elite; 

e) Creativitatea emergentă se manifestă la omul de geniu care revoluționează un domeniu 
științific, ori la creația artistică, deschizând căi noi de abordare, așa cum a realizat A. Einstein în 
fizică sau L. Van Beethoven în muzică. 

În raport cu aceste trepte de creativitate, orice om normal e capabil cel puțin de creativitate 
productivă. Oricum, totdeauna când avem de soluționat o problemă (deci când o situație nu se poate 
realiza imediat pe baza cunoștințelor acumulate) gândirea implică un minimum de efort imaginativ, 
în sensul găsirii unei soluții anterior necunoscute.       

Din punct de vedere psihopedagogic, ne interesează creativitate ca structură psihică pe care 
școala e chemată să o dezvolte, să o formeze.Constatările mai multor cercetători au subliniat faptul 
că cel mai frecvent, școala se prezintă ca un inhibitor al comportamentului creator. Vom identifica , 
pe de o parte, factorii de inhibiție ai creativității în școală, iar pe de altă parte, modalitățile concrete 
prin care pot fi diminuați acești factori și implicit tehnicile de stimulare a creativității. 

Factorii inhibitori ai creativității în școală 
Sistemul educațional autohton nu numai că nu încurajează, ci frecvent inhibă activitățile 

creatoare ale elevilor în clasă, prin cultivarea unui comportament stereotip. Elevii creativi sunt 
frecvent considerați o sursă de indisciplină în școală. Unii cercetători au menționat o exegerare a 
accentului pus în școală pe gândirea de tip convergent, care orientează demersurile rezolutive spre 
un mod unic de rezolvare a unei probleme. Acest răspuns convergent:a) inhibă căutările în direcții 
multiple și încercările de găsire a unor piste colaterale, b) creează premisele unui sentiment de 
nesiguranță din partea elevilor relativ la posibilitățile proprii de soluționare a unor probleme, c) 
induce elevului ideea că trebuie să caute întotdeauna o singură variantă( cea așteptată de profesor) 
ca răspuns la problemece i se pun. Școala nu trebuie să se limiteze doar la a transmite cunoștințe și 
a-i face pe elevi să evite eșecul școlar, ci trebuie să-și asume și rolul de a-i ajuta pe elevi să-și 
descopere propriile potențialități. Pornind de la o succesiune de observații realizate în cadrul școlii 
au fost identificați o serie de factori cu efect inhibitoriu asupra comportamentului creativ al elevilor.                  

 Prima categorie de factori circumscrie anumite caracteristici ale elevilor: 
• Intoleranța față de opiniile colegilor. În scopul atenuării acestei tendințe e necesar să-i ajutăm 

pe elevi să-și dezvolte toleranța pentru nou, unic și chiar pentru ideile bizare. 
• Percepția de sine devalorizantă, surprinsă adesea în afirmații de genul: ,,Nu sunt o persoană 

creativă", ,, Nu am făcut niciodată ceva deosebit". Încurajându-i pe elevi să-și reconsidere aceste 
autoevaluări negative recurgând la alternative de genul: ,, Sunt original", ,, Nu-mi pasă ceea ce 
gândesc alții despre modul cum văd eu lucrurile", va duce la creșterea nivelului de creativitate al 
elevilor. Ei pot fi învățați că într-o anumită situație se poate acționa în diferite moduri. Implicațiile 
acestei deprinderi vor induce: dezvoltarea gândirii creative, creșterea stimei de sine și reducerea 
nivelului de anxietate în cazul necesității rezolvării unor sarcini slab structurate; 
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• Frica de ridicol are un efect paralizant; din dorința de a nu face greșeli, de a nu se expune, de 
a nu fi criticați, unii elevi preferă să nu acționeze, să stea în umbră. 

• Conformismul, dorința de a se ajusta valorilor și reprezentărilor celorlalți: colegi, profesori 
sau prieteni; 

• Tendința de a interpreta orice structură ca fiind închisă. Această tendință rezultă frecvent din 
modul de prezentare al materialului didactic de către profesor. Acest material comportă frecvent un 
caracter static Și suficient, nu invită și uneori nu permite interpretări sau interogații.                  

Alțțțți factori inhibitori ai creativitățțțții țțțțin de profesor:                                                         
• Anumite patternuri comportamentale ale profesorului cum ar fi: sancționarea îndrăznelii de a 

pune întrebări incomode, accentul exagerat pus în clasă pe competiție sau pe cooperare, critică 
prematură; 

• Utilizarea de către profesor a unor fraze de genul: ,, asta nu e logic", ,, cine știe răspunsul 
corect?", ,, poți să o dovedești?" 

• Accentul pus în școală pe reproducere, neaprecierea suficientă a originalității. Distingem 
astfel:  profesori stimulativi, ce încurajează autoexprimarea, disponibili și în afara orelor și 
profesori inhibitivi, lipsiți de entuziasm, hipercritici, rigizi și conservatori. 

• Profesori ce inculcă elevilor necesitatea lucrului sigur, indubitabil prin obiceiul de a insista 
până când obțin răspunsul anticipat de ei, în forma dorită. 

O ultimă categorie de factori se referă la sistemul de învățțțțământ: 
• Supraîncărcarea școlară; 
• Manuale dense și organizate deductiv, prezentând un extract de știință, cât mai concisă și 

sistematizată, dându-i elevului impresia că omul a descoperit toate deodată. Astfel, enigmele pe care 
inteligența omului nu le-a dezlegat nu își au locul în manuale. 

Cultivarea creativitățțțții în șșșșcoală 
a. Câtă vreme creația era  asociată cu un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, școala nu 

s-a coupat în mod special de acest aspect, deși, e drept, s-au creat ici și colo clase speciale pentru 
supradotați. De când se arată că automatele dirijate prin calculatoare înfăptuiesc toate muncile 
strereotipe Și deci omului îi revin mai mult sarcini de montaj, depanare și  înnoire. Cultivarea 
gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a școlilor contemporane. Au existat însă și 
poziții sceptice. S-a susținut că învățământul actual, încorsetat de principii rigide, promovând mai 
mult gândirea critică, disciplina, conformismul, n-ar putea promova libertatea deplină a spiritului, 
fantezia lipsită de orice constrângere, atât de importantă pentru spiritul creator. Obiecția, deși are o 
parte de adevăr, nu este esențială. Gândirea omului are o uimitoare plasticitate. Și până acum, elevii, 
după ce studiau teoreme precis formulate la matematică și noțiuni riguros definite la fizică sau 
chimie, puteau foarte bine să adopte cu totul altă orientare, la orele de literatură, unde exprimarea 
metaforică, jocuri de cuvinte și imagini situează intelectul pe un cu totul alt plan. Dar, desigur, sunt 
necesare o serie de transformări în felul de a organiza învățământul, modificări realizate în Occident 
de mulți ani, dar prea puțin observat în stilul activității din învățământul nostru preuniversitar. 

b. Un prim accent ar trebui pus atunci când formulăm obiectivele intructiv-educative. 
Cultivarea imaginației să nu apară printre scopurile secundare. Ea trebuie să figureze alături de 
educarea gândirii. E nevoie să combatem însuși conformismul cultural, care se manifestă la 
profesorii ce privesc exercițiile de fantezie ca un simplu joc, fără consecințe serioase asupra 
dezvoltării intelectuale. Progresele gândirii în soluționarea de probleme depind în mare măsură de 
introducerea unor modificări, construcții presupunând întocmai un minim de inovație. 

c. Obiectivele se reflectă în conținutul învățământului, în planurile și programele de 
învățământ. În continuare, pedagogia trebuie să susțină necesitatea revoluționării creative atât la 
disciplinele de cultură generală, cât și la cele de specialitate, în gimnaziu și liceu, iar programele să 
prevadă și lecții speciale în vederea cultivării ingeniozității. 

d. Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relația sa cu elevii. Nu este deloc 
indicată deloc poziția sa autoritară, oarecum despotică. Ea creează blocaje afective. Copiii nu 
îndrăznesc să pună întrebări, se tem de eșec, de ironii. E nevoie de un climat democratic, destins, 
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prietenos. Autoritatea unui profesor nu se bazează pe contrângere, pe frică, ci pe competența sa 
profesională, pe obiectivitatea și ținuta sa ireproșabile. El trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor 
(în anumite limite firești) și să încurajeze imaginația, sugestiile mai deosebite. Elevii să-și poată 
manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea. Să fie ceva firesc ca o idee originală, mai aparte, să 
atragă un punct în plus la notare, chiar dacă prin ea nu s-a putut soluționa chestiunea în discuție.                         
Desigur, profesorul trebuie să depisteze elevii cu potențialități creative superioare, cărora, e firesc 
să li se asigure posibilități speciale de dezvoltare a capacității lor. Însă, profesorul are îndatorirea de 
a cultiva disponibilitățile imaginative ale întregii clase, folosind metode adecvate acestui obeictiv 
didactic major. 

e. În vederea dezvoltării creativității există mijloace nespecifice, fără o relație cu un anume 
obiect și metode specifice în raport cu o anumită materie, în funcție de conținutul ei. 

În legătură cu prima categorie de procedee au efectuat experimente A. Onofrei și M. 
Gârboveanu (în lucrarea coordonată de Gr. Nicola), care disting trei categorii de probe: de tip 
imaginativ-inventiv, când li se cere elevilor să elaboreze o compunere având în centru un obiect 
extrem de simplu: o frunză, un nasture, un coș de nuiele. A doua categorie de exerciții sunt cele de 
tip problematic. Elevii sunt solicitați să formuleze cât mai multe întrebări în legătură cu obiecte 
cunoscute: piatră, foc, aer, stele, ocean etc. În fine, există și probe de tip combinat, în care trebuie 
să realizeze mici compuneri pe marginea unor tabluri, înfățișând diverse scene sau să formuleze 
morala ce se poate desprinde dintr-o asemenea imagine.   

Folosirea acestor metode nespecifice, chiar dacă n-ar duce  momentan la progrese evidente 
pentru un anume obiect de învățământ, sunt importante deoarece creează ceea ce se numește o 
atitudine creativă. 

f. Progresul creativității și cu evidente beneficii de ordin instructiv se realizează prin metode și 
procedee specifice. Torrance oferă câteva sugestii privind modul în care poate fi dezvoltată în clasă 
o atmosferă care să faciliteze creativitatea: 

� Recompensarea exprimării unor idei noi sau a unor acțiuni creative; 
� Neimpunerea / neforțarea propriilor soluții elevilor; 
� Provocarea elevilor cu idei incongruente și paradoxuri aparente; 
� Oferirea de evaluări deschise, idei controversate care să provoace punerea unor probleme. 
� Încurajarea elevilor să-și noteze ideile proprii, ținând anumite jurnale, caiete de notițe. 
Aspirația spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de altă parte să favorizeze asociația cât mai liberă a ideilor, 
considerându-se că astfel se pot utiliza la maximum resursele inconștientului. În acest scop, unele 
metode se bazează pe o stare de relaxare, pe îndepărtarea criteriilor raționale și a spiritului critic. În 
continuare ne propunem să trecem în revistă câteva metode prin care poate fi dezvoltat 
comportamentul creativ: Brainstorming-ul, Metoda ,, 6+3+5", Phillips,, 6-6", Discuția Panel :       

Brainstorming-ul                           
Esența metodei constă în separarea intenționată a actului imaginației de faza gândirii critice. În 

prcatica brainstorming-ului se pornește de la două principii fundamentale: (1) orice individ este 
capabil să producă idei și (2) cantitatea dezvoltă calitatea. Desfășurarea optimă a unei ședințe de 
brainstorming reclamă câteva exigențe: 

• suspendarea oricărui gen de criticism (autocriticism); 
• manifestarea liberă a imaginației; 
• stimularea unui debit ideativ cât mai mare; elevii  își pot manifesta opinia oral, liber și 

spontan la tema aleasă, fără să respecte o anumită ordine, dar și fără discuții sau dezbateri lungi. 
• Este recomandată preluarea ideilor emise de către ceilalți din grup, precum și dezvoltarea 

acestora    . 
 Exemplu de problemă care poate face obiectul unei abordări de tip brainstorming: cum să 

tratăm o persoană care ne jignește/ ne ignoră? 
Metoda,, 6+3+5" 



 

363 
 

Este vorba de împărțirea unei adunări în grupuri de 6 persoane, în care fiecare propune 3 idei 
într-un timp maxim de 5 minute. Primul grup discută problema și, pe o fișă, sunt trecute 3 idei, 
fiecare formând capul unei coloane sub care se vor trece ideile celorlate grupuri. După 5 minute, 
fișa este trecută la un alt grup, care adaugă alte 3 idei (câte una la fiecare coloană) sub celelalte 
ș.a.m.d. până când fiecare fișă trece pe la toate grupurile. Conducătorul strânge foile, le citește în 
fața tuturor și se discută pentru a se hotărî care din propuneri să fie însușită. 

Phillips,, 6-6" 
Clasa se divide în grupuri de câte șase elevi. Fiecare grup își desemnează câte un moderator. 

Profesorul oferă în scris fiecrărei grupe o problemă de rezolvat. Dezbaterea pe marginea problemei 
respective durează 6 minute, la sfârșitul cărora moderatorul fiecărui grup prezintă lista cu soluțiile 
obținute. Exemple de probleme: Cum să apărăm natura?Ce să facem când suntem stresați/ triști/ 
iritați? 

Discuțțțția Panel 
Discuția propiu-zisă  se desfășoară într-un grup restrâns (jurații). Ceilalți ascultă în tăcere ceea 

ce se discută, dar pot interveni prin bilețele trimise juraților. Uneori bilețelele sunt de hârtie 
colorată: cele albastre conțin întrebări, cele albe - sugestii, cele roșii – păreri personale. Mesajele 
sunt primite de unul din membrii participanți la dezbatere, care introduce în discuție conținutul unui 
bilețel, când se ivește un moment prielnic (de aceea i se spune injectorul de mesaje). Discuția este 
condusă de un animator. La final, persoanele din sală pot interveni și direct, prin viu grai. În 
încheiere, animatorul face o sinteză și trage concluzii. 

g. Activitatea în afara clasei și extrașcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea 
imaginației, creativității. Vizitarea expozițiilor, muzeelor și excursiile lărgesc orizontul, câmpul 
fanteziei copiilor și sunt surse de inepuizabile întrebări. 

Preocuparea și formarea independenței în gândire și exprimare implică și o legătură cu familia, 
mai ales în cazul acelor părinți care își manifestă o grijă exagerată pentru copil, îl ajută la efectuarea 
temelor, ba chiar îi rezolvă ei problemele. E nevoie să-i convingem că tutelarea excesivă împiedică 
dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii și fanteziei lui, factori esențiali în 
dobândirea viitoare a unei autentice competențe profesionale.     

În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în școală. Dar, se vede 
necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire și stilul de lucru la clasă, cristalizate în 
secole de învățământ tradițional, prea puțin preocupat de această latură  a personalității elevului, 
care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR ŞI EVALUAREA PRIN PROIECTE  
 

Prof. Ecaterina Rupesac 
Şcoala cu cl. I-VIII nr. 28 “Dan Barbilian” 

Prof. Cecilia Macri 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 
“ÎnvăŃând pe alŃii te instruieşti, povestind observi, 

afirmând examinezi, arătând priveşti, scriind gândeşti, pompând 
îŃi aduci apa din fântână.” 

(H. F. Amiel) 
 

Evaluarea elevilor este principala etapă a procesului instructiv- educativ care sugerează gradul 
însuşirii cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor, a capacităŃilor de a utiliza aceste abilităŃi în 
diverse situaŃii problematice şi practice. 

Una dintre aceste metode este realizarea portofoliului de către elevi, în care rolul principal, 
sintetic şi diferenŃiat este proiectul. Proiectul este o modalitate de instruire şi autoinstruire prin 
intermediul căreia elevii efectuează  o cercetare cu finalitate practică, obiectivată  într-un anume 
produs. OrientaŃi şi îndrumaŃi cu responsabilitate de către dascăli, elevii pot realiza nişte proiecte de 
mare utilitate, nu numai în clasa în care se derulează proiectul, dar şi ulterior, cu posibilitatea 
completării lui. 

Pe parcursul clasei a IV-a, pe care o coordonez în acest an şcolar, am propus elevilor proiecte la 
disciplinele: limba şi literatura romană, istorie, geografie, ştiinŃe şi educatie civică. Fiecare proiect, 
însă, solicită o abordare inter şi transdisciplinară, motiv pentru care am ales proiecte tematice, în 
care se încorporau cunoştinŃe din toate domeniile, dar şi în care elevii aveau posibilitatea să fie 
creativi. Astfel, am solicitat informaŃii ştiintifice, dar şi picturi, creaŃii literare, prognoze, având în 
vedere că am desfăşurat cu ei şi disciplina opŃională educaŃie economică.                                                                      

Iată câteva dintre temele abordate pentru evaluarea prin proiecte: 
• Poporul şi limba română  
• Conducători şi eroi  
• Prima mea carte 
• O călătorie în Univers  
• Pe cărările patriei  

Pentru fiecare proiect am stabilit care să fie conŃinutul. La finalul fiecărui proiect le-am aplicat 
chestionare prin care le solicitam să prezinte ce le-a plăcut în proiect, ce nu le-a plăcut şi de ce, ce ar 
propune pentru viitor. 

Proiectele care le-au plăcut cel mai mult au fost: 
- O călătorie în Univers 
-  Pe cărările patriei  
- Conducători şi eroi 
Voi exemplifica modul de iniŃiere şi desfăşurare a proiectului “O călătorie în Univers”. Am 

urmat paşii derulării oricărui proiect deoarece am urmărit să le formez elevilor deprinderi corecte de 
completare a unui proiect, pregătindu-i astfel pentru integrarea lor viitoare în societate. Am acordat 
acestei instruiri o lecŃie special, prezentând etapele, dar şi exemplificând pe fiecare etapă. 

1. Identificarea problemei, care se reflectă în stabilirea titlului proiectului.  
Am solicitat elevilor să prezinte mai multe titluri care să surprindă ceea ce au învăŃat în lecŃiile 

de ştiinŃe la unitatea de învăŃare “Pământul şi universul”. Dupa ce am listat toate propunerile, am 
cerut să ne oprim asupra uneia dintre ele, apelând la alegerea democratică, prin vot deschis. Am 
stabilit titlul final: “O călătorie în univers”. 

Am specificat elevilor că vor învăŃa să realizeze un proiect aşa cum fac adulŃii din diverse 
domenii, mai ales că ei au experienŃă în planificarea privind producerea bunurilor şi a serviciilor din 
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lecŃiile de educaŃie economică şi abilităŃi practice, acum producând, în schimb, un proiect, care este 
şi un bun, dar şi un seviciu. 

Elevii au identificat ca fiind un bun proiectul scris, dosarul cu file, ceea ce este material, iar 
serviciul ar fi punerea la dispoziŃia oamenilor a unor informaŃii utile şi prezentarea acestora de către 
elevi în diverse situaŃii: întâlnirea cu alŃi colegi, comunicare în faŃa colegilor de clasă, a părinŃilor, la 
televizor etc., situaŃii în care ei îşi prezintă rezultatele cercetării lor. 

2. Identificarea grupului Ńintă şi a beneficiarilor proiectului  
Pentru a stabili cele două grupuri, trebuie să răspundem la următoarea întrebare:  “Cui folosesc 

rezultatele obŃinute?”.  
La această întrebare le-am sugerat să-şi imagineze că se vor duce în spaŃiu, pe o planetă, pe 

care o vor cerceta. Vor stabili care sunt forma şi mărimea planetei, unde se află ea în spaŃiu faŃă de 
Soare şi faŃă de celelalte planete, ce are specific. Tot în acest moment se vor gândi ce vor să facă pe 
această planetă: să cerceteze dacă există viaŃă, dacă se poate dezvolta o nouă civilizaŃie, dacă şi-ar 
putea aduce contribuŃia la dezvoltarea unor segmente din ştiinŃă şi tehnologie, dacă există plante 
binefăcătoare, dacă s-ar întâlni cu prieteni din acea planetă etc. Toate aceste informaŃii vor putea fi 
obŃinute  pentru anumite categorii de indivizi din societate, de exemplu pentru medici, pentru alŃi 
cercetători, pentru fizicieni, pentru obŃinerea unor noi surse de energie, pentru dezvoltarea unor noi 
relaŃii, pentru persoane care doresc înfiinŃarea şi dezvoltarea unor unităŃi de producere a bunurilor şi 
a serviciilor şi pentru multe alte categorii de oameni. Imaginea copiilor este bogată şi-şi pot închipui 
multe domenii, multe aplicaŃii. Aceste grupuri care vor beneficia de informaŃiile aduse de către cei 
care vor explora spaŃiul se numesc grupuri Ńintă, iar toŃi oamenii care se vor bucura de rezultate sunt 
beneficiarii activităŃii lor. 

3. Scop bine definit, concis şi concret  
Orice activitate umană se desfăşoară cu un anumit scop. Fiecare elev îşi stabileşte doar un 

domeniu de beneficiari şi, în această direcŃie îşi va stabili scopul: Ce vrea să facă şi de ce? De 
exemplu, vreau să descopăr noi surse de energie pentru a economisi energia de pe planeta Pământ. 

4. Rezultatele ce doresc a fi atinse 
Acum îmi propun ce şi cât să aştept: ce surse de energie aş putea descoperi, cât ar acoperi din 

consumul de energie existent, cât aş cheltui, cât aş economisi, care este beneficial şi dacă se merită 
investiŃia espectivă. 

5. Obiectivele urmărite 
Întrebarea “Ce trebuie  să fac şi cât?’ va fi definitorie deoarece obiectivele trebuie să poată fi 

măsurate, să poată fi evaluate. 
6. O justificare solidă a necesităŃii soluŃionării problemei  
În această secŃiune, trebuie să se aducă argumente reale care să denote existenŃa problemei şi a 

efectelor pe care aceasta le generează. 
7. Argumentul va răspunde întrebărilor:  
- De ce trebuie să fac acest proiect? 
- De ce este necesar pentru mine şi pentru cei din jur? 
8. Detalierea activităŃilor necesare a fi derulate pentru atingerea obiectivelor  
În această secŃiune a proiectului se regăsesc sistematizarea  etapelor de lucru pentru atingerea 

obiectivelor propuse şi descrierea detaliată şi concretă a metodologiei proiectului.  
Fiecare  activitate trebuie descrisă amănunŃit şi pentru ea trebuie să se stabilească  necesarul de 

resurse umane, materiale şi de capital.  
De exemplu, dacă vreau să fac o călătorie în spaŃiu, pe orice planetă, trebuie să-mi stabilesc o 

echipă de lucru formată din mai multi membri. Fiecare membru va avea sarcini precise în cadrul 
grupului. Aceasta ar fi o primă activitate: stabilirea sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească 
membrii echipei. Care sunt resursele umane? Persoane care vin şi vor îndeplini criteriile mele de 
selecŃie, pe care mi le stabilesc în alegerea deciziei: prezentarea alternativelor, a profesiilor de care 
am nevoie, stabilirea criteriilor de evaluare, evaluarea fiecărei alternative pentru fiecare criteriu, 
stabilirea deciziei. Pentru aceasta îmi pot face un tabel, ca în modelul următor: 
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Numele şi 
prenumele 
persoanei 

Vârs
ta 

Criteriile de evaluare/ Specializările cunoscute Valoarea 
netă/ 

Evaluare 
Cercetare în 

fizică 
Cercetare 
în chimie 

Specialist 
în 

medicină 

Specialist 
în 

tehnologie 

AbilităŃi în 
gastronomie 

A. M. 28 X X - X X 3 
A. T. 37 - X - - X - 1 
B. D. 52 - - X - - - 3 
 
Dacă ar trebui să aleg, dintre cele trei persoane una, trebuie să-mi stabilesc ce-mi doresc. Şi am 

stabilit alegerea cu ajutorul criteriilor de evaluare. Am notat cu “X” fiecare răspuns afirmativ şi cu 
“-“ fiecare răspuns negativ la criteriile propuse. Pentru stabilirea valorii nete, fiecare răspuns 
negativ va anula un răspuns pozitiv.  Valoarea netă se află în ultima coloană. Rezultă ca aş opta 
pentru persoana A. M. deoarece ştie fizică, chimie, tehnologie şi are şi abilităŃi gastronomice, ceea 
ce asigură implicarea lui în mai multe tipuri de activităŃi. 

Aşa voi proceda pentru a-mi asigura întreaga echipă, adică resursele umane, necesare pentru 
deplasarea în spaŃiul cosmic.  

Este necesar să-mi determin materialele de care am nevoie pentru a face deplasarea. Voi stabili 
toate resursele de care am nevoie, listându-le pe tipuri de activităŃi, apoi pe fiecare activitate în 
parte. 

După aceste etape, este nevoie să-mi ordonez activităŃile: stabilirea echipei, determinarea 
necesarului, stabilirea momentului plecării, activităŃile pe zile sau secŃiuni din zile, întoarcerea, 
determinarea rezultatelor, analiza activităŃii şi stabilirea eficienŃei activităŃii, prezentarea rezultatelor 
către comunitate, analiza SWOT, plan de îmbunătăŃire a activităŃii. Pentru fiecare activitate voi 
stabili necesarul, realizând următorul tabel: 

Data Intervalul 
de timp 
orar 

Denumirea 
activităŃii 

Necesar Resurse 
financiare 

ObservaŃii 

12.01.2010 9.00- 
16.00 

SelecŃia echipei - chestionare aplicate 
concurenŃilor; 
- coli Xerox, 
imprimantă, 
calculator, aparat de 
multiplicat; 
- personal calificat 
pentru evaluarea 
concurenŃilor; 
- spaŃiu de 
desfăşurare a 
activităŃilor de 
evaluare; 
 etc. 
 

- cheltuieli 
pentru 
protocol (apă, 
suc, prânzul 
comisiei de 
evaluare 
etc.); 
- cheltuieli cu 
deplasarea 
comisiei de 
evaluare; 
- cheltuieli cu 
salarizarea 
echipei de 
evaluare 

Aici se vor 
trece:  
- materialele 
care au fost 
necesare 
pentru buna 
desfăşurare a 
activităŃii, dar 
care n-au fost 
cuprinse 
iniŃial; 
- ActivităŃi 
derulate, 
altele decât 
cele 
planificate; 
- Alte 
informaŃii 
care ar putea 
fi utile în 
activitatea 
viitoare 
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8. Un buget realist  
Acum stabilesc  ce sume sunt necesare pentru producerea sau procurarea mijloacelor folosite pe 

categorii de cheltuieli, pentru întreaga activitate. 
9. Un plan de evaluare şi monitorizare bine pus la punct asigură reuşita activităŃii, a 

proiectului. Este necesară această etapă, dar şi responsabilizarea unui membru al echipei care să se 
ocupe de această activitate pentru a şti ce s-a realizat, ce nu s-a realizat şi de ce, ce trebuie să se facă 
în perioada următoare, pentru a observa dacă proiectul se desfăşoară conform planului şi pentru a 
vedea la final dacă obiectivele au fost atinse. 

10.  O  strategie eficientă de promovare a proiectului trebuie gândită în etapa de propunere a 
proiectului şi se realizează spre final. Acum se va arăta de ce este util rezultatul proiectului, care 
sunt consecintele benefice, dar şi ce riscuri ar putea să apară. 

11. O strategie de control asupra potentialelor riscuri: 
Elevii trebuie să prevadă şi riscurile care pot să apară şi să-şi stabilească direcŃiile şi 
modalităŃile de rezolvare. 
12. Un plan eficient de prezentare a rezultatelor 
Se vor face: 
•  prezentări, reviste, cărŃi, cd-uri, articole în mass-media etc. 
• întâlniri cu reprezentanŃi ai colectivităŃii. 
13. Parteneri care să sprijine proiectul 
Elevii vor gândi persoane sau organizaŃii, întreprinderi care să-i sprijine în derularea proiectului  
In activitatea la clasă, echipa proiectului s-a realizat independent, fără a interveni vreun adult. 

Elevii se cunosc, ştie fiecare la ce s-a gândit, apoi îşi stabileşte fiecare echipă un plan de acŃiune. 
Cei mai mulŃi dintre elevi şi-au dorit să-şi conceapă un proiect personal, pe care să-l coordoneze. 

Ce discipline au fost implicate? 
- limba şi literatura romană; 
- matematică; 
- ştiinŃe; 
- geografie; 
- educaŃie economică; 
- educaŃie plastică; 
- istorie; 
- calculator/ informatică 
14. Evaluarea  proiectelor 
Fiecare elev şi-a prezentat proiectul, fiind un prezentator la o televiziune în direct, în care 

ceilalŃi elevi puteau adresa întrebări. A spus colegilor ce şi-a propus prin obiective, ce a realizat şi 
cu ce mijloace, cu ce pot fi de folos societăŃii informaŃiile culese, cum asigură dezvoltarea ulterioară 
a omenirii, ce greutăŃi a întâmpinat şi cum le-a rezolvat. Apoi a citit compunerea ştiinŃifico- 
fantastică pe care a creat-o, a prezentat lucrările plastice inspirate din călătoria imaginară. În final 
au aplaudat colegii deoarece fiecare a venit cu ceva inedit. 

La finalul semestrului I am aplicat următorul chestionar:  
1. Ce v-a plăcut la proiectul “O călătorie în Univers”? 
2. De ce v-a plăcut acest proiect? 
3. De unde v-aŃi luat informaŃiile pentru realizarea proiectului? 
4. CredeŃi că aŃi învăŃat mai mult lucrând la acest proiect? 
5. Ce nu v-a plăcut când aŃi lucrat la acest proiect? 
6. Au fost de ajutor explicaŃiile doamnei învătătoare? 
7. Cine te-a ajutat în alcătuirea proiectului? 
8. AŃi mai realiza un proiect cu acelaşi titlu? 
9. Ce alte proiecte propuneŃi pentru viitoarele proiecte? 
Iată care au fost rezultatele obŃinute în urma aplicării chestionarului. 
La întrebarea “Ce v-a plăcut la proiectul “O călătorie în Univers?” răspunsurile au fost 

diverse. Aş enumera câteva dintre ele: “Trebuia să ne imaginăm foarte mult.”; libertatea de a alege 
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planeta; “Trebuia să creăm o compunere.”; “Puteam scrie orice.”; “Am învăŃat să facem proiecte.”; 
“Ne-am documentat/ Am aflat multe despre univers.”; “Am învăŃat mai mult din explicaŃiile 
doamnei.”.  

“De ce v-a plăcut acest proiect?” a fost întrebarea de la care am primit cele mai interesante 
răspunsuri şi care m-au determinat să stabilesc că proiectul este o formă de evaluare acceptată de 
către elevi,. Iată câteva răspunsuri: “Ne puteam verifica toate cunoştinŃele.”; “Descriam/ cream un 
basm, întâmplări ireale.”; “Puteam face ca o carte.”; “Aveam/ primeam de la doamna foarte multe 
idei pentru a scrie.”; “Era interesant.”; “Că eu am lucrat la el.”; “Am învăŃat multe.”; “Îmi place să 
citesc despre spaŃiu, sunt pasionată.”; “Sunt informaŃii folositoare pentru viitorul nostru.”.  

Întrebarea următoare, “De unde v-aŃi luat informaŃiile pentru realizarea proiectului?”, a avut 
doar patru răspunsuri: din povestirile doamnei învăŃătoare, de pe internet, din imaginaŃie şi din cărŃi. 
Şi aici rezultatele pot fi valorificate şi interpretate în direcŃia realizării lecturilor ştiinŃifice, utilizării 
calculatoarelor în toate lecŃiile din ciclul primar, necesităŃii învăŃării în această perioadă şi 
interesului manifestat de către elevi spre acest gen de texte. 

Intrebarea “CredeŃi că aŃi învăŃat mai mult lucrând la acest proiect?” a avut unicul răspuns: 
“Da”. De ce? Pentru că fiecare a venit cu ceva nou, a prezentat şi toŃi ceilalŃi au ascultat şi au văzut 
ce a creat fiecare coleg, au învăŃat câte ceva de la fiecare. 

“Ce nu v-a plăcut când aŃi lucrat la acest proiect?” Unii au spus că le-a plăcut totul. CâŃiva au 
spus că era “cam măricel” sau că le solicita mult timp. 

La întrebarea “Au fost de ajutor explicaŃiile doamnei învătătoare?”, elevii au răspuns ca 
explicaŃiile au fost de mare ajutor, că şi-au dorit mai mult, dar că lecŃiile erau ca timp foarte scurte, 
că şi-ar dori în fiecare zi o lecŃie de ştiinte, că ar dori ca doamna învăŃătoare să fie unul dintre 
membrii echipajului. Nu au fost elevi care să spună că nu l-au ajutat explicaŃiile din cadrul lecŃiilor. 

La întrebarea “Cine te-a ajutat în alcătuirea proiectului?”, cele mai multe răspunsuri au fost: 
Am lucrat singur/ă”. Eu am avut o înŃelegere încă din clasa I cu părinŃii: să-i lase pe elevi să lucreze 
independent, fără prea mult sprijin sau chiar deloc, pentru a stabili eu ceea ce pot şi ştiu face elevii 
şi pentru a-mi regândi şi regla activitatea de învăŃare cu ei. Au fost şi elevi care au spus că au fost 
ajutaŃi de către părinŃi. 

Foarte mulŃi elevi au răspuns la întrebarea “AŃi mai realiza un proiect cu acelaşi titlu?” că şi-ar 
dori să continue, motiv pentru care activitatea la proiect nu s-a încheiat în momentul evaluării ca 
final al unităŃii de învăŃare din programă, ci la finalul anului şcolar, când elevii au prezentat ce au 
mai completat şi au primit sugestia să-şi păstreze proiectele şi să le completeze în anii care vor 
urma. 

Răspunsurile la intrebarea “Ce alte proiecte propuneŃi pentru viitoarele proiecte?” a constituit 
baza mea de inspiraŃie pentru viitoarele proiecte, Ńinând cont de interesul manifestat de către elevi. 
Răspunsurile au fost foarte multe, fiecare sugerând cel puŃin două titluri.  Iată unele teme sugerate 
de către elevi: Întâlnire cu un extraterestru, Misterele planetelor, Prieteni vechi şi noi, Istoria unei 
cheiŃe de aur, Cum credeŃi că a fost trecutul?, Creaturi marine, O vizită în viitor, O călătorie în 
trecut etc. 

Respectând elevii, modelându-i conform necesităŃilor lor, vom obŃine rezultate deosebite la 
toate disciplinele de invăŃământ. Numai antrenându-i în diverse activităŃi le putem dezvolta 
creativitatea, îi determinăm să participle la propria formare, să se bucure de roadele muncii.  

“ViaŃa ne-a fost dată pentru a munci, a iubi şi a ne înnobila. Dacă acestea lipsesc ce mai are 
omul în viaŃă? Dacă le are, de ce se mai poate plânge?” () 
 
Bibliografie: 
1. Berg, I. - DicŃionar de cuvinte, expresii şi citate celebre, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1969. 
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SecŃiunea nr. 5 
 

ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR  

 
 

BUCURIILE DIN INIMILE COPIILOR, 
OGLINDITE ÎN ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE 

 
Institutor Adriana GavriluŃiu 

Şcoala „Iuliu HaŃieganu” Cluj-Napoca 
Institutor Iulia Chende 

Liceul Teoretic”Eugen Pora” Cluj-Napoca 
 

EducaŃia extracurriculară în societatea contemporană este o prioritate născută din cerinŃele 
propriei evoluŃii. În timpul liber, elevii desfăşoară acŃiuni extracurriculare antrenante, atractive, dar 
mai ales motivante. Bazându-se pe liberul arbitru al copiilor se Ńine cont de dorinŃe, interese, 
aptitudini. Receptivitatea elevilor conduce la creativitate prin alegerea acestora după criterii valorice 
deosebite. 

Implicarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinŃilor sau a altor factori sociali în organizarea şi 
desfăşurarea acŃiunilor extracurriculare conduce la dezvoltarea unor abilităŃi de comunicare 
empatice şi la un grad ridicat de relaŃionare socială. Tactul pedagogic al cadrului didactic de a 
prezenta oferta de activităŃi, prin expunere directă, este esenŃial în acŃiunile ce vor urma. Cu cât 
metodele şi mijloacele de învăŃământ alese vor fi  mai diverse şi mai atractive, cu atât copiii vor fi 
mai implicaŃi.  Sensibilizarea acestora şi buna direcŃionare duce la o petrecere a timpului liber în 
mod formativ şi totodată pozitiv. 

PosibilităŃile de recreere şi varietatea acestora valorifică potenŃialul intelectual şi aptitudinile 
pentru ca, în final, colaborarea tuturor şi efortul rodnic pentru o educaŃie morală calitativă să 
culmineze cu bucuria celor implicaŃi. Astfel de acŃiuni urmăresc munca în echipă, cu un Ńel bine 
definit. Elevii relaŃionează mai mult decât în procesul de învăŃare. Se integrează mult mai uşor în 
comunitatea locală. ÎnvăŃarea se face în mod recreativ, dezvoltând cultura fiecărui elev şi a grupului 
prin formarea deprinderilor morale, culturale sau artistice. Este un tip de învăŃare interactivă si 
interdisciplinară ce se axează pe aspectul practic. Elevii înŃeleg că important nu este câştigul în sine, 
ci competiŃia, lucrul în echipă, curajul de a alege şi de a participa la asemenea acŃiuni 
extracurriculare etc. 

Printr-un antren în echipă, se pot descoperi însă vocaŃii individuale, surprize, pasiuni şi talente 
ascunse. De aceea este foarte important gradul de implicare al elevilor şi buna prezentare a ofertelor 
educaŃionale. Gradul de atracŃie va conduce în timp la performanŃe nebănuite iniŃial. 

În acŃiunile extracurriculare, copiii ajung să înŃeleagă că acestea sunt recreative, participă la ele 
de bunăvoie, ocazional, prezenŃa nu este impusă, trăiesc relaŃii de întrajutorare mai intense decât în 
alte conjuncturi sociale, dezvoltă relaŃii şcoală-elev, şcoală-familie, elev-familie, şcoală-familie-
elev, şcoală-familie-elevi-parteneri. Prin aceste acŃiuni, elevii învaŃă spiritul de echipă, să discearnă 
în alegerea acŃiunii preferate prin diferite forme de participare. Dezvoltarea spiritului de competiŃie, 
de responsabilitate, dezvoltă multe alte virtuŃi şi comportamente pozitive. Atitudinea responsabilă 
este reliefată de îndeplinirea sarcinilor din cadrul grupului, pe măsura posibilităŃilor individuale, 
urmărind în fapt progresul fiecărui elev. 

AcŃiunile extracurriculare se concentrează pe un grup de copii numeros, eterogen. Principala 
formă de activitate este învăŃarea prin joc. Prin intermediul acesteia pot fi efectuate unele acŃiuni, 
cum ar fi: vizite, serbări,vizionări, excursii, tabere, plimbări în natură etc. De reŃinut este aspectul 
valorii educative, pe care o exprimă libera alegere care creşte atunci când elevii preiau iniŃiativa şi 
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reuşesc să direcŃioneze noi acŃiuni extracurriculare, într-un program de petrecere eficientă a 
timpului liber. 

Evaluarea performanŃelor se face în mod plăcut, fără calificative, prin competiŃii ce se 
finalizează prin aprecieri verbale, diplome, cadouri, premii, mediatizare în rândul comunităŃii. 

În cele ce urmează, vom oglindi câteva activităŃi extracurriculare efectuate cu copiii la clase. 
1. ActivităŃi educative (proiecte educative, parteneriate, concursuri pe diferite teme, acŃiuni de 

binefacere etc); 
2. ActivităŃi cultural-sportive (concurs de fotbal, de înot, handbal, saniuŃe, schi etc); 
3. ActivităŃi igienico-sanitare (îngrijirea şi protejarea mediului, acŃiuni de protejare a sănătăŃii); 
4. ActivităŃi de protecŃie socială (circulaŃia rutieră, popagandă anti-tutun, anti-alcool, anti-drog, 

anti-violenŃă); 
5. ActivităŃi de cunoaştere a mediului înconjurător (acŃiuni de amenajare a parcului şcolii, 

plantare de puieŃi, acŃiuni ecologice de curăŃare, excursii şcolare); 
6. AcŃiuni cultural-artistice (recitări, interpretări cântece, dansuri moderne, dansuri de societate, 

interpretări dramatice, creaŃii literare proprii, sărbătorirea zilelor onomastice, serbări de   1 
Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Martie, de început şi de sfârşit de an, cu ocazia sărbatorilor tradiŃionale 
etc.). 

În cele ce urmează vom prezenta un proiect de activitate extracurriculară: 
Titlul: RealităŃi ale satului ardelenesc”Vălişoara” 
Timp: 1 zi 
Resurse : 
a) umane: 25 elevi (clasa I), preotul satului, învăŃătorul, un părinte; 
b) materiale: aparat de filmat şi foto, lucrări efectuate de elevi (Origami, Tangram, felicitări, 

flori), jurnalul personal, expoziŃie, iconiŃe, broşuri, cărŃi, alimente; 
c)financiare: sponsori, din buget propriu; 
Obiective:  
-Să observe aspecte ale vieŃii social-economice şi culturale din mediul rural; 
-Să intre în contact direct cu viaŃa de la Ńara „Gospodăria Ńărănească”(interior de casă, ferma de 

animale); 
-Să lege teoria de practică prin desfăşurarea unor activităŃi de cunoaştere a animalelor, a 

comportamentului lor de hrănire, îngrijire etc; 
-Să îşi exprime real şi direct emoŃiile şi sentimentele; 
Desfăşurare: 
Palpitant şi incitant lucru să porneşti spre Vălişoara din judeŃul Cluj, comuna Săvădisla, însoŃită 

de preotul satului, care îŃi va fi ghid pentru o zi la o clasă de 25 de elevi şi un învăŃător. Aşezat pe 
albia râului cu acelaşi nume, Vălişoara este o comunitate de 50 de familii din care 30 de familii sunt 
ortodoxe şi 20 de familii greco-catolice. 

Oamenii gospodari şi generoşi ne primesc ca şi pe nepoŃii lor: cu zâmbet pe buze şi vor să te 
„omenească” cum ştiu ei mai bine, aducând la poartă tăvi cu mere, prăjituri, sucuri naturale, biscuiŃi 
etc, că doar bine stiu că nu ai timp să treci pe la toŃi. Mare respect!!!!! 

Prima destinaŃie e biserica. După rugăciune, preotul ne prezintă istoricul ei: ”Datează din 1756. 
Construită din lemn, acum tencuit, are 5 icoane valoroase, datând din sec. al XVIII-lea. Hramul 
bisericii „SfinŃii Arhangheli Mihail si Gavril”, protectorii acesteia - a fost ales pe considerent de 
apărare a locaşului sfânt, fiind un sat de graniŃă. În curte, de altfel, se află monumentul eroilor 
dispăruŃi în primul şi al doilea război mondial. Acum, de pe dealurile înverzite ale Vălişoarei, jos în 
vale, vezi autostrada...” 

Intrăm în gospodaria lui I.G. E o cinste pentru el să aibă preotul şi copiii în „ogradă”. Ne 
simŃim bine înconjuraŃi de atâta căldura şi atenŃie. Ne răsfăŃăm, încercăm să îi dăm mânzului din 
curte să bea şi el ...”Coca Cola”. De cal ne este frică, dar nu şi de puişorii golaşi pe care aproape îi 
sufocăm cu atâta mângâiere şi strâns în pumnii mici.  
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Ajungem la gospodăria lui H.I. Aici vedem  o instalaŃie  de făcut Ńuica din prune, aşa cum 
prevăd standardele europene; dar noi preferăm sucul natural făcut din zmeura din faŃa casei şi apa 
rece de izvor. 

E minunat. Mergem şi la fratele lui H.I. să vedem...”viŃelucul”. 
Apoi ne ducem cu toŃii pe deal la oi că doar e vremea tunsului.  
Intrăm în stână. Găsim „hainele” oiŃelor pe iarba grasă şi proaspătă, apoi sărim gardul în partea 

opusă să tundem şi noi o oaie, un miel... E o experienŃă unică! Urcăm în căruŃă, după ce am 
îmbrăcat hăiniŃa oilor şi ne jucăm cu sacii în care erau puse. 

Ne îndreptăm spre o nouă gospodărie, cea a lui C.V. El are o întreagă fermă de animale şi..., în 
plus,... iepuraşi albi şi negri. Ne dăm şosetele jos, le  tragem pe mâini şi plimbăm iepuraşii prin 
curte până-i adormim. 

Îi urcăm în căruŃă şi–i acoperim cu o pătură..., poate îi luăm cu noi acasă. Am plimbat şi 
câinele, dacă n-am avut toŃi iepuraşi. Nu conta că era greu, important e că stătea cum îl puneai. Se 
pare că între copii şi animale există o afinitate. Cine mai poate spune ceva, când vezi atâta 
intelegere: şi porcul grohăie aprobator, viŃelul îŃi linge mâna şi păsările de curte te înconjoară ... Cu 
greu ne despărŃim de toate, dar ne aşteaptă gospodăria lui O.O, peste punte. Suntem invitaŃi cu toŃii 
în casă şi serviŃi cu prăjiturele şi suc. Casa râdea în straie de sărbătoare: multe cusături, Ńesături, 
perne, macrameuri, bibelouri, păpuşi aşezate pe pat... ca pe vremuri! 

Curtea pietruită şi cu alei de flori avea în mijloc o fântână. Am învăŃat să scoatem apa, apoi ne-
am aşezat pe o bancă sub o salcie, pe malul Vălişoarei. Am respirat aerul curat şi ne-am jucat. Spre 
seară, ne-am întors la stâna unde ciobanii ne aşteptau la lecŃia de muls oi şi la o cana de lapte cald şi 
dulce, cum numai acolo poŃi să bei. Plecăm din satul cu miros original de „Gospodărie Ńărănească” 
şi asta ne place foarte mult. Dar vouă? Parcă părinŃii, când am ajuns, s-au strâmbat?! 

Evaluare: 
După o zi aveam în şcoală câini, pisici, iepuraşi, peşti, broaşte testoase, hamsteri, papagali, 

porcuşori de Guineea etc. Zici că eram pe Rambla (Spania-Barcelona) şi toată şcoala a devenit o 
mică „Grădină vie”. Elevii veneau să vadă minunata expoziŃie de pe aleea din parcul şcolii. 

După doi ani, încă trăim aceeaşi nostalgie a celei mai frumoase excursii, unde emoŃia, bucuria, 
surpriza, teama, cunoştinŃele şi VIAłA sunt la ele acasă. 
 

 
 

STIMULAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR PRIN  
ACTIVITĂłI EXTRACURRICULARE 

 
Înv. Marcela Tudor,  

Şc. “Dimitrie Cantemir” ConstanŃa 
 

Elevii noştri sunt interesaŃi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că aducem 
întotdeauna ceva nou în viaŃa cotidiană. NoŃiunile, în ciclul primar, constituie baza de pornire 
pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă că elevii sunt mai interesaŃi şi participă cu mai 
mult suflet la activităŃile extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi educatori nu putem să-i 
facem pe elevi să conştientizeze cât de  necesare sunt cunoştinŃele însuşite în clasă în desfăşurarea 
cu succes a altor activităŃi. 

EducaŃia nu este un proces limitat, spaŃial şi temporal cu incidenŃă determinată asupra 
biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină 
un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăŃii româneşti. Transformarea educaŃiei într-un 
proces permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul 
solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituŃiilor cu profil educativ şi al mass-media, care 
prin impactul covârşitor asupra audienŃei poate deveni o tribună a educaŃiei. Individul, aflat în 
centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepŃie corectă asupra existenŃei, întemeiată 
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pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze 
armonios în societate. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conŃinutul cunoştinŃelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacŃie setei de investigare şi cutezanŃă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acŃiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoŃiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

ActivităŃile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăŃământ, la 
dezvoltarea înclinaŃiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raŃională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităŃi prin care se deosebesc de activităŃile din cadrul lecŃiilor. 
Aceasta se referă la conŃinutul activităŃilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităŃilor. ConŃinutul acestor activităŃi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele 
didactice, în funcŃie de interesele şi dorinŃele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleŃire şi dăruire, la astfel de activităŃi. 

Asigurarea climatului afectiv propice influenŃelor educative reprezintă condiŃia succesului 
şcolar. În sprijinul acestui proces, în activităŃile recreative, cadrele didactice aleg în acest sens: 
povestiri, jocuri didactice şi de mişcare, poezii, cântece, ghicitori, dramatizări, desene, modelaje, 
plimbări etc 

ActivităŃile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, excursii, 
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinŃă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăŃământului românesc şi constatând că 
lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conŃinutul, valenŃele 
şi scopul, ca însuşi sistemul educaŃional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui asupra 
acestei forme de activitate extracurriculară. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin 
practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. ActivităŃile de tip recreativ-instructiv pot fi prilej 
de activizare şi de dezvoltare a creativităŃii. Jocul este forma specifică copilului, prin intermediul 
acestuia manifestându-şi iniŃiativa, independenŃa şi responsabilitatea, stimulând creativitatea şi 
competitivitatea. Solicită atenŃia, voinŃa, dorinŃa de a învinge, mobilizând copilul pentru depăşirea 
anumitor dificultăŃi: jocul implică în mod deosebit afectivitatea copilului.  

Se ştie că jocul este esenŃa şi raŃiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiŃia 
adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităŃii. Se exersează 
funcŃiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort 
spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi neîmplinirile individuale.Fiecare dintre noi optează 
pentru o formă anume de joc, bazându-se pe cunoaşterea colectivului său de elevi. Exemplele de 
jocuri şi activităŃi recreative pot continua pentru fiecare obiect din programa şcolară. Am cerut 
copiilor mei,  să facă o compunere cu titlul «Jocul furat». Unii au scris despre extratereştrii care au 
coborât dintr-o navă spaŃială şi le-au răpit oamenilor jocul. Din toate compunerile am înŃeles câtă 
tristeŃe şi monotonie ar fi în sufletele copiilor, pe chipurile lor, fără joc. În încheierile şcolarilor am 
descoperit optimismul lor. Jocul fusese adus înapoi de Superman în compunerea unei fetiŃe, un băiat 
a creat un personaj cu IQ ridicat ce prin intermediul unei maşinării tip computer a readus jocul 
pământenilor. În alte lucrări jocul fusese adus de copii sau de oameni buni şi curajoşi. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăŃat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să demonteze jucării. Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea 
creativităŃii copiilor şi presupun o cunoaştere aprofundată a materiei învăŃate. Întrebările pot 
cuprinde: interpretare, recitare, priceperi şi deprinderi formate în activităŃile practice. 

Pentru realizarea sarcinii propuse şi pentru stabilirea rezultatelor competiŃiei se folosesc reguli 
de joc cunoscute anticipat de către elevi, învăŃătorul fiind «arbitrul» principal al întrecerii. 



 

373 
 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităŃilor de vorbire şi 
înclinaŃiilor artistice ale elevilor. Prin conŃinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăŃie 
de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaŃiile redate. 

Stimularea şi educarea atenŃiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. IntervenŃia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susŃinută de suportul afectiv-motivaŃional, contribuie la mărirea stabilităŃii 
atenŃiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenŃă la efort. Serbările organizate cu prilejul 
diferitelor sărbători: „Crăciunul”,  sfârşitul clasei I, a IV-a , „Carnavalul fulgilor de nea”, îmbină 
armonios cunoştinŃe însuşite la limba română, muzică, educaŃie fizică, abilităŃi practice. Elevul va 
citi cu plăcere orice va fi de folos în pregătirea unui carnaval pentru a-şi prezenta costumul, ceea ce 
nu va face însă dacă are nevoie la ora de limba română. Lectura artistică, dansul, cântecul devin 
puternice stimulări ale sensibilităŃii estetice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: 
sala de festivităŃi, un colŃ din natură (parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

ContribuŃia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinŃei de a oferi ceva spectatorilor: distracŃie, înălŃare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacŃie-toate acestea îmbogăŃindu-le viaŃa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoŃie în sufletul 
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacŃia promptă a spectatorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a 
copilului, la educarea lui cetăŃenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienŃe sociale importante, dar şi îmbogăŃirea orizontului cultural ştiinŃific. Prin 
excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucŃia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinŃe. 

Ea reprezintă finalitatea unei activităŃi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-
i face să înŃeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural. Dar cu tristeŃe constatăm că din ce în ce mai puŃini elevi îşi 
permit să meargă în excursii şi cu atăt mai puŃin în tabere, deşi aceste activităŃi sunt pe primul loc în 
preferinŃele copiilor. 

Personal am reuşit cu elevii mei să merg în tabere şi excursii. Aceste activităŃi mi-au fost de un 
real folos în cadrul majorităŃii obiectelor studiate. Ele au contribuit la activizarea şi dezvoltarea 
creativităŃii elevilor mei. Compunerile create au demonstrat utilitatea acestor activităŃi. La istorie şi 
geografie, zonele vizitate au făcut să fie mai uşor înŃelese anumite noŃiuni cum ar fi: legenda 
(Legenda Meşterului Manole de la Curtea de Argeş, Legenda lui Dracula), peştera (Peştera Urşilor), 
castel medieval (Branul), stalactite şi stalacmite şi exemplele pot continua în acest sens.  

Spectacolele de teatru şi filmele vizionate constituie suporturi de o reală valoare pentru 
desfăşurarea interactivă a orelor de limba română, educaŃie civică, educaŃie plastică. 

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 
fascinaŃiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinŃei de a se afla în grupul 
prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt 
atraşi mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viaŃa plantelor, a animalelor etc.). 

Un rol deosebit în stimularea creativităŃii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil în 
contact cu cărŃi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 
îmbogăŃirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. 

Participarea la spectacolele organizate le nivel de şcoală gen ,,Ziua Scolii”, „Ziua PorŃilor 
Deschise”, tradiŃii româneşti, sau la nivel judeŃean: „Ziua Copilului”, „Sărbători de iarnă”,  
încununează de succes munca trinomului elev – cadru didactic – părinŃi. 

Implicarea elevilor în proiecte de parteneriat cu alte şcoli în scopul de a-i determina să 
cunoască tradiŃiile zonei, istoria locului, oameni importanŃi ce au adus contribuŃii ştiinŃei şi culturii 
româneşti, sunt alte modalităŃi extracurriculare prin care ei înŃeleg că ceea ce învaŃă, orice efort 
depus, are o finalitate şi se află în strânsă legătură cu lumea reala. 
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Nu este domeniu al activităŃii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ 
din activitatea extracurriculară. 

Noi, dascălii avem datoria de a aduce jocul elevilor, trebuie să fim cei care le dăruiesc bucuria, 
căldura sufletească şi nu în ultimul rând să deschidem către creativitate porŃi prin intermediul 
activităŃilor extacurriculare. 
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1.    ImportanŃa activităŃilor extracurriculare    
Problematica educaŃiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaŃii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieŃii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Astfel, fără a nega importanŃa educaŃiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaŃia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăŃământ, îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităŃii elevilor. 

Modelarea, formarea şi educaŃia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaŃie caracterul şi inteligenŃa se completează pentru propria evoluŃie a 
individului. În şcoala contemporană, eficienŃa educaŃiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităŃii copiilor. În acest cadru, învăŃământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect intelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităŃilor educaŃionale impune îmbinarea activităŃilor curriculare cu cele extracurriculare, iar 
parteneriatul educaŃional, ca set de intervenŃie complementară, apare ca o necesitate.  

Oricât ar fi de importantă educaŃia curriculară realizată prin procesul de învăŃământ, ea nu 
epuizează sfera influenŃelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaŃa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăŃare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alŃi factori acŃionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. După o 
binecunoscută clasificare UNESCO, educaŃia extracurriculară apare sub două aspecte principale: 
educaŃia informală – reprezintă influenŃa incidentală a mediului social transmisă prin situaŃiile vieŃii 
de zi cu zi – şi educaŃia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăŃământ, fie în cadrul 
unor organizaŃii cu caracter educativ. 

Printre activităŃile extracurriculare se numără şi cele care vizează latura artistică şi creativă a 
personalităŃii elevilor. Activitatea artistică a copiilor are un rol important în îmbogăŃirea culturii lor 
afectiv-estetice şi, nu în ultimul rând, un rol distractiv-recreativ. ToŃi copiii sunt talentaŃi; toŃi pot să 
se exprime artistic într-un grup sau altul, spre delectarea lor şi a celor din jur. Procesul de 
transpunere scenică a unui rol oferă multiple posibilităŃi de cultivare a personalităŃii copilului. Elevii 
nu doar memorează şi interpretează roluri, ci şi ajută la confecŃionarea decorurilor, măştilor, a 
costumelor şi a altor materiale de recuzită. Astfel de activităŃi stimulează atât talentele artistice ale 



 

375 
 

copiilor, cât şi creativitatea lor. „Regizorul” doar creează atmosfera momentului respectiv şi ajută 
actorul-copil să se contopească cu personajul. 

Spectacolele de teatru cu actorii-copii au mari influenŃe educative şi asupra publicului spectator 
(asupra colegilor). Prin intermediul unor astfel de activităŃi, copilul îşi pune în valoare prezenŃa 
scenică dublată de aplomb, dicŃie, mimică, gestică şi siguranŃa de sine, plăcerea de a spune textele 
în faŃa publicului. 

2.TradiŃiile şi obiceiurile populare dobrogene din perspectiva activităŃilor 
extracurriculare 

În cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a personalităŃii elevului, tradiŃiile 
populare au o importanŃă deosebită, datorită conŃinutului de idei şi sentimente pe care le transmit. 
Cadrul didactic, conştient de rolul său de formator de caractere şi de importanŃa pe care o au 
tradiŃiile şi obiceiurile unui popor în ceea ce priveşte identitatea sa naŃională, prin activitatea şcolară 
şi extraşcolară facilitează accesul elevilor la valorile culturale cu care aceştia vor intra în contact. 
TradiŃiile şi obiceiurile unui popor constituie una dintre cărŃile de vizită ale naŃiunii respective. 

Menirea noastră, a învăŃătorilor, este să modelăm suflete, să cultivăm valorile spirituale ale 
poporului nostru şi să păstrăm vie şi neştirbită  moştenirea lăsată de strămoşi. Serbările, 
manifestările cultural-artistice sunt momente de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru 
părinŃi şi bunici. Ele aduc lumină şi în suflet, dau aripi imaginaŃiei, entuziasmului şi rămân ca 
momente de neuitat în viaŃa fiecărui copil. Acestea contribuie la educarea copilului în spiritul 
dragostei faŃă de patrie, la formarea şi consolidarea sentimentelor de iubire faŃă de ceea ce este 
frumos. Prin versuri, cântec şi dans, elevii cunosc mai bine trecutul, tradiŃiile, frumuseŃile zonei din 
care provin. 

În continuare prezint o parte din activităŃile extracurriculare desfăşurate pe parcursul anului 
şcolar 2008-2009 de elevii clasei a IV-a D, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3, Mangalia. 

URSITOARELE 
Ursitoarele, după credinŃa românilor, sunt trei fete mari, sau mai bine zis trei zâne surori care 

ursesc viaŃa şi croiesc soarta fiecărui prunc nou născut. Pe lângă numirea colectivă de „ursitoare“, 
fiecare din aceste trei fete fecioare curate, nepătate, pe jumătate sfinte şi nemuritoare, mai are încă 
câte o numire a sa proprie şi anume: cea mai mare „ursitoare“ şi „ursită“, cea mijlocie „soarte“ iar 
cea mică, mai serioasă şi mai rea dintre toate, „moarte“. Îmbrăcămintea ursitoarelor e lungă, albă şi 
întreŃesută cu fluturi şi cu fire de aur. Ursitoarele vin întodeauna în săptămâna în care s-a născut 
copilul, în nopŃile fără soŃ, adică a treia, a cincea şi a şaptea noapte; după spusele altora însă, ele vin 
în cele dintâi trei nopŃi de după naştere şi cu deosebire în cea dintâi; dacă se întâmplă că tocmai 
atunci femeia se trudeşte să nască, asistă chiar şi la naşterea pruncului; iar după alte variante, abia în 
a opta noapte îi croiesc ursita. Ora  sosirii lor se crede de comun acord a fi miezul nopŃii, când toŃi 
cei din casă dorm.  

„I. Din tărâmuri de poveste / Cale lungă am zburat / Căci din stele-am prins de veste / Despre 
pruncul nou-născut / Şi cum asta ni-i menirea / La ceas de taină venim / Noi, cele trei ursitoare / Pe 
copil să îl ursim. 

II. E un copil drăgălaş / Parcă e un îngeraş. / Născut primăvara / În luna lui marte / Când natura 
revine la viaŃă / Ce să-i ursim noi lui? 

III. Eu îi ursesc iubire şi enormă fericire / ÎnŃelepciune, să se-nŃeleagă bine cu multă lume, / 
Noroc şi sănătate, că-s mai importante decât toate, / Să fie un om frumos,/ Cinstit şi prietenos, / 
Darnic, harnic, iertător, / Generos şi zâmbitor 

IV. PuiuŃ micuŃ şi drăguŃ, / Noi azi Ńi-am ursit de bine, / Dar în lume sunt şi rele, / Tu să nu te 
temi de ele!” 

PLUGUŞOR DIN DOBROGEA 
„1. Într-o zi de sărbătoare, / Trece-un îngeraş călare. / -Un te duci, măi îngeraş? / -Mă duc 

Doamne, la oraş. / -Ce sa faci tu la oraş, / Îngeraş, tu drăgălaş? 
2.- Să iau şapte copilaşi, / ToŃi cu bicele de tei, / Împletite-n trei şi trei. / Să troznească, / Să 

pocnească, / Boişorii să-mi pornească: 
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3. Boişorii dinainte, / Cu corniŃele aurite: / Boişorii de la roată, / Cu corniŃele de piatră; / 
Boişorii din mijloc, / Cu corniŃele de foc; / Boişorii de la spate, / Cu corniŃe argintate; / Boişorii de 
pe urmă, / Cu corniŃele de brumă; / Boişorii dintr-o parte, / Cu coarnele-mbelşugate. 

4. Şi cei şapte copilaşi, / ToŃi cu bicele de tei, / Împletite-n trei si trei, / Să troznească / Să 
pocnească, / Boişorii să-mi urnească / Pluguşorul să-mi pornească: 

5. Pluguşor cu doişpe boi, / Pluguşor mânat de noi. / Să ies, Doamne, la arat, / La arat, la 
semănat, / Că afară-i primavară, / Toate plugurile ară, / Să fie belşug în Ńară, / Duşmanii peste 
hotară!” 

PAPARUDA 
Paparuda este denumirea cea mai răspândită a ritului magic de provocarea a ploii, practicat pe 

timp de secetă. Jocul este practicat în a treia joi după Rusalii; poate însă avea loc şi în orice zi de 
vară, după o secetă prelungită. Este jucat de fete tinere, mai rar şi de băieŃi, sub 14 ani. 

Alaiul e alcătuit dintr-un număr variabil de personaje, dintre care cel puŃin una-două trebuie să 
fie mascate. Acestea sunt dezbrăcate şi apoi înfăşurate în frunze si ghirlande de boz (brusture, fag, 
stejar, alun). Rămurelele erau împestriŃate cu panglici roşii, cu salbe de firfirici. Cortegiul umbla 
prin sat de la o casă la alta, şi în curte, însoŃitoarele cântă un cântec ritual, bătând din palme, iar 
paparuda joacă un dans săltăreŃ. 

Paparuda invocă onomatopeic ploaia prin dans, prin bătăi din palme, prin plesnetul degetelor, 
prin răpăitul tobelor improvizate din linguri, dar mai ales prin ritmul şi conŃinutul textului magic. 

În timpul jocului sau după terminarea lui este obligatorie udarea cu apă a paparudei ori a 
întregului alai. Pentru dansul lor sunt răsplătiŃi prin daruri rituale ce semnifică abundenŃa şi 
belşugul: ouă, mălai, grâu, caş, lapte, colaci, fructe, bani, etc., uneori şi haine vechi, ceea ce leagă 
obiceiul de cultul morŃilor. 

„Doamne, de ne-ai da o ploaie!/  Paparudă – rudă, rudă – paparudă – bis. 
 I. Paparudă-rudă, / Vino de ne udă, / Cu găleata-leata / Peste toată gloata / Să sunăm cheiŃele / 

Să vină ploiŃele / Să dea cu ulciorul / Să despice cerul / Când oi da cu sapa / Să curgă ca apa. 
II. Paparudă-rudă, / Vino de ne udă, / Cu găleata-leata / Peste toată gloata / Cu ciubărul-bărul / 

Peste tot poporul / Dă-ne, Doamne, cheile / Să descuiem cerurile / Să pornească ploile / Să curgă 
şiroaiele / Să umple păraiele. 

III. Hai, ploiŃă, hai,/ Udă pământurile,/ Să crească grânele/ Mari cât porumbele/ Hai, ploiŃă, hai!” 
LEGENDA MĂRłIŞORULUI 
MărŃişorul este un obicei specific românesc, pe care nu îl regăsim la alte popoare. În timp, 

tradiŃia mărŃişorului a fost preluată şi de alte populaŃii de la sud de Dunăre. Obiceiul dăruirii 
mărŃişorului este moştenit de la daci şi romani şi îşi are originea în credinŃele şi practicile agrare. 

„Odată soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a 
răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniŃă. Lumea se întristase. Păsările nu mai cântau, 
izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. 

Dar, într-o zi, un tânăr voinic s-a hotărât să plece să salveze soarele. MulŃi dintre pământeni l-
au condus şi i-au dat din puterile lor ca sa-l ajute sa-l biruie pe zmeu şi să elibereze soarele. 

Drumul a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început 
lupta. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul fu doborât. 

Slăbit de puteri şi rănit, tânărul elibera soarele. Acesta se ridica pe cer, înveselind şi bucurând 
lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns sa vadă primăvara. Sângele 
cald din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii 
primăverii. Până şi ultima picătură de sânge se scurse în zăpada imaculată. Muri... 

De atunci tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Ei îi oferă fetelor pe care le 
iubesc sau celor apropiaŃi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea 
sângelui voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a 
primăverii.”  

3.    Concluzii 
ActivităŃile extracurriculare dau întotdeauna un strop de culoare procesului instructiv-educativ. 

Fără acestea şi elevii au mărturisit la sfârşitul anului şcolar că şcoala nu ar fi fost la fel de „frumoasă 
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şi interesantă”. Spectacolele şi concursurile la care au participat i-au făcut să devină copii siguri pe 
ei, fără trac şi cu o imaginaŃie bogată, demonstrată nu doar pe scenă, ci şi în activităŃile din cadul 
lecŃiilor. SusŃinem realizarea a cât mai multe activităŃi extracurriculare nu doar pentru a forma 
elevilor acea personalitate creatoare, cât şi pentru socializare şi relaxare, atât de necesare şi în alte 
medii decât sala de clasă. 
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EducaŃia modernă de azi  depăşeşte limitele exigenŃelor şi valorilor naŃionale şi tinde spre 
universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităŃii. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităŃii umane, iar dezideratul educaŃiei permanente tinde să devină o realitate 
de necontestat. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conŃinutul cunoştinŃelor 
pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacŃie setei de investigare şi cutezanŃă creatoare, 
trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acŃiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 
împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoŃiona puternic, de a fi în stare să 
iscodească singuri pentru  a-şi forma convingeri durabile. 

În şcoala contemporană eficienŃa educaŃiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităŃii copiilor. 

Astfel, fără a nega importanŃa educaŃiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaŃia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăŃământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităŃii tinerilor. Aceasta asigură un  exerciŃiu de dezvoltare nu 
numai a personalităŃii creatoare a elevilor, ci şi  de dezvoltare culturală a acestora. 

ActivităŃiile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăŃare, la dezvoltarea 
înclinaŃiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raŃională şi plăcută a timpului lor liber. Având 
un caracter atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleŃire şi 
dăruire, la astfel de activităŃi.  Ele prezintă unele particularităŃi prin care se deosebesc de activităŃile 
din cadrul lecŃiilor. Aceasta se referă la conŃinutul activităŃilor, durata lor, la metode folosite şi la 
formele de organizare a activităŃilor.  

Dar demersul educativ până la  extracurricular  are etape importante: abordarea transcurriculară 
prin disciplinele opŃionale ; pe baza opŃionalelor se pot contura proiecte educaŃionale care cuprind 
mai multe activităŃi extracurriculare ce conduc în final la dezvoltarea culturală a elevilor.            

1. OpŃionalele crosscuriculare sunt mijloace eficiente pentru dezvoltarea personalităŃilor 
creatoare, dar şi pentru asimilarea unor valori culturale. Ele depăşesc graniŃa curriculumului şcolar  
şi prin conŃinuturi  cere o abordare transdisciplinară a demersului educativ . 

Transdisciplinaritatea vizează o organizare globală, multinivelară  a unor discipline pe tematici 
ce implică o diversitate de conŃinuturi şi activităŃi de învăŃare ce converg către atingerea 
obiectivelor din mai multe arii curriculare .  
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Activitatea transdisciplinară este tipul de activitate unde cunoştinŃele şi capacităŃile sunt 
transferate de la o arie curriculară la alta .Termenul poate fi asociat cu cel de activitate tematică . 

Abordarea transcurriculară traversează barierele disciplinelor, subordonându-le omului pe care 
dorim să-l formăm. În această situaŃie disciplinele nu sunt ignorate, dar nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaŃii de învăŃare .  

ActivităŃile transcurriculare au ca scop formarea unor competenŃe cu caracter cognitiv şi creativ 
(elaborarea de idei, rezolvarea de situaŃii problemă, investigări, elaborarea de soluŃii originale), 
aşadar instruirea elevului nu se produce în mod verbalist şi livresc, ci prin acŃiuni de observare, 
aplicare, exersare . 

Transcurricularitatea poate fi un element eficient numai în contextul unei bune proiectări şi 
organizări a tuturor activităŃilor de predare –învăŃare la toate obiectele de învăŃământ . Ea poate fi 
prezentă în cadrul activităŃilor desfăşurate la obiectele din aria  curriculară limbă şi comunicare, dar 
şi în activităŃile de la matematică-ştiinŃe, artă, om şi societate etc. 

Aşadar, activităŃile transdisciplinare situează elevul în miezul acŃiunii, oferă posibilitatea 
elevilor de a se comporta firesc, de a fi ei înşişi . Totodată maximizează posibilitatea ca fiecare elev 
să înveŃe în ritm propriu şi să fie evaluat în raport cu performanŃa sa anterioară. Ele valorizează 
experienŃa cotidiană a fiecărui elev, considerând-o o ancoră în achiziŃionarea noilor abilităŃi şi 
capacităŃi. Elevul se desprinde de timpuriu cu strategia cercetării, îşi însuşeşte metode de muncă 
similare celor ştiinŃifice, învaŃă să creeze o situaŃie problematică, să emită ipoteze asupra cauzelor şi 
relaŃiilor în curs de investigaŃie, să facă prognosticuri asupra rezultatelor, să formuleze idei şi să 
exprime puncte diferite de vedere . 

În decursul carierei mele didactice am avut fericita inspiraŃie de a realiza programa a mai 
multor opŃionale care au avut obiectiv major promovarea valorilor culturale româneşti, dar şi 
europene. Amintesc aici: Revista clasei: „Juniorii de la malul mării”, „Proverbe în 
acŃiune”,”Călători în timp prin România”, „Salvatorii Terrei”,”Europa, prieteni fără frontiere”, 
„Legendă şi adevăr”,”Teatrul mic” etc. 

Toate acestea au suplinit lipsa de timp din cadrul orelor de limbă şi literatură română, istorie, 
stiinŃele naturii. Şi nu este vorba numai de asimilarea de cunoştinŃe, ci mai ales de stimularea 
motivaŃiei, interesului şi a formării unei atitudini pozitive faŃă de cunoaştere. 

Impactul acestor opŃionale asupra elevilor a fost excelent. Au învăŃat cu plăcere, s-au implicat 
afectiv în demersurile mele didactice, fie lecŃii obişnuite, lecŃii deschise, concursuri sau vizite la 
diferite obiective turistice. 

Primul opŃional „Juniorii de la malul mării”, care avea ca obiectiv final redactarea unei 
reviste a clasei, a antrenat o serie de competenŃe: de citire conştientă; de extragere a esenŃialului 
dintr-un text citit; de a exprima propria opinie prin interviuri; de a redacta compuneri atractive; de a 
rezolva, dar şi de a alcătui rebusuri, aritmogrife; de a analiza un studiu de caz şi de interiorizare a 
comportamentelor pozitive; de a dramatiza mici povestiri cu tâlc, moralizatoare; de realizare a unor 
benzi desenate; de a selecta informaŃii din domeniul ştiinŃelor naturii. SatisfacŃia a fost supremă, 
când elevii au primit revista şi s-au regăsit în paginile ei, prin competenŃele  personale. Ariile 
curriculare au fost diverse: limbă şi literatură română, ştiinŃe, societate şi om, arte. În demersul 
realizării revistei, munca a fost titanică atât din partea mea, cât si a elevilor. 

OpŃionalul „Proverbe în acŃiune” a avut ca obiectiv major asimilarea şi interiorizarea 
comportamenetelor etico–morale prin studiul unor proverbe şi a unor texte atractive, diverse, la care 
trebuiau să le asocieze. Munca mea a fost uşurată, deoarece textele erau prezente într-un auxiliar din 
colecŃia „Micii gânditori critici”. Nu au lipsit atractivele dramatizări ale textelor, care au fost 
prezentate în faŃa părinŃilor. 

„Călători în timp prin România” a fost o incursiune nu numai în istoria patriei, ci şi în 
geografia ei şi a personalităŃilor ei din diverse domenii. 

O lecŃie cu un deosebit impact nu numai asupra elevilor, dar şi asupra altor cadre didactice 
învăŃători şi profesori, a fost „Drumul Unirii de la până la 1859” deoarece era dedicată zilei de 24 
Ianuarie. LecŃia a fost concepută ca o scenetă cu două părŃi: în prima parte, doi copii apasă pe 
butonul unei maşinării de călătorit în timp şi ajung în diferite etape istorice premergătoare Unirii. 
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CeilalŃi elevi erau îngheŃaŃi în timp, iar cei doi copii îi activau, aceştia răspunzând la întrebările puse 
de cei doi. Fiecare elev avea imaginea cu o personalitate sau cu vreo scenă de război sau al unei 
adunări de mase populare. 

A doua parte a fost o scenetă comică, în care boierii contemporani ai Unirii sunt indignaŃi faŃă 
de evenimentul înfăptuirii Unirii de la 1859, dar mai ales de Domnul Unirii, Al.I.Cuza. Apar şi 
personaje din popor: slujnică, Ńărani, care se bucură de acest eveniment. În final se încinge Hora 
Unirii. Elevii cântă şi se bucură. 

În partea a treia a lecŃiei ei primesc calificativele de la ultima evaluare, pe tema lecŃiei. Fiecare 
elev citeşte câte un răspuns. Mai apare o surpriză în final: Zâna învăŃăturii le-a trimis în dar câte o 
baghetă magică cu ajutorul căreia să-şi reactiveze cunoştinŃele de câte ori este nevoie. 

CunoştinŃele de istorie şi geografie locală au fost asimilate mai uşor, cu plăcere de către elevi, 
atunci când au participat la cunoaşterea pe viu a orizontului local, în cadrul unui proiect 
educaŃional „Farmecul Mangaliei-orizont local în ochi de copil”, la care au participat trei clase. 

Unul din obiective a fost cunoaşterea istoriei locale prin vizite la muzee, la mormintele antice 
sub formă de movile (tumuli). Au fost apreciaŃi acei elevi care au extras informaŃii din cărŃi, pliante, 
de pe Internet şi le-au oferit colegilor lor, care le-au multiplicat şi le-au introdus în portofoliul lor. 
Au audiat diferite legende antice şi mai de actualitate despre geneza oraşului Mangalia. Combinând 
cunoştinŃele de tip academic cu cele de creaŃie literară, elevii au redactat compuneri originale despre 
apariŃia oraşului Callatis sau a oraşului natal. 

Toate cunoştinŃele lor istorice şi geografice nu au rămas literă moartă. În cadrul unei lecŃii de 
tip mozaic, la clasa a IV-a, „Mangalia, tărâm de basm”, la ora de opŃional „Călători în timp prin 
România”, ele au fost valorificate prin utilizarea grupurilor cooperante şi a tehnicilor de muncă 
independentă. 

Elevii au fost organizaŃi pe grupe, pe centre de interes, cu denumiri sugestive, alese de ei: 
Ponticii, Turiştii, Marinarii, Zoologii. Au completat o fişă ce conŃinea cinci domenii: istoria 
oraşului, geografia orizontului local al Mangaliei, Marea Neagră - geneză şi specificul apelor sale, 
fauna Mării Negre şi o secŃiune de creaŃie: a unui mesaj ecologic privind protejarea Mării Negre şi a 
unei reclame turistice. 

Fiecare grupă a completat fişa la secŃiunea în care erau specializaŃi, apoi au făcut schimb de 
informaŃii, aşa încât în final au completat întreaga fişă. Au mai avut de creat şi rebusuri pe domeniul 
ales şi au participat la un mini-concurs cu întrebări puse de liderii echipajelor, membrilor celorlalte 
echipe, pentru a se asigura retenŃia informaŃiilor. Prin extrapolare, elevii au fost provocaŃi la 
redactarea unor compuneri despre oraşul nostru, Mangalia, sugerându-li-se câteva titluri. 

Momentul culminant şi cel mai valoros al proiectului a fost editarea unor minibroşuri 
istorico-geografice despre oraşul Mangalia, pe baza tuturor informaŃiilor culese de elevi. Citatele 
selecŃionate în introducerea lucrării au fost extrase din impresiile marelui scriitor Gala Galaction. 
Broşura conŃine toate activităŃile desfăşurate de elevi în cadrul proiectului, fotografii ale acestora şi 
reproduceri după tablouri celebre referitoare la Mangalia veche . 

În incinta şcolii a fost realizat un panou realizat artistic cu obiective turistice ale oraşului 
Mangalia, cu fotografii din drumeŃiile realizate, dar şi cu lucrările artistice ale elevilor 

Minunatul proiect a fost prezentat în cadrul unei festivităŃi ce a  avut loc în sala de spectacole a 
Cercului Militar Mangalia, în prezenŃa multor invitaŃi de onoare şi a mass-mediei locale. În holul de 
la intrare au fost expuse toate lucrările elevilor celor trei clase partenere, dar şi o parte din 
informaŃiile culese, compunerile lor, precum şi câteva plante presate din ierbarul întocmit. 

S-a desfăşurat apoi un mic concurs amical între două echipaje formate din reprezentanŃi ai 
claselor partenere, cu două denumiri sugestive: ZeiŃele şi Marinarii. Au ieşit câştigătoare ambele 
echipaje, pentru a încheia totul într-o atmosferă de bucurie generală. 

Surpriza pregătită pentru toŃi elevii participanŃi a fost minibroşura, care a fost opera colectivă a 
lor şi a colaboratorilor, pe care au primit-o în dar. În finalul festivităŃii, şeful Cercului Militar 
Mangalia, fiind dirijorul grupului Tinemar,  ne-a încântat cu piesele sale muzicale, variaŃiuni ale 
aceleiaşi teme „Farmecul Mangaliei, orizont local în ochi de copil”. 

Noi, cei trei parteneri de proiect, am fost extrem de mulŃumiŃi de impactul pozitiv pe care l-a 
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avut efortul nostru asupra elevilor noştri, conjugat cu al părinŃilor, cu al conducerii şcolii, precum şi 
cu al unei instituŃii culturale de prestigiu. Suntem convinşi că în urma desfăşurării acestui proiect 
elevii noştri au simŃit organic necesitatea curriculumului şcolar pentru viaŃa lor cotidiană, ieşind 
transformaŃi benefic: mai motivaŃi pentru învăŃare, pentru cooperare, mai pregătiŃi pentru petrecerea 
unui timp liber de calitate, garanŃie pentru o viaŃă personală şi socială ulterioară calitativ superioară. 

„Salvatorii Terrei” a fost un opŃional cu un obiectiv ecologic declarat chiar prin titlul său, 
foarte gustat de elevi, datorită conŃinutului, dar şi prin formele  de desfăşurare. Prin acesta mi-am 
propus să formez  elevilor mei un comportament ecologic activ, responsabil  faŃă de mediul natural, 
dar şi faŃă de sine şi de ceilalŃi membri cu care interacŃionează. 

Cea mai spectaculoasă activitate a fost o lecŃie deschisă cu denumirea „Zoosalvatorii în 
acŃiune”. Până la desfăşurarea lecŃiei, munca de selectare şi organizare a informaŃiilor a fost 
titanică. Elevii au realizat un portofoliu cu ajutorul meu şi al părinŃilor cu un număr limitat de 
animale sălbatice, mamifere din diferite habitate ale lumii, pe care le poŃi vedea la o grădină 
zoologică. Le-am oferit tabele sintetice cu informaŃii esenŃiale despre acestea, pentru a le asimila 
mai uşor. 

După ce au acumulat atâtea date, ele trebuiau valorificate. Atunci a luat naştere ideea simulării 
unei activităŃi al unei  ONG, denumită ZOOSALVATORII, cu obiective clare: aceea de a proteja 
animalele sălbatice aflate în captivitate, în grădinile zoologice, dar şi în circuri prin ameliorarea 
condiŃiilor lor, prin desfiinŃarea unora, dar şi  prin înfiinŃarea de noi rezervaŃii. 

Proiectul a luat naştere în urma vizitării unor grădini zoologice, în timpul unor excursii prin 
Ńară. Am fotografiat animalele captive şi chinuite, am realizat o prezentare  Power Point de 
sensibilizare a opiniei publice, am simulat o mică manifestaŃie ecologistă în faŃa unei primării, 
precum şi dialogul dintre reprezentanŃii organizaŃiei şi consilierul pe probleme ecologice din 
primărie. Feed-backul venit din partea elevilor a fost emoŃionant: m-au aplaudat în urma 
răspunsurilor pozitive pe care le-am dat, jucând chiar eu rolul consilierului. Am redactat împreună 
cu elevii chiar şi o scrisoare către Parlamentul european pe această temă. 

Iar strângerea de fonduri de către organizaŃie s-a relizat într-un mod original: prin organizarea 
unui concurs în care nu competiŃia între grupele participante a contat, ci lupta fiecăreia de a 
acumula cât mai multe puncte pe probe, deoarece punctajul se convertea în mili-lei, adică în 
miliarde de lei. Cu aceşti bani îşi finanŃau proiectul de salvare a animalelor din grădinile zoologice. 

Originalitate acestei lecŃii concurs a mai constat şi în modul de introducere în lecŃie, prin 
rostirea „Rugăciunii animalelor”, o adaptare a rugăciunii Tatăl Nostru  de către elevii care purtau 
măşti ale animalelor preferate, realizate tot în cadrul opŃionalului. 

Un alt punct forte a fost prezentarea întregii lecŃii în Power Point, proiectată pe un ecran 
mare cu ajutorul unui videoproiector, încât tot demersul didactic a fost clar, vizual, având un impact 
emoŃional puternic. Fondul muzical care a însoŃit proiecŃia, în unele momente ale lecŃiei, a 
sensibilizat sufletele copiilor. 

Metodele  antrenante  folosite: conversaŃia, explicaŃia, concursul, jocul de rol,  metoda  Phillips 
6/6, metoda Brainwriting (tehnica 6-3-5), problematizarea, controversa creativă, rezolvarea de  
probleme, munca în echipă, metoda colŃurilor, au solicitat toate tipurile de competenŃe din partea 
elevilor. 

Concursul nu s-a bazat pe competiŃia dintre ei, ci pe competiŃia pentru o cauză comună, 
nobilă. Fiecare elev a trebuit să atingă perfornanŃa maximă pentru grup, dar mai ales pentru 
obŃinerea unui punctaj maxim pe clasă (aici,organizaŃie), pentru obŃinerea de fonduri, ca şi în viaŃa 
reală. 

„Europa, prieteni fără frontiere” a fost un opŃional care s-a pliat excepŃional pe importantul 
eveniment al intrării României în Uniunea Europeană. Auxiliarul pe care m-am bazat a fost realizat 
de Marcela Peneş, dar materialele despre fiecare Ńară europeană, pe înŃelesul copiilor, au fost 
selectate de pe situri educaŃionale româneşti şi străine pe tema Uniunii Europene. Am organizat 
elevii pe grupe, fiecare grupă având misiunea de a extrage informaŃii esenŃiale, din materialele 
oferite de mine, despre Ńările europene repartizate, după care le-au comunicat şi celorlalŃi cele 
aflate. Fiecare elev a învăŃat despre câte o Ńară europeană, şi-a confecŃionat drapelul Ńării 
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reprezentate şi au jucat rolul unor ghizi. Am mai organizat cu elevii jocuri de recunoaştere a 
drapelelor europene, au învăŃat simbolurile UE, au dezlegat ghicitori din care reieşea specificul 
fiecărei Ńări, au colorat pe hărŃi mute ale Europei doar statele membre ale UE, au învăŃat saluturi în 
diferite limbi, cântecele în limbile franceză, engleză, germană. Au realizat colaje, desene în legătură 
cu semnificaŃia UE şi a locului României în  marea familie europeană.Totul a fost imortalizat prin 
film, fotografii şi printr-un un panou realizat cu denumirea „Suntem Eurojuniori”, aspecte din 
activităŃile lor, iar pe 9 Mai au participat la concursul Eurojunior 2006 şi vor participa şi anul 
acesta. Elevii cei mai talentaŃi au trimis lucrări şi la concursul european Timbru aniversar, cu 
ocazia aniversării a 50 de ani de la punerea bazelor UE. 

„Legendă şi adevăr”este opŃionalul care a prins contur din dorinŃa de a atrage elevii de clasa a 
IV-a spre lectură, spre  cunoaşterea marilor personalităŃi istorice române, geografiei plaiurilor 
româneşti şi ale faunei şi florei specifice. Un alt motiv care m-a condus la acest gen de opŃional a 
fost timpul scurt alocat studiului disciplinelor mai înainte amintite. Al treilea motiv a fost patriotica 
misiune de păstrare a identităŃii naŃionale, în cadrul marii familii europene din care facem parte. 

Micul truc la care m-am gândit, pentru a-i seduce pe micii şcolari,  a fost ideea de a face 
tranziŃia de la informaŃia empirică  la cea ştiinŃifică, prin  studiul  legendelor. Copiii sunt atraşi de 
elementele de basm, de fantastic, de mitologic din conŃinutul acestora. Trăirile lor sunt mai intense 
alături de personajele întâlnite. Dar, uşor, uşor se îndreaptă, prin intervenŃia discretă a învăŃătorului, 
spre grăuntele de adevăr care stă la originea tuturor legendelor. Odată ajunşi la acesta, cu 
entuziasm şi  admiraŃie faŃă de realităŃile istorice, geografice şi biologice, învăŃătorul şi copiii, 
parteneri egali, păşesc pe tărâmul adevărurilor ştiinŃifice. Aici, cu mare măiestrie  pedagogică, 
trebuie să le menŃinem viu interesul  faŃă de realităŃile descoperite, abordând mijloace  moderne de 
predare, învăŃare, evaluare. 

Teatrul Mic este disciplină opŃională din anul şcolar 2009-2010, care urmăreşte educarea 
artistică a copiilor având un rol important în îmbogăŃirea culturii lor, în educaŃia lor afectiv – 
estetică şi, nu în ultimul rând, un rol distractiv – recreativ. 

Prin intermediul activităŃilor artistice, copilul îşi pune în valoare prezenŃa scenică, dicŃiunea, 
siguranŃa de sine. Noi creăm astfel cadrul favorabil exprimării libere, stimulăm spiritul de echipă, îi 
adaptăm pe copii la cerinŃele scenei, ale publicului, generând o atitudine degajată, lipsită de emoŃii. 
În plus, îi educăm ca spectatori. 

2. Proiectele educaŃionale - generatoare de activităŃi extracurriculare, căi de dezvoltare 
culturală a elevilor 

O să atrag atenŃia asupra a doar trei proiecte educaŃionale care au dus la desfăşurarea unor 
activităŃi extracurriculare cu înalte valenŃe culturale : Darul culorilor, Descoperă Europa! şi 
InvitaŃie în Magicland . 

Prin proiectul educaŃional Darul culorilor am vizat educarea autentică a gustului estetic şi 
ridicarea standardului în învăŃarea unor tehnici  de pictură sub directa îndrumare a unui profesionist, 
în persoana pictorului Rodica Deliman, conducător al Cercului „Ars Nuovo” de la Casa de Cultură 
„Pontus Euxinus”Mangalia. 

Elevii clasei a II-a D  au avut înaltul privilegiu de a-şi  expune tablourile la Galeriile de Artă 
President din Mangalia, au participat la concursul de pictat ouă  de Sfintele Paşti, sub genericul 
„Lumină din lumină”, organizat de FundaŃia Callatis. CâŃiva elevi merituoşi au beneficiat şi de o 
excursie la ConstanŃa la Muzeul de Artă, la Muzeul de Arheologie şi la Planetariu. 

Descoperă Europa! a fost inspirat de opŃionalul Europa fără frontiere. ActivităŃile 
extracurriculare prevăzute în programul de activităŃi au fost diverse: de la concurs de cunoştinŃe 
despre Ńările europene, lucrări artistico-plastice  vizând ce înseamnă Europa pentru ei, panouri cu 
fotomontaje conŃinând illustrate cu locuri declarate monumente din patrimoniul Unesco, până la 
desfăşurarea unui spectacol dedicat Zilei Europei. Aceste activităŃi  au angajat toate competenŃele, 
aptitudinile şi au influenŃat profund, în sens benefic, planul afectiv şi socio-cultural  al elevilor. 

InvitaŃie în Magicland  este o invitaŃie în lumea teatrului şi  a poveştilor. ActivităŃile educative 
sunt diverse: vizionare de spectacole de teatru, vizionare de desene animate care au ca temă lumea 



 

382 
 

poveştilor, vizite la biblioteca şcolii şi a oraşului, desenarea unor imagini din poveşti, susŃinerea 
unor spectacole artistice, antrenarea în concursuri artistice şi de cunoştinŃe literare. 

3.Concluzie 
ActivităŃile extracurriculare trebuie integrate într-un sistem educativ unitar oferit mai ales de 

către  proiectele educaŃionale, care înglobează o diversitate de activităŃi educative ce antrenează 
toată personalitatea elevului, cu  aptitudinile şi competenŃele sale . Acestea într-adevăr pot genera 
dezvoltarea culturală a elevilor, premisă a formării unei persoane  adaptate la toate provocările 
societăŃii, dar şi a unei persoane spiritualizate, apărătoare ale valorilor culturale universale . 
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CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 
 

Inst. Liliana Iancu  
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 37 ConstanŃa 

 
Calculatorul face parte necondiŃionat din viaŃa noastră, aproape am uitat cum era fără el. Ne 

plângem adesea că depindem de el şi, mai ales, ne plângem că cei mici, copiii şi elevii noştri, nu 
concep să treacă o zi fără să petreacă prea mult timp în compania acestuia. Toată lumea ştie să 
enumere mulŃimea de efecte negative pe care le resimŃim noi, ca adulŃi, şi care modifică astăzi 
comportamentul copiilor şi personalitatea lor, în ansamblu. Evident, a devenit un rău necesar. Am 
putea să le interzicem celor mici să-l utilizeze, am putea măcar să fim foarte stricŃi în ceea ce 
priveşte timpul dedicat calculatorului şi totuşi... Recunoaştem că, în multe privinŃe, ne uşurează 
traiul şi ne eficientizează activitatea. Dacă tot nu-l putem interzice – şi nici n-ar fi productiv s-o 
facem – putem să îl transformăm într-un mijloc didcatic adecvat obiectivelor activităŃii de învăŃare. 

Acesta este unul dintre argumentele prin care se susŃine demersul de faŃă. El nu aduce de fapt 
multe noutăŃi în metodologia didactică. Proiecte inter şi transdisciplinare sunt iniŃiate relativ des la 
nivelul ciclului primar – în special la clasele a III-a şi a IV- a – iar activitatea pe grupe/ în echipe 
este o formă utilizată de către învăŃători la clasă. Plusul calitativ al acestui demers se regăseşte însă 
în modalitatea de desfăşurare ca şi în achiziŃiile cognitive şi metacognitive ale elevilor. 

De altfel, în cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonantă cu 
toate modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităŃile educaŃiei, conŃinuturile 
învăŃământului, noile cerinŃe ale elevilor şi ale societăŃii. Metodologia se cere a fi suplă şi permisivă 
la dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei 
tehnologii este dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faŃă de situaŃiile şi exigenŃele noi, complexe 
ale învăŃământului contemporan. O metodă nu poate fi bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la 
situaŃia didactică respectivă, criteriul oportunităŃii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care 
o poate face mai mult sau mai puŃin eficientă. 
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Un alt argument care susŃine demersul de faŃă este abordarea inter şi transdisciplinară, care 
produce o serie de efecte pozitive la nivelul dezvoltării intelectuale a copilului: 

- oferă posibilitatea familiarizării cu principii generale în contexte cât mai variate; 
- conceptele şi principiile generale pot fi transferate în diferite domenii de cunoaştere; 
- permite transferul de cunoştinŃe şi rezolvarea de noi probleme printr-o metodologie unitară de 

lucru; 
- constituie o abordare economică şi favorizantă a raportului cantitate de cunoştinŃe – volum de 

învăŃare; 
- ajută elevul la formarea unei imagini unitare a realităŃii; 
- dezvoltă gândirea creatoare a elevului; 
- asigură integrarea noilor cunoştinŃe în sistem şi transformarea lor în achiziŃii operaŃionale; 
Perspectiva transdisciplinară face să cadă accentul pe formarea unor capacităŃi intelectuale, pe 

obŃinerea unor efecte de convergenŃă, care produc salturi calitative în dezvolatarea  personalităŃii 
elevului, la nivel cognitiv, afectiv, estetic, etic şi chiar fizic. 

Pe parcursul unui an şcolar, elevii clasei a IV-a A de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 37 
ConstanŃa au realizat două astfel de proiecte: „Poluarea, până când ?!” şi „Repere constănŃene”. 
Vom prezenta modul de lucru pentru al doilea proiect. Acesta este urmarea studierii primelor unităŃi 
de învăŃare la două discipline noi pentru elevii clasei a IV-a,  istoria şi geografia. Un aport l-au adus 
şi disciplinele opŃionale studiate în ultimii doi ani (ConstanŃa – trecut, prezent şi viitor; EducaŃie 
interculturală). De asemenea, realizarea acestui proiect este susŃinută şi de vizitele făcute la muzeele 
din oraş, dar şi de lucările realizate în lecŃiile de educaŃie plastică .Elevii lucreză destul de bine în 
Power Point, ca urmare a orelor de operare pe calculator, în care am realizat diferite prezentări 
(Medii de viaŃă, Personaje îndrăgite, Reclame pentru jucării, Animale pe cale de dispariŃie etc.). 

Enumerăm obiectivele activităŃii: în acest proiect, printr-o mică cercetare folosind ca resursă 
Internetul, elevii:  

- vor identifica domeniile care compun dimensiunile temei propuse  
- vor descrie elemente ale domeniilor abordate  
- vor  căuta informaŃii relevante pentru temele abordate; 
- vor prezenta succint  informaŃii legate de orizontul local, organizându-le pe domenii specifice 
- vor evalua informaŃiile şi imaginile găsite, organizându-le în funcŃie de obiectivele stabilite la 

începutul activităŃii 
- vor realiza în echipă o prezentare  PowerPoint care să organizeze conŃinuturile, prezentându-

le într-o formă coerentă, originală.  
Pentru realizarea proiectelor, elevii au fost organizaŃi în echipe de 4-5 elevi. La primul dintre 

ele, am format echipele cerând elevilor să aleagă câte un cartonaş dintr-o serie  de 5 culori. Cei care 
au optat pentru aceeaşi culoare au format o echipă. Ei au încercat să negocieze schimbarea 
membrilor, dar am stabilit până la urmă să respecte tragerea la sorŃi. Pentru al doilea proiect, le-am 
dat voie să-şi formeze echipa în funcŃie de preferinŃe. Sunt avantaje, fiindcă membrii sunt de obicei 
compatibili, mergând pe prietenii şi cunoscându-şi aptitudinile şi comportamentul în colectiv, dar 
sunt şi dezavantaje, fiindcă unii nu sunt doriŃi în nicio echipă. Aici intervine învăŃătoarea, care poate 
negocia şi poate convinge, cu discreŃie, acceptarea copiilor pe care ceilalŃi încearcă să-i evite. De 
asemenea, pentru copii este un prilej de a înŃelege că atitudinea faŃă de ceilalŃi le afectează relaŃiile 
şi că nu este suficient să fie un elev inteligent şi talentat pentru a fi acceptat în colectiv. 

Rolurile în echipă au fost alese de copii după ce le-au fost prezentate responsabilităŃile pe care 
le presupune fiecare dintre ele. Pentru proiectul „Repere constănŃene”, am stabilit următoarele 
roluri: 

a) Geograful 
- prezintă aşezarea localităŃii  
- descrie reliful zonei geografice în care se  află localitatea 
b) Istoricul 
- face o prezentare a principalelor momente din istoria localităŃii 
- prezintă semnificaŃia numelui pe care îl poartă localitatea 
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- descrie câteva obiective de inteses istoric şi personalităŃi care au influenŃat istoria locală 
c) Biologul 
- descrie mediul natural, flora şi fauna specifice 
- prezintă specii endemice sau aflate pe cale de dispariŃie  
d) Sociologul 
- identifică informaŃiile principale legate de structura populaŃiei, ocupaŃiile specifice 
- prezintă personalităŃi care au contribuit la dezvoltarea oraşului 
e) Ilustratorul 
- selectează imaginile cele mai reprezentative pentru conŃinuturile pe care le-au folosit 

coechipierii în diapozitivele lor 
- realizează desene în Paint pe care le introduce în slide-uri 
Fiecare membru al echipei a avut  responsabilităŃi şi îndatoriri specifice în cadrul proiectului de 

cercetare şi totodată a trebuit să ajute la asamblarea datelor pentru a crea  prezentarea finală. 
Echipele de elevi şi-au concentrează investigaŃia pe câteva domenii: elemente de istorie şi geografie 
locală, personalităŃi care au contribuit la dezvoltarea localităŃii, elemente ale activităŃii din prezent 
care dau specificul oraşului, obiective turistice.  

În ansamblu, elevii au realizat  o mică cercetare pentru: 
- a afla date geografice si istorice despre oraşul nostru. 
- a  identifica  factorii care contribuit la dezvolatrea localităŃii de-a lungul timpului 
- a prezenta personalităŃi ale vieŃii publice, culturale care şi-au legat activitatea de numele 

oraşului. 
- a descrie obiective de interes general pentru locuitori , dar şi pentru dezvoltarea turismului. 
- a prezenta flora şi fauna Mării Negre, componentă esenŃială a mediului local. 
- a utiliza Microsoft PowerPoint pentru a crea o prezentare a rezultatelor cercetării voastre 
CondiŃiile de lucru au fost satisfăcătoare: 
� laboratorul şcolii este dotat cu 20 de calculatoare, dintre care 10 sunt conectate la Internet; 
� 10 dintre calculatoare operează cu Office 2003, celelalte, cu Office 2007, acesta fiind un 

incovenient dat de incompatibilitatea celor 2 variante; 
� sala este foarte solicitată, şcoala având 800 de elevi, de aceea, s-a putut lucra numai 

sâmbăta; 
� elevii au lucrat în grupe de câte 5, spaŃiul şi computerele fiind suficiente; 
� echipele au folosit câte 2-3 computere: pe unul se realiza proiectul, pe celelalte s-au dat 

cautări şi s-au făcut desene, transferate apoi cu memory-stick; 
� toŃii aplicanŃii proiectelor au computere personale, de aceea s-au documentat şi în mod 

individual, iar în laborator au luat decizii în grup; 
Elevii au fost consiliaŃi pe parcursul desfăşurării proiectului, mai ales pentru a selecta 

informaŃiile nesecare şi pentru a le sistematiza, operaŃii încă dificile la copilul de 10-11 ani. Au 
colaborat în timpul programului şcolar, dar şi în timpul liber, iar cunoştinŃele, deprinderile şi 
priceperile formate în cadrul diferitelor discipline au fost orientate şi spre realizarea sarcinilor din 
proiect. Spre deosebire de proiectele finalizate cu portofolii, pe care le mai relizasem în alte situaŃii, 
de data acesta, am putut să observ mai bine şi să dirijez, când a fost cazul, cea mai mare parte a 
activităŃii elevilor. 

În prima şedinŃă după formarea echipelor, prezentarea şi alegerea rolurilor, elevii au fost 
informaŃi despre criteriile de evaluare, pe unele dintre acestea formulându-le chiar ei, din experienŃa 
proiectelor anterioare: a) proiectul este relevant pentru tema dată; 

b) conŃinuturile diapozitivelor au rigoare ştiinŃifică şi sunt redate sintetic; 
c) exprimarea este corectă, coerentă; 
d) ilustraŃiile utilizate sunt potrivite conŃinuturilor; 
e) prezentarea are originalitate şi un mesaj clar; 
f) proiectul respectă condiŃiile unei prezentări Power Point; 
g) toŃi membrii echipei au participat la realizarea proiectului; 

Resurse de timp pentru evaluare: 
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- evaluarea s-a făcut într-o singură şedinŃă, după terminarea proiectelor; 
ModalităŃi de prezentare: 
- proiectele au fost prezentate părinŃilor elevilor, într-una din şedinŃe; 
- în cadrul comisiei metodice din şcoală, am prezentat conŃinutul proiectului şi modalităŃile de 

lucru; 
- am prezentat proiectele realizate la o activitate de educaŃie ecologică („Ziua Pământului”) 
ModalităŃi de evaluare au contribuit la implicarea copiilor şi la înŃelegerea necesităŃii de a fi 

obiectivi: 
- proiectele au fost prezentate frontal, după cele 5-6 şedinŃe de lucru; 
- membrii fiecărei echipe au stabilit punctajul pentru proiectul prezentat – câte 10 puncte pentru 

fiecare criteriu (+ 10 puncte din oficiu); 
- am înregistrat rezultatele şi le-am comunicat la finalul prezentării; 
- am completat cu observaŃii şi recomandări; 
Analizând produsele copiilor, dar mai ales atitudinea lor pe parcursul desfăşurării proiectului şi 

relaŃiile dintre ei, am considerat relevant acest demers  pentru că : 
� elevii şi-au  sistematizat şi consolidat o serie de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi însuşite în 

lecŃiile de istorie, ştiinŃe, geografie şi în lecŃiile de operare pe calculator; 
� s-au  deprins să construiască enunŃuri clare, concise, coerente, relevante pentru tema 

propusă; 
� au învăŃat să coopereze, să se ajute şi-şi dezvoltă abilităŃi de comunicare pe mai multe 

canale; 
� şi-au dezvoltat motivaŃia, spiritul de observaŃie, spiritul critic şi autocritic. 
Făcând o analiză şi din perspectiva a ceea ce învaŃă cadrul didactic pe timpul derulării  unei 

astfel de activităŃi, remarcăm faptul că optimizarea procesului instructiv-educativ este determinată 
de împletirea şi complementaritatea a două aspecte: raŃionalizare şi spontaneitate. La fel ca orice 
artist, educatorul trebuie să Ńină cont de materialul cu care lucrează – persoana. Imaginarul artistic 
debordează de multe ori sau chiar se opune ostentativ constrângerilor externe. Educatorul, însă, 
racordează conştient intenŃionalitatea manifestată deja la nivelul copilului. Constatin Cucoş spune” 
La nevoie, induci tu însuŃi în cel aducat un traiect al evoluŃiei pe care el, de unul singur, nu-l 
găseşte.”. Astfel, creativitatea educatorului intervine într-un câmp de acŃiune cu limite precis 
conturate – un paradox pedagogic: intuiŃia creatorului de educaŃie este mai bine valorificată dacă 
traseul educaŃional este foarte bine stabilit. 

De asemenea, este bine ca şcoala să potenŃeze şi să dezvolte la copii capacitatea de adaptare şi 
de înŃelegere nu numai în planul cunoaşterii, dar şi în registrul mai profund al competenŃelor şi al 
atitudinii. Adevărata cultură este aceea care îl determină pe individ să se autoconducă şi să se 
orienteze inteligent în condiŃiile vieŃii contemporane, care obligă la o permanentă învăŃare. 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ –  
MODALITATE EFICIENTĂ  

PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 
 

Inst.I Corina Papuc 
Şcoala cu clasele I-VIII ,, Ion Jalea” ConstanŃa 

 
1. Aspecte generale 
ÎnvăŃământul românesc trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra funcŃionării şi evoluŃiei 

sale, în contextul unei societăŃi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 
tuturor subsistemelor. În realizarea obiectivelor educaŃionale un rol important îl joacă eforturile 
conjugate a tuturor factorilor, în special cei activi: părinŃii şi şcoala. 

Fiecare generaŃie de copii poartă amprenta experienŃei socio-culturale individuale a părinŃilor şi 
a celei colective în care s-au dezvoltat aceştia, adăugându-se valorile sociale, morale, culturale ale 
mediului în care trăiesc. Adaptarea socială primară a copilului, ce porneşte din sânul familiei, 
cunoaşte o dezvoltare graduală pe parcursul şcolarităŃii, când se formează acele capacităŃi specifice 
depăşirii momentelor de criză, de stagnare, abilităŃile de găsire a soluŃiilor adaptativ-integratoare la 
un nou mod de viaŃă.  

Flexibilitatea politicii organizaŃionale a şcolii, a celei manageriale a cadrelor didactice este dată 
de complexitatea fiinŃei umane, a mediului în care a trăit şi la cel care va trebui să se adapteze. Prin 
participarea părinŃilor la crearea mediului fizic în care se vor desfăşura activităŃile didactice, la 
pregătirea şi derularea unor demersuri didactice (ex. activităŃi extraşcolare), eficienŃa şi calitatea 
învăŃării va fi asigurată. 

Perioada dezvoltării în educaŃia micului şcolar este o etapă importantă în acumularea de noi 
cunoştinŃe în mod temeinic şi sistematic, dar şi dezvoltarea acelor abilităŃi necesare raportării 
efective şi creative la mediul social şi natural, prin intermediul activităŃilor extracurriculare 
desfăşurate în cadrul proiectelor educaŃionale, ce transformă în mod real elevul în actor principal al 
propriei formări. 

Activitatea extraşcolară, prin structură şi specific, este complementară activităŃii propriu-zise de 
învăŃare realizate în clasă, presupunând o mulŃime de activităŃi a căror varietate ar putea fi limitată 
cu greutate, dar cu ample funcŃii stimulative, formative pentru creativitatea elevilor. EficienŃa 
acesteia în dezvoltarea personală a elevilor este asigurată de măiestria pedagogică a cadrelor 
didactice implicate în proces, pornind de la premisa că activitatea extraşcolară este bine să vină de 
la sine în completarea activităŃii şcolare şi nu ca ceva impus. Contextele create de diversele 
modalităŃi de concretizare a acestui tip de educaŃie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaŃii 
tematice, etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, 
exersarea competenŃelor şi abilităŃilor de viaŃă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 
personalităŃii. 

Scopul acestor demersuri didactice este de a antrena capacitatea de creaŃie, dorinŃa de realizare, 
de autoafirmare a elevilor, de a capta interesul acestora faŃă de respectiva activitate, de a asigura o 
atmosferă destinsă, de lucru în echipă, de a da satisfacŃii acestora. Una din caracteristicile 
activităŃilor extracurriculare este participarea nonobligatorie, pe bază de selecŃie din partea 
profesorului şi de adeziune din partea elevului respectiv, de interesul manifestat faŃă de respectiva 
activitate. O altă caracteristică o reprezintă acreditarea ideii că, într-o astfel de activitate, nu doar 
individul este important, ci şi grupul, cu întregul său corolar de trăsături socioculturale. Strategiile 
interactive de grup sunt cele mai în măsură să solicite din plin, dar şi să valorifice maximal şi pe 
multiple planuri potenŃialul uman de cunoaştere, de simŃire şi de acŃiune cu care un elev sau altul 
vine în şcoală, facilitând comunicarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau 
pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea aproapelui, înŃelegerea şi acceptarea 
reciprocă. Astfel, se dezvoltă capacităŃile acestora de a lucra împreună, deprindere importantă 
pentru viaŃă şi pentru activitatea lor profesională viitoare. 
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Cunoaşterea şi respectarea particularităŃilor de vârstă şi individuale ale elevilor, îmbunătăŃirea 
metodologiei de lucru cu accent pe învăŃarea activă, permanentizarea relaŃiilor interdisciplinare şi 
transferului de cunoştinŃe, adaptarea unei atitudini creatoare de către învăŃător, atât în conceperea 
activităŃii, cât şi în relaŃiile cu elevii, asigurarea unui climat de încredere, relaxare psihică, care să 
permită descătuşarea energiilor sunt câteva cerinŃe ce stau la baza optimizării procesului de 
pregătire pentru derularea acestor activităŃi.  

În continuare am prezentat proiectul unor activităŃi extracurriculare derulate în cadrul 
Programului educaŃional ,,Eco-Şcoala”, apreciat de copii, părinŃi şi cadrele didactice din şcoală.   

2. Proiect educaŃional ,, Eco- Şcoala” 
Tema: Luna Pădurii 
• ,, SalvaŃi plămânul verde! ” 
Perioada: 15 martie-15 aprilie 2009 
Alegerea subiectului: la sugestia copiilor, părinŃilor şi a redacŃiei revistei ,,Benny” 
Organizator:  inst. I Papuc Corina  
Colaboratori:  cadrele didactice din şcoală 
Scopul proiectului:  
• Implicarea părinŃilor şi a comunităŃii în educaŃie prin sprijinirea evenimentelor şcolare la 

care iau parte copiii acestora (serbări, concursuri, excursii, expoziŃii, plantare pomi etc.);  
• Identificarea cauzelor degradării mediului şi mijloacele prin care acestea pot fi atenuate; 
• Dobândirea de cunoştinŃe şi competenŃe cu caracter inerdisciplinar; 
• Creşterea abilităŃilor de comunicare şi de participare activă ; 
• Dezvoltarea spiritului de echipă și a inițiativelor personale în cadrul unui grup; 
• Posibilitatea de a-și exprima creativitatea; 
• Cultivarea unui comportament ecologic, a spiritului civic. 
Argument:   
În realizarea obiectivelor educaŃionale un rol important îl joacă eforturile conjugate a tuturor 

factorilor, în special cei activi: părinŃii şi şcoala. ÎnvăŃământul românesc trebuie să-şi asume o nouă 
perspectivă asupra funcŃionării şi evoluŃiei sale, în contextul unei societăŃi care se schimbă, operând 
modificări de formă şi de fond la nivelul tuturor subsistemelor. Perioada dezvoltării în educaŃia 
micului şcolar este o etapă importantă în acumularea de noi cunoştinŃe în mod temeinic şi 
sistematic, dar şi dezvoltarea acelor abilităŃi necesare raportării efective şi creative la mediul social 
şi natural, prin intermediul activităŃilor extracurriculare desfăşurate în cadrul proiectelor 
educaŃionale, ce transformă în mod real elevul în actor principal al propriei formări.  

Obiective:  
- să creeze un text sau o compunere pe o temă dată; 
- să construiască o jucărie originală din deşeuri reciclabile; 
- să conceapă o lucrare artistică în tehnici diferite pe această temă sau alta; 
- să prezinte importanŃa pădurii în Power Point, mijloacele de ocrotire a acesteia;  
- să contribuie la crearea unui mediu curat prin acŃiuni de curăŃare a spaŃiului verde, de 

selectare şi reciclare a deşeurilor, de plantare a pomilor/plante ornamentale; 
- să se organizeze o expoziŃie cu lucrările copiilor;  
- să creeze un portofoliu informativ sau cu poze demonstrative ce susŃin tema dată;  
- să prezinte sceneta ,, Mi s-a terminat caietul...”, Mircea Sântimbreanu;  
- să dovedească că pot lucra în echipe.  
Grupul Ńintă: elevii clasei a IV-a B, Şcoala cu Clasele I-VIII, ,,Ion Jalea”, ConstanŃa, în 

colaborare cu colegii lor din Consiliul Consultativ al Elevilor, ciclul primar. 
InvitaŃi: ReprezentanŃi ai redacŃiei revistei ,,Benny”, Editura ErcPress, Bucureşti, directorii 

şcolii, profesorul coordonator de proiect, părinŃi şi membrii Consiliului Consultativ al Elevilor I-IV, 
elevii de la clasele paralele sau mai mici, în funcŃie de timpul şi spaŃiul disponibil. 

Resurse:  
- Umane: elevii, institutorul clasei, părinŃii copiilor, reprezentant al revistei Benny;  
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- Materiale: planşe, postere, pliante, cărŃi, hârtie colorată, acuarele, pensule, carioci, foarfecă, 
lipici, bloc, hârtie creponată, mascota, materiale reciclabile etc.  

- Timp:  patru săptămâni. 
Planificarea activităŃilor 

Nr. 
Crt. 

Activitatea didactică Responsabili 

 
Prima 
săptămână 

 

• Concurs,,Pădurea lui Benny, în toate 
anotimpurile”: 
- Realizarea de creaŃii plastice în tehnici diferite- 

desene, picturi, machete, Origami sau tangram, colaj din 
deşeuri, pancarte, etc.  
• ,,Să ne jucăm cu Benny”- concurs:  
- ,, Cea mai frumoasă jucărie!” – pentru ei sau pentru 

ursuleŃ (din materiale reciclabile), atelier individual sau 
pe grupe; 
      ● ActivităŃi de amenajare a spaŃiului verde din 

interiorul şi exteriorul unităŃii şcolare. 

 
Inst. Papuc C. 
PărinŃi: Comandare O., 
Ene G. , Doicescu M.   
 

 
A doua  
săptămână 

 

•  Info-media- ,,SalvaŃi plămânul verde!”: 
- Cea mai convingătoare prezentare în Power Point – 

concurs  
- Portofolii informative 
      ●    ActivităŃi de amenajare a spaŃiului verde din 

interiorul şi exteriorul unităŃii şcolare. 

Inst. Papuc C. 
PărinŃi:  
Dinescu C.  
Rădulici D.  
 

A treia  
săptămână 

• ,, ÎmpărăŃia verde a naturii...pădurea” –  concurs: 
- CreaŃii literare – poezie, texte narative, descrieri  
●  Prezentarea scenetei ,,Mi s-a terminat caietul...”, 

Mircea Sântimbreanu. 
● ActivităŃi de colectare a hârtiei. 

Inst. Papuc C. 
PărinŃi:  
Siea C.  
Muşat M.  
 

A patra 
săptămână 

      ● Festivitatea de premiere  
- ExpoziŃie cu lucrările realizate de elevi, pe holul 

şcolii, în sala de premiere; 
- Premierea câştigătorilor. 

Inst. Papuc C. 
PărinŃi:  
Comandare O., Ene G.   

Desfăşurarea activităŃii didactice – un model ce poate fi schimbat în funcŃie de obiectivele zilei 
Evenimentul Timp estimat de 

desfăşurare 
Scurtă prezentare a programului 5 min 
DiscuŃii libere, întrebări 10 min 
Instalarea copiilor, vizualizarea materialelor, 

discuŃii cu invitaŃii 
10 min 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 10 min 
ÎmpărŃirea pe echipe 5 min 
Concurs interactiv 10 min 
Concluzii 10 min 
Sala de clasă participantă va avea mascota Arborele vieŃii, un ambient potrivit momentului. 

Intrările în şcoală, holul şcolii vor fi amenajate, astfel încât sărbătoarea să fie simŃită şi cunoscută. 
Ar fi binevenit să se creeze un colŃ la intrarea elevilor, cu prezentare de desene, imagini, lucrări etc. 

În comisia de evaluare a produselor copiilor/ echipajelor vor participa câte un reprezentant 
dintre invitaŃi şi comitetul Consiliului Elevilor ciclului primar. 

Evaluarea atitudinilor:  
☻ Putem aplica elevilor următorul chestionar:  

- Cum apreciezi activitatea?  
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- Ai vrea să mai participi ? 
- Ce Ńi-a plăcut cel mai mult? 
- Ce propuneri ai pentru viitor? 
- Cum te-ai simŃit? 

☻La fel putem verifica şi impresiile părinŃilor.  
3. Concluzie  
Analiza rezultatelor obŃinute în urma evaluării atitudinilor elevilor şi părinŃilor, a produselor 

obŃinute de şcolarii mei, susŃine ideea că activitatea extracurriculară este o modalitate eficientă 
pentru dezvoltarea personalităŃii elevilor, reprezintă contextul necesar prin care aceştia se pot 
exprima liber, pot fi ei înşişi, astfel descoperind gustul sentimentului de siguranŃă şi încredere în ei 
şi în ceilalŃi, este o punte de legătură cu valenŃe formative pentru triada copil – şcoală – părinte, o 
reuşită în plan social. 

 
 
 

ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 
Institutor Petrică Stana 

Şcoala “Tudor Arghezi” Năvodari 
 

ActivităŃile extracurriculare  sunt activităŃi complementare activităŃii de învăŃare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaŃiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinŃei, 
atrag individul la viaŃa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităŃi utile care să întregească educaŃia şcolară, contribuind la formarea personalităŃii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităŃi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităŃi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conŃinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

AccepŃiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns, termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective 

educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităŃi 
extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc. - sau activităŃi extraşcolare în 
cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaŃie extradidactică. 

Astfel de activităŃi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a 
personalităŃii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator . 

ActivităŃile extracurriculare trebuie să pună în valoare: responsabilitatea individuală şi în grup, 
socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independenŃă. 

Pentru succesul şi complementaritatea activităŃilor desfăşurate în afara orelor de curs profesorii 
ar trebui să Ńină cont de următoarele recomandări: 

   - oferiŃi elevilor dotaŃi o îmbogăŃire pe orizontală şi pe verticală a materiei; 
  - încurajaŃi lecturile suplimentare ; 
   - purtaŃi discuŃii asupra posibilităŃii elevilor de a-şi organiza studiul individual şi de a-şi 

organiza creativ timpul liber ; 
   - stimulaŃi apariŃia ,,hobby-urilor “; 
   - descoperiŃi şi cultivaŃi talente ; 
Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conŃinut specific, este firesc complementară 

activităŃii de învăŃare realizată în şcoală şi contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
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învăŃare, la dezvoltarea înclinaŃiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raŃională şi plăcută a 
timpului lor liber.  Având un caracter atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleŃire şi dăruire, la astfel de activităŃi. 

PotenŃialul larg al activităŃilor extracurriculare este generator de căutări şi soluŃii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaŃia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acŃiuni frumoase şi valoroase. 

În afara activităŃilor desfăşurate în clasă, activităŃile extradidactice şi extraşcolare, 
extracurriculare au ample funcŃii stimulative, formative pentru creativitatea elevilor. Contextele 
create de diversele modalităŃi de concretizare a acestui tip de educaŃie: proiecte, manifestări 
punctuale, aplicaŃii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-
curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenŃelor şi abilităŃilor de viaŃă într-o manieră 
integrată, de dezvoltare holistică a personalităŃii. 

În contemporaneitate e necesară amplificarea participării efective a elevilor la activităŃile 
productive, creatoare în cadrul cercurilor ştiinŃifice, tehnice şi practico-aplicative, în colective de 
cercetare şi creaŃie artistică, culturale. Taberele şcolare de creaŃie, grupurile creative de cercetare 
mixte de profesori şi elevi sunt forme importante de stimulare şi educare a creativităŃii. Se 
recunoaşte şi se valorifică importanŃa cadrului didactic şi implicit a relaŃiei creative pe care el o 
instaurează în clasă şi în activităŃile extracurriculare. 

Activitatea extracurriculară poate fi o componentă educaŃională valoroasă şi eficientă dacă se 
asigură conŃinuturi şi forme de desfăşurare, care să producă atractivitate, plăcere, satisfacŃie. 

ActivităŃile extracurriculare desfăşurate în şcoală sau nu, au ca obiectiv două componente, 
aflate în raporturi complementare: una intelectuală, menită să antreneze capacitatea de creaŃie, 
dorinŃa de realizare, de autoafirmare;  o componentă distractivă – de loisir - destinată asigurării unei 
atmosfere destinse, precum şi captării interesului faŃă de respectiva activitate. 

 Una din caracteristicile acestor activităŃi este participarea nonobligatorie, pe bază de selecŃie 
din partea profesorului şi de adeziune din partea elevului respectiv, de interesul manifestat faŃă de 
respectiva activitate. O altă caracteristică o reprezintă  acreditarea ideii că, într-o astfel de activitate, 
nu doar individul este important, ci şi grupul, cu întregul său corolar de trăsături socioculturale. 

Profesorului i se cere un efort de reprimare a tendinŃei spre critică de gen distructiv, 
orientată spre relevarea greşelilor şi a imperfecŃiunilor, care devine uneori aproape o deformare 
profesională. Acesteia urmează să-i ia locul încurajarea. Evaluarea trebuie orientată în direcŃia 
evidenŃierii aspectelor pozitive şi a progreselor înregistrate de fiecare elev în parte. 

ActivităŃile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăŃământ, la 
dezvoltarea înclinaŃiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raŃională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităŃi prin care se deosebesc de activităŃile din cadrul lecŃiilor. 
Aceasta se referă la conŃinutul activităŃilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităŃilor. 

ConŃinutul acestor activităŃi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în 
funcŃie de interesele şi dorinŃele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleŃire şi dăruire, la astfel de activităŃi. 

ActivităŃile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, excursii, 
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. Alegerea din timp 
a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinŃă foarte importantă 
pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin 
practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. Se ştie că jocul este esenŃa şi raŃiunea de a fi a 
copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la la condiŃia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se 
realizează cunoaşterea realităŃii. Se exersează funcŃiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de 
a bucura, destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi 
neîmplinirile individuale. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăŃat la şcoală, acasă, să 
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deseneze diferite aspecte, să demonteze jucării. Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea 
creativităŃii copiilor şi presupun o cunoaştere aprofundată a materiei învăŃate. Întrebările pot 
cuprinde:interpretare, recitare, priceperi şi deprinderi formate în activităŃile practice. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităŃilor de vorbire şi 
înclinaŃiilor artistice ale elevilor. Prin conŃinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăŃie 
de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaŃiile redate. Stimularea şi educarea atenŃiei 
şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. 
IntervenŃia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susŃinută de 
suportul afectiv-motivaŃional, contribuie la mărirea stabilităŃii atenŃiei, iar cu timpul sporeşte 
capacitatea de rezistenŃă la efort. 

Comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menŃine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea, sporeşte eficienŃa învăŃării. Desigur, serbările pot fi ocazionate de diferite 
alte momente semnificative din viaŃa şcolii sau a comunităŃii sociale şi marile sărbători religioase.  

ContribuŃia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinŃei de a oferi ceva spectatorilor: distracŃie, înălŃare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacŃie – toate acestea îmbogăŃindu-le viaŃa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoŃie în 
sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacŃia promptă a 
spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

I-am învăŃat pe copii să iubească natura nu numai pentru a le pune la îndemână ceea ce 
constituie temelia legilor de ocrotire a naturii, conştiinŃa că plantele sunt fiinŃe ca şi omul, iar ceea 
ce pare neîsufleŃit, un munte sau un râu, poate avea o mare influenŃă asupra omului.  

O activitate deosebit de plăcută este excursia. „Excursiile sunt drumurile pe care te poŃi 
introduce în vălmăşagul de mai târziu al vieŃii, ele conduc încetul cu încetul la cunoaşterea firii cu 
toată complexitatea ei, ele îŃi pun în suflet arma de care mai târziu te poŃi servi în lupta grea ce o vei 
duce odată.” ( Ion Simionescu – „Din ale naturii” ) 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăŃenească şi 
patriotică. Îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienŃe sociale importante, dar 
şi îmbogăŃirea orizontului cultural ştiinŃific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucŃia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinŃe, reprezintă finalitatea unei activităŃi îndelungate de 
pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să înŃeleagă excursiile nu numai din perspectiva 
evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Este una din 
activităŃile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea trecutului local, naŃional şi chiar a unor 
zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de experienŃă directă.  

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 
fascinaŃiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinŃei de a se afla în grupul 
prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt 
atraşi mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viaŃa plantelor, a animalelor etc.)  

Un rol deosebit în stimularea creativităŃii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil 
în contact cu cărŃi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 
îmbogăŃirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. Nu este 
domeniu al activităŃii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din 
activitatea extracurriculară. 

De asemenea şi vizita la muzeu este una dintre activităŃile didactice extraşcolare importante 
pentru consolidarea cunoştinŃelor de istorie la clasele primare. 

În concluzie, putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaŃională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenŃie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităŃii, cât şi în relaŃiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Astfel, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităŃilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităŃi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE  
 ÎN DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR EDUCAłIONALE  

 
                              Inst. Laura Radu  

Colegiul NaŃional Pedagogic „Constantin Brătescu „ConstanŃa  
 

„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăŃătură, ci să 
deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale în mintea 
copilului,trebuinŃa de a învăŃa toată viaŃa” 

(Ioan Slavici) 
 

În urma integrării europene a României, una din direcŃiile fundamentale ale redefinirii 
învăŃământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităŃii 
umane, formarea personalităŃii autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea activităŃii 
educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi 
comunităŃii locale. 

Noile demersuri educaŃionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 
care trebuie să devină manageri de educaŃie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 
operaŃionale, adecvate ethos-ului unităŃii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităŃii locale, 
proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenŃii/contracte de parteneriat. 

În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul elevilor, coordonate de 
formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaŃii” deosebite, cadrul didactic.        

AspiraŃia pentru perfecŃionare a numeroaselor cadre didactice, iniŃiativa şi disponibilitatea 
cadrelor didactice de a participa la parteneriate educaŃionale, motivează alegerea temei pentru 
simpozion. 

Proiectarea şi implementarea unor activităŃi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 
comunitate, pe baza parteneriatului dintre elevi, profesori şi membri ai comunităŃii locale este o 
necesitate a activităŃii didactice. 

Extinderea preocupărilor pentru educaŃie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea 
unor proiecte educative extracurriculare ne atrag atenŃia nu atât asupra importanŃei acestora, cât mai 
ales asupra implicaŃiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităŃii viitorilor cetăŃeni 
ai planetei, elevii de azi. 

Aceste activităŃi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaŃionali în măsura în care 
îndeplinesc niste condiŃii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŃelor exercitate în procesul de invăŃământ ; 
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- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 
- formele de organizare ale acestor activităŃi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranŃă şi 

încredere 
Multitudinea activităŃilor extrascolare desfăsurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităŃii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurator , cu diverşi factori din societatea din 
care face parte. 

Ştim cu toŃii că elevii noştri sunt interesaŃi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că 
aducem întotdeauna ceva nou în viaŃa cotidiană. 

NoŃiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea 
descoperim însă că elevii sunt mai interesaŃi şi participă cu mai mult suflet la activităŃile 
extraşcolare.  

Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze 
cât de  necesare sunt cunoştinŃele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităŃi. 

 Perspectiva transdisciplinară, în general, are ca punct de plecare demersurile intelectuale, 
afective ş psihomotorii ale elevului. Prin activităŃile extraşcolare se urmăresc exact aceste 
demersuri: 

• Comunicarea  
- între cadrul didactic ca emiŃător şi elev ca receptor;  
- între elevi;   
- între elevi  - părinŃi – cadrul didactic 

• Să reacŃioneze la mediul înconjurător; 
• Să decidă; 
• Să acŃioneze; 
• Să transforme; 
• Să aplice ce a învăŃat în alte contexte. 
De asemenea nu trebuie să uităm că prin transdisciplinaritate: 
• Se pune în valoare demersul elevului în diferite situaŃii oferite de  disciplinele din 

curriculum; 
• Se găsesc în disciplinele considerate în mod independent ocaziile şi situaŃiile în care să 

exerseze diferitele demersuri propuse; 
• Se caută ocazii alese cu grijă pentru a pune în valoare diferitele demersuri ale elevului 
Ştim  că deciziile, acŃiunile şi rezultatele educaŃiei nu mai pot fi realizate decât  în comunitatea 

de opŃiune  dintre mediile responsabile-familie, şcoală şi comunitate;de aceea este nevoie de un nou 
concept care să întărească această relaŃie, acest concept fiind parteneriatul educaŃional. 

Parteneriatul educaŃional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un 
concept  şi o atitudine în câmpul educaŃiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de 
tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii,respectării şi 
valorizării diversităŃii. 

Ca atitudine parteneriatul presupune: 
• acceptarea diferenŃelor şi toleranŃa opŃiunilor diferite; 
• egalizarea şanselor de participare la o acŃiune educativă comună; 
• interacŃiuni acceptate de toŃi partenerii; 
• comunicare eficientă între participanŃi; 
• colaborarea(acŃiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 
• cooperare(acŃiune în care se petrec interrelaŃii şi roluri comune). 
,,Parteneriatul educaŃional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educaŃional.El presupune o unitate de cerinŃe, opŃiuni, decizii şi 
acŃiuni educative între factorii educaŃionali.” 
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Parteneriatul educaŃional se realizează între: 
•   instituŃiile educaŃiei: şcoală, familie, comunitate; 
•   AgenŃi educaŃionali: copil, părinŃi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme   

educaŃionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuŃi etc.); 
•   membrii ai comunităŃii cu influeŃă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, 

reprezentanŃii bisericii, ai poliŃiei etc.); 
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinŃa de a ajuta elevii sa aibă 

succes la şcoala si, mai târziu, în viaŃă. Atunci când părinŃii, elevii si ceilalŃi membri ai comunitatii 
se considera unii pe alŃii parteneri in educaŃie, se creează in jurul elevilor o comunitate de suport 
care începe sa funcŃioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componenta esenŃiala in organizarea 
scolii si a clasei de elevi.       

Este nevoie, în primul rând ca şcoala să fie iniŃiatoarea unor programe de educaŃie civică 
nonformale şi de educaŃie pentru cetăŃenie democratică, care să urmărească exercitarea unor 
responsabilităŃi, o mai bună înŃelegere a vieŃii din comunitate şi creşterea calităŃii acesteia. 

 Se pot desfăşura mai multe acŃiuni: 
� Elevii pot merge în comunitate pentru a cunoaşte resursele disponibile. Se pot iniŃia o serie 

de activităŃi ca: vizite la muzee, biblioteci, primărie, schimburi de experienŃă între şcoli, întâlniri cu 
unii reprezentanŃi ai comunităŃii. 

� Se pot înfiinŃa asociaŃii, cluburi, grupuri de interese din comunitate. 
� Se poate participa la luarea deciziilor prin: consilii şcolare, consilii locale ale elevilor, 

consilii ale părinŃilor etc. 
� Se pot performa o serie de servicii în folosul comunităŃii: de caritate (îngrijirea persoanelor 

vârstnice, sprijin pentru persoane cu nevoi speciale, bolnavi, orfani ş.a.), ecologice ( de curăŃare a 
unor zone, reciclarea deşeurilor, restaurarea unor monumente, plantarea unor plante, îngrijirea 
spaŃiilor verzi etc.), de voluntariat (la diferite instituŃii din comunitate – bibliotecă, spital, agenŃi 
economici etc.).      

Organizarea unor activităŃi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 
creşterea calităŃii vieŃii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de 
vedere al educaŃiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaŃă la şcoală pote fi aplicat în 
cadrul unei 

acŃiuni concrete; 
- acŃiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faŃă de semenii lor; 
- se creează legături la nivelul comunităŃii; 
- se stimulează gândirea critică; 
- se educă percepŃia multiculturalităŃii, 
- se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 
Un program educaŃional în folosul comunităŃii are mai multe etape. 
a) PREGĂTIREA – profesorii şi elevii lucrează împreună: 
o identificarea unei nevoi a comunităŃii; 
o colaborare cu parteneri din comunitate; 
o dezvoltarea unui plan al activităŃii; 
o includerea conŃinuturilor curriculare în proiect; 
o căutare de noi informaŃii. 
b) ACłIUNEA – elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor: 
o se performează serviciul în folosul comunităŃii; 
o se aplică cunoştinŃele şi abilităŃile dobândite anterior; 
o se extinde învăŃarea şi se învaŃă din greşeli. 
c) REFLECłIA – elevii lucrează sub îndrumarea profesorilor: 
o se înregistrează gânduri, idei, sentimente; 
o se adresează întrebări colegilor şi se dau răspunsuri; 
o se descriu evenimente din timpul activităŃii; 
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o se comentează eventualele puncte de vedere diferite ale partenerilor comunitari; 
o se comentează impactul proiectului; 
o se plasează experienŃă într-un context mai larg de învăŃare. 
d) DEMONSTRAłIA – elevii îşi demonstrează noile abilităŃii sau cunoştinŃe dobândite şi 

sărbătoresc noua experienŃă de învăŃare: 
o se raportează şi se împărtăşesc experienŃa cu colegi, profesori, persoane din comunitate; 
o se scriu scrisori, se organizează expoziŃii în cazul unor probleme de interes major; 
o se planifică un eveniment prin care să se sărbătorească beneficiul adus comunităŃii; 
o se dezvoltă noi idei pentru a se continua demersul. 
O şcoală  comunitară activa si deschisă către comunitate,  presupune: 
� o şcoală  în care cadrele didactice înŃeleg ca educatia nu se limitează doar la copii şi la 

programele de invăŃamant, ci şi la programe educative în afara orelor şi la programe destinate 
celorlalti membri ai comunităŃii; 

� o şcoală  care foloseste resursele materiale şi umane de care dispune pentru a oferi programe 
şi servicii catre toŃi membrii comunităŃii, dincolo de educaŃia formala oferită la clasă; 

� o şcoală care dezvoltă programe si servicii destinate comunităŃii, răspunzând nevoilor 
educative ale membrilor din comunitate; 

� o şcoală care atrage alŃi parteneri (membri ai comunităŃii şi alte instituŃii locale) pentru 
inŃierea unor acŃiuni de interes public sau pentru programe de educatie a membrilor comunitătii; 

Astfel de activităŃi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, 
multe acŃiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acŃiuni cu impact comunitar (acŃiuni 
ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

Rolul directorului este şi acela de a spori şi accentua colaborarea cu o serie de factori educativi: 
părinŃi si alte instituŃii ale comuniŃătii locale, naŃionale si internaŃionale. 

Cadrele didactice din COLEGIUL NAłIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” 
au derulat si derulează şi în prezent proiecte si parteneriate educationale în care sunt implicaŃi iş alŃi 
factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil sa 
poată deveni un model pentru societate. 

Actul educaŃional are o eficienŃă sporită dacă este implicată si familia, cu condiŃia de a se 
stabili un cod unitar de cerinŃe. In urma colaborarilor constante cu parinŃii, acestia au posibilitatea 
de a-şi cunoaste mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc 
procedee educative adecvate pe care le pot aplica în educaŃia copilului. 

Putem găsi împreuna soluŃii potrivite în preîntampinarea şi depăsirea dificultaŃilor în educaŃie?  
- DA!... şi ca  efecte majore pe care noi le  propunem ca strategia si parteneriatele 

educaŃionale  să le producă, se pot menŃiona:  
o creşterea calităŃii actului educaŃional  şi a rezultatelor învăŃării;  
o introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităŃii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  
o proiectarea activităŃilor educative extracurriculare ca aplicaŃii concrete a cunoştinŃelor 

acumulate şi a abilităŃilor şi competenŃelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  
o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităŃi de învăŃământ;  
o stimularea şi multiplicarea iniŃiativelor tinerilor în dezvoltarea vieŃii comunităŃii 

şcolare/comunităŃii;  
o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar;  
o creşterea ratei promovabilităŃii şcolare;  
o asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  
o ridicarea calităŃii resursei umane din sistemul educaŃional;  
o formarea resursei umane necesare dezvoltării societăŃii cunoaşterii;  
o asigurarea sustenabilităŃii proiectelor educative prin conştientizarea comunităŃii cu privire 

la potenŃialul pe care programele educaŃionale le au asupra formării tinerei generaŃii ce urmează a 
se integra. 
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ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ  
 

Institutor  Teodora Sarica 
GrădiniŃa cu orar normal nr. 52 ConstanŃa 

 
Procesul educaŃional din grădiniŃă presupune şi forme de  munca didactică complementară 

activităŃilor obligatorii. Acestea sunt activităŃi desfăşurate în grădiniŃă în afara activităŃilor 
obligatorii sau activităŃi desfăşurate în afara grădiniŃei. Ele sunt activitati extracurriculare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Activitatea extracuriculara în sine  prin structură, conŃinut specific este firesc complementară 
activităŃii de învătare realizată în clasă. 

ActivităŃi extracurriculare în sine, cu o deosebita influenŃă formativă sunt toate formele de 
actiuni turistice: plimbările, excursiile, taberele. 

În cadrul activităŃilor organizate în mijlocul naturii şi al vieŃii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea printr-o  percepere activă, investigatoare, prin acŃiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri  istorice. 

Copiii dobândesc o mare cantitate de informaŃii despre munca omului, îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiŃiile de viaŃă ale unor plante şi animale ceea ce le dezvoltă foarte 
mult interesul pentru mediul înconjurător, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, 
despre frumuseŃile şi bogăŃiile patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 

Fiind axate în principal pe viaŃa în aer liber, în cadrul acestor acŃiuni turistice preşcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale. 

Copilul care a învaŃat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
munca depusă de unele insecte pentru a-şi strânge provizii pentru iarnă (furnicile de exemplu) sau 
câtă strădanie depune o rândunică pentru a construi cuibul puişorilor ei şi apoi pentru a- i hrăni, acel 
copil va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

Vizita făcută cu preşcolarii la Acvariul 3D din Tulcea a avut o mare importanŃă în dezvolatrea 
creativităŃii în activităŃile practice, creativitatea în jocurile alese precum şi valorificarea speciilor 
marine.  

AcŃiunile turistice contribuie la îmbogăŃirea conŃinutului jocurilor şi al celorlalte forme de 
activităŃi organizate în grădiniŃă. Astfel, în urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone 
ale Ńării şi în natura, în mediul social, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate 
imaginea realităŃii în cadrul activităŃilor de desen şi modelaj; iar cu materialele culese îşi 
îmbogăŃesc simŃitor jocurile de creaŃie şi activităŃile practice. 

Vizitele la muzee, expoziŃii, monumente şi locuri istorice, case memoriale organizate selectiv 
constituie un mijloc de a intui şi a preŃui valorile culturale folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată şi li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acŃioneze în acest sens. Educatoarea trebuie să ofere în mod gradat şi în 
acord cu particularităŃile de vârstă, cunoştiinŃele ştiinŃifice care motivează conduitele şi normele 
eco-civice, să creeze şi să organizeze activităŃi educative privind protejarea mediului înconjurător: 
curăŃarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale, amenajarea “colŃului naturii” în sala 
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de grupă (diferite specii de flori şi plante ornamentale, acvarii). Astfel, se pot face, de exemplu, 
probe de germinaŃie, unde copiii pot urmări evoluŃia plantelor, căpătând cunoştiinŃe mai aprofundate 
şi de mai lungă durată. 

Prin activităŃile cu caracter ecologic copiii: 
- vor afla despre mediu; 
- vor începe să înŃeleagă modalitatea în care se poate exista, funcŃionează şi acŃionează mediul, 

cauzele apariŃiei problemelor cu care se confruntă acesta şi rezolvarea acestora; 
- îşi vor însuşi un set de valori care îi vor determina să manifeste grijă pentru mediu, precum şi 

să posede motivaŃie, dorinŃă pentru a participa la acŃiuni menite să îmbunătăŃească starea mediului; 
- sunt sprijiniŃi pentru a-şi forma şi dezvolta abilităŃi necesare identificării şi investigării 

problemelor de mediu în scopul partcipării lor la rezolvarea acestora; 
- sunt dirijaŃi să-şi însuşească experienŃa sau capacitatea de a folosi cunoştinŃele şi abilităŃile 

formate în luarea unor decizii bine gândite  pozitive, pentru rezolvarea problemelor de mediu. 
Vizionările şi spectacolele constiuie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniŃe, prin 

care copilul face cunoştiinŃă cu lumea minunată a artei. 
În decursul anilor de grădiniŃă am vizionat spectacole de teatru educative precum : ”Ciobănaşul 

cu oile” dezvoltând  munca devotată pe care o depun oamenii în mediul rural precum şi dragostea 
pentru animalele ce trăiesc la noi în Ńară; ”PunguŃa cu doi banii” alt teatru desfăşurat în grădiniŃa 
noastră, a avut de asemenea un rol important în dezvoltarea creativităŃii copiilor, scoate la iveală 
”micul narator” din fiecare copil.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, DVD-uri, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaŃii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acŃiuni interesnte. De exemplu vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, 
distractive sau sportive, urmată de discuŃi pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 
completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre domeniile de activitate – 
muzică, sport, poezie, pictură. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacŃie, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realităŃii. 

Vizionarea DVD-ului ”Ocrotim pădurea” a adus copiilor un mare aport în respectarea şi 
protejarea naturii, ocrotirea acestora cu tot ce le stă în putinŃă precum şi dezvoltarea ”ecologistului” 
din fiecare copil. 

Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin 
diverse contraste de situaŃii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii 
datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecŃionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenŃă pozitivă mai evident conturată. 

Serbările prin specificul lor de activităŃi extracurriculare, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacŃii, bucurii, creează bună dispoziŃie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. ImportanŃa lor educativă constă în conŃinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. În cadrul grădiniŃelor se pot 
organiza serbări cu ocazia Crăciunului, zilelor de 8 martie, 1 Iunie, cu ocazia sfârşitului de an şcolar 
etc. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor estetice, care manifestă sensibilitatea şi 
receptivitatea copilului faŃă de frumos. 

Serbarea desfăşurată cu ocazia Crăciunului în grădiniŃă ”Moş Crăciun te aşteptăm cu drag”, a 
fost un prilej de bucurie şi veselie pentru copiii preşcolari care punând mult accent pe venirea 
moşului le dezvoltă partea artistică precum şi cea feerică – magia sărbătorilor.   

Serbarea organizată cu prilejul zilei de 8 Martie – Ziua Mamei a pus foarte mult accent pe 
dezvoltarea dragostei copiilor preşcolari pentru mamele acestora, simŃul estetic de asemenea pus în 
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evidenŃă de lucrările acestora făcute cu drag, drept cadou pentru persoana cea mai importantă din 
viaŃă lor – mama.  

Fiind un oraş la mare, pe data de 30 octombrie am sărbătorit Ziua InternaŃională a Mării Negre 
printr-un carnaval - ” Carnavalul animalelor marine”  la care copiii au fost costumaŃi în diferite 
animale marine vizionate la Acvariul 3D din Tulcea. Aceştia au oferit de asemenea părinŃilor un 
spectacol deosebit de frumos prin recitare de poezii şi intonare de cântece. Aceasta activitate 
extracurriculară a dezvoltat simŃul estetic, precum şi dragostea pentru mare şi animalele marine. 

Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 
Prin organizarea unor concursuri dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 

sensibilitatea şi personalitatea copiilor, putem depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi 
promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităŃilor sportive. Copiii participă cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate în grădiniŃă, cum ar fi: concurs de săniuŃe, de biciclete, 
triciclete, care contribuie, pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului, şi la menŃinerea unei 
bune dispoziŃii a copiilor şi la înveselirea lor. 

Concursul desfăşurat cu ocazia zilei de 1 Iunie: ” Campion de ziua ta” desfăşurat în curtea 
grădiniŃei, a fost un prilej de distracŃie punând accent pe  dezvoltarea simŃului competitiv, ajută 
foarte mult la obişnuirea copilului de a respecta anumite reguli impuse de concurs sau joc. 

De asemenea concursurile de cultură generală la vârsta preşcolară sunt foarte importante în 
formarea simŃului educativ. 

”Cu Europa la joacă”, concurs susŃinut la noi în grădiniŃă copiii au aflat foarte multe cunoştinŃe 
despre Ńările membre ale Uniunii Europene, despre drapelurile acestora, dezvoltând foarte mult 
”copilul european” în secolul XXI. 

Aceste activităŃi mai sus menŃionate sunt apreciate de către copii, cât şi de către factorii 
educaŃionali în măsura în care : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŃelor exercitate în procesul de învăŃământ; 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiiilor; 
- organizează într-o oarecare măsură plăcută, relaxantă timpul copiiilor; 
- formele de organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; 
- copiii îşi pot manifesta în voie spiritul de iniŃiativă ; 
- participarea este liber consimŃită, necondiŃionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate suŃinută; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
- sunt caracterizate de optimism şi umor; 
- creează un sentiment de siguranŃă şi încredere tuturor participanŃilor; 
- contribuie la dezvoltarea personalităŃii armonioase a copiilor. 
De asemenea, aceste genuri de activităŃi au un caracter colectiv care conduce la sudarea 

legăturii între copiii, îi învaŃă  să trăiască în grup. Încă de la vârsta preşcolară copiii trebuie stimulaŃi 
şi implicaŃi în diferite activităŃi extracurriculare, dezvoltându-le simŃul practic, estetic, artistic, 
creativ, ecologist precum şi cel competitiv, deoarece aceştia sunt foarte receptivi şi acumulează 
informaŃii de bază. 

Dezvoltarea acestor simŃuri la copiii preşcolari, prin intermediul acestor activităŃi angrenează 
sentimentul de siguranŃă, valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile acestora prin caracterul 
recreativ care îl au la bază. 
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ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

PROIECT EDUCAłIONAL - ,,CARAVANA PRIETENIEI” 
 

Inst. Maria Georgiana Petre  
Şcoala Generală ,,B.P. Haşdeu” ConstanŃa  

Inst. Mihaela Claudia Paşcu  
Şcoala Generală ,,B.P. Haşdeu” ConstanŃa 

 
Argument 
În urma unor discuŃii purtate cu copiii, la începutul anului şcolar, despre prieteni şi prietenie, de 

ce este bine să ai prieteni, am remarcat dorinŃa lor de a avea cât mai mulŃi prieteni, de a se juca şi de 
a crea în acelaşi timp împreună. 

Vârsta şcolarilor este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii puternice, 
este vârsta imaginaŃiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că este uşor să 
influenŃezi formarea personalităŃii copilului prin artă, făcând apel la sensibilitatea celui educat. 

Sărbătorile reprezintă momentul cel mai aşteptat, nu numai de copii, ci şi de adulŃi. Ele sunt 
întâmpinate cu sufletele deschise, curate şi pline de bucurie. Acest proiect răspunde nevoii copilului 
de cunoaştere a diferitelor tradiŃii şi obiceiuri din diferite colŃuri ale Ńării. 

Aşadar, organizarea unor concursuri, expoziŃii vor atrage şi implica micilor şcolari în acŃiuni şi 
activităŃi diversificate, care să răspundă dorinŃelor lor. 

Şcolile partenere dispun de resurse materiale şi umane (calculatoare, imprimante, faxuri, 
personal didactic instruit), care să asigure ,,dialogul la distanŃă” şi întâlnirile directe . 

Scopul 
Cultivarea şi valorificarea potenŃialului creator al elevilor prin utilizarea unor tehnici specifice 

artelor plastice, precum şi dezvoltarea capacităŃii de socializare rapidă prin participarea la activităŃi 
organizate pe grupuri de copii. 

Obiective 
• Descoperirea copiilor care au înclinaŃii artistice şi cultivarea încrederii în propriile posibilităŃi 

de exprimare; 
• Educarea elevilor în scopul păstrării obiceiurilor şi tradiŃiilor româneşti; 
• Dezvoltarea capacităŃii de socializare rapidă prin participarea la activităŃi organizate pe 

grupuri de copii; 
• ÎmbunătăŃirea relaŃiilor de comunicare şi inter-relaŃionare între copii şi între copii şi 

adulŃi; 
• Stimularea elevilor prin organizarea de expoziŃii,concursuri, serbări; 
• ÎmbunătăŃirea imaginii şcolii în comunitate. 
Grupul Ńintă căruia i se adresează proiectul 
Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar din toate formele de învăŃământ din 

judeŃul ConstanŃa, judeŃul Botoşani şi alte judeŃe care vor dori să participe. 
Durata proiectului 
noiembrie 2009 - mai 2009 
ActivităŃi: 
1.   TITLUL ACTIVITĂłII: Lansarea proiectului şi deschiderea perioadei de înscrieri 
a) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 20 noiembrie-20decembrie2009 
b) PARTICIPANłI: elevi, cadre didactice în funcŃie de înscrieri 
DESCRIEREA ACTIVITĂłII: Proiectul va fi lansat pe 20 noiembrie prin intermediul 

www.isjcta.ro,  www.didactic.ro şi în presa locală. Cadrele didactice interesate se vor înscrie şi vor 
încheia acorduri de colaborare cu şcoala iniŃiatoare. Vor fi centralizate datele, participanŃii primind 
pe adresa de e-mail acordul de colaborare. 

c) RESPONSABIL: prof. Mirela Florea, inst. Paşcu Claudia, inst. Petre Maria Georgiana 
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d) MODALITĂłI DE EVALUARE:Numărul înscrierilor, acordurilor de colaborare, 
feedback-ul primit. 

2.  TITLUL ACTIVITĂłII:  TradiŃii şi obiceiuri locale de iarnă -expoziŃie 
a) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 ianuari -30 ianuarie 2010 
b) PARTICIPANłI:elevi, cadre didactice, părinŃi, reprezentanŃi ai comunităŃii locale, 

invitaŃi 
DESCRIEREA ACTIVITĂłII: Cadrele didactice coordonatoare din şcoală vor organiza 

expoziŃia de desene, picturi, colaje având ca temă sărbătorile de iarnă şi obiceiurile specifice zonei 
în care locuiesc. 

Vernisajul expoziŃiei va fi în toate şcolile participante pe 25 ianuarie 2010. Un CD cu fotografii 
de la expoziŃie va fi trimis până pe 30 ianuarie 2010 şcolii ,,B.P. Haşdeu” ConstanŃa. 

c) RESPONSABIL: prof. Mirela Florea, inst. Paşcu Claudia, inst. Petre Maria Georgiana, 
coordonatorul din şcoala parteneră. 

d) MODALITĂłI DE EVALUARE: expoziŃia, CD-urile cu poze, ecoul din mass-media 
3.  TITLUL ACTIVITĂłII: MărŃişorul - simbol al primăverii 
a) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1februrie - 10 martie 2010 
b) PARTICIPANłI: elevi, cadre didactice, invitaŃi 
DESCRIEREA ACTIVITĂłII: În perioada 1 februarie - 27 februrie 2010 şcolile care vor 

participa indirect vor trimite pe adresa şcolii ,,B.P. Haşdeu” trei mărŃişoare şi trei felicitări pe 
şcoală. Şcolile care vor participa direct vor veni cu un panou 1/1m cu mărŃişoare şi felicitări pe 1 
martie. În sala de sport a şcolii va fi organizat ,,Târgul de mărŃişoare” - cu vânzare. Banii strânşi vor 
fi folosiŃi în scop caritabil.   

c) RESPONSABIL: prof. Mirela Florea, inst. Paşcu Claudia, inst. Petre Maria Georgiana, 
coordonatorul din şcoala parteneră. 

d) MODALITĂłI DE EVALUARE: expoziŃia, ecoul din mass-media 
4. TITLUL ACTIVITĂłII: Paştele la români 
a) PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 aprilie - 30 aprilie 2010 
b) PARTICIPANłI: elevi, cadre didactice 
DESCRIEREA ACTIVITĂłII: Realizarea unor lucrări artistico-plastice, avand ca temă 

sărbătoarea Paştelui la români. Lucrările vor fi trimise pe adresa şcolii ,,B.P. Haşdeu” până pe data 
de 30 aprilie data poştei.În perioada 1 mai -15 mai 2010 va avea loc jurizarea lucrărilor, urmând a 
se stabili câştigătorii. 

SecŃiuni: 1.Icoane pe sticlă, lemn 
               2. Felicitări 
               3. Pictură 
            Regulamentul în anexa 1. 
c) RESPONSABIL: prof. Mirela Florea, inst. Paşcu Claudia, inst. Petre Maria Georgiana 

d) MODALITĂłI DE EVALUARE: jurizarea conform procedurilor, lista câştigătorilor 
Rezultate aşteptate 
• Cel puŃin 1000 de elevi participanŃi 
• Dezvoltarea gustului artistic  
• Legarea unor prietenii între elevi din diferite şcoli 
• ÎmbunătăŃirea imaginii şcolii în comunitate 
,, Spiritul copiilor nu este un vas pe care vrem să-l umplem, ci este o vatră pe care trebuie s-o 

încălzim.” 
J.H.PESTALOZZI 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂłII ELEVILOR  
PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE 

 
Inst. Şuhan Gabriela 

Şcoala cu clasele I – VIII „Constantin Brâncoveanu” ConstanŃa 
 Înv. Buzenchi Lucica 

Şcoala cu clasele I – VIII „Constantin Brâncoveanu” ConstanŃa 
 

La vârsta şcolară creaŃia are o importanŃă majoră în devenirea umană, în formarea şi 
dezvoltarea personalităŃii copilului, chiar dacă pentru adulŃi, uneori, creaŃia copilului nu are 
semnificaŃii profunde. Pentru a pune în valoare potenŃialul creativ al copiilor, cadrul didactic trebuie 
să folosească acele metode active care pun accentul pe libertatea asociaŃiilor în care copiii devin 
participanŃi la găsirea răspunsurilor, pot avea iniŃiativă, pot pune întrebări, pot da soluŃii. 

În vederea dezvoltării creativităŃii se stimulează curiozitatea şi curajul elevilor. O atmosferă de 
activitate liberă sau de concurs şi aprecierile încurajatoare în sprijinul dezvoltării funcŃiilor 
creativităŃii (fluiditatea, flexibilitatea, ingeniozitatea, spiritul critic) pun în valoare angajarea 
copilului în diferite activităŃi de cunoaştere a vieŃii, dezvoltând astfel spiritulitatea şi individualitatea 
elevului, capacitatea de integrare a acestuia în colectiv şi societate. 

ActivităŃile extraşcolare oferă un mediu propice dezvoltării personale a copilului. ViaŃa 
şcolarităŃii permite formarea şi dezvoltarea creativităŃii, învăŃătoarei revenindu-i sarcina de a găsi 
activităŃi caracteristice şcolarilor care să constituie o formă de expresie a imaginaŃiei şi creativităŃii. 

Privind educaŃia prin activităŃi extraşcolare şi extracurriculare, la învăŃământul primar, aceasta 
a îmbrăcat mai multe forme: educaŃie pentru sănătate, educaŃie civică,  educaŃie cultural – artistică 
şi ştiinŃifică, educaŃie ecologică, educaŃie prin sport, educaŃie rutieră. 

Locul principal în pregătirea pentru educaŃie pe parcursul întregii vieŃi îl ocupă educaŃia 
curriculară a tinerei generaŃii, realizată în cadrul sistemului de învăŃământ. În timpul liber rămas 
copilului, se exercită cele două tipuri de influenŃă formativă: informaŃia informală (prin influenŃa 
directă a mediului social, a familiei, a grupului de copii a mass media) şi educaŃia non-formală, care 
implică o anumită orientare şi proiectare pedagogică, fiind realizată prin activităŃile extraşcolare 
care au loc sub egida şcolii sau a organizaŃiilor cu caracter educativ din afara şcolii. Aceste două 
forme de educaŃie situate în afara curriculumului, constituie educaŃie extracurriculară. 

ActivităŃile extracurriculare se caracterizează prin următoarele trăsături: 
� au un caracter facultativ, în funcŃie de preferinŃele copiilor; 
� se bazează pe iniŃiativa organizatorică a copiilor; 
� asigură o învăŃare implicită, practică, transdisciplinară; 
� au cel mai adesea caracterul unor activităŃi de grup; 
� au un puternic colorit afectiv; 
� sunt autentice, bazate pe experienŃa trăită a copiilor. 
Între educaŃia curriculară şi cea extracurriculară există relaŃii, interferenŃe şi interdependenŃe. 

Ele sunt complementare, fiecare aducând o contribuŃie specifică la formarea personalităŃii integrale. 
Azi educaŃia curriculară are o anumită influenŃă asupra vieŃii elevilor în afara şcolii, mai ales prin 
interesele pe care le trezesc şi prin competenŃele formate. Se apreciază că în perspectivă va avea loc 
o apropiere din ce în ce mai strânsă între educaŃia curriculară şi cea extracurriculară. 

O primă categorie de activităŃi extracurriculare o reprezintă cele care se desfăşoară cu prilejul 
unor evenimente ca : Ziua Europei, 24 Ianuarie, Ziua InternaŃională a Mării Negre, Ziua 
Pământului, Ziua mondială a Alimentului, etc., la care copiii se bucură să-şi aducă contribuŃia, să se 
întreacă în informaŃii, să picteze, să desfăşoare activităŃi atractive şi utile pentru ei.  

Un rol important în dezvoltarea conştiintei naŃionale şi afirmarea necesităŃii strângerii laolaltă a 
tuturor românilor în unice hotare, în cadrul unui singur stat naŃional independent, l-a avut activitatea 
desfăşurată pe 25 ianuarie 2010 de elevii claselor a IV-a A şi a IV-a B. Activitatea s-a desfăşurat pe 
parcursul unei săptămâni şi au cuprins mai multe teme şi mai multe tipuri de activităŃi care au avut 
loc după desfăşurarea orelor. 
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Obiectivele propuse au urmărit: 
� familiarizarea elevilor cu fapte din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; 
� stimularea creativităŃii şi a expresivităŃii  prin organizarea şi desfăşurarea unor expoziŃii cu 

lucrări şi a unui concurs tematic; 
� cultivarea dragostei faŃă de patrie, faŃă de trecutul de luptă al poporului şi faŃă de înaintaşii 

noştri; 
� citirea unor lecturi cu tematică specifică;  
� prezentarea unor informaŃii despre domnia lui Alexandru Ioan Cuza; 
� analiza şi compararea evenimentelor istorice care au premers anului 1859; 
� vizitarea Muzeului de Istorie NaŃională şi Arheologie; 
� evidenŃierea personalităŃii lui Cuza prin citirea unor lecturi istorice. 
ActivităŃi desfăşurate: 
� „ Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?” - prezentarea unor date informative,  imagini, 

documente; 
� „Cuza – un domnitor iubit de popor” - citirea lecturilor cu tematică adecvată; concurs de 

recitări;  
� realizarea unui panou tematic; 
� „Ocaua lui Cuza” , „Cinste şi omenie”- dramatizare 
� „CredinŃă în unire” - citirea poeziilor „Moldova în 1857” (V. Alecsandri) şi „Unirea 

Principatelor”  (Grigore Alexandrescu); 
� „Dulce e unirea!” - alcătuirea unui panou tematic (desene, colaje, ilustraŃii,  poezii ) 
� „ Unirea Principatelor Române” – concurs pe echipe 
În 2009, proiectul „Primăvara europeană” s-a alăturat iniŃiativei „Anul european al 

creativităŃii şi inovaŃiei”, în scopul să sprijine toate formele de creativitate, printre care cea artistică, 
în cadrul programelor şcolare aferente ciclului de învăŃământ primar. ActivităŃile propuse de 
„Primăvara europeană” au contribuit la presărarea spiritului inventiv în programa şcolară, inspirând 
noi abordări în procesul european de învăŃare-predare. Campania a susŃinut motivaŃia şi spiritul de 
iniŃiativă şi a încurajat abordarea provocărilor europene dintr-o nouă perspectivă. 

ActivităŃile desfăşurate cu prilejul acestei campanii au urmărit:  
� să creeze un context care să permită elevilor să dobândească competenŃe de exprimare a 

propriei personalităŃi, necesare de-a lungul vieŃii; 
� să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităŃii şi inovaŃiei; 
� să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităŃi; 
� să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 
Elevii claselor a IV-a au participat la mai multe activităŃi între 25 martie şi 9 mai 2009 : 
� informarea elevilor despre importanŃa dialogului dintre oameni de culturi diferite; 
� “Grădina Europei” – realizarea unor flori ale căror petale reprezintă steagurile Ńărilor 

Uniunii Europene; 
� Puzzle – harta Europei şi drapele europene; 
� interpretarea unor cântece tradiŃionale ( româneşti, tătăreşti, aromâne ); 
� PovestiŃi-le celorlalŃi elevi ce anume credeŃi că ar putea schimba viitorul Europei şi cum 

anume s-ar putea materializa ideea; 
� RealizaŃi o compunere cu titlul “Oraşul meu”, în care să descrieŃi lucruri interesante pe care 

credeŃi că ar trebui să le împărtăşiŃi şi altora; 
� ÎncercaŃi să găsiŃi toate monumentele şi obiectivele aflate pe lista UNESCO, inclusiv cele 

din România. Apoi căutaŃi lucruri interesante despre fiecare în parte. 
� RealizaŃi desene reprezentative, cu următoarele teme: “Copiii – florile Europei”, “Un 

simbol, un copil”, “Europa unită”; 
� confecŃionarea steagurilor Ńărilor U.E; 
� conceperea unui pliant pentru o zonă preferată din România (un oraş vizitat, o staŃiune, un 

sat); 
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Ziua mondială a alimentului, 16 octombrie 2009, a fost marcată cu multă creativitate de către 
elevii claselor a IV-a. Scopul acestei activităŃi a fost  ca elevii să cunoască alimentele de bază şi 
importanŃa acestora pentru viaŃa şi sănătatea omului. Au fost urmărite abilităŃi ca: 

� priceperea de a folosi alimente (legume, fructe , etc.) în situaŃii diverse; 
� capacitatea de a coopera într-o echipă în vederea realizării unor sarcini comune; 
� acordarea importanŃei cuvenite alimentelor de bază;  
� cunoaşterea regulilor de consum a alimentelor; 
ActivităŃi desfăşurate: 
� Întocmirea unui plan zilnic pentru o alimentaŃie sănătoasă (noua piramidă a  alimentelor)  
� Prepararea unei salate de legume (muncă în echipă) 
� Realizarea de postere cu alimente sănătoase (lucru în echipă) – elevii au avut pe bănci piese 

puzzle cu alimente personaje; timp de 10 minute s-a desfăşurat o competiŃie între echipele alcătuite; 
interesante au fost şi numele pe care le-au ales echipele pentru această competiŃie: “Fructele 
vesele”, “ÎmpărăŃia Laptelui”, etc. 

� Concurs de ghicitori despre legume şi fructe  
� Realizarea unor frigărui din fructe  
� Completarea chestionarului « Un meniu echilibrat »  
La nivelul şcolii am organizat activităŃi dedicate Zilei InternaŃionale a Pământului şi Zilei 

Mediului. Scopul acestora a fost de a antrena copiii în activităŃi care să contribuie la formarea unui 
comportament etic şi a unor deprinderi de protejare a mediului în care trăiesc, de cooperare a 
elevilor în acŃiuni concrete de cunoaştere, cercetare şi intervenŃie practică pozitivă în ceea ce 
priveşte mediul înconjurător, dezvoltarea interesului şi a responsabilităŃii pentru menŃinerea unui 
mediu echilibrat, propice vieŃii sănătoase.  

Obiectivele propuse au urmărit: 
� dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi înŃelegere a mediului înconjurător, stimularea 

curiozităŃii pentru investigarea acestuia; 
� dezvoltarea interesului şi a responsabilităŃii pentru menŃinerea unui mediu echilibrat, propice 

vieŃii sănătoase; 
� implicarea responsabilă în activităŃi de protecŃie a mediului; 
� informarea şi sporirea cunoştinŃelor elevilor despre mediu; 
� conştientizarea rolului lor în crearea şi prevenirea problemelor de mediu; 
� învăŃarea unor deprinderi de viaŃă care reduc impactul negativ asupra mediului; 
� promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător. 
ActivităŃile desfăşurate au permis utilizarea unei palete largi de mijloace, materiale didactice 

necesare desfăşurării acestora, în vederea atingerii obiectivelor propuse (publicaŃii, reviste pentru 
copii, reviste de specialitate, afişe, desene, informaŃii de specialitate, cărŃi de poezii ). 

ActivităŃile propuse au oferit suport pentru tratarea interdisciplinară, dezvoltând capacitatea de 
cooperare, comunicare în realizarea relaŃiilor intercolegiale, libertatea de exprimare şi atitudine 
deschisă, acces la viziunea naŃională şi internaŃională astfel încât se adaptează curriculumului atât 
din perspectiva aspectului educativ cât şi a celui instructiv. 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului a cuprins mai multe activităŃi, desfăşurate în cursul unei 
săptămâni:  

� realizarea unor afişe publicitare ECO;  
� Elevii au realizat desene, postere şi mascote pe coli A 3 sau A 4 cu diverse teme ecologice: 

“Imaginea oraşului ConstanŃa în ochi de copil”, “OcrotiŃi pădurile!”, şi-au imaginat mascote care să 
ilustreze grija şi preocuparea lor pentru natură.  

� concurs pe echipe de elaborare a  10 sfaturi ecologice; 
� Elevii s-au împărŃit în cinci echipe a câte patru elevi. Fiecare echipă şi-a ales un nume 

corespunzător: Delfinii, Frunzele, Copacii veseli, Pământul fericit, Marea albastră. Timp de 10 
minute, cele cinci echipe s-au gândit la cele mai potrivite sfaturi ecologice pe care le-ar da celor din 
jur, astfel încât mediul să nu mai aibă de suferit şi le-au scris pe coli mari de hârtie. După expirarea 
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timpului, echipele au afişat la tablă rezultatele activităŃii şi împreună am găsit apoi cele mai bune 10 
sfaturi pe care le-am scris pe o coală mare de hârtie şi le-am afişat pe panou.  

� ECO – BINGO; 
� Fiecare elev a avut o fişă cu un pătrat împărŃit în 20 de casete, în care erau trecute reguli  pe 

care oamenii ar trebui să le respecte pentru a ocroti mediul înconjurător. Elevul care a realizat 
primul o linie (pe verticală, orizontală sau diagonală) a fost răsplătit cu diploma Micul ecologist. 

� citirea unor poezii specifice temei;  
� Pe tablă au fost afişate mai multe poezii, având ca personaje elemente ale mediului (copaci, 

aer, pământ, animale, etc.). Elevii au avut posibilitatea de a-şi alege poezia preferată, după care au 
fost invitaŃi să le citească, intrând foarte bine în pielea personajelor. 

� realizarea unei lucrări din materiale din natură; 
� Elevii au adunat frunze, petale, crenguŃe, pe care le-au pus la presat cu câteva săptămâni 

înainte. Au stabilit ce vor să facă, după care au ales frunzele de mărimea şi forma potrivită şi au 
realizat lucrări ingenioase, pline de creativitate. 
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CONTRIBUłIA ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE PE TEME ECOLOGICE  
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII ELEVILOR 

 
Prof. Diaconu LuminiŃa 

Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, Dăbuleni, Dolj 
 

ÎnvăŃarea este o activitate fundamentală, alături de joc, muncă, creaŃie, specifică fiecărei 
etape de vârstă, care se manifestă cu preponderenŃă în mod organizat, programat, 
instituŃionalizat, în perioada şcolarităŃii. 

ÎnvăŃarea este privită, de obicei, ca un proces ce se desfăşoară în funcŃie de numeroşi factori, 
obŃinându-se un ansamblu de produse concretizate în cunoştinŃe, priceperi, deprinderi, abilităŃi, 
convingeri, sentimente, interese, atitudini, obişnuinŃe, modalităŃi de a gândi şi de a acŃiona, pe 
baza cărora are loc reconstrucŃia continuă a comportamentului uman. 

ÎnvăŃarea şcolară este procesul de receptare şi asimilare a informaŃiilor şi influenŃelor 
educative, de reorganizare, de reconstrucŃie şi dezvoltare a structurilor cognitiv-operaŃionale, 
psiho-motrice şi afective, precum şi a însuşirilor psihice ale personalităŃii (aptitudini, interese, 
temperament). 

Pentru formarea şi dezvoltarea personalităŃii, în ansamblu, a elevilor, activităŃile de învăŃare 
curriculară ar trebui completate cu activităŃi extracurriculare şi extraşcolare. În acest sens, un rol 
deosebit îi revine cadrului didactic, în alegerea acestor activităŃi. 

ActivităŃile extracurriculare se pot desfăşura, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara spaŃiului 
şcolar. Acestea ar trebui alese din diverse domenii precum: mediu, circulaŃie, protecŃie civilă, 
literatură, geografie, istorie. La buna desfaşurare a acestor activităŃi îşi pot aduce contribuŃia, prin 
participarea efectivă, cadre didactice, dar şi responsabili cu protecŃia civilă, medici, pompieri, 
politişti, reprezentanŃi ai comunităŃii locale. 

O activitate extracurriculară deosebită, a cărei desfăşurare are ca finalitate cunoaşterea 
orizontului local, dezvoltarea comportamentului ecologic al elevilor, a dragostei pentru mediul 
înconjurător, o constituie drumeŃia. 

DrumeŃia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată, pe distanŃe mici, pe jos, care se 
desfăşoară în orizontul local. Profesorul dirijează elevii în observarea unor fenomene din mediu 
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înconjurator, îi îndrumă să observe componentele mediului geografic, evoluŃia şi diversitatea lor, 
legăturile dintre ele. Astfel, elevul va trece de la intuirea empirică a lumii înconjurătoare în 
mijlocul căreia trăieşte şi pe care o vede, la cea ştiinŃifică. 

Realizarea acestei activităŃi presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
• Proiectarea şi selectarea itinerariului propus; 
• Precizarea obiectivelor; 
• Documentarea prealabilă; 
• Desfăşurarea activităŃii; 
• Încheierea activităŃii, evaluarea şi valorificarea cunoştinŃelor acumulate. 
În funcŃie de momentul ales pentru efectuarea acestor activităŃi extracurriculare şi de 

obiectivele instructiv-educative vizate, drumeŃiile pot fi: 
- introductive: organizate pentru urmărirea diferitelor aspecte legate de tema ce urmează a 

fi predată, având drept scop trezirea interesului pentru tema ce urmează a fi abordată; 
- de dobândire de cunoştinŃe: când activitatea se desfăşoară la faŃa locului şi are în vedere 

observarea directă a însuşirilor, caracteristicilor, fenomenelor propuse pentru a fi studiate; 
- finale sau de consolidare şi fixare a cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor. 
În regiunea Dăbuleni se pot realize, împreună cu elevii, o serie de drumeŃii, atât în Lunca 

Dunării, cât şi pe terasă. Elevii pot observa vegetaŃia şi fauna luncii, pot afla informaŃii despre 
speciile dispărute şi despre cauzele care au dus la dispariŃia lor. 

Astfel, cu prilejul drumeŃiilor efectuate în regiunea de terasă, elevii au observat vegetaŃia 
necultivată comparativ cu cea observată în Lunca Dunării, dar şi pe cea cultivată. 

Au văzut suprafaŃa plantată cu puieŃi de salcâm şi alte specii. Le-am prezentat măsurile de 
optimizare luate în scopul integrării regiunii în circuitul forestier al Ńării, efectele economice, 
sociale şi ecologice pe care le are existenŃa acestei păduri asupra întregii regiuni. 

De asemenea, elevii au observat canalele de irigaŃii care fac parte din sistemul   Sadova-
Corabia şi staŃiile de pompare a apei, dunele şi interdunele, solul. 

Au aflat informaŃii despre măsurile luate în vederea stopării deflaŃiei, concretizate în 
plantaŃii de viŃă de vie, pomi fructiferi, „perdele” de protecŃie şi o întinsă suprafaŃă forestieră. În 
felul acesta, cunoştinŃele deŃinute de aceştia, au fost completate cu altele prezentate pe parcursul 
drumeŃiei. 

Unele drumeŃii au fost desfăşurate înainte de a fi predate anumite conŃinuturi, având rolul de 
a trezi interesul pentru lecŃiile respective. Altele au avut rolul de a fixa sau de a consolida 
cunoştinŃele, priceperile şi deprinderile dobândite în cadrul orelor de geografie. Unele activităŃi 
au fost desfăşurate la faŃa locului, elevii observând direct fenomenele, vegetaŃia, fauna etc. 

După revărsarea apelor Dunării, m-am deplasat cu elevii în zona inundată şi le-am cerut să 
observe terenurile cândva cultivate cu grâu, porumb, pepeni verzi. Au observat suprafaŃa 
inundată şi le-am explicat cauzele care au condus la aceasta situaŃie. 

În felul acesta am reuşit să conştientizez elevii, viitorii cetăŃeni ai acestor meleaguri, de 
impactul dezastuos pe care îl poate avea Dunărea asupra localităŃii, dacă distrug spaŃiile 
forestiere, digurile de protecŃie, canalele de irigaŃii şi de desecare. 
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Excursia geografică 
 Este cunoscută importanŃa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor geografice, ce contribuie la 

dezvoltarea simŃului de observaŃie al elevilor, a interesului pentru studiul geografiei patriei şi a capacităŃii de 
înŃelegere a realităŃii înconjurătoare. 

Prin imaginea de ansamblu asupra componentelor mediului înconjurător, contribuie de asemenea la lărgirea 
orizontului geografic al elevilor, întregesc efectul instructiv-educativ al activităŃilor didactice şi realizează legătura 
dintre teorie şi practică. Nu numai că ajută la consolidarea cunoştinŃelor geografice, botanice sau zoologice predate 
la clasă, dar anticipează intuirea, cunoaşterea generală a elementelor mediului uşurând succesul învăŃării. 

Prin lecŃiile-excursie se asigură stimularea dorinŃei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente pe 
mai multe itinerarii stârnindu-se dorinŃa de călătorie în scopul cunoaşterii frumuseŃilor patriei noastre. 

Pe plan afectiv, prin excursiile cu elevii se realizează sentimente de preŃuire şi ataşament faŃă de frumuseŃile 
naturale ale patriei, dar şi faŃă de realizările economice ale poporului român, a istoriei sale, contribuind la educaŃia 
patriotică şi nu în ultimul rând, la crearea unui suport informativ-educativ pe plan ecologic pentru protecŃia 
mediului înconjurător. 

Prin excursiile şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de voinŃă, disciplină, iniŃiativă, precum şi 
deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârsta mică fiindu-le folositoare în viaŃă. 

Din punct de vedere didactic, excursiile pot fi: preliminare şi finale; iar în funcŃie de conŃinutul obiectivelor 
propuse excursiile pot fi: 

a) excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic. 
b) excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic. 
c) excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanŃă şi timp). 
Efectuarea excursiei geografice impune cadrului didactic o mare răspundere atât privitor la conŃinut, la scopul 

urmărit, la alegerea perioadei corespunzătoare a modului de desfăşurare şi de finalizare. Ea trebuie bine pregătită 
după un plan care cuprinde trei etape: etapa de organizare, etapa de desfăşurare a excursiei şcolare, etapa de 
evaluare a excursiei la reîntoarcerea în şcoală. 

1. Prima etapă constă în pregătirea teoretică a excursiei: 
- Se stabileşte tematica şi obiectivele pedagogice concretizate cu cele reale din teren; 
- Se stabileşte itinerariul care să cuprindă cele mai reprezentative obiective parcurse în lecŃiile de la clasă 

(într-un semestru, la sfârşitul sau începutul noului an şcolar): elemente de relief, de roci, de climă şi topoclimat care 
se răsfrânge în zonarea vegetaŃiei şi faunei precum şi în elemente de activitate umană; la acestea se adaugă elemente 
de hidrografie (izvoare, pâraie, râuri, afluenŃi, confluenŃe, gură de vărsare, baraje, lacuri de acumulare, lacuri 
naturale, bălŃi, mlaştini).  

Se specifică obiectivele economice întâlnite pe traseu: mine, cariere, termocentrale, hidrocentrale, combinate 
chimice sau de prelucrare a lemnului şi a materialelor de construcŃie sau peisaje agricole specifice pe zone de 
câmpie, dealuri subcarpatice sau la munte, amenajări de îmbunătăŃiri funciare sau baze turistice etc. Nu vor fi 
ignorate nici elementele despre căile de comunicaŃie: şosea modernizată, autostradă, cale ferată, (electrificată sau 
simplă) pod viaduct, drum de munte, potecă, marcaj turistic, chei, defileu, funicular etc. 

La acestea se adaugă obiective de interes social-istoric şi cultural (locuri istorice, cetăŃi, castele, muzee, case 
memoriale, mănăstiri, elemente de etnografie şi folclor etc.) prin care se nuanŃează rolul cadrului natural în istoria 
poporului român în tradiŃii, obiceiuri şi folclor; ele constituie un suport de abordare interdisciplinară care se regăsesc 
în conŃinutul programelor şi manualelor şcolare ca şi în literatura de specialitate.  

- Se întocmeşte şi se propune scopul activităŃilor din lecŃia excursie(informativ şi educativ); 
- Se stabilesc punctele de aplicaŃie practică prin popasuri la faŃa locului: orientări cu harta după punctele 

cardinale şi cu busola, raportarea semnelor convenŃionale la obiectivele din teren; observaŃii asupra calităŃii apelor 



 

407 
 

(după aspectul fizic de suprafaŃă), asupra reliefului; se întreprinde acŃiunea de colectare a rocilor principale (granit, 
bazalt, andezit, şist cristalin, marmură, calcar, gresie); colecŃii de seminŃe şi fructe rezistente, elemente de fosile, 
colecŃii de ilustrate, pliante etc. 

-    Se realizează o bună documentaŃie bibliografică înainte de orice desfăşurare a unei activităŃi didactice, 
pentru că principalul coordonator-ghid rămâne învăŃătorul; el se poate completa şi de ghizii localnici din diferite 
zone sau cei profesionişti de la muzee, care au rolul lor de a împrospăta mesajul instructiv-educativ al excursiei; 

-  Se analizează costul excursiei după distanŃa parcursă, mijlocul de transport, posibilitatea de cazare şi masa 
servită;  

- După întocmirea dosarului cu harta itinerariului, se face adresa necesară către agenŃia turistică, se iau 
aprobările (de la şcoală, inspectorat şcolar, instituŃii a căror vizitare este interzisă) şi se informează părinŃii elevilor 
cărora li se prezintă planul excursiei şi sumele cu care trebuie să contribuie, ce trebuie să aibă la ei etc.; 

- Urmează pregătirea elevilor pentru excursie cărora li se prezintă, după hartă, itinerariul în mod amănunŃit cu 
toate obiectivele, locurile de popas, localităŃile prin care se trece sau se staŃionează, echipamentul şi alimentele 
necesare, mica trusă medicală, un carneŃel de notiŃe, se prelucrează regulamentul excursiei, sarcinile fiecărui elev, 
din ce grupă face parte, sau este singur în sarcină; apoi se comunică elevilor ziua, ora şi locul de întâlnire şi 
înapoiere din excursie (de obicei la şcoală). 

În excursiile de lungă durată de 3-4 zile, 5-7 zile, este bine să participe cel puŃin două cadre didactice şi chiar 1-
2 părinŃi ai elevilor pentru a supraveghea corespunzător pe micii şcolari şi în general pentru rapiditate în organizare, 
iar învăŃătorul să se preocupe mai mult de sarcina didactică de ghid al acŃiunilor propuse. 

- Se pregăteşte un scurt program artistic care poate fi prezentat fie la muzeu sau casă memorială, loc istoric, 
sau chiar la restaurantul sau cantina unde servesc masa. Pe parcursul excursiei se poate cânta la microfon muzică 
uşoară, populară, se spun snoave, ghicitori, proverbe, zicători, se citeşte literatură umoristică scurtă, se prezintă după 
un îndrumător geografic zona respectivă etc. 

-   Echipa de organizare trebuie să aibă grijă să pregătească din timp toate materialele necesare în excursie: lăzi 
pentru depozitarea rocilor, a florilor şi ierburilor perene, a fluturilor, a insectelor, harta patriei pliant, busolă (cel 
puŃin 2-3), aparat de fotografiat sau cameră  video etc. 

2. Etapa a II-a – desfăşurarea excursiei şcolare 
- Elevii incluşi pe tabelul de participare în excursie(învăŃătorii şi părinŃii care participă în excursie) se întâlnesc 

în şcoală la data şi ora fixată şi se face prezenŃa; 
- Se verifică echipamentul şi ustensilele necesare; se insistă pe disciplina pe care trebuie s-o respecte fiecare 

excursionist pentru evitarea unor accidente, pentru notarea pe carneŃel de fiecare elev a locurile parcurse şi ceea ce 
se vizitează şi se observă; fotoreporterilor li se trasează sarcina să tragă imagini pa tot parcursul traseului excursiei şi 
să fotografieze numai ce este permis ( în zonele militare nu se fotografiază); 

- Urmează apoi deplasarea pe itinerarul stabilit, iar cadrul didactic de la microfonul autocarului va reaminti 
itinerarul ce trebuie parcurs şi locurile de popas; (Se atrage atenŃia elevilor să păstreze curăŃenia în autocar; nimeni 
nu mănâncă, doar atunci când se anunŃă la microfon că vor face un popas şi vor servi o gustare.); se atrage atenŃia ca 
elevul sau eleva căruia i se face rău, să anunŃe din timp ghidul excursiei pentru a se opri şi a se lua măsurile de 
protecŃie şi ocrotire. 

- Ghidul începe să explice la microfon formele de relief prin care se trece cu autocarul, apele, vegetaŃia, 
aşezările (fabrici, uzine, întreprinderi). În locurile reprezentative de popas pot fi analizate în detaliu: poalele 
versantului, panta, culmea, vârful, modul de utilizare (păşune, fâneŃe, plantaŃie pomicolă sau viticolă, pădure, 
aşezări); într-un afloriment geologic (o deschidere naturală rezultată în urma unei alunecări de teren, eroziune 
numită râpă) se poate analiza modul de alcătuire, tipurile de roci şi dispunerea lor uneori chiar urme de fosile 
(cărbuni, cochilii de animale) care constituie autentice dovezi despre formarea reliefului patriei în decursul timpului 
geologic. Se pot recolta eşantioane de roci cu urme de fosile şi însoŃite de etichete informative asupra locului de 
unde s-au găsit, denumirea lor şi chiar numele elevilor şi depuse în colecŃia clasei şi a şcolii ca veritabile mijloace 
informative în lecŃii. 

La fel se procedează cu rezervaŃii asupra elementelor de vegetaŃie (tipurile esenŃiale de arbori şi arbuşti sau 
plante ierboase) care se diferenŃiază în etaje de vegetaŃie potrivit treptelor de relief şi respectiv de climă. Se prezintă 
obiectivele economice şi istorico-culturale, se fac vizite cu explicaŃii de la ghizii respectivi, se iau notiŃe şi ilustraŃii 
cu pliante informative; se fotografiază ceea ce este permis sau se prinde pe pelicula camerei de luat vederi. 

În locurile de popas se pot realiza şi scurte jocuri distractive, se pot prezenta scurte programe artistice, cântece 
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populare şi muzică uşoară, elemente care aduc destindere, bună dispoziŃie, consolidează prietenii şi amintiri trainice 
despre locurile vizitate. 

3. A treia etapă – la şcoală, în sala de clasă unde are loc evaluarea excursiei:  
- Se reconstituie traseul parcurs pe zile şi obiective de informaŃii culese de elevi; 
- Se pun întrebări de către învăŃător: pe unde am trecut, ce-am văzut, ce obiective aŃi vizitat; ce v-a plăcut mai 

mult şi ce nu v-a plăcut şi de ce ? 
- Se trece apoi la urmărirea pe harta fizică a României a traseului pe care s-a desfăşurat excursia, cu un şnur de 

culoare vie şi cu fotografii; se ordonează eşantioanele de roci, fosile, seminŃe, fructe, ramuri de arbori      (stejar, fag, 
molid, brad); dacă este posibil se proiectează caseta video înregistrată în excursie.  

- Se poate realiza în clasă  sau pe coridorul din faŃa clasei un panou informativ sau o gazetă periodică de perete 
care să ilustreze întreaga excursie, care să cuprindă: itinerariul ,durata, obiectivele principale şi fotografiile realizate 
în excursie, ilustraŃiile care vădesc tot traseul parcurs, fotografii în grup de elevi cu scop ilustrativ, dar şi educativ 
sau de popularizare a acŃiunii pentru trezirea interesului elevilor pentru geografie; pentru cunoaşterea patriei, 
excursiei, excursia constituind totodată un mijloc important de călire a organismului şi de unitate a colectivului;  

- O altă formă de evaluare constă în organizarea concursului pe grupe de elevi după tema ,,Cine a reŃinut cel 
mai corect locurile vizitate”, iar câştigătorilor, ca premii li se poate oferi un mic album cu ilustrate şi fotografii 
despre cele văzute în excursie. Sau se pot elabora tematici(cu conŃinut geografic, istoric, literar, portul popular, 
obiceiuri şi activităŃi meşteşugăreşti specifice unor zone etc.), subiecte necesare pentru lecŃiile de compunere în care 
elevii îşi pot manifesta expresia creativă a impresiilor şi amintirilor plăcute (sau neplăcute) din excursie. 

De un real folos pentru formarea şi consolidarea noŃiunilor geografice la clasa a III-a este excursia 
"Turul judeŃului Dolj".  

Pe parcursul traseului s-au urmărit aspecte legate de înfăŃişarea scoarŃei terestre (forme de relief), sol, 
ape, topoclimat, vegetaŃie, monumente ale naturii şi istorice, obiective economice. De asemenea, în unele 
locuri s-a urmărit influenŃa omului asupra naturii pentru a o modifica în folosul său, dar uneori în 
detrimentul mediului natural. 

JudeŃul Dolj este situat în sudul României de o parte şi de alta a cursului inferior al Jiului. Relieful este 
puŃin variat, prelungiri ale Piemontului Getic; Câmpia Olteniei. Clima este continentală, blândă. Hidrografia 
o constituie Jiul cu afluenŃii săi: Argetoaia, Amaradia şi râul DesnăŃui cu TerpeziŃa, fluviul Dunărea. 
Resurse : petrol gaze naturale, lignit, materiale de construcŃie. 

Economia: industria construcŃiilor de maşini : electrotehnică(Filiaşi, Craiova, Băileşti), material rulant 
(Craiova), tractoare , maşini agricole şi autoturisme (Craiova); industria chimică(Combinatul chimic 
IşalniŃa); industria energiei electrice şi termice (Craiova, Podari, IşalniŃa); industria materialelor de 
construcŃii (Craiova), de exploatare şi prelucrarea lemnului (Craiova, Filiaşi), industria poligrafică (Craiova), 
textilă(Craiova, Calafat), alimentară (Craiova, Calafat, Băileşti, Segarcea). 

Agricultura: cereale, floarea soarelui, sfecla de zahăr, viŃa de vie, pomii fructiferi, creşterea animalelor, 
sericicultura şi agricultura. 

Oraşe: Craiova (municipiu), Băileşti, Calafat, Segarcea, Dăbuleni. 
Comune mari: Podari, Malu Mare etc. 
Excursia astfel organizată este o adevărată încântare, o reîntâlnire cu ceea ce au ştiut şi învăŃat elevii de-

a lungul unui semestru sau an şcolar, o posibilitate de a se convinge la faŃa locului cu privire la natura unui 
fenomen, producerea sa, munca omului, hărnicia şi eforturile acestuia de a fi şi rămâne aici, pe această vatră 
strămoşească a Olteniei. 

Vizitele organizate la diferite muzee din Craiova şi cele de la întreprinderile industriale au contribuit la 
fixarea şi consolidarea cunoştinŃelor, lărgirea orizontului cultural şi al celui de înŃelegere, în general la 
aprofundarea unor fenomene, crearea unor convingeri şi la dezvoltarea dragostei de locul natal, de oamenii 
de pe aceste meleaguri şi din întreaga Ńară, creatori ai tuturor valorilor materiale şi spirituale. 

Aceste excursii şi vizite oferă prilejul învăŃătorului şi elevilor de a colecŃiona materiale didactice: 
fotografii, vederi, roci, plante din flora spontană şi fragmente de arbori (crengi, frunze, fructe, seminŃe), cărŃi 
mărturisiri ale unor oameni din partea locului sau ale ghizilor, eşantioane de materii prime, materiale şi 
produse finite ce rezultă din unele fabrici şi întreprinderi ce au fost folosite în şcoală la optimizarea predării-
învăŃării geografiei în cadrul lecŃiilor desfăşurate în clasă, având o mare eficienŃă în special în cadrul 
excursiilor-lecŃii cu gândul pe hartă. 
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Valorificarea şi evaluarea excursiilor şi vizitelor, a rezultatelor lor contribuie la realizarea sarcinilor 
instructiv-educative, la pregătirea elevilor pentru munca şi viaŃă. 

Activitatea organizată şi desfăşurată prin excursii şi vizite-lecŃii, urmată de discuŃii de analiză a 
conŃinutului acestora, a rezultatelor obŃinute de prelucrarea materialului colectat, contribuie într-o mare 
măsură la apropierea şi cunoaşterea de către elevi a tot ceea ce îi înconjoară, a fenomenelor geografice care 
se petrec în jurul lor. 

Contactul cu lumea exterioară şcolii asigurat în cadrul acestor forme de activitate şcolară, stârneşte 
interesul elevilor, le îmbogăŃeşte orizontul intelectual, căutând să priceapă realitatea, să se comporte în 
funcŃie de cunoştinŃele şi capacităŃile lor. 

Nici un material intuitiv şi nici o descriere geografică, oricât de sugestivă ar fi nu pot să creeze 
reprezentări mai apropiate de realitate ca observaŃiile făcute asupra obiectelor şi a fenomenelor geografice 
din natură sau din societate. 

Excursiile şi vizitele duc la cunoaşterea particularităŃilor obiectelor şi fenomenelor în condiŃiile lor 
naturale, contribuind la formarea şi dezvoltarea noŃiunilor, priceperilor şi deprinderilor şi lipsa acestor 
activităŃi, în special la clasele mici face nepedagogică şi forŃată predarea multor teme din programa şcolară 
de geografie. 

Fără excursii şi vizite este greu să se lămurească interdependenŃele ce există între obiectele şi 
fenomenele geografice observate de elevi în natura sau în unităŃile economice, unde se deplasează conduşi 
de învăŃător. 

Frumoasele peisaje din mijlocul naturii sau cele cu caracter economic şi urbanistic, observate şi 
analizate prin lecŃii-excursii şi vizite şi completate de folosirea unor texte literare lasă impresii puternice, de 
neuitat în sufletul elevilor şi contribuie la fixarea cunoştinŃelor acumulate. Adesea se folosesc fragmente din 
lucrări ale clasicilor literaturii române, care s-au inspirat din frumuseŃile naturii patriei pe care le-au descris 
într-un limbaj deosebit de atractiv, folosind imagini artistice. De exemplu: "Cântarea României" de A. 
Russo; "România pitorească" de A. VlahuŃă; "Pe drumuri de munte" de C. Hogaş; "Dunărea şi Oltul" de G. 
Vâlsan; "Cartea Oltului" şi Tablou geografic" de G. Bogza; "Balada munŃilor" de G. Topârceanu. 

 
Bibliografie: 
1. Tomescu, Viorica; Popa, Florentina; Gheorghe, Alexandru; Stan, Lucian – „Metodica predării geografiei şi ştiinŃelor 

naturii în ciclul primar”, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova 1999, pag. 46-48. 
 
 
 

EXCURSIA, 
 ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ ŞI EXTRACURRICULARĂ 

 
Instit. Adriana Emilia Mihali  

Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova 
Prof. Viorica-Liliana Boiangiu-Diaconu  
Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova 

 
Geografia este una dintre cele mai vechi ştiinŃe, apărută din necesitatea omului de-a explica 

lumea şi modul se viaŃă. In timp, simultan cu evoluŃia civilizaŃiei umane şi de multe ori fie cauză, 
fie efect al salturilor calitative ale acesteia, geografia s-a îmbogăŃit continuu şi, mai ales, în ultimul 
secol a devenit dintr-o ştiinŃă mai mult descriptivă, o ştiinŃă mai mult aplicativă, o adevărată 
tehnologie de ameliorare a relaŃiei om – natură bazată pe un suport teoretic vast şi bogat. Geografia 
a devenit astfel  o disciplină de învăŃământ care nu numai că apelează din plin la 
interdisciplinaritate, ci este condiŃionată de o abordare nouă în acest spirit, deoarece ea este o 
disciplină de sinteză, o ştiinŃă a relaŃiilor, impunându-se astfel o abordare practică, complexă, 
cauzală, sistemică şi  integratoare a mediului. 

Interdisciplinaritatea este principiul şi modalitatea de restructurare a conŃinuturilor care 
contribuie la eficientizarea procesului de învăŃământ. In aplicarea acestui principiu, învăŃătorul este 



 

410 
 

un model sau chiar un ideal pentru elev, care se va automodela după modelul oferit. Atitudinea 
interdisciplinară a învăŃătorului presupune separarea esenŃialului de neesenŃial, Ńinerea sub control a 
unui câmp mare de date, manipularea acestui material informaŃional, includerea cunoştinŃelor în 
sisteme mari, într-un tot unitar, clar, logic şi durabil, venind mereu în sprijinul memoriei, logicii şi 
aplicării cunoştinŃelor în practică. El va avea grijă să formuleze obiective, să permită elevilor să 
pună întrebări, probleme (teoretice sau practice) cu caracter global, unitar, interdisciplinar, să-i 
încurajeze pe elevi să caute noi conexiuni între date. 

Elevul de clasa a IV-a se află la primul lui contact cu geografia. Deoarece structura 
personalităŃii sale la această vârstă este cantonată încă de „etapa operaŃiilor concrete” (J. Piaget) 
trebuie ca învăŃătorul să apeleze la strategii adecvate pentru accesibilizarea conŃinutului noii 
discipline. Acestui scop îi sunt subordonate metodele şi procedeele activităŃii instructiv - educative 
specifice geografiei: expunerea sistematică, observaŃia geografică, lucrul cu harta, lectura 
geografică, modelul şi modelarea, excursia geografică, etc.   

O importanŃă deosebită o are  excursia prin contribuŃia ei la întregirea valorii educative a 
geografiei, la dezvoltarea simŃului de observaŃie al elevului, a interesului pentru studiul acesteia şi a 
capacităŃii de înŃelegere a realităŃii înconjurătoare. Ea permite o imagine de ansamblu asupra 
componentelor mediului înconjurător, contribuind la lărgirea orizontului geografic al elevilor şi 
realizând  legătura dintre teorie şi practică. Nu numai că ajută la consolidarea cunoştinŃelor 
geografice, botanice sau zoologice predate la clasă, dar anticipează intuirea, cunoaşterea generală a 
elementelor mediului, a legăturilor cauzale, uşurând succesul învăŃării. Subliniind rolul excursiei, 
marele geograf George Vâlsan afirma: „ să nu uitaŃi că patrie şi iubire sunt simple cuvinte, dacă nu 
te-ai dus singur să te înfrăŃeşti cu pământul şi cu poporul din care faci parte.”  

Excursia este o chintesenŃă a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel mai fascinant toate 
laturile educaŃiei. Ea pătrunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîmplinite în alte activităŃi. 
Interdisciplinaritatea pe care o favorizează excursia este mult mai eficientă şi mai permisivă decât 
cea pe care o realizăm în mod obişnuit într-o oră de curs. 

Cele mai multe itinerarii pentru excursii pot fi stabilite în orizontul local care reprezintă 
„laboratorul geografic” cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi 
fenomenelor, le intuiesc „la faŃa locului” însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noŃiuni 
ştiinŃifice despre lumea înconjurătoare. 

Simion MehedinŃi şi Vintilă Mihăilescu – întemeietorii geografiei moderne şi iluştrii pedagogi 
scriau ca motto al manualului „Introducere în geografie”:  „Orizontul local este unitatea de măsură 
a tuturor fenomenelor geografice. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre alte 
Ńări”.  

Desfăşurarea activităŃilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la gândirea 
concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare şi 
experimentare, pentru înŃelegerea cauzalităŃii fenomenelor şi evoluŃia lor în timp. Se realizează stări 
afective, trăiri emoŃionale şi sentiment de ataşament faŃă de locurile natale. George Vâlsan afirma  
de altfel despre orizontul local: „orizontul local este cea dintâi patrie a copilului…” 

ExperienŃa acumulată la catedră şi programele extracurriculare desfăşurate cu elevii au fost 
imboldul care ne-au determinat să alegem excursia ca temă de cercetare a lucrării noastre. In cadrul 
unor astfel de activităŃi am observat că elevul nu numai receptează informaŃia, ci o trăieşte, o 
prelucrează, devine parte a informaŃiei transmise, îi dă noi valenŃe. Orientarea spre 
interdisciplinaritate  a excursiilor deschide largi perspective de aplicaŃii practice.  

Prezentăm proiectul didactic al unei excursii şcolare, încercând să valorificăm multiplele 
valenŃe interdisciplinare ale acesteia. Axată pe relaŃia între om şi spaŃiul geografic, istoric şi 
cultural, excursia a avut următorul itinerariu: Craiova - Bran - Sinaia 

PARTICIPANłI:  
• Elevii Liceului de Artă  “Marin Sorescu” 
• Prof. Diaconu Viorica, Instit. Mihali Adriana 
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ARGUMENT         
“Cea mai plăcută metodă de a-i face  pe copii buni este să-i faci fericiŃi” 

 (Oscar Wilde) 
� Tratarea interdisciplinară este o cerinŃă modernă şi necesară învăŃământului din zilele 

noastre, a cărui schimbare fundamentală constă în trecerea de pe lista informaŃională pe cea 
formaŃională. 

� Introducerea principiului interdisciplinarităŃii mobilizează, în acelaşi timp, învăŃătorii şi 
elevii. Aplicând acest principiu în învăŃarea geografiei, am observat că se deschid numeroase 
orizonturi în instrucŃie şi educaŃie care îi ajută pe elevi să-şi formeze o privire de ansamblu asupra 
vieŃii. 

� Studierea geografiei beneficiază de conexiunile cu celelalte discipline de învăŃământ, ca şi 
de activităŃile extraşcolare.Totodată, cunoştinŃele de geografie le vor fi completate de cele de 
istorie, literatură,  muzică, etc. 

DATA: iunie 2008 
SCOPUL DIDACTIC: 
- dezvoltarea abilităŃii de a găsi soluŃii variate pentru situaŃii reale sau create; 
- dezvoltarea capacităŃilor şi deprinderilor de a elabora planuri de acŃiune utilizând informaŃia 

dobândită în cadrul mai multor discipline: geografie, ştiinŃe ale naturii, istorie, literatură, 
matematica, religie; 

- dezvoltarea unei atitudini active (responsabilitate, iniŃiativă de grup sau personală, igienă de 
grup sau personală); 

OBIECTIVELE ACTIVITĂłII EXTRACURRICULARE: 
• să indice poziŃia itinerariului, desprinzând conexiunile dintre mediul geografic şi om; 
• să sesizeze particularităŃile monumentelor istorice vizitate plasându-le în timp şi spaŃiu; 
• să observe existenŃa elementelor comune dintre monumentele istorice şi cele culturale; 
• să analizeze aspecte etnografice şi folclorice pe parcursul excursiei, evaluând valoarea lor 
   istorică; 
• să aprecieze morala creştină românească şi frumuseŃile florei şi faunei din această zonă a Ńării; 
• să valorifice intra- şi interdisciplinar conŃinutul informaŃiilor geografice, istorice, etnografice, 
  literare, religioase, etc.; 
• să motiveze importanŃa protejării monumentelor istorice, religioase, a mediului înconjurător; 
• să protejeze mediul înconjurător (în popasurile făcute); 
METODE ŞI PROCEDEE: 

explicaŃia, învăŃarea prin descoperire, conversaŃia, problematizarea, jocul, brainstorming; 
MATERIAL DIDACTIC: 

ghiduri ale obiectivelor studiate, materiale adunate pe traseu, aparate de fotografiat, busole, hărŃi 
MODALITATE DE FINANłARE: 

• resurse extrabugetare si cu sprijinul comitetului de parinti pe clase 
TRASEUL: 

• Craiova – Bran -  Sinaia 
OBIECTIVE TURISTICE: 

• Castelul Bran 
• Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Vila Luminiş 
• Biserica Sinaia 
• Cetatea Râşnov 

ETAPELE DE LUCRU: 
A. ORGANIZAREA GRUPULUI ŞI DISTRIBUIREA SARCINILOR 

Au fost constituite grupe de câte 5 elevi, cărora li s-au stabilit sarcinile, după un ghid de observare 
specific fiecărei echipe: 

B. CERCETAREA ÎN TEREN 
a.grupa geografilor 
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Sarcina de lucru: 
-urmărirea traseului, a localităŃilor prin care trecem şi în care ne oprim şi însemnarea traseului 

pe o hartă; 
-observarea reliefului, a florei şi faunei locurilor vizitate; 
Elevii îşi vor nota într-o fişă de observare: 
-formele de relief observate şi eventual denumirile lor; 
-numele localităŃilor şi apelor pe care le-am întâlnit; 
-vegetaŃia; 
-animalele domestice şi sălbatice observate în grădinile zoologice dar şi pe traseu ; 
b. grupa istoricilor 
Sarcina de lucru : 
-observarea şi notarea în fişa de observare a monumentelor istorice vizitate; 
-date despre vechimea şi întemeietorii acestora; 
c. grupa lingviştilor 
Sarcina de lucru: 
- observarea şi descrierea caselor memoriale vizitate; 
- culegerea şi notarea datelor despre copilăria, viaŃa şi opera personalităŃilor respective; 
d. grupa distractivilor 
Sarcina de lucru: 
-antrenarea colegilor în activităŃile distractive şi în intonarea cântecelor în timpul călătoriei şi 

a imnului clasei noastre; 
-crearea unei atmosfere plăcute, de bună dispoziŃie în timpul excursiei; 
e. grupa ecologiştilor 
Sarcina de lucru: 
-observarea şi consemnarea problemelor ecologice întâlnite pe traseu (defrişări, surse de 

poluare, etc.); 
-asigurarea unui comportament adecvat din partea colegilor pe parcursul excursiei; 
f. grupa sanitarilor 
Sarcina de lucru: 
-verificarea respectării regulilor igienice în timpul excursiei, a utilizării celor necesare 

(şerveŃele, punguŃe…); 
-dotarea trusei sanitare de prim ajutor cu cele necesare (pansament, leucoplast, apă oxigenată, 

aspirină, algocalmin, medicamente pentru rău de maşină, etc.) şi utilizarea corectă a acestora în 
caz de necesitate ; 

-verificarea respectării regulilor stabilite în procesul verbal: interzicerea consumului de 
alimente şi sucuri în autocar; 

-respectarea măsurilor de igienă în timpul servirii mesei; 
g. grupa matematicienilor 
Sarcina de lucru: 
-notarea distanŃei parcurse – număr de kilometri; 
-respectarea orarului de vizitare a diferitelor obiective şi încadrarea în timp; 
-evidenŃa cheltuielilor: tarifele de intrare la obiectivele vizitate; 
h. grupa artiştilor 
Sarcina de lucru: 
-realizarea de fotografii în timpul excursiei; 
-observarea şi notarea operelor de artă, a autorilor acestora; 
-procurarea de pliante de la obiectivele vizitate; 
-realizarea (la întoarcere) a unor desene, picturi care să reliefeze cele văzute în excursie. 
C. SINTETIZAREA OBSERVAłIILOR DE TEREN ŞI ELABORAREA MATERIALELOR 

DIDACTICE 
La întoarcerea din excursie fiecare grupă îşi va aduce contribuŃia la portofoliul excursiei, 

ataşând fişele de observare completate, fotografiile, pliantele, desenele. Totodată, fiecare grupă îşi 



 

413 
 

va desemna un reprezentant care va prezenta colegilor realizarea sarcinii de lucru avute. Se vor 
trage concluziile menite să scoată în evidenŃă modul de realizare al obiectivelor propuse, 
eventualele neajunsuri şi modul de rezolvare al acestora pe viitor. 

EVALUAREA s-a axat  pe dezvoltarea capacităŃii de explorare/investigare a realităŃii prin 
folosirea unor competenŃe crosscurriculare. În mod concret s-a urmărit relaŃia între om şi spaŃiul 
geografic, istoric şi cultural şi formarea atitudinilor pozitive faŃă de realizarea unui mediu ecologic 
echilibrat,  propice vieŃii. 

� ÎmbogăŃirea vieŃii spirituale 
� AchiziŃia de cunoştinŃe în domenii ca geografia,istoria, ştiinŃele naturii şi limba română 
� Formarea perspectivei interdisciplinare 
� Exersarea capacităŃii de autoorganizare şi a stilului participativ 
� Responsabilizarea elevilor 
� Dezvoltarea creativităŃii 
CONCLUZII: 
Prin modul de organizare, cadrul afectiv, abordarea interdisciplinară excursia a avut puternice 

influenŃe educative şi formative asupra elevului. Obiectivele operaŃionale s-au realizat mai ales prin 
perspectiva interdisciplinarităŃii, realizându-se în acest sens legături multiple între diverse 
cunoştinŃe însuşite nu numai la geografie, ci şi la istorie, religie, limba română într-un context 
diferit, relaxant. Prin observarea directă, elevii au înŃeles mai bine anumite noŃiuni, au stabilit relaŃii 
cauzale, au personalizat informaŃiile asimilate anterior şi s-a asigurat baza necesară viitoarelor 
cunoştinŃe. 

 
Bibliografie: 
1. Ioan Cerghit, Lazăr Vlăsceanu -  “Curs de pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1988. 
2. Irina Maciuc – “Puncte de reper în pregătirea pentru profesiunea didactică“, Craiova, 1998. 
3. Planchard Emile – “Pedagogie şcolară contemporană“, E.D.P., Bucureşti, 1992. 
4. Popescu Mihăeşti Alexandru - “Dinamica organizării conŃinutului instructiv-educativ” , E.D.P., Bucureşti, 1996. 
 
 
 

ROLUL ACTIVITĂłILOR EXTRACURRICULARE- EXPOZIłIE DE 
CREATIVITATE 

 
Prof. Maria Pătru  

Şcoala de Arte şi Meserii- Argetoaia, JudeŃul Dolj 
 
Prin creativitate se înŃelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Actul creator 

este însă un proces de elaborare prin invenŃie sau descoperire,cu ajutorul imaginaŃiei creatoare,a 
unor idei sau produse noi,originale de mare valoare şi aplicabile în diferite domenii de activitate. 

ExigenŃele vieŃii contemporane şi nevoia de a face faŃă problemelor complexe şi schimbărilor 
din diferite sectoare de activitate au transformat problema creativităŃii într-o prioritate. 

Multa vreme, creativitatea a fost considerată  un har divin, pe care îl aveau puŃini oameni. 
ConcepŃia conform căreia talentele şi geniile  sunt înnăscute a fost depăşită. DiscuŃiile însă 

continuă  cu privire la căile concrete de interacŃiune dintre influenŃa mediului şi a eredităŃii, dintre 
învăŃare, maturizare şi dezvoltare. Din punct de vedere ştiinŃific, corect este să se caute şi să se 
găsească modalităŃi prin care toŃi factorii interacŃionează, contribuie la formarea comportamentului 
creator, întrucât numai în interacŃiune pot avea eficienŃa aşteptată.  

Aşadar, rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece 
ramâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte  pentru  cultivarea  creativităŃii la elevi. 

Se apreciază că depistarea şi stimularea creativităŃii la toate vârstele, mai cu seama la vârstele 
copilăriei şi adolescenŃei este un obiectiv general al educaŃiei . 
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Educarea creativităŃii e un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii,având în 
vedere toŃi factorii cognitivi,caracteriali şi sociali. 

Dezvoltarea poate fi favorizată de următoarele condiŃii:existenŃa în şcoală a unor laboratoare 
bine dotate,a unor cercuri tehnico-ştiinŃifice şi literar-artistice conduse de profesori creativi, mediul 
şcolar creativ, concretizat în folosirea la lecŃii şi lucrări practice a metodelor şi procedeelor 
euristice. Deosebit de importante sunt însuşirea de către elevi a unor procedee de dezvoltare a 
imaginaŃiei creatoare, exerciŃii de creativitate, în cadrul cercurilor de elevi, recunoaşterea şi 
aprecierea valorilor create de elevi, existenŃa unor relaŃii de cooperare între profesori şi elevi. 

ÎnvăŃarea creativă presupune existenŃa unui potenŃial creativ al elevului , manifestat în: 
receptivitatea faŃă de nou, curiozitate ştiinŃifică, nonconformism, originalitate, capacitate de 
elaborare, fluenŃa gândirii, gândire divergentă, imaginaŃie creatoare, inventivitate. 

Etapele învăŃării creative sunt:  
• punerea problemei , 
• imaginarea ipotezelor de rezolvare, 
• analiza problemei, 
• găsirea soluŃiei de rezolvare, 
• verificarea ipotezei . 
ÎnvăŃarea creativă se realizează folosind învăŃarea euristică prin problematizare, dialog euristic, 

descoperire, modelare.  
Creativitatea angajează întreaga personalitate a elevului. În şcoală nu se poate vorbi de creaŃii 

de mare originalitate, decât la elevii excepŃionali, la ceilalŃi fiind vorba de un potenŃial creativ ce 
urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în procesul de învăŃământ cât şi în cadrul activităŃilor 
extracurriculare. 

În afara activităŃilor desfăşurate în clasă, activităŃile extradidactice şi extraşcolare, 
extracurriculare au ample funcŃii stimulative, formative pentru creativitatea elevilor . Contextele 
create de diversele modalităŃi de concretizare a acestui tip de educaŃie: proiecte, manifestări 
punctuale, aplicaŃii tematice , oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare şi transdisciplinare, 
exersarea competenŃelor şi abilităŃilor de viaŃă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 
personalităŃii. 

În contemporaneitate e necesară amplificarea participării efective a elevilor la activităŃile 
productive, creatoare în cadrul cercurilor ştiinŃifice, tehnice şi practico-aplicative, în colective de 
cercetare şi creaŃie artistică, culturale. 

Activitatea extracurriculară poate fi o componentă educaŃională valoroasă şi eficientă dacă se 
asigură conŃinuturi şi forme de desfăşurare, care să producă atractivitate, plăcere, satisfacŃie. 

ActivităŃile extracurriculare desfăşurate în şcoală sau nu, au ca obiectiv două componente, 
aflate în raporturi complementare: una intelectuală, menită să antreneze capacitatea de creaŃie, 
dorinŃa de realizare, de autoafirmare şi o componentă distractivă destinată asigurării unei atmosfere 
destinse, precum şi captării interesului faŃă de respectiva activitate. 

Una din caracteristicile acestor activităŃi este participarea nonobligatorie, pe bază de selecŃie 
din partea profesorului şi de adeziune din partea elevului respectiv, de interesul manifestat faŃă de 
respectiva activitate. O altă caracteristică o reprezintă  acreditarea ideii că, într-o astfel de activitate, 
nu individul este doar important ci şi grupul, cu întregul său corolar de trăsături socioculturale. 

Profesorului i se cere un efort de reprimare a tendinŃei spre critică de gen distructiv, orientată 
spre relevarea greşelilor şi a imperfecŃiunilor, care devine uneori aproape o deformare profesională. 
Acesteia urmează să-i ia locul încurajarea.  

Evaluarea trebuie orientată în direcŃia evidenŃierii aspectelor pozitive şi a progreselor 
înregistrate de fiecare elev în parte. 

Recomandarea promovării activităŃilor educative extracurriculare aparŃine Consiliului Europei 
şi prilejuieşte condiŃii diverse de manifestare a numeroase abilităŃi, a inventivităŃii şi creativităŃii 
elevilor. 
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Creativitatea în contexte diferite 
� ExpoziŃie de creativitate :EXPERIMENTE SIMPLE REALIZATE DE ELEVI 
� INFERNUL ÎNGERILOR 
� ViaŃa e o luptă 
� Festivalul concurs I.L.Caragiale 
� 1 IUNIE  
În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală şi deci creativitatea 

trebuie încurajată şi cultivată prin respectul de sine, ea nu este doar un har dăruit de Dumnezeu unui 
Eminescu, Enescu, Leonardo da Vinci sau Edison, ci este însăşi exprimarea de sine a fiinŃei umane, 
în orice domeniu s-ar manifesta. 
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ROLUL ACTIVITTĂłILOR  EXTRACURRICULARE  ÎN  DEZVOLTAREA               
CULTURALĂ A  ELEVILOR 

 
Institutor Robescu Adriana 

Colegiul  NaŃional “Elena Cuza”, Craiova 
 
 “Misiunea unui sistem public de educaŃie este de a oferi 

cea mai bună educaŃie posibilă tuturor copiilor şi tinerilor”. 
                                            (Cezar Bîrzea) 

 
În cadrul  sistemului de învăŃământ românesc, activităŃile educative şcolare, cât şi extraşcolare, 

constituie premisa provocărilor societăŃii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia 
permite o continuă actualizare a conŃinutului învăŃării şi a metodelor didactice centrate pe elev. În 
acelaşi timp, particularităŃile specifice conduc la implementarea noii abordări didactice prin care 
elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenŃialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniŃiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaŃii 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. 

ActivităŃile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinŃe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepŃie ştiinŃifică despre lume şi viaŃă şi 
chiar dacă conduc la formarea şi dezvoltarea unei personalităŃi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinŃei de cunoaştere şi de creaŃie - însuşiri caracteristice copiilor. 

În cadrul şcolii, elevii trebuie învăŃati să depună eforturi pentru a se încadra în „rolul” lor, 
potrivit cu statusul de elev, ceea ce va conduce la obŃinerea nu numai de performanŃe şcolare 
deosebite, dar şi la asimilarea de către aceştia  a normelor şi valorilor societăŃii. 

Modernizarea şi perfecŃionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităŃii 
şcolare cu activităŃi extracurriculare ce au numeroase valenŃe formative. Desfăşurarea activităŃilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităŃii de grup, a relaŃiilor creative. În acest 
cadru, învaŃătorul îşi poate afirma spiritul novator şi creativitatea didactică. 

„Democratizarea învăŃământului reprezintă un principiu de politică a educaŃiei care vizează 
egalizarea şanselor de reuşită şcolară/ universitară în condiŃiile unei instruiri de calitate, confirmată 
în termenii raportului intrare-ieşire, la toate nivelurile sistemului”, afirmă Sorin Cristea. 
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De asemenea, rolul important al educaŃiei este prezentat în ConvenŃia cu privire la Drepturile 
copilului, art.29: ”EducaŃia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităŃii şi talentului 
copilului, pregătindu-l pentru viaŃa activă ca adult.” 

Prin structură, obiective şi conŃinut, educaŃia trebuie să răspundă necontenit exigenŃelor cerute 
de evoluŃia realităŃii naŃionale şi internaŃionale. SemnificaŃia şi eficienŃa actului educativ sunt date 
de disponibilitatea educaŃiei de adaptare şi autoreglare faŃă de cerinŃele tot mai numeroase ale 
spaŃiului social. S-a constatat că deprinderile consecvente de management educaŃional şi organizare, 
reduc numărul problemelor disciplinare. Astfel, se poate afirma că managementul conŃinuturilor  
"nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi 
aplicabile tuturor disciplinelor şi activităŃilor". Doyle a accentuat că managementul educaŃional se 
caracterizează în principal prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităŃilor de învăŃare. 

Clasa de elevi  reprezintă „un  grup angajat în activităŃi cu obiective comune, ce creează relaŃii 
de interdependenŃă  funcŃională  între membrii săi”. Rolurile şi expectaŃiile profesorilor şi elevilor 
contruiesc un mediu de învăŃare. Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituŃii educaŃionale este 
unică. Cu toate acestea, ea este influenŃată de cultura comunităŃii în cadrul căreia funcŃionează, ale 
cărei obiective educaŃionale trebui respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi 
comunitate, care să fie revizuită şi modificată constant în conformitate cu dinamica socială. Datorită 
diversificării instituŃiilor educaŃionale, elevii şi profesorii ar trebui să fie conştienŃi de folosirea 
diversităŃii umane în vederea consolidării grupului şcolar/ social. Şcolile de calitate sunt definite 
prin eficienŃa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor, în contextul existenŃei unor relaŃii 
interpersonale puternice. În acest sens, relaŃiile profesor-elev sunt esenŃiale pentru asigurarea unui 
climat şcolar pozitiv. 

Modernizarea şi perfecŃionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităŃii 
şcolare cu activităŃi extracurriculare ce au numeroase valenŃe formative. Desfăşurarea activităŃilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităŃii de grup, a relaŃiilor creative. În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

ActivităŃile extracurriculare  sunt activităŃi complementare activităŃii de învăŃare realizată la 
clasă şi urmăresc lărgirea şi adâncirea informaŃiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinŃei, atrag individul la viaŃa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
orientează elevii către activităŃi utile care să întregească educaŃia şcolară, contribuind la formarea 
personalităŃii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele 
mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităŃi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

Astfel de activităŃi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conŃinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

AccepŃiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns, termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară, care are mari valenŃe 
educative. Această activitate permite exprimarea activă a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare 
contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de serbări cu ocazia zilei de                
1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 24 Ianuarie, a celei de 8 Martie, de 1 Iunie sau la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima prin vers, muzică sau dans. 

Pot fi şi activităŃi extraşcolare de masă - prezentări de reviste şcolare, spectacole, serbări, 
excursii sau activităŃi extraşcolare în cercuri de elevi. 

ActivităŃile turistice sunt activităŃi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor etc. Astfel de activităŃi asigură un contact direct cu 
obiectele şi fenomenele în condiŃii naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor 
despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităŃilor organizate în şcoală. 
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În acest sens, am organizat cu elevii o excursie în oraşul Sibiu. Această acŃiune însă a fost 
precedată de încheierea unui proiect de parteneriat cu o şcoală din acest frumos oraş şi anume  
Colegiul  Pedagogic „Andrei Şaguna”, prilej cu care ambele părŃi (Colegiul NaŃional “Elena Cuza” 
din Craiova, unde funcŃionez şi Colegiul  Pedagogic “Andrei Şaguna” din Sibiu) au realizat 
programul acŃiunilor comune pe întreg anul şcolar respectiv. 

Proiectul s-a intitulat „Obiceiuri, tradiŃii şi creaŃii româneşti” şi a avut ca scop, cunoaşterea  şi 
transmiterea obiceiurilor şi tradiŃiilor specifice din Transilvania şi Oltenia, prin colaborarea celor 
două şcoli din Sibiu şi Craiova. 

I. Rezultatul  aşteptat: deschiderea elevilor pentru colaborare - în acest scop, proiectul a 
debutat cu o activitate  atractivă de culegere a informaŃiilor referitoare la obiceiurile specifice 
fiecărei zone şi chiar de achiziŃionare de costume populare şi diferite obiecte din  ceramică - din 
partea fiecărei şcoli participante la proiect. 

Rezultatul concret aşteptat: elevii s-au informat despre obiceiurile, evenimentele şi 
personalităŃile istorice ale zonei respective. 

II. Următoarea activitate s-a intitulat „Hai să dăm mână cu mână!” - în care elevii craioveni 
şi-au exprimat, în scris, dorinŃa de a-şi cunoaşte colegii sibieni. 

Rezultat aşteptat: s-a urmărit ca elevii să-şi dezvolte capacitatea de exprimare scrisă, să-şi 
dezvolte creativitatea şi să-şi lărgească orizontul de cunoaştere şi de comunicare. 

Sub îndrumarea atentă a invătătorului, fiecare elev a realizat o scurtă caracterizare a sa, căutând 
să scoată în evidenŃă calităŃile, aptitudinile şi aspiraŃiile sale. 

Rezultat concret aşteptat: Am fost plăcut surprinsă când, pe lângă sarcinile de lucru pe care le 
aveau de îndeplinit, elevii  mi-au propus, ca pentru o mai bună cunoaştere a activităŃii lor de către 
colegii de la Sibiu, să realizăm o revistă a clasei noastre cu toate creaŃiile  lor literare, desenele, 
informaŃii din istorie, geografie şi chiar reŃete culinare olteneşti. Cu siguranŃă că am fost de acord, 
mai ales ca această nouă activitate contribuia la formarea şi dezvoltarea talentului lor gazetăresc. 
Revista a primit numele de „Primii  paşi...”, iar elevii  sub îndrumarea învăŃătorului    s-au întrecut 
în strângerea  materialului. 

III. Excursia Craiova-Sibiu: Elevii au fost împărŃiŃi pe grupe: grupa geografilor  (a avut ca 
sarcină observarea reliefului, a florei şi a faunei locurilor vizitate), grupa ecologiştilor (ce a avut ca 
scop urmărirea comportamentului ecologic adecvat excursioniştilor pe toată durata excursiei), grupa 
istoricilor (sesizarea şi notarea unor monumente istorice întâlnite pe traseu), grupa fotografilor 
(realizarea unui album cu fotografii din excursie), grupa sanitarilor (întocmirea şi distribuirea, încă 
din perioada pregătitoare excursiei, a unei liste cu cele necesare din punct de vedere medical: feşe,  
spirt medicinal, punguŃe, batistuŃe igienice,  pungi menajere etc). 

Rezultat aşteptat -  impact important asupra dezvoltării cognitive şi afective a elevilor. 
Rezultat concret aşteptat: a presupus confruntarea şcolarilor cu realitatea printr-o percepere 

activă, investigare a locurilor istorice şi  a zonelor  geografice. 
IV. Întâlnirea  cu elevii din Sibiu  a fost emoŃionantă. 
Rezultat aşteptat: să cunoască  obiceiuri şi tradiŃii ale altor zone din Ńara noastră. Întreaga 

activitate, desfăşurată cu partenerii noştri  de proiect, a condus la conştientizarea  necesităŃii 
păstrării tradiŃiilor şi obiceiurilor româneşti, în contextul globalizării europene. 

Rezultat concret aşteptat: Spectacolul cultural - artistic prezentat din partea fiecărei şcoli,  
discuŃiile şi aprecierile asupra modului de colaborare şi comunicare între toŃi factorii implicaŃi au 
condus la sensibilizarea şi la atragerea elevilor  spre  păstrarea moştenirii obiceiurilor şi tradiŃiilor 
românesti. 

Consider că  activităŃile extracurriculare, ca parte integrantă a procesului educaŃional au 
menirea de a contribui la socializarea, culturalizarea şi formarea unei conduite morale  
corespunzătoare a elevilor. 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR “HÂRTIA” 
 

Institutor Claudia Proca 
Şcoala Gimnazială Nr. 13 “Ştefan cel Mare” GalaŃi 

 
1. Alegerea temei proiectului ,,Hârtia” 
Formarea  conştiinŃei şi conduitei ecologice este o cerinŃă deosebit de importantă  pentru orice 

demers educativ şcolar şi extraşcolar. Cunoscând natura, legile generale ale acesteia, 
interdependenŃa dintre elementele componente, copiii vor face din natură un aliat, vor deveni 
prietenii ei şi vor acŃiona concret pentru apărarea şi protejarea ei.Vor înŃelege că natura este casa 
noastră, este însăşi viaŃa noastră şi trebuie să o păstrăm aşa cum am primit-o de la generaŃiile 
trecute, ba chiar să o îmbunătăŃim. 

Formarea dragostei pentru natură presupune un proces îndelungat de acumulări, observaŃii şi 
interpretări. Copilul va înŃelege că pădurea, apa, copacii, florile sunt elemente ale mediului nostru 
de viaŃă. Ele ne pot încânta privirea sau ne-o pot răni. EducaŃia ecologică bine realizată răspunde cu 
succes la două din prevederile fundamentale ale drepturilor omului şi anume: dreptul la viaŃă şi 
dreptul la sănătate. 

Este  bine ştiut interesul copiilor pentru calculator. Indiferent că reprezintă o permanentă  sursă 
de jocuri sau că satisface dorinŃa de cercetare şi schimb de informaŃii, calculatorul exercită pentru 
copiii zilelor nostre o uriaşă atracŃie. De aceea, cred că introducerea calculatorului în activităŃile 
şcolare şi extraşcolare ar declanşa factorul motivaŃional, ducând la eficientizarea  procesului de 
predare-învăŃare. 

2. Perioada de elaborare: 1 decembrie 2008 - 30 ianuarie 2009. 
3. Scopul/ obiectivul general:  
Formarea comportamentului ecologic, durabil al copiilor, prin implicare în acŃiuni de colectare 

a hârtiei reciclabile, informare şi iniŃiativă în utilizarea responsabilă a hârtiei. 
4. Obiective specifice: 
- să se iniŃieze în utilizarea eficientă a calculatorului; 
- să-şi formeze capaciŃăti de a tehnoredacta ghicitori, proverbe, propoziŃii în Word; 
- să-şi formeze capacităŃi de a realiza un desen cu tema “Hârtia colectată salvează pădurea” în 

Paint; 
- să realizeze produse din hîrtie, folosind metode şi tehnici învăŃate; 
- să construiască un aritmogrif cu cheia ,,Hârtia”, în Excel; 
- să întocmească un tabel cu cantitatea de hîrtie refolosibilă colectată de membrii echipei pe 

perioada proiectului,în  Excel; 
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- să caute informaŃii pe Internet referitoare la apariŃia hârtiei, tipuri de hârtie, moduri de 
economisire etc.; 

- să formuleze mesaje ecologice; 
- să-şi exerseze comportamente ecologice conforme cu regulile de protecŃie a mediului; 
- să dezvolte relaŃii de competitivitate între colegii clasei; 
- să-şi dezvolte spiritul de echipă, inventivitatea şi simŃul practic prin realizarea unor sarcini 

comune; 
5. RelevanŃa educativă a proiectului  
 Abordarea interdisciplinară a temei “Hârtia”, va contribui la convingerea fiecărui elev, de 

necesitatea apărării mediului înconjurător prin atitudini pozitive faŃă de păstrarea unui mediu natural 
echilibrat şi o conduită ecologică corectă. ActivităŃile care folosesc calculatorul aduc noutăŃi, care 
măresc gradul de participare şi de interes al elevilor  la oră. Instruirea asistată de calculator permite 
o educaŃie multimodală, adaptată diferitelor profiluri psihologice ale elevilor, puşi în situaŃii 
educative de interacŃiune, de interactivitate şi de comunicare rapidă şi intensă. 

6. AbilităŃi TIC ce vor fi dobândite de elevi: 
- Îndemânare de navigare pe Web; 
- Copierea şi lipirea imaginilor de pe Internet; 
- Deschiderea programului Paint; 
- Realizarea desenelor în program Paint; 
- Utilizarea culorilor şi a tehnicilor de colorare; 
- Deschiderea unui document Word; 
- Scrierea în programul Word; 
- Salvarea unui document Word; 
- Tipărirea (imprimarea) unui document Word. 
- Deschiderea unui document tabelar în Excel; 
- Completarea unui tabel în Excel. 
7. Grup Ńintă: - elevii din ciclul primar, ai clasei a II –a D, din Şcoala ,,Ştefan cel Mare“ GalaŃi, 

cu vârste cuprinse între 8 şi 9 ani (28 elevi). 
8. ActivităŃi propuse: 
1-Explicarea cerinŃelor proiectului (Disciplina-OpŃional); 
2-Formarea echipelor cu stabilirea responsabilităŃilor pentru  fiecare membru al echipei 

(Disciplina-OpŃional); 
3-Navigare pe Internet (Disciplina-Limba şi literatura română); 
4-Tehnoredactare în Word (Disciplina-Limba şi literatura română, Cunoaşterea madiului); 
5-Realizarea desenului în Paint (Disciplina-EducaŃie plastică); 
6- Realizarea unui rebus în Word sau în Excel (Disciplina-Limba şi literature română); 
7 –Realizarea unui tabel în Excel (Disciplina-Matematică); 
8 –Tehnici de prelucrare a hârtiei (Disciplina-AbilităŃi practice); 
9 –Să păstăm un mediu curat (Disciplina-Cunoaşterea mediului); 
 9. Metode şi tehnici de prelucrare a hârtiei: 
-Ruperea şi mototolirea hârtiei; 
-Îndoirea şi plierea – Origami; 
-Pătratul Tangram; 
-Trasare după şablon. Decupare. Lipire; 
-łeserea cu benzi de hârtie; 
-CompoziŃie combinată. 
10. Prelucrarea şi interpretarea informaŃiilor: 
- CuriozităŃi, proverbe, ghicitori, eseu ”Ce simte o foaie de hârtie?”; 
- Aritmogrif; 
- Reguli de prevenire a risipei de hârtie; 
- Reclamă pentru activitatea de colectare a hârtiei; 
- CompoziŃie din hârtie reciclabilă; 
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- Tabel cu cantitatea de hârtie colectată pe perioada proiectului de elevii clasei; 
- Internet. 
11. Evaluare: 
- ObservaŃia; 
- Chestionar de autoevaluare; 
- Evaluarea învăŃătoarei. 
12. Rezultatele proiectului şi impactul scontat: 
- dezvoltarea interesului faŃă de utilizarea calculatorului; 
- realizarea unor materiale  electronice cu produsele elevilor; 
- realizarea unor relaŃii de colaborare între elevii clasei implicate în proiect; 
- atragerea elevilor şcolii în activităŃile de derulare a proiectelor interdisciplinare pe calculator; 
- formarea atitudinii pozitive, ecologice faŃă de mediul înconjurător; 
- colectarea unei cantităŃi însemnate de  hârtie refolosibilă. 
CerinŃele proiectului: 
1.CăutaŃi informaŃii pe Internet despre hârtie: 
- mod de obŃinere; 
- tipuri şi caracteristici; 
- importanŃa - utilizarea. TehnoredactaŃi în program WORD. (CERCETĂTORUL) 
2. GăsiŃi ghicitori, proverbe, curiozităŃi despre hârtie, eseu „Ce simte o foaie de hârtie?” şi 

scrieŃi-le în WORD. (SCRIITORUL) 
3. ConstruiŃi un aritmogrif care să aibă cheia cuvântul HÂRTIA. RealizaŃi-l în WORD sau în 

EXCEL. (LINGVISTUL) 
4. RealizaŃi o reclamă pentru activitatea de colectare a hârtiei, în PAINT sau POWER POINT. 

(PICTORUL) 
5. RealizaŃi produse folosind metode şi tehnici de prelucrare a hârtiei. (ÎNDEMÂNATICUL) 
6. RealizaŃi un poster cu reguli de prevenire a risipei de hârtie, în program WORD sau POWER 

POINT. (ECOLOGUL) 
7. ÎntocmiŃi un tabel, în program EXCEL, cu cantitatea de hârtie refolosibilă colectată de 

membrii echipei pe perioada proiectului şi transpunerea în valoare (lei). (MATEMATICIANUL) 
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 
1. Care sunt etapele pe care le-aŃi parcurs în vederea elaborării proiectului? 
a) ………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………….. 
2. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăŃat: 
a) ………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………….. 
3. DificultăŃile pe care le-am întâmpinat au fost următoarele: 
a) ………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………….. 
4. Ceea ce ne-a plăcut în realizarea proiectului a fost: 
a) ………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………….. 
5. Credem că activitatea noastră ar putea fi apreciată cu calificativul: 
…………………………………………………………………………… 

Bibliografie: 
1. Antonesei, Liviu - O introducere în pedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 2002; 
2.Cerghit, Ioan - PerfecŃionarea lecŃiei în şcoala modernă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,1985; 
3.Văideanu, George - EducaŃia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Editura Politică, 1998. 
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PROIECT EDUCAłIONAL DE INSTITUIRE ŞI ORGANIZARE  
A CONCURSURILOR PENTRU COPII - ˝BUCURIILE COPILĂRIEI˝ 

 
Înv. Bordan Ana 

Şcoala cu clasele I-VIII ˝Ioan VlǎduŃiu˝, Luduş, jud. Mureş 
Prof. Bologa Tǎnasie 

Şcoala cu clasele I-VIII ˝Ioan VlǎduŃiu˝, Luduş, jud. Mureş 
 

Scopul proiectului: 
Proiectul îşi propune sǎ contribuie la creşterea aportului metodelor şi mijloacelor educaŃiei 

fizice şi sportului, alǎturi de celelalte discipline, la dezvoltarea psihicǎ şi fizicǎ normalǎ, armonioasǎ 
a tinerei generaŃii, întărirea sănătăŃii, precum şi stabilirea unui regim corect de viaŃă. 
 
Obiective: 

 1. Creşterea şi dezvoltarea psihică armonioasă a copiilor; 
 2. Orientarea familiei sau schimbarea mentalităŃii părinŃilor privind atitudinea faŃă de 

garantarea dreptului copilului la sport;  
 3. Asigurarea condiŃiilor de participare a fiecărui copil la activităŃile fizice sportive pentru 

sănătate şi recreere; 
 4. Creşterea motivaŃiei, a gradului de cunoaştere şi conştientizare a valorii practicării 

exerciŃiului fizic. 
Pentru atingerea acestor obiective, pornim de la recunoaşterea necesităŃii punerii în valoare şi 

utilizării eficiente a valenŃelor specifice copiilor, precum şi de la premisa că, intr-o viziune pe 
termen mediu şi lung, investiŃia făcută acum în copii înseamnă costuri sociale mult reduse pentru 
societate în viitor. 
Perioada proiectului: 

 Perioada de desfăşurare a proiectului: mai 2010. 
Locul de desfăşurare: 
 Parcul Tineretului din oraşul Luduş. 
Organizatori: 
 FederaŃia română ˝Sportul  Pentru  ToŃi˝ 
 DirecŃia judeŃeană pentru sport Mureş 
 AsociaŃia judeŃeană ˝Sportul Pentru ToŃi Mureş˝ 
 Primăria Oraşului Luduş 
AsociaŃia tineretului şi sportului ˝SPORTIN˝ Luduş 
Colaboratori: 
 Şcoala Generală ˝Ioan VlăduŃiu˝, Luduş 
 Şcoala Generală Nr.1, Luduş 
 Şcoala Generală ˝Ioan Th. Oltean˝, Gheja, Luduş 
 Şcoala Generală ˝Petoffi Sandor˝, Roşiori, Luduş 
 GrădiniŃa cu program prelungit nr.1, Luduş  
 GrădiniŃa cu program prelungit nr.2, Luduş 
 GrădiniŃa cu program normal, Gheja, Luduş 
 GrădiniŃa cu program normal Roşiori, Luduş 
 GrădiniŃa cu program normal nr.1, Luduş 
 GrădiniŃa cu program normal nr.2, Luduş 

Coordonatori de proiect: 
Înv. Bordan Ana - coordonator comisie ˝Bucuriile copilăriei˝ din cadrul asociaŃiei judeŃene 

˝Sportul Pentru ToŃi Mureş˝. 
Prof. Bologa Tănasie - Director Adj. Şcoala Generală ˝Ioan VlăduŃiu˝, Luduş. 
Descrierea proiectului:   
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Proiectul constă în organizarea unor întreceri sportive, care se vor desfăşura în cadrul 
manifestărilor cultural-sportive, ce au loc cu prilejul Zilelor Oraşului Luduş, fiind dedicate Zilei 
InternaŃionale a Copilului. 

La această întrecere va fi antrenat un număr de aproximativ 100 de copii, proveniŃi de la toate 
şcolile şi grădiniŃele din oraş, împărŃiŃi in echipe mixte, fete şi băieŃi, a câte 6-8 copii fiecare. 

Echipele se vor întrece la diferite probe şi jocuri sportive specifice vârstei. 
Grupul Ńintă: 
Grupul Ńintă va fi constituit din copii de vârstă preşcolară, anul pregătitor şi de vârstă şcolară, 

clasa I. 
Premierea: 
Vor fi acordate premii în obiecte (jucării şi materiale sportive), diplome pentru câştigători şi 

dulciuri pentru toŃi participanŃii. 
Bugetul proiectului: 
Venituri din sponsorizări. 
Venituri din subvenŃii: 
 - de la Bugetul de Stat (DirecŃia JudeŃeană pentru Sport Mureş) 
 - de la Bugetul Local (Primăria Oraşului Luduş) 
Cheltuieli: 
 Cheltuieli materiale (diplome, dulciuri şi răcoritoare pentru 100 de copii) 
 Cheltuieli cu premierea (jucării şi materiale sportive pentru câştigători) 

PROBE DE CONCURS 
PROBA PENTRU PREŞCOLARI 

 1.CU CAPUL 
 Mergând de-a buşilea pe un teren plat şi lung de maximum 5m, un jucător trebuie să 

împingă sau să lovească succesiv o minge cu capul, până la un semn de întoarcere, apoi revine la 
propria echipă în acelaşi mod şi predă mingea, pe linia de plecare, următorului coechipier. Echipa 
care este mai îndemânatică şi conduce mingea mai rapid va câştiga. 

Materiale: mingi, steguleŃe de marcaj, cronometru. 
CalităŃi puse în evidenŃă: îndemânare, spirit colectiv, corectitudine. 
2.LANł DE SĂRITURI 
ParticipanŃii la această întrecere sunt organizaŃi în două sau mai multe echipe formate din câte 8 

copii. Primul concurent al fiecărei echipe execută la semnalul conducătorului de joc o săritură în 
lungime de pe loc. Din locul unde a aterizat, următorul din echipă va executa, de asemenea, o 
săritură în lungime de pe  loc, apoi sare următorul ş.a.m.d. Echipa care a parcurs distanŃa cea mai 
mare câştigă. 

Materiale: ruletă. 
CalităŃi puse în evidenŃă: forŃă, corectitudine. 
3.PRIN INEL 
ParticipanŃii sunt organizaŃi pe echipe formate din câte 8 copii, care stau unul în spatele 

celuilalt. În faŃa ficărei echipe se va găsi jos, pe sol, câte un inel făcut din sfoară. La semnalul 
conducătorului de joc, primii din fiecare echipă, luând inelul cu ambele mâini trebuie sa şi-l treacă 
pe cap şi să se strecoare prin el, lăsându-l jos, apoi următorii, pe rând, vor face acelaşi lucru. Câştigă 
echipa care a dovedit mai multă îndemânare şi rapiditate in mişcare. 

Materiale: sfoară, cronometru. 
CalităŃi puse în evidenŃă: îndemânare. 
PROBA PENTRU ŞCOLARI 
1.ALERGAREA CANGURULUI 
Echipele care s-au format, cel puŃin două, cuprind câte 8 jucători şi sunt aşezate în spatele unei 

linii de plecare. Primii componenŃi ai fiecărei echipe, când li s-a dat startul, se deplasează în viteză 
prin sărituri succesive până la un semn situat la o distanŃă de 10 m, Ńinând o minge de volei între 
genunchi; ei ocolesc semnul de întoarcere şi se întorc la locul de plecare, predau mingea 
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următorului din echipă, ş.a.m.d. Cine pierde mingea undeva pe traseu revine pe linia de plecare şi 
abia după aceea plecă iar. Câştigă echipa care parcurge prima traseul respectiv. 

Materiale: steguleŃe de marcaj, mingi de volei, cronometru, 
CalităŃi puse în evidenŃă: viteză, forŃă, îndemânare. 
2.PRIN TUNEL 
Echipele, formate din câte 8 copii, stau una lângă alta. DistanŃa dintre componenŃii fiecărei 

echipe, care stau cu picioarele cât mai depărtate, este cca.1 m. La o comandă a celui care conduce 
întrecerea, copilul care este aşezat ultimul în fiecare echipă se strecoară cât poate de repede printre 
picioarele celor din faŃa sa şi se plasează la capătul şirului înaintea celorlalŃi din echipă, stând în 
picioare şi cu picioarele depărtate. Imediat după ce s-a aşezat în această poziŃie porneşte următorul 
care a devenit ultimul ş.a.m.d. Câştigă echipa care termină prima. 

Materiale: cronometru, 
CalităŃi puse în evidenŃă: agilitate. 
3.RIDICĂ PICIOARELE 
Participă la joc două sau mai multe echipe, formate din câte 8 jucători. Aceştia stau unul lângă 

altul cu picioarele întinse. Primul din fiecare echipă îşi ridică picioarele şi rostogoleşte o minge pe 
sub el, în direcŃia vecinului său, care trimite mingea în acelaşi mod mai departe. Ultimul jucător din 
echipă, primind mingea, o ia şi fuge cu ea în faŃa şirului echipei sale. Acolo, se aşează repede în 
poziŃia iniŃială şi transmite mingea tot prin rostogolire următorului. Mingea circulă astfel de la un 
capăt la altul al şirului, până ce primul jucător ajunge din nou pe locul său. Echipa, care termină 
prima, este câştigătoare. 

Materiale: mingi de volei, cronometru. 
CalităŃi puse în evidenŃă: echilibru, agilitate, atenŃie. 
4.CURSA ÎN SACI 
Primul concurent din fiecare echipă se introduce până la brâu într-un sac. În timp ce îl Ńine cu 

mâinile de margini, el se deplasează la semnalul de start, prin săritură până la semnul de întoarcere 
şi de acolo revine la linia de plecare. Aici iese din sac şi-l predă celui de-al doilea din echipă 
ş.a.m.d. 

Amuzanta întrecere va da câştig formaŃiei care va termina prima traseul lung de 10 m. 
Materiale: saci, steguleŃe de marcaj, cronometru. 
CalităŃi puse în evidenŃă: îndemânare, viteză. 

 
 
 

ACTIVITĂłILE EXTRACURRICULARE ŞI CULTURA,  
„PARTENERE” COMPLEMENTARE  ÎN EDUCAłIE 

 
Institutor CheŃan LuminiŃa Lucia 

Şcoala Generală „Ioan VlăduŃiu” Luduş- Mureş 
 

 „EsenŃialul lumânării nu este ceara care lasă urme, ci 
lumina.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 
 

Complexitatea lumii contemporane, dinamismul acesteia, profunzimea şi caracterul radical al 
unor schimbări care se petrec cu repeziciune, toate acestea presupun un grad înalt de adaptare şi 
integrare independentă şi autonomie. Într-o societate  aflată într-o continuă schimbare este necesară 
orientarea şcolii spre formarea multilaterală a personalităŃii copiilor, Ńinând seama mai ales de 
perspectivele viitorului previzibil, acordând atenŃia cuvenită bogăŃiei de forme pe care se 
structurează comunicarea umană contemporană. Problematica educaŃiei dobândeşte în societatea 
contemporană noi conotaŃii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieŃii 
sociale, de aceea şcolii  îi revine sarcina de a nu-i educa  pe “copiii noştri pentru lumea de azi. 
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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 învăŃăm să se adapteze.” (Maria Montessori– “Descoperirea copilului”)    
Modelarea, formarea şi educarea omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaŃie, caracterul şi inteligenŃa se completează pentru propria evoluŃie a 
individului. De aceea, eficienŃa educaŃiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităŃii copiilor. Problema studierii şi cunoaşterii personalităŃii copilului trebuie pusă astăzi în 
termeni noi, mult mai largi, mai bogaŃi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor 
personalităŃii în tipare preconcepute. 

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăŃilor materialului de prelucrat, 
pentru a utiliza “uneltele” cele mai potrivite şi “tehnologia” adecvată. Această cerinŃă se impune cu 
atât mai mult în domeniul educaŃiei, unde se modelează ,,materialul” uman, care are o multitudine 
diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 
NecesităŃile curente ale activităŃii instructiv – educative impun cerinŃa de a cunoaşte cât mai bine 
personalitatea fiinŃei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai 
eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităŃii celor care intră sub “incidenŃa” educaŃiei se impune 
şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor talentaŃi şi  dotaŃi  şi pentru dirijarea educării şi 
instruirii lor. 

Ca oricare alt tip de activităŃi ce întregesc procesul  instructiv-educativ, activităŃile 
extracurriculare trebuie să respecte reperele unei activităŃi didactice: 

a) comunicarea, în cadrul căreia se asigură climatul educaŃional, individualizarea comunicării şi 
modalităŃile comunicării; 

b) etica relaŃiilor învăŃător-elev bazate pe valori, conduită, considerarea elevului ca partener 
educaŃional; 

c) strategii de management : 
- proiectarea activităŃii-  stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conŃinutului de învăŃare 

în funcŃie de cunoştinŃele elevilor, adaptarea conŃinutului la particularităŃile cognitive, selectarea 
metodelor participative pentru valorificarea potenŃialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru 
diversitatea şi atractivitatea activităŃilor, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare; 

- implementarea- parcurgerea etapelor de învăŃare-proiectare, adaptarea la contexte, gestionarea 
corectă a metodelor si tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a timpului, claritatea explicaŃiilor şi 
cerinŃelor, transformarea elevilor din consumatori de informaŃie în producători de informaŃie; 

d) evaluarea- proiectarea activităŃilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a 
metodelor de evaluare în vederea obŃinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezenŃa elementelor de noutate şi inovaŃie în 
produsele copiilor. 

Datorită spectrului larg de valenŃe formative pe care activităŃile extracurriculare le însumează, 
urmărind valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizând timpul liber 
într-o manieră plăcută, relaxantă, dar având în acelaşi timp şi o finalitate educativă, aceste activităŃi 
au şi un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creând un sentiment de siguranŃă şi 
încredere, fiind caracterizate, de cele mai multe ori, de optimism şi bună dispoziŃie. În cadrul  
acestor  activităŃi, elevii îşi manifestă  spiritul de  iniŃiativă, participarea fiind  liber consimŃită, 
necondiŃionată, constituind  un suport puternic pentru activitatea susŃinută şi contribuind în mod  
hotărâtor la îmbogăŃirea cunoştinŃelor din diverse domenii şi la dezvoltarea personalităŃii  
armonioase a elevilor.  Înainte de a iniŃia activităŃile extraşcolare,  elevii au fost provocaŃi să se 
implice direct în organizarea  unor  activităŃi,  care  vizează   dezvoltarea  capacităŃilor lor de   
proiecŃie- planificare, de decizie şi  de asumare a riscului, de colaborare şi de evaluare a 
rezultatelor.     

Astfel, în lectura suplimentară, prin intermediul cărŃilor, elevii s-au „întâlnit” cu diferite 
personaje literare. Pentru ca activitatea şcolară să aibă o şi mai mare eficienŃă, am continuat orele de 
lectură cu o activitate extracurriculară. „Copil ca  tine sunt  şi  eu” (titlu desemnat prin votul 
elevilor!)- activitatea dedicată Zilei Drepturilor Copilului (20 noiembrie),  elevii clasei a II-a  B au 
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ales câteva dintre aceste personaje şi astfel au urcat pe scena improvizată din sala de clasă 
Cenuşăreasa,  fata babei şi fata moşneagului,  Lizuca,  fetiŃa cu chibrituri şi omul necăjit al lui 
Sadoveanu. Chiar dacă din paginile cărŃii copiii cunoşteau destinul acestor personaje, micii „actori” 
au impresionat prin spontaneitatea şi implicarea lor emoŃională. Au criticat comportamentul brutal 
sau indiferent al părinŃilor acestor copii şi atunci sala de clasă s-a transformat într-o sală de 
judecată. A fost analizat fiecare caz în parte şi toŃi elevii au condamnat comportamentul părinŃilor 
acestor personaje. Astfel, activitatea extracurriculară, prin conŃinutul şi prin structura sa a devenit o 
activitate complementară activităŃii de învăŃare realizată la clasă. A fost o provocare pentru elevii 
mei, care şi-au exprimat dorinŃa de a fi „distribuiŃi” şi în alte roluri şi de a participa la spectacole de 
teatru. DorinŃa mea a fost să îi implic din nou în realizarea unei noi activităŃi extracurriculare, 
cerându-le să citească acasă şi mai mult, pentru a găsi ei alte personaje din lumea cărŃilor, pe care să 
le interpreteze. S-a creat astfel o legătură şi mai puternică, care, cred că în timp se va amplifica şi 
mai mult, între elevii mei şi carte. Cum era şi firesc, această activitate a fost urmată de o vizită la 
biblioteca orăşenească, unde, apoi, a fost realizat medalionul literar „Ion Creangă- cel mai frumos 
mărŃişor”. Pentru realizarea acestei activităŃi, elevii au avut ca sarcină selectarea unor fragmente  
din amintirile, poveştile şi povestirile humuleşteanului şi a  unor date biografice din viaŃa marelui 
povestitor. Unele fragmente au fost lecturate, altele au fost memorate şi activitatea s-a încheiat cu 
un concurs de pantomimă şi un concurs de ghicitori despre personajele lui Creangă, realizate de 
copii. Aşadar, medalionul literar, pe lângă memorare şi lectură, a presupus şi un demers  de tip 
creativ. 

Elevii clasei au fost implicaŃi în realizarea revistei şcolii „Exclusiv”, având ca sarcină 
culegerea şi redactarea articolelor, care, în prealabil a presupus documentarea elevilor despre 
diferite teme: anotimpuri, animale, plante, sărbători, scriitori şi operele lor, geografie şi istorie 
locală, etc. Activitatea extracurriculară a devenit astfel o componentă educaŃională valoroasă şi 
eficientă, ce a asigurat conŃinuturile şi formele de desfăşurare într-un mod ce a produs atractivitate, 
satisfacŃie şi plăcere. Având un caracter atractiv, elevii au  participat într-o atmosferă de voie bună 
şi optimism, cu însufleŃire şi dăruire, la astfel de activităŃi. PotenŃialul larg al activităŃilor 
extracurriculare a constituit un generator de căutări şi soluŃii variate. Succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginaŃia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă 
spre acŃiuni frumoase şi valoroase. 

O „reŃetă” pentru succesul şi complementaritatea activităŃilor desfăşurate în afara orelor de curs 
ar fi ca aceste activităŃi: să ofere elevilor dotaŃi o îmbogăŃire pe orizontală şi pe verticală a materiei, 
să încurajeze lectura suplimentară, să ofere posibilitatea de a  discuta modul în care poate fi 
organizat creativ timpul liber şi studiul individual al elevilor, să stimuleze şi să susŃină apariŃia 
pasiunilor,   să ofere posibilitatea ca talentele să fie descoperite şi cultivate, să contribuie la 
socializarea copiilor.                    

Organizarea  şi desfăşurarea proiectelor educaŃionale au generat relaŃii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevii clasei şi între elevii şcolilor partenere, au educat simŃul responsabilităŃii şi au  
statornicit o atitudine justă faŃă de colectiv şi faŃă de scopurile urmărite. “ClopoŃelul de argint”, 
proiect educaŃional interjudeŃean, realizat între 5 şcoli partenere (Şcoala Generală “Lucian Blaga” 
Ocna-Mureş, judeŃul Alba,  Şcoala Generală “Ioan Lupaş” Cluj- Napoca, judeŃul Cluj,  Şcoala 
Generală Iernut, judeŃul Mureş, Şcoala Generală Nr. 3 Cisnădie, judeŃul Sibiu, Şcoala Generală Nr. 
2 Lupeni,  judeŃul Hunedoara) a avut un impact deosebit; concursurile pe diferite teme, 
spectacolele, vizionarea unor piese de teatru, expoziŃia şcolară, vizitele la diferite obiective şcolare 
şi istorice au constituit  o sursa de informaŃii, dar în acelaşi timp, un punct de plecare în relaŃionarea 
şi socializarea elevilor cuprinşi în proiect. ActivităŃile extracurriculare cuprinse în proiectul 
educaŃional internaŃional “Să ne păstrăm copilăria” au permis desfăşurarea unor activităŃi menite  
să  lărgească universul spiritual al elevilor, să le împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere 
prilejul de a se emoŃiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri 
durabile. Astfel, înaintea desfăşurării activităŃii  „Micii ecologişti”, elevii s-au informat despre 
efectele dezastruoase ale poluării şi au participat cu mare plăcere şi implicare la activităŃile de 
ecologizare şi la vizita organizată la serele oraşului.  Abordarea interdisciplinară a activităŃilor 
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extracurriculare a favorizat combinări neobişnuite între cunoştinŃe; ca urmare, Ńinând seama de 
faptul că pe măsură ce copilul creşte  şi se amplifică şi nevoia lui de a reacŃiona cu cei din jur, au 
fost demarate programe educative, pornind de la ipoteza că activitatea de grup amplifică 
manifestările creative ale fiecărui copil. „DiferiŃi, şi totuşi la fel” a fost  proiectul educaŃional ce şi-
a propus ca elevii să-şi îmbunătătească cunoştintele despre tradiŃii, evenimente, port popular şi 
sărbători ale poporului român şi ale minorităŃilor din Ńara noastră. IniŃierea unor astfel de activităŃi a 
apărut din dorinŃa de a cerceta trecutul şi de a promova noul, în felul acesta fiind posibilă  
redescoperirea unor adevăruri, familiarizarea cu unele tehnici de muncă intelectuală ori proiectarea  
rezultatelor şi perspectivelor multiple toate acestea fiind posibile datorită  poziŃiei geografice a 
localităŃii unde s-au născut,  aflată într-o zonă în care trăiesc  mai multe neamuri, alături de români 
trăind maghiari şi rromi, o zonă de interferenŃe interculturale, plină de istorie; astfel, în urma 
desfăşurării unor asemenea activităŃi rămâne satisfacŃia de a fi reliefat ceva în care fiecare dintre noi 
se regăseşte, în special mândria şi ataşamentul faŃă de valorile istorice, morale şi estetice locale, de 
a fi înŃeles tipologiile interetnice şi interculturale şi de a promova comunicarea, dialogul, toleranŃa, 
respectul reciproc, adică ceea ce se doreşte a fi un exerciŃiu practic într-o Europă unită din care şi 
noi, românii, facem parte. Un argument solid  în organizarea unor activităŃi extraccuriculare de 
acest gen ar fi şi importanŃa conservării valorilor istorico-etnografice şi  interculturale, câtă vreme, 
mai ales în ultimul timp, e atât de vizibilă renunŃarea la originalitate, în favoarea kitch-urilor, a 
parodiilor şi a formalismului. Curiozitatea copiilor a fost punctul de plecare în realizarea acestui 
proiect, pe care, am îndrăznit să-l concep  sub forma unei activităŃi  interclase.  Prin implicarea 
directă a copiilor a fost realizată în mare măsură dorinŃa lor de a cunoaşte mai mult, de a socializa 
şi, nu în ultimul rând, de a-şi îmbogăŃi cunoştinŃele.   ÎmpărŃiŃi pe grupe, sub forma unor  ateliere de 
lucru, elevii au confecŃionat apoi din bucăŃi textile componentele porturilor tradiŃionale  ale  
românilor, maghiarilor, germanilor şi rromilor, apoi au realizat lucrarea colectivă “Hora păpuşilor în 
costume populare” (realizarea unei cărŃi uriaşe, sub forma unui afiş, utilizând metoda colajului -
lucrare colectivă). 

După terminarea programului şcolar, marea majoritate a elevilor clasei a participat la 
activităŃile desfăşurate la clubul after-school  “Cristina”, club ce a luat fiinŃă ca urmare a 
parteneriatului  dintre şcoală  şi biserică. Diferite evenimente au fost puncte de plecare în 
organizarea acestor activităŃi: Unirea Principatelor Române, Ziua Mondială a Pământului, Ziua 
Păsărilor, Ziua Apei, Ziua Europei, Ziua NaŃională a României, Ziua Drepturilor Copilului, sunt 
doar câteva exemple; acestora li s-au adăugat activităŃi omagiale dedicate unor scriitori, activităŃi 
legate de protecŃia mediului sau igiena personală  şi pentru că elevii au aflat că trebuie să aibă grijă 
de dinŃişorii care tocmai au apărut, vizita la stomatolog s-a desfăşurat sub genericul “Nu mai cred 
în Zâna MăseluŃă!”  A fost o întâlnire plăcută, care a alungat teama copiilor de a merge la 
cabinetul stomatologic, dar a contribuit şi la îmbogăŃirea cunoştinŃelor referitoare la modul în care 
în care trebuie îngrijită dantura.  A fost o experienŃă minunată şi foarte plăcută, din care elevii  au 
învăŃat  multe lucruri folositoare despre îngrijirea dinŃilor, dar care, mai ales, a îndepărtat teama de 
cabinetul stomatologic şi i-a făcut mai responsabili pe elevi; cu siguranŃă, nu  Zâna MăseluŃă are 
grijă de dinŃi, ei  trebuie să  fie atenŃi pentru a avea dinŃi sănătoşi şi a se bucura de sănătate.     

O altă formă a activităŃilor extracurriculare o reprezintă excursiile şi taberele şcolare, care 
contribuie într-o măsură foarte mare la îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre geografia şi istoria  Ńării 
noastre, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă şi cultură. Prin aceste 
activităŃi, copiii au posibilitatea de a  cunoaşte locul natal, realizările oamenilor, locuri pline de 
istorie şi tradiŃii sau locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere nemuritoare scriitori şi 
artişti. Vizitele la muzee, expoziŃii, monumente, locuri istorice şi case memoriale constituie un 
mijloc eficient prin care elevii îşi îmbogăŃesc cunoştinŃele, intuiesc şi preŃuiesc valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Acest tip de activităŃi facilitează dezvoltarea intelectuală 
şi fizică a copiilor, educarea lor cetăŃenească şi patriotică. Excursia îi reconfortează pe copii, le 
prilejuieşte însuşirea unor experienŃe unice şi îmbogăŃirea orizontului cultural-ştiinŃific. Prin 
excursii, elevii îşi consolidează instrucŃia şcolară prin însuşirea de noi cunoştinŃe. Ea reprezintă 
finalitatea unei activităŃi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să înŃeleagă 
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excursia nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural.          

Oricât de bine ar fi organizată şcoala, oricât de bogat ar fi conŃinutul cunoştinŃelor pe care le 
comunicăm elevului, de cele mai multe ori nu poate fi satisfăcută “setea” de cunoaştere, de 
investigare şi cutezanŃă, trăsături specifice copiilor. În permanenŃă copiii au nevoie de acŃiuni care 
să le lărgească lumea lor  plină de întrebări, acŃiuni care să răspundă acestor întrebări; toate 
activităŃile extraşcolare  au rolul lor în dezvoltarea elevilor ca persoane inteligente, încrezătoare, 
capabile să se descurce în orice situaŃie, „bogate” din punct de vedere cultural, capabile să riposteze 
provocărilor societăŃii contemporane. Fie că sunt din sfera literară, istorică, moral-civică, 
geografică, cultural-artistică, ludică  ori muzicală, activităŃile extracurriculare, adică educaŃia ce 
„dincolo” de procesul de învăŃământ, în mod firesc, prin conŃinutul şi structura sa este o activitate 
complementară activităŃii de învăŃare realizată la clasă.  
 

 
 

EDUCAłIA ECOLOGICĂ  
ÎN FORMAREA PERSONALITĂłII ŞCOLARULUI MIC 

 
                                                                                ÎnvăŃătoare  Lilia Chilian, 

  Şcoala Primară Nr.9 Chişinău 
 

     EducaŃia ecologică se impune tot mai mult ca o componentă organică a formării  
personalităŃii. Acest demers este determinat de evoluŃia civilizaŃiei contemporane care, concomitent  
cu crearea de bunuri, valori spirituale, servicii, tehnologii etc., benefice pentru existenŃa şi 
prosperitatea oamenilor, provoacă, în mod alarmant, fenomene grave de poluare fizică şi  
psihosocială, care  afectează viaŃa în general, punând în pericol chiar existenŃa omului. 

Dobândirea de cunoştinŃe ecologice necesită însuşirea conŃinutului ecologiei, a principiilor ei,  
inclusiv a conceptelor şi principiilor de democraŃie, de patriotism, de umanism, de disciplină  
conştientă, de dragoste faŃă de muncă, natură, însuşirea principiului cooperării, al respectului  
reciproc  etc. 

InfluenŃa educaŃiei ecologice în formarea personalităŃii la momentul actual urmăreşte: 
- dezvoltarea conştiinŃei ecologice, a simŃului responsabilităŃii, a solidarităŃii dintre indivizi 

pentru  păstrarea şi ameliorarea mediului; 
- dezvoltarea capacităŃii de a lua decizii, de a identifica şi a pune în practică soluŃii pentru 

prevenirea şi rezolvarea problemelor concrete legate de relaŃia individului cu mediul său de viaŃă; 
- pregătirea cetăŃeanului actual şi viitor pentru a influenŃa pozitiv deciziile politice, economice şi  

sociale cu privire la  mediu. 
Din toate colŃurile lumii, mai mult ca oricând se înalŃă astăzi un strigăt de alarmă: ”Natura este în 

pericol! SalvaŃi-o!”. Pentru întreaga omenire, natura este o carte viu ilustrată, cuprinzând cele mai  
variate şi tainice tablouri care ne invită la cunoaştere, descoperire, bucurie, studiu intens pentru  
satisfacerea curiozităŃii şi, totodată, izvor de viaŃă şi sănătate. Ea este cea care îŃi arată cum trebuie  
să-Ńi organizezi timpul, viaŃa, te îndeamnă la muncă şi odihnă. Natura îŃi dezvăluie cele mai profunde  
sentimente de dragoste, de respect, te îndrumă spre perfecŃiune, calitate care numai ei i se poate 
atribui. Aşadar, pe lângă celelalte laturi educative, educaŃia ecologică trebuie să constituie o 
preocupare permanentă a noastră, astfel încât şcolarul să vadă natura cu ochii simŃului şi a raŃiunii, să 
o înŃeleagă şi să o preŃuiască. ”Natura poate să Ńină loc de carte, profesor, povăŃuitor” spune un vechi 
proverb francez. EducaŃia ecologică bine realizată răspunde cu succes la una dintre prevederile  
fundamentale ale drepturilor omului şi anume: dreptul la viaŃă şi la sănătate. Prin specificul  ei, 
această latură educaŃională ne ajută să întregim activitatea de modelare a copiilor în spiritul 
respectării şi ocrotirii naturii, acŃionând în domeniul transformării, modelării acesteia doar în scopuri  
nobile. Numai aşa se pot forma “viitorii ecologişti”. Tocmai de aceea, convenŃia cu privire la  
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Drepturile Copilului, în articolul 29 subliniază: ”educaŃia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea 
respectului faŃă de mediul natural.” 

Formarea percepŃiei ecologice se bazează pe sesizarea tabloului global unitar al lumii cu  
ajutorul simŃurilor şi al gândirii, prin reflectare nemijlocită. În scopul obŃinerii, conceperii unităŃii  
acestui tablou de către copil, are obligaŃia pedagogul să descopere lumea de fiecare dată împreună 
cu discipolul, iar cheia spre aflarea tainelor lumii rămâne, în primul rând, perceperea vizuală, apoi 
cea  verbală. 

Caracterul percepŃiei depinde în mare măsură de ceea ce şi cum este relevat în obiectul care 
urmează a fi perceput, de unghiul de interpretare a lui, de motivaŃia perceperii, de particularităŃile  
de vârstă şi individuale, de cultura generală a celui care percepe etc. Gândirea ecologică ştiinŃifică   
este capacitatea de abordare a problemei ecologice în amploarea diapazonului social luându - se  în   
consideraŃie prioritatea începuturilor general umane, analiza raŃională a sistemului societate-natură   
în proporŃii regionale şi globale, anticiparea consecinŃelor imediate şi îndepărtate ale acŃiunii   
omului asupra mediului înconjurător. Gândirea ecologică constituie procesul dinamic al activităŃii  
cognitive orientate spre formarea şi consolidarea imaginii unitare a lumii ca ansamblu al   
conexiunilor şi al raporturilor ei fundamentale în interacŃiunea de ordin practic şi spiritual cu  
natura. Gîndirea ecologică se prezintă drept conştientizare a multiplicităŃii valorice a naturii 
(materiale, estetice şi spirituale), care contribuie la armonizarea raporturilor între om (societate) şi  
mediul înconjurător. CunoştinŃele ecologice sunt rezultatul logic al procesului de cunoaştere a  
naturii, a interrelaŃiilor ei, reflectarea ei adecvată în conştiinŃa omului prin reprezentări, noŃiuni,  
judecăŃi, teorii - toate fiind supuse verificării prin intermediul practicii materiale. CunoştinŃele   
ecologice includ conştientizarea şi comprehensiunea legilor ecologice, a principiilor, raporturilor  
imanente, a diverselor obiecte ale  naturii, a raporturilor lor cu omul, a organizării şi dirijării, a   
utilizării resurselor naturale în vederea asigurării vieŃii omului şi umanităŃii; a necesităŃii   
construirii unui nou tip de relaŃii între natură şi om întemeiate pe începuturile raŃionale,   pe   
principiile funcŃionării noosferei.   

În continuare prezint scenariul unei activităŃi extracurriculare cu conŃinut ecologic. 
Obiectivele generale : 
� Formarea atitudinii corecte faŃă de natură; 
� Introducerea elevilor în universul valorilor ecologice; 
� ÎnŃelegerea semnificaŃiei, conştiinŃei şi conduitei ecologice. 
Materiale didactice: ecranul televizorului improvizat, informaŃii din domeniul ecologiei; undiŃe,  

diferite sticle, obiecte, cutii, imagini etc. 
Desfăşurarea  activităŃii : TV, Ecologia 
Apar în faŃa ecranului doi copii (un băiat şi o fată) care sunt prezentatorii emisiunii. 
Marcela: Bună ziua, stimaŃi telespectatori. 
Cătălin: Bună ziua. 
Marcela: Vă salută Oleinic Cătălin. 
Cătălin: Şi Pînzărean Marcela. 
Marcela: Şi alături de noi întregul grup de creaŃie „TV-Ecologia”. 
Cătălin: Grupul nostru de creaŃie se numeşte „SOS”. 
Marcela:  Ceea ce înseamnă „Salvează-te, omule, singur!”. 
Cătălin:  Azi e o zi deosebită la televiziunea noastră sub genericul - O zi ecologică la  

televiziunea  „TV- Ecologia”. 
Marcela:  HaideŃi, dragii noştri, iar 
                Să luptăm noi cu cei mari, 
                Care au distrus natura, 
                Şi-au vândut adunătura. 
Cătălin:   Mult stimate telespectator, 
                Noi îŃi zicem, fă ca noi,  
                Hai să ne-apucăm de mână, 
                Să muncim noi împreună. 
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Marcela:  Copacii să-i sădim, 
                Pasărea  s-o  ocrotim, 
                 Apa  să  o  curăŃim, 
                 Dacă  vrem  să  mai  trăim. 
Cătălin:  Şi acum, după cum am mai spus, azi avem o zi ecologică. Deci tot ceea ce vă 

propunem pentru această zi va purta amprenta ecologică. 
Marcela:  Deci, începem această zi cu o pauză muzicală pentru a ne înveseli niŃel. 
Cătălin: La ora 15.00 Pascal Mădălina şi Vechiu Ştefan vă vor prezenta ştirile de la ora 15.00  

din  Ńară şi de peste hotare. 
Marcela:  La ora 15.20 minute vă facem o invitaŃie la film, vom derula un film de scurt metraj 

sub genericul „La  pescuit”. 
Cătălin:  La ora 16.00 Secrieru Maxim vă invită la emisiunea: Concurs telefonic. 
Marcela: La ora 17.00 Roman Adrian şi Cojocaru Ana-Maria vă invită la ştiri din Ńară şi de 

peste hotare. 
Cătălin: La ora 17.20 minute iarăşi o invitaŃie la film, dar de această dată un film documentar: 

”Cum a făcut un pădurar ordine în pădurea sa”. 
Marcela: La ora 18.00 Ababii Maria ne va face cunoştinŃă cu câteva reguli la emisiunea 

„OcrotiŃi natura!”. 
Cătălin: Încheiem emisiunea de astăzi cu o pauză  muzicală. 
Marcela: Vă mulŃumim pentru atenŃie şi vă dorim o zi bună în continuare. Vă rugăm să fiŃi 

împreună cu noi pe postul nostru TV. 
Răsună muzica de la mesager şi după aceasta derulează filmul. 
Mădălina: Bună ziua, sunt Pascal Mădălina şi vă voi prezenta ştirile de la această oră. Fiind 

astăzi o zi ecologică, ştirile noastre vor avea un conŃinut ecologic. 
Ştefan: Cu câteva secole în urmă, a treia parte din Ńara noastră era acoperită cu păduri. La nord 

masivele forestiere se uneau cu pădurile din luncile Prutului şi ale Nistrului, lăsând între ele câmpia 
BălŃilor cu stepe întinse şi pajişti cu ierburi abundente în luncile tuturor râurilor mici. Pădurile 
constituie o bogăŃie, al cărui rol în economia naŃională şi multiplele-i funcŃii nu pot fi măsurate în 
bani. 

Savantul Giurgiu menŃiona: „Nici un alt ecosistem terestru nu asigură un echilibru mai complex 
şi o mai mare stabilitate decât pădurea.” 

Pădurile sunt un fel de plămâni ai pământului, uriaşe fabrici de oxigen. Într-un an 1 hectar de 
pădure purifică aerul de 80 tone de praf. Pădurile reglează regimul hidrologic al apelor curgătoare 
şi: 

- opresc vânturile puternice; 
- rădăcinile copacilor opresc torentele de apă; 
- fixează straturile de roci şi sol, împiedicând astfel alunecările de teren şi menŃinând 

umiditatea 
Există o zicală: „Pădurea atrage ploaia.” 
Cam acestea fiind ştirile, colegul meu Roman Adrian vă va face cunoscuŃi cu ştirile de peste 

hotare, Adrian!... 
Adrian: Da, mulŃumesc, Mădălina. După cum ştiŃi, sunt Roman Adrian şi vă prezint ştirile de  

peste  hotare: „Cea mai mare pădure pitică”. 
Se cunoaşte amănuntul că denumirea de „bonsai” este caracteristică acelor copaci pitici creaŃi 

prin diferite mutaŃii genetice, patria lor fiind Japonia. Această modă a cultivării lor în casă s-a extins 
şi în alte Ńări. Este suficient să ilustrăm această înclinare spre frumosul vegetal miniaturizat prin 
amănunte că în Germania, de exemplu, cetăŃenii au cumpărat asemenea pomi în decursul anului 
trecut în valoare de peste 50 milioane euro.  

O altă ştire: „De ce dispar pădurile Africii?” 
În urmă cu 43 ani, când în Africa trăiau 200 milioane de oameni, organizaŃiile mondiale care se 

ocupau de dezvoltarea economică a tinerelor state independente sau a celor ce luptau pentru 
independenŃă puteau investi mijloace materiale şi financiare menite să redreseze situaŃia economică 
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a acestor state. În cazul unei populaŃii de peste 580 milioane de oameni cerinŃele lor depăşesc 
potenŃialul sistemelor biologice locale, fapt care duce la consumarea sistemelor. De aceea, pădurile 
Africii dispar, iar savanele ei se află în curs de deteriorare, solurile suferă de eroziune. Orice 
politică de dezvoltare care nu este ancorată într-un context ecologic va fi sortită eşecului. Succesul 
începe cu formularea unei strategii de dezvoltare economică în funcŃie de potenŃialul ecologic. Cam 
asta e! Vă mulŃumesc pentru atenŃie! Mădălina!  

Mădălina: Da, Adrian, mulŃumesc şi eu Ńie. Iar acum colega noastră Bostan Ada vă va prezenta 
buletinul meteo pentru astăzi, 12 septembrie 2009 Ada! 

Ada: Bună ziua, mă numesc Bostan Ada şi vă prezint ştirile meteo de la această oră.  
Toamna îşi arată semnele sale, cerul va fi variabil, fără precipitaŃii, vânt de sud-vest moderat, 

aerul va fi mai cald ca ieri, noaptea 13-15 grade Celsius, ziua 18-22oC. La Chişinău:  noaptea 10-
11o C, ziua 20-22oC. Mădălina! 

Mădălina: Da, mulŃumesc Ada. Cam acestea au fost ştirile noastre. Vă zicem la revedere în 
cadrul ştirilor de la ora 17, care vor fi prezentate de Secrieru Maxim. Vă urăm o zi bună. 

Marcela: Iar acum vă invităm la film. (Se derulează filmul).  
Apar 4  băieŃi  în scenă  cu  undiŃe şi  ce  mai  trebuie  la  pescuit (Ion,  Maxim,  Radu,  

Gheorghe).  
Cătălin:  Iar  acum  are  loc concursul  telefonic  prezentat  de  Ababii  Maria. 
Ababii  Maria:  Buna  ziua,  dragi  copii.  Sunt  Mihai  şi  vă  prezint  emisiunea  „ Concurs  

telefonic”.  Eu  vă  voi  adresa  întrebări. Elevul  care  va  răspunde  primul  şi răspunsul  va fi  
corect,  va  primi  un  cadou  surpriză.  Telefonul  de  contact  este  24-42-02.  Deci,  prima  
întrebare:  

- În  ce  localitate  din  Moldova  se  găseşte  fîntîna  lui  Ştefan  cel  Mare  şi  sfînt? 
Răspuns:  În  satul  VălcineŃ,  Călăraşi,  judeŃul  Ungheni. 
- Ce  arbore  de  pe  meleagul  nostru  e  numit  copacul  de  aur? 
Răspuns:  Nucul. 
- Ce  pasăre  are  cea  mai  lungă  coadă? 
Răspuns:  CoŃofana. 
-    Ce  pasăre  are cel mai   dezvoltat  auz? 
Răspuns:  BufniŃa. 
- Ce  insectă  a  fost  domesticită  de  om . 
Răspuns:  Albina. 
Dragi  telespectatori,  avem  o  invitată  la  emisiune  care  ne  va  recita  o poezie.  Vă  

mulŃumesc  pentru  răspunsuri  şi  vă  spun  pe  curînd. 
Răsună  melodia  de la mesager. 
Adrian:  Bună  ziua,  sunt  Roman  Adrian    şi  vă  prezint  ştirile  de la  ora 17.00.  Ştiri  din  

Ńară: 
Locuitorii  de  pe  malul  Dunării  scot  apa  din  fîntînă  cu  găleata.  Deoarece  apa  e  tulbure,  

plină  de  diferite  impurităŃi,  ei  introduc  în  găleata  cu  apă  un  bulgăre  de  piatră  acră  cu  
scopul  de  a  o  limpezi. 

După  cîteva  ore,  impurităŃile  se  precipită,  iar  apa  devine  limpede,  bună  de  băut. 
Cam  acestea  sunt  ştirile  şi  acum  colega  mea  Glingean  Diana  vă  prezintă  ştirile  de  peste  

hotare.  Diana! 
Diana:  Da,  Adrian,  mulŃumesc. Sunt  Glingean  Diana  şi vă  prezint  ştirile  de  peste  hotare.   
În  apropierea   coastelor  Spaniei  şi   Maltei  ,  la  suprafaŃa   Mării  Mediterane  plutesc  pe  

fiecare  km  pătrat  circa   2000  de  obiecte  de  tot  felul  ,  aruncate ,   fără  îndoială,  de  om.  Cum  
se poate  scăpa  de  ele?  Deocamdată,  nu  se  ştie  cum.  Sticla,  de  exemplu  nu  se  dezintegrează  
niciodată.  Masa  plastică  se  dezintegrează  după aproximativ  450  de  ani,  cutiile  de  bere  sau  
de  sucuri – după  circa  200-250  de  ani, lemnul  vopsit  - după  13  ani,  sfoara  - după 3-14  luni,  
bucăŃiile  de Ńesături  din  bumbac  -  după  1-5  luni,  biletul de călătorie  pe  calea  ferată  -  după  o 
jumătate  de  lună. 

Presa  pentru  ambalarea  deşeurilor 
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Firma  franceză  COPEX  a  lansat  pe  piaŃă o  presă  modernă  de   comprimare a  deşeurilor.  
Făcînd  volumele  de  5-6  ori  mai  mici,  ea  serveşte  protecŃiei  mediului   înconjurător.   Uzinele  
de  prelucrare  şi  centrele  de  colectare  a  deşeurilor sunt  din  ce  în ce  amplasate  mai  departe  
de  masivele  urbane,  costul  de  transport  adăugîndu-se  costului  de prelucrare  a  deşeurilor.  
Noua  presă  reduce  considerabil  aceste costuri.  

Marcela:  Iar  acum  o  altă  invitaŃie  la  film -  un film documentar  cu titlul  „ Cum  a  făcut  
un  pădurar  ordine  în  pădurea  sa”. 

Se  formulează  întrebări referitoare  la  conŃinutul  filmului... 
Răspunsuri... 
Cătălin:  Urmează  rubrica  „ OcrotiŃi  natura”,  împreună  cu  Minciună  Victoria. 
Victoria:  Bună  seara,  stimaŃi  telespectatori  şi  spectatori.  Ştiind  că  astăzi  este  declarată  

Ziua  Ecologică, am  selectat  nişte  imagini  pe  baza  cărora   urmează  să  deducem  nişte norme  
de  conduită   morală  Ńn  domeniul  ecologiei. 

Eu  vă  prezint  imaginile  respective,  iar  voi deduceŃi  singuri  regula: 
1. Să  nu  călcaŃi  ciupercile. 
2. Să  nu  jăpuim copacii  de  coajă. 
3. Să  nu  rupem  florile  cu  tot  cu  rădăcini. 
4. Să  nu  rupem  crengile  copacilor. 
5. Să  nu  distrugem  cuiburile  păsărilor. 
6. Să  nu  omorîm  păsările. 
7. Să  nu  prindem  fluturii  şi  alte  insecte. 
8. Să  nu  distrugem  muşuroaiele  de  furnici. 
Marcela:  Bravo!  Regulile  au  fost  deduse, acum  urmează  să  fie  respectate  de către  toŃi  
copiii,  sunteŃi  de  acord? 
Copiii:  da! 
În  încheiere  vă  dorim  supraveghere,  atenŃie  deosebită  spre  natura pustiită,  ocrotiŃi  natura  

scumpă,  ocrotiŃi  viaŃa.  Ocroteşte-ne,  Doamne,  de  cei răi  din  Ńară.  OcrotiŃi  copiii! Ei  trebuie  
să  creeze  viitorul. 

Pauză  muzicală  (  cîntă  toŃi  copii). 
  I.    Moldovă  iubită, 
        łară  mult  slăvită, 
        Nu  te  chinui,  nu  te  amărî, 
        Căci  te  vom  scăpa  şi te-om  proteja, 
        De  pierzanie,  de  pierzanie. 
              Refren: 
      HaideŃi  noi  cu  toŃii  să  ne  adunăm,   
      HaideŃi  noi  cu  toŃii  ca  să  o salvăm,   
      Codrul şi  cîmpia,  rîul  şi   pădurea, 
       Să  salvăm de  moarte  toată  omenirea.-bis. 
II. 

             Ne- nconjoară  astăzi  aer  poluat, 
     Ape  mult  murdare  şi  pămînt  uscat, 
     Iar  pădurea, doamne,  ce  s-a  tupilat, 
     A rămas  săraca  numai  cu-n  copac. 
              Refren: 

ToŃi  în  cor:  La revedere!!! 
Această  activitate  a  fost  prezentată  în  sala  de  festivităŃi,  în faŃa  colegilor  din  diferite  

clase.  Elevii  au  atins  performanŃe înalte.  Au prezentat  informaŃii  interesante  din  mai  multe  
domenii,  dar  care  vizează  comportamentul  ecologic.  Divertismentul  muzical,  curiozităŃile,  
ştirile  despre  vreme  au  înviorat emisiunile  şi  au  captivat  elevii  din  sală.  Prezentatorii  aveau  
Ńinută  de  crainici,  posedau o  vorbire  impecabilă,  manierată,  expresivă. Scenetele  şi  concursul  
telefonic  au   fost  nişte  imitări  a  unor  momente  din  excursia   făcută  anterior.  Elevii  au  
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înŃeles  că  faptele  lor  n-au  fost dintre  cele  lăudabile.  Programul  acesta  televizat  a  demonstrat,  
pe  de  o parte,  că  ei  conştientizează  rolul  omului  în  natură, iar,  pe de  altă  parte,  au  
familiarizat  şi  pe  ceilalŃi  elevi  din  sală  cu norme  de  comportament  ecologic. 
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Profesia de educator este frumoasă prin faptul că ea nu seamănă cu nici o altă profesie. În 
această profesie mediocritatea nu este permisă pentru că ea cere competenŃă, dăruire şi 
umanism.Doar educatorul lucrează cu un material atât de preŃios, de complicat precum omul în 
devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale 
personalităŃii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă, corectează, perfecŃionează 
şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calitătilor necesare omului de mâine. 

CerinŃele societăŃii, aflate într-o continuă schimbare, au dus la orientarea şcolii spre formarea 
multilaterală a personalităŃii copiilor, Ńinând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, 
acordând atenŃia cuvenită bogăŃiei de forme pe care se structurează comunicarea umană 
contemporană. 

Prin comunicare, oamenii îşi împărtăşesc cunoştinŃele, interesele, atitudinile, simŃămintele, ideile. 
EducaŃia se realizează prin acŃiuni educative desfăşurate în cadrul instituŃionalizat. Dar   şcoala 

nu a rămas şi nu rămâne indiferentă faŃă de marea bogăŃie de activităŃi extracurriculare pe care se 
structurează comunicarea umană contemporană. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaŃională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenŃie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităŃii, cât şi în relaŃiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

ActivităŃile extracurriculare  sunt  activităŃi complementare activităŃii de învăŃare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaŃiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinŃei, 
atrag individul la viaŃa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităŃi utile care să întregească educaŃia şcolară, contribuind la formarea personalităŃii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

ActivităŃile extracurriculare  Ńin copilul departe de viciile vârstei sale, adică statul prea mult în 
faŃa televizorului, la calculator sau jocuri video,care nu fac altceva decât să transforme copiii noştri 
în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoŃional sau mai presus de toate 
slabi dezvoltaŃi intelectual (mărturie sunt ultimele crime sau acte de suicid în rândul elevilor). În 
plus sunt o adevărată “acoperire” pentru niste părinŃi ocupaŃi care au un program prea solicitant la 
serviciu sau care oricum, dacă ajung mai devreme acasă sunt prea obosiŃi sau mult prea stresaŃi şi 
preocupaŃi de treburile casnice pentru a fi întrutotul la dispoziŃia copiilor lor în fiecare zi, mai multe 
ore la rând. Un alt mare avantaj al activităŃilor extracurriculare este acela că crează relaŃii de 
colaborare, de competiŃie, îl învaŃă pe copil cu munca în echipă şi viaŃa în comunitate. 
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Aceste activităŃi sunt venite să ofere elevilor oportunităŃi multiple de recreere, să le dezvolte 
spiritul de competiŃie, să le valorifice potenŃialul intelectual şi aptitudinile să le stimuleze 
imaginaŃia, creativitatea şi iniŃiativa. Ele sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaŃionali 
în măsura în care îndeplinesc nişte condiŃii : 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŃelor exercitate în procesul de învăŃământ; 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor ; 
- organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă ; 
- formele de organizare ale acestor activităŃi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de siguranŃă şi 

încredere. 
Realizarea acestora depinde în primul rând de talentul educatorului, de dragostea sa pentru 

copii, de modul creator de abordare a temelor şi nu în ultimul rând depinde de resursele de care 
dispune  clasa de copii . 

În şcoala noastră activităŃile extracurriculare îmbracă forme foarte variate: activităŃi artistice, 
ştiinŃifice, sportive, obşteşti, turistice, întâlniri cu personalităŃi. Aceste activităŃi dau posibilitate 
elevilor să se afirme, să-şi dezvolte personalitatea prin contactul pe care îl au cu mediul 
înconjurător, cu diverşi factori din societatea cu care vin în contact. 

Serbările sunt manifestări festive care oferă un prilej de bucurie şi satisfacŃie atât pentru copii 
cât şi pentru parinŃi. Ele au o mare valenŃă educativă care constă în conŃinutul artistic prezentat, 
precum şi în atmosfera sărbătorească şi permit implicarea unui număr cât mai mare de elevi, nu 
numai a celor talentaŃi, cu toŃii contribuind astfel la reuşita spectacolului. Astfel de spectacole s-au 
desfăşurat cu ocazia Zilei Educatorului, a zilei de 25 Octombrie, a Crăciunului (am prezentat o 
piesă de IROD în Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare), a zilei de 15 ianuarie 
“Eminescu –poetul nostru nepereche”, a zilei de 24 Ianuarie, 8 Martie, a Învierii Domnului, a Zilei 
Europei, a Zilelor Şcolii, a Zilelor comunei sau la sfârşit de an şcolar. 

Elevii, în calitate de viitori cetăŃeni ai comunităŃii locale, trebuie să se implice responsabil în 
promovarea patrimoniului ca resursă educaŃională. Muzeul, rezervor al valorilor materiale şi 
spirituale, este un factor de educaŃie cu impact major în formarea unei atitudini de respect faŃă de 
valorile naŃionale. În contextul european actual, colaborarea şcoală-muzeu devine o prioritate a 
activităŃilor extracurriculare, în folosirea eficientă a unor surse de educaŃie alternativă. 

Muzeul este considerat a fi o sursă  de învăŃare esenŃială, o oportunitate de formare şi 
dezvoltare a unei prietenii de durată între şcoală şi arealul înconjurător. Elevii ce vizitează un 
muzeu sunt implicit membrii ai unei comunităŃi, aflaŃi într-o etapă importantă a evoluŃiei lor, 
marcată de dorinŃa de a învăŃa. Familiarizarea lor cu experienŃele de tip cognitiv oferite de reŃeaua 
muzeală, permite o conştientizare a patrimoniului cultural local, naŃional sau universal, o înŃelegere 
estetică şi ştiinŃifică, apartenenŃa la o identitate locală. 

Muzeul  aduce timpul şi spaŃiul lângă noi, măreşte dimensiunile, reunind într-un perimetru 
restrâns o lume.Muzeul ne oferă posibilitatea de a vedea cu sufletul şi cu mintea obiecte 
unice,expresie a îndrăznelii şi a puterii omului de a se eterniza prin ceea ce săvârşeşte. ÎnvăŃarea în 
muzeu pentru a fi eficientă trebuie sa fie centrată pe elevul vizitator şi să fie activă. Elevii învaŃă în 
ritm propriu şi pot compara ce au învăŃat la şcoală cu mesajele receptate în cadrul sălilor de 
expoziŃii. PercepŃia senzorială are un rol dominant în învăŃare. Elevii observă, descriu, citesc, încât 
autenticitatea exponatelor de diverse categorii, pot trezi admiraŃia, curiozitatea şi devine posibilă 
astfel învăŃarea prin descoperire. La toate aceste concluzii am ajuns dupa ce am vizitat Muzeul 
JudeŃean (secŃia de istorie,secŃia de artă,secŃia de etnografie), Muzeul de Mineralogie Baia Mare, 
Muzeul łării Oaşului, atelierul de olărit de la Vama, Planetariul. 

AcŃiunile turistice: plimbările, excursiile au o deosebită influenŃă formativă. În cadrul 
activităŃilor organizate în mijlocul naturii, al vieŃii sociale , copiii se confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acŃiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. 

Fiind axate în principal pe viaŃa în aer liber, în cadrul acŃiunilor turistice, elevii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste faŃă de natură, faŃă de om şi realizările sale. 
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În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităŃii, în cadrul activităŃilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităŃile practice, în jocurile de creaŃie. 

Plimbările şi excursiile ajută copiii să cunoască, să descopere frumuseŃea naturii, să o 
preŃuiască şi să o ocrotească. Numai aşa elevii vor putea: 

-să înŃeleagă unitatea dintre organismele vegetale şi cele animale precum şi a condiŃiilor de 
viaŃă ; 

- să-şi completeze şi să-şi clarifice cunoştinŃele însuşite în activităŃile de la clasă, oferind 
prilejul studierii plantelor şi animalelor în condiŃiile lor specifice de viaŃă ; 

- să-şi formeze reprezentări spaŃiale concrete ( înalt-scund, departe – aproape etc.). 
Plimbările şi excursiile oferă  posibilitatea desfăşurării unor activităŃi (colectarea de frunze, 

fructe, ramuri de copaci) deosebit de importante, atât din punct de vedere instructiv cât şi educativ. 
Ele au un rol important în dezvoltarea fizico-psihică şi în formarea simŃului estetic şi contribuie la 
stabilirea relaŃiei de prietenie între elevi. 

Am constatat că aceste experienŃe simple, care ne-au fost la îndemână au contribuit prin 
dezvăluirea unor taine din viaŃa plantelor şi a animalelor, la dezvoltarea interesului copiilor pentru 
floră şi faună , care este plină de mecanisme surprinzătoare pe care marele artist natura le-a creat. 

I-am învăŃat pe copii să iubească natura nu numai pentru a le pune la îndemână ceea ce 
constituie temelia legilor de ocrotire a naturii, conştiinŃa că plantele sunt fiinŃe ca şi omul, iar ceea 
ce pare neînsufleŃit, un munte sau un râu, poate avea o mare influenŃă asupra omului. 

Aceste excursii în natură au contribuit şi contribuie nu numai la o acumulare de cunoştiinŃe 
ştiinŃifice , ci şi la exprimarea liberă a copiilor care se află într-un mediu liber, nestăvilit de pereŃii 
unei săli de clasă, la dezvoltarea simŃului estetic prin observarea culorilor şi sunetelor dintr-o 
pădure, mai ales toamna şi primăvara, la dezvoltarea simŃului etic prin respectarea anumitor reguli 
de comportare în mediul ambiant. Materialele colectate din natură pot fi folosite în cadrul unor 
activităŃi practice dar şi în cadrul activităŃilor matematice. „Excursiile sunt drumurile pe care te poŃi 
introduce în vălmăşagul de mai târziu al vieŃii, ele conduc încetul cu încetul la cunoaşterea firii cu 
toată complexitatea ei, ele îŃi pun în suflet arma de care mai târziu te poŃi servi în lupta grea ce o vei 
duce odată.” ( Ion Simionescu – „Din ale naturii” ) Pentru toate aceste lucruri scrise şi pentru multe 
altele nescrise am organizat excursiile: “Pe urmele marelui George Coşbuc”, la Peştera Urşilor, în 
łara Oaşului ,”Pe urmele dacilor liberi”, la Grădina Zoologică din Baia Mare, Pârtia 
“Icoana”Cavnic. 

Carnavalul este o manifestare foarte plăcută de elevi, antrenantă şi plină de surprize. Copiii au 
astfel posibilitatea să intre în lumea basmelor, să devină personajele cele mai îndrăgite şi de ce nu să 
se descurce în situaŃiile dificile în care sunt puşi. Jocul de rol a stimulat imaginaŃia elevilor ei având 
astfel posibilitatea să se manifeste liber atât în creerea costumului cât şi în prezentarea personajului 
pe care îl reprezintă. Am organizat astfel de manifestări cu ocazia Zilei Apei, a Zilei Pământului, a 
sărbătorilor de iarnă, Carnavalul Primăverii, Carnavalul 3 R sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

Concursurile sunt activităŃi competiŃionale pe diferite teme. La şcoala noastră suntem la a patra 
ediŃie a concursului ‘MărŃişorul”. La acest concurs participă şi elevii de la şcolile din comunele 
limitrofe. Pe lângă sarcini tradiŃionale ale concursurilor, elevii au şi sarcini de creaŃie astfel că 
imaginaŃia şi creativitatea fiecărui elev îşi lasă amprenta pe lucrarea acestuia. Elevii ambiŃioşi dar şi 
cu posibilităŃi materiale reprezintă şcoala noastră la concursuri precum:”Euclid”, “Libria”, “Toamna 
cea bogată “, “ Să circulăm corect “. Rezultatele obŃinute de elevii noştri sunt   mulŃumitoare. Avem 
elevi pe podium şi foarte multe menŃiuni. 

Fiind beneficiarii unei săli de sport moderne şi având o colaborare bună cu profesorul de 
educaŃie fizică am organizat şi organizăm o serie de activităŃi sportive pentru ca efectele practicării 
exerciŃiilor fizice să se manifestă pe multiple planuri: în creşterea şi dezvoltarea organismului, în 
menŃinerea şi întărirea stării de sănătate, în dezvoltarea calităŃilor motrice, în perfecŃionarea tehnicii 
de  execuŃie a diferitelor acte şi acŃiuni motrice etc. 
             Astfel, putem considera : 
       a) efecte directe asupra creşterii şi dezvoltării organismului uman: 
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- efecte morfoplastice şi morfogenetice, care vizează forma corpului şi a segmentelor acestuia, 
structura internă a Ńesuturilor, forma şi structura organelor etc; 

- efecte fiziologice - care  vizează  creşterea capacităŃii  funcŃionale a organelor, aparatelor şi 
sistemelor organismului uman, cu deosebire a celor direct implicate în efort; 

- efecte psihice — vizând  starea  proceselor nervoase  fundamentale, a  funcŃiilor   gândirii,  
memoriei, imaginaŃiei, creativităŃii etc; 

b) efecte asupra perfecŃionării fiinŃei umane: 
- în plan biologic — efecte de ordin somatic, funcŃional, biochimic etc; 
- în plan educativ — formarea şi dezvoltarea personalităŃii, cultivarea trăsăturilor morale şi de  

caracter, cultivarea gustului pentru frumos; 
- în plan economic - creşterea   capacităŃii   de   muncă,  prelungirea  duratei  vieŃii   active,   

înlăturarea efectelor stresului cotidian. 
Datorită tuturor acestor efecte pozitive asupra organismului elevilor organizăm periodic 

competiŃii sportive interclase, trasee aplicative interesante, jocuri distractive. Elevii sunt interesaŃi 
de aceste activităŃi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciŃiilor de 
mişcare şi pentru faptul că sunt recompensaŃi cu premii şi diplome. 

Vizionarea semestrială a unei piese de teatru pentru copii la Teatru de Nord din Satu Mare a 
devenit o tradiŃie în şcoala noastră. Păstrăm legătura cu conducerea teatrului şi suntem informaŃi 
despre piesele pentru copii care sunt puse în scenă. Prin aceste activităŃi elevii nu doar dobândesc 
informaŃii ci sunt învăŃaŃi cum să se comporte într-o sală de teatru şi cum să recepŃioneze mesajul 
artistic transmis de pe  scenă. 

ActivităŃile derulate în cadrul parteneriatelor au o mare valoare educativă deoarece desfăşurarea 
lor implică activităŃi transdisciplinare. Acestea dau posibilitate intercunoaşterii grupurilor de elevi 
implicate, accesul reciproc al grupurilor de elevi implicaŃi, la condiŃiile de existenŃă specifice 
fiecărui grup, antrenarea copiilor în activităŃi extraşcolare şi participarea la diverse 
concursuri precum şi sprijin reciproc privind organizarea/participarea la cursuri şi concursuri . 

Parteneriatele pe care le derulăm în acest an :” EducaŃia ecologică şi protecŃia 
mediului”,”Avem un singur Pământ”,”Micii ecologişti” şi “ViaŃă sănătoasă pentru copiii noştri” dau 
posibilitate fiecărui elev să se implice în ceea ce-i place, să lege prietenii,să afle lucruri noi şi 
interesante şi de ce nu să se achite de sarcini cu mai multă responsabilitate. Am organizat  întâlniri 
cu  personalităŃi din diferite domenii: oameni de cultură, medici, poliŃişti, pompieri, ingineri, 
profesori de diferite specializări. 

Multitudinea activităŃilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităŃii 
acestora prin contactul pe care îl au  cu diverşi factori din societatea din care fac parte. Şi nu putem 
trece cu vederea că în această societate trăiesc şi copii cu multe probleme. Este vorba de copii cu 
probleme de sănătate, copii care provin din familii care trăiesc la nivelul subzistenŃei ,copii care 
trăiesc în familii monoparentale. Ca să-i ajutam şi noi pe aceşti colegi ne-am implicat ca şi voluntari 
în acŃiuni de colectare de fonduri prin programul “Inimi darnice” iniŃiat de către Inspectoratul 
Şcolar JudeŃean. Dintre acŃiunile ce au fost practici de succes în şcoală   aş enumera: 

-realizarea unor expoziŃii cu vânzare de lucrări realizate de elevi, 
-organizarea de serbări, cu invitaŃii şi tombolă. 
Aceste acŃiuni au determinat dezvoltarea creativităŃii civice, artistice  şi a responsabilităŃii faŃă 

de problemele comunităŃii. 
Toate activităŃile extraşcolare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea  ca persoane 

inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaŃie, bogate din punct de vedere 
cultural, în această societate plină de pseudo-cultură. 

Toate aceste activităŃi extracurriculare au şi  rolul de a stimula potenŃialul creativ al elevilor. Şi 
noi suntem mândre de ceea ce am realizat mai ales în ultimii doi ani. Rodul activităŃii noastre la 
finele unui an şcolar se regăseşte în revista ciclului primar “Raze de Soare” care în  acest an este la 
cea de-a treia ediŃie. 

Dacă suntem sau nu mulŃumiŃi de ceea ce am realizat în activităŃile extracurriculare, depinde de 
noi, de felul în care ştim să  promovăm activităŃile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi 
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creativitatea elevului, de felul în care realizam un echilibru între activităŃile şcolare şi cele 
extracurriculare. 
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ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ, 
MODALITATE  DE CUNOAŞTERE A ISTORIEI 

 
                                                                            Înv. Silvia Guzun 

Şcoala Primară nr. 9, Mun. Chişinău, Republica Moldova 
                                                                                          
Trecutul este uşa viitorului  
      (B. P. Haşdeu) 
 

Orice societate tinde spre a-şi asigura condiŃiile pentru o dezvoltare armonioasă. Rolul principal 
în această sarcină îi revine şcolii - elementul de bază al sistemului de învăŃământ. Pentru ca acest 
sistem să funcŃioneze este necesară o strânsă colaborare a şcolii cu partenerii sociali, care au aceeaşi 
viziune, privind importanŃa valorilor naŃionale şi general - umane. În realizarea intenŃiei spirituale şi 
de neam, şcoala caută permanent strategii de lucru cu copiii, şi una dintre ele este educaŃia 
extraşcolară. ConŃinutul acestor activităŃi, întrucât nu este stabilit de programa şcolară, ci de însuşi 
elevi şi învăŃătorul de clasă, reprezintă o trăire, mai ales atunci, când  reuşesc să cucerească 
spectatorii, să trezească emoŃii pozitive în sufletele lor când, reacŃia bună a publicului, le trezeşte 
dorinŃa de a participa şi la alte activităŃi de acest gen. Precum hrana fizică este necesară pentru 
menŃinerea vieŃii, la fel de necesară este şi educaŃia formală, dar completată, combinată cu cea 
nonformală. 

Fiecare din disciplinele şcolare are menirea de a dezvolta capacităŃile intelectuale ale elevilor, 
de  a-i angaja într-un efort personal în cadrul învăŃării, de a le modela caracterul. Mare parte din 
obiectivele ce Ńin de formarea atitudinilor şi valorilor rămân „neatinse”. Aceasta este o problemă a 
ştiinŃelor socio-umane, deci realizarea acestor obiective, rămâne la conştiinŃa fiecărui profesor să le 
valorifice în măsura care doreşte. Realizarea acestor obiective poate fi înfăptuită, însă, prin 
desfăşurarea activităŃilor extraşcolare (1, p. 254). ActivităŃile extraşcolare  sunt instrumente 
valoroase ale procesului educaŃional şi urmăresc completarea cunoştinŃelor elevilor, contribuie la 
dezvoltarea inteligenŃei emotive, la crearea unei puternice personalităŃi, capabile de afirmare. 

În cadrul extraşcolar se învaŃă altfel decât în cadrul şcolar, chiar dacă se face un efort mai mare. 
ActivităŃile extraşcolare au însă, un raport complementar în raport cu cel currricular, au un caracter 
practic, operaŃional şi interdisciplinar şi  nu se suprapun învăŃării curriculare. Iar faptul că se 
desfăşoară la o temperatură emoŃională mai ridicată decât activităŃile şcolare sporeşte şi potenŃialul 
ei educativ. (1, p. 143)  

De aici desprindem că activităŃile extraşcolare servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect 
cognitiv, lărgind orizontul de cunoaştere şi îmbogăŃindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării lor 
morale şi spirituale. Multe din activităŃi răspund mai direct intereselor, înclinaŃiilor şi aptitudinilor 
personale ale elevilor, care nu-şi găsesc totdeauna prilej de manifestare în clasă.  

Ele contribuie la formarea personalităŃii elevilor, la dezvoltarea abilităŃilor de lucru cu sursele 
istorice, la stimularea motivaŃiei pentru a învăŃa, la dezvoltarea patriotismului la formarea atitudinii 
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faŃă de valorile neamului. Acest tip de activităŃi formează legătura dintre şcoală şi comunitate, este 
unul din factorii reuşitei şcolare, scopul lor fiind: 

• extinderea şi aprofundarea cunoştinŃelor obŃinute la ore; 
• cultivarea interesului pentru istoria, obiceiurile, tradiŃiile autohtone, educaŃia în spiritul 

patriotismului şi al civismului; 
• salvarea şi renaşterea unor tradiŃii şi obiceiuri de importanŃă locală şi naŃională; 
• stimularea activităŃii de cercetare a patrimoniului cultural, spiritual şi material, al Ńinutului 

de baştină; 
• cultivarea respectului pentru realizările generaŃiilor anterioare, a sentimentului apartenenŃei 

şi a demnităŃii, a dragostei faŃă de muncă, familie, meleag, Ńară. 
În contextul celor spuse, descriu activităŃile extraşcolare proiectate şi desfăşurate la ora de 

istorie în clasa a IV-a: 
• Vizite la Muzeul de Etnografie a Şcolii Primare nr.9 „łărăncuŃa”, Muzeul de Istorie şi 

Etnografie NaŃională, Muzeul de Istorie NaŃională;  
• 1 DECEMBRIE – Ziua NaŃională a României (în cadrul acestei sărbători organizăm şi 

desfăşurăm întâlniri cu reprezentanŃii Ambasadelor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, 
cu scriitori, oameni de cultură şi ştiinŃă).  

• 27 MARTIE 1918 - Ziua Unirii Basarabiei cu România (la această manifestaŃie invităm 
reprezentanŃi ai Ambasadei României aflată pe teritoriul Republicii Moldova)  

• DRAGOBETELE – O activitate desfăşurată în parteneriat cu părinŃii, cadrele didactice şi 
elevii. 

• „SĂ PĂSTĂM CE MAI AVEM!”- activitate desfăşurată în cadrul Muzeului şcolii.  
• Concursul istoric TVC 
• Şezătoarea „LA GURA SOBEI ”  
În continuare, mă voi referi  la două activităŃi extraşcolare cu conŃinut istoric, artistic şi 

ştiinŃific: 
Şezătoarea „La gura sobei” 
Obiective de referinŃă: 
- A familiariza elevii cu cele mai importante evenimente istorice, relaŃii de clasă, cu evoluŃia 
normelor etice şi estetice, cu tradiŃiile, datinile oamenilor prin intermediul speciilor folclorice: 
cântece populare, legende, descântece, bocete, proverbe, ghicitori, frământări de limbă, vorbe 
din bătrâni, poezii umoristice; 
- A pune în valoare educativă repertoriul muzical artistic şi etnografic local; 
- A tinde spre cunoaşterea, păstrarea, transmiterea obiceiurilor şi tradiŃiilor populare; 
- A sensibiliza faŃă de valorile spirituale; 
- A empatiza trăirile autentice ale strămoşilor noştri. 

Amenajarea sălii: 
Peretele frontal este amenajat cu un război vechi moldovenesc, de pereŃii laterali sunt prinse 

păretare, oglinda, alte obiecte de înfrumuseŃare rustică a locuinŃei (prosoape ornate, obiecte 
decorative etc). În colŃul din partea dreaptă a peretelui frontal este aranjată laiŃa cu zestre care 
include: Ńoluri, lăicere, cergi, perne cu feŃe brodate, plapume. Icoana atârnă pe perete, înfrumuseŃată 
cu un prosop brodat de străbunica unui elev. De asemenea, în sală sunt aranjate obiecte vechi: masă, 
scaune, covata, furca de tors lână, pieptenele de scărmănat lâna, vârtelniŃa, (de la muzeul şcolii) 
„Caloianul” confecŃionat din lut, „Paparuda”, soba improvizată etc. 

Fiecare elev are cu sine ustensile necesare pentru şezătoare: croşete, spiŃe, fusul de răsucit aŃă, 
gheme ş. a. 

OaspeŃi: părinŃi, cadre didactice, invitaŃi; 
ParticipanŃii: elevi ai claselor a IV, bunica unui elev care vine cu furca pentru tors lână, 

învăŃătoarea. 
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Începutul activităŃii: 
Gospodina casei (una din fetiŃe) aşează zestrea, mai dă cu mătura prin casă, se uită emoŃionată 

în oglindă. 
Mama: 
- Mai repede, fa, că e târziu şi amuş Ńi-or veni fetele!” 
Tata, aşezat pe un scăunel, dezghioacă porumb: 
- Aşa-i, aşa, grăbeşte-te, fiico!” 
Se aud bătăi în uşă: intră fetele şi se salută:  
- Bună seara, ne primiŃi cu şezătoarea? 
- IntraŃi, intraŃi! invită stăpânii casei. 
Fetele se aşează, încep lucrul şi cântă: Mamă, inima mă doare, Lasă-mă la şezătoare... 

      - Hai să lucrăm că munca l-a scăpat pe om de trei rele! 
    - De urât, de vorbe rele şi de ne-avere. 

      Fetele lucrează şi vorbesc: 
- Omul muncitor de pâine nu duce dor. 
- Munca te întinereşte, iar lenea te îmbătrâneşte. 
- Ia mai lăsaŃi lucrul, că lucrul nu-i lup să fugă în pădure, mai bine să-mi ghiciŃi o ghicitoare-

zice o fată : 
Ocolică-i ocolea, 
Ocolii casa cu ea, 
Şi o puse-i mai colea.  
Ce este? 
- Fusul. 
- Ba nu. 
- E mătura! 
Fata:  

- Ia veniŃi mai aproape de mine să ghicim o ghicitoare, să aflăm din care parte vor veni flăcăii. 
Fata ia mătura, o întoarce cu coada în jos, iar fetele spun: 
- Ei vor veni din jos! 
- Nu-i adevărat, ei vor veni pe uşă! spune fata, întorcând coada măturii spre uşă. 
Intră băieŃii cu alai, însoŃiŃi de acordeonist. 
- Bună seara, fetelor! Ce faceŃi?  
Iese gospodarul : 
- Ia, ia luaŃi-o din loc, ce umblaŃi? 
- Da taci, măi ghiuj bătrân, ai uitat că ai fată de măritat? - zice mama fetei, şoptindu-i ceva 

moşneagului la ureche, după care ia ulciorul într-o mână şi colacul în alta, poftind flăcăii în casă.  
- Ei, bună seara, fetelor! 
- Ce faceŃi?  
- Zestre, facem, zestre. 
- Apoi, că zestrea pe toate le astupă, ea şi pe dracul îl pupă. 
- Aşa-i, aşa, sutele mărită slutele. 
- Omul frumos, e tot frumos şi din faŃă şi din dos. 
- Lasă că ştiu eu, de departe trandafir, de aproape borş cu ştir. 
- Ia, fetelor, mai cântaŃi un cântec. (Fetele cântă „Trandafir de la Moldova”) 
- Doamnă învăŃătoare, cine îmbătrâneşte omul? 
- Numai dragostea şi dorul, că astea două de n-ar fi, omul n-ar îmbătrâni. 
Mătuşa Ileana din vârful dealului zicea: 
- Trăieşte şi pătimeşte ş-ai să vezi cum vorba creşte. 
- Da ştii ce vorbea baba DochiŃa aseară. 
- Cică Maria lui Ion a lui Gheorghe se mărită? 
- Ei, d-apoi, că-i urâtă fa... 
- Ş-apoi, că mătuşa-sa îi dă de moşie două hectare de pământ, o căruŃă cu doi cai. 
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- Aşa-i, aşa, miile mărită momâile şi urgiile. 
- Măi Gheorghe, ia vino încoace şi-i spune la toată lumea unde ai fost aseară, că mătuşii 

Mărioara i-ai rupt toate nuielele de la gard. (Băiatul stă supărat, îngânând ceva în faŃa fetei.) 
Fata: Măi bădiŃă prostule, 
          Nu-Ńi pierde nopŃile 
       Pe la toate porŃile 
       Că porŃile-s încuiate 

          Şi mândruŃele-s culcate.   
În continuare băiatului i se face” rău” 
- Te doare capul, te-a deochiat cineva? Eu pot să te descânt cu ulcica:  
      Sub o tufă de răchită  

         Şede - o fată despletită 
         Cu un ochi de foc 
         Acel de foc se aprinde 
         Ş-acel de apă se stinge  
         Să se stingă deochiul şi pocitura 
         Să rămână Andrei curat 
         Cum maica l-a lăsat. 
    -    Te mai doare capul? 
 -    Nu mi-a trecut 
Un băiat se apropie de o fată. 
- Alegi unt, da poate ştii vreo vrajă, ce spui? 
- Iată ce spun: 
       Pân`  moşneagul s-a -ncălŃa,  
       Untul meu s-a îngroşa. 
       Până baba s-ar găti, 
       Untul meu s-a grămădi. 
       Până moşneagul s-ar încinge  
      Untişorul meu s-ar strânge. 
      Untul mie, zara Ńie.  
- Da ieşti hâtră fa. 
Moşul:  
         Şed la foc şi mă gândesc, 
         Lemnele să le topesc. 
         Şi mă uit că tot aşa   
          Se topeşte viaŃa mea 
-  Dar nu mă mai las eu, ia ghiciŃi, dacă  ştiŃi, ghicitori:  
 Sus gheaŃă, jos gheaŃă, iar sub gheaŃă trece o raŃă  (suveica); 
Două beŃe încălecate, fac Ńoluri delicate (spata); 
Am o puiculiŃă neagră, tot cuptorul aleargă (cociorva). 
-  Ei lasă, măi, moşnege, să mai întreb şi eu fetele şi flăcăii ăştia ceva: 
-  Când omul are patru ochi? 
-  Ce face împăratul când pune un picior pe tron? 
Intră baba Hârca. 
- Dar, ce faceŃi voi aici? 
- Zestre, facem, zestre. 
- Ia să văd ce zestre. 
Se uită la lucrul copiilor şi îi întreabă „Asta-i zestre?”  
Scoate apoi dintr-o traistă ruptă o bucată de cârpă şi zice: 
- Uite a mea e zestre, nu-i aşa? UitaŃi-vă cât e de frumoasă. 
- Zestre… Da nu cumva vreŃi să vă măritaŃi? 
- Nu, nu, nu se mărită nimeni. 
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- Uite ce urâte sunteŃi, ce ochi holbaŃi şi cred, că toate îşi aşteaptă ursitul. 
- Ia , vino şi suflă în horn: Un, doi, trei, arată-te, ursitule! ( Din hornul sobei iese un motan.) 
- Ia pleacă, mătuşico, cu bine, că-Ńi găsim leacul acuşi! o alungă băieŃii. 
- Mă duc, mă duc în mahalaua de jos că acolo mai este o şezătoare. 
( Baba Hârca pleacă.) 
- Ia, fetelor, cineva a ascuns o momâie sub scaun. 
- Ba nu, nu este momâie, eu ştiu ce este şi am să vă povestesc şi vouă: acesta este „Caloianul” 

din lut, înfrumuseŃat cu flori. Când nu plouă mult timp, fetele pleacă în câmp cu acest „Caloian” şi 
bocindu-l astfel, îl îngroapă: 

Ene, Ene, Caloiene, 
Ia cerului torŃile, 
Şi deschide porŃile, 
Curgă ca şuvoaiele 
Umplu-se pârăiele, 
Pentru toate văile 
Umplu-se fântânele, 
Să răsară grânele. 
Altă fată: După o săptămână, după „ Caloian”, se face „ Paparuda” - o păpuşă din porumb şi se 

cântă astfel:  
Paparudă, Rudă, 
Sai în sus şi udă, 
Udă cu cofiŃa 
Ca să crească viŃa! 
Udă cu tractorul 
Să înflorească ogorul! 
Să te ajungă ploile, 
Să meargă pârăile 
Să vuiască văile... 
 Jocul „ Fântâna”: un băiat cu un prosop o prinde de gât pe fata dragă şi o invită la dans.  
- Frunză verde de sulcină, cine trece la „ Fântână”? 
- Ce să facem la fântână?  întreabă cea care e luată la fântână. 
- Vom cânta, vom dansa ş-apoi om mai vedea... 
- Să începem „Fântâna” cu o fată frumoasă şi harnică! 
- Eu am să cânt … (fata sau băiatul cântă un cântec popular)  
- Se invită în continuare toŃi doritorii de a trece la „Fântână”, inclusiv părinŃii, oaspeŃii. 
 Am un bou breaz- bârlobeaz, 
Din vacile Bârlobrezanului 
Nu-i greu a zice Bou breaz bârlobeaz 
Da-i mai greu a zice dezbrezi 
Brezătura boului breaz- bârlobreaz 
 Din vacile Bârlobrezanului  
- Ia să ne jucăm puŃin. 
BăieŃii se joacă de-a „Capra”, de-a „Bâza”, iar fetele de-a „RiŃa-riŃa” 
O fată zice:  
- Parcă ne-au umblat şoarecii prin stomac, să mergem la casele cui ne are. 
  Gospodina:  
- Ei, aŃi lucrat aşa de mult… Uite ce zestre minunată: Şi o broderie, şi fular... toate sunteŃi bune 

de măritat, treceŃi la masă să mai luaŃi ceva în gură.  
Gospodina, gospodarul şi fata îi servesc pe toŃi copiii, pe oaspeŃi cu sarmale şi plăcinte. 
Dansează toŃi. Se cântă în încheiere cântecul pentru gospodarii casei „MulŃi ani”. 
Extinderea cunoştinŃelor despre neam, Ńară, biserici şi mănăstiri, despre faptele domnitorilor o 

realizez prin concursul „Istoria şi neamul” 
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ParticipanŃii:  
• Elevii claselor a IV –a A, a IV-a B,  a IV –a C, a IV –a D 
• Elevi ai Şcolii  – grădiniŃă  nr. 152 ;  
• Elevi de la Complexul Sportiv: 
Suporteri : Elevi, părinŃi, învăŃători. 
Juriul: PărinŃi, cadre didactice din alte instituŃii şcolare, foşti elevi 
Obiective de referinŃă:  
- realizarea unui schimb de experienŃă între şcoli; 
- intensificarea colaborării între şcoală şi celelalte instituŃii cu profil educativ; 
- valorificarea şi stimularea activităŃii de creaŃie şi cercetare; 
- sensibilizarea faŃă de valorile spirituale; 
 Obiective operaŃionale:  
- Să posede capacităŃi de prezentare  a mesajului; 
- Să comenteze o imagine dată; 
- Să aplice cunoştinŃele la realizarea unui desen; 
- Să improvizeze un fragment dintr-un text cu conŃinut istoric; 
- Să interiorizeze evenimentele desfăşurate. 
Mijloace de învăŃământ:  
Carioca, hârtie, lipici, costume pentru prezentarea scenetelor cu caracter istoric, imagini care 

reprezintă biserici şi mănăstiri, harta fizică a României şi Moldovei, fişe pentru punctaj, diplome de 
gradul I şi II ; 

Amenajarea sălii:  
Pe fundalul scenei e scris: „Istoria şi neamul”; pe pereŃi sunt gazete de perete cu conŃinut 

istoric, iar pe geamuri, flori;  
VestimentaŃia: alb – negru 
EvoluŃia probelor: 
1. Salutul celor 4 echipe 3 - 5 minute (fiecare echipă îşi alege un nume, spre exemplu: 

„Daciada”, „Basarabeni”, „Clio”, „Oştenii lui Ştefan” etc;    
2.  Prezentarea şi comentarea emblemei – 3 minute (din timp, elevii alcătuiesc şi 

confecŃionează emblema care-i reprezintă ca echipă); 
3. Întrebări din temele studiate conform currriculumu-lui la istorie -5 minute (vor lua dintr-un 

coş fişe cu întrebări); 
4. Tema de acasă: Piesă teatrală -7 minute (improvizare în baza unei opere învăŃate); 
5. „Mănăstiri  şi cetăŃi”. Elevii vor localiza pe hartă şi vor povesti conform unui anumit plan 

despre: Cetatea Hotin, Cetatea Soroca, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Căldăruşani ; 
6. Concursul căpitanilor: căpitanii îşi pun reciproc câte 2 întrebări (se apreciază 

ingeniozitatea) 
7. Sarcini de lucru: 
• Desenarea  blazonul clasei ; 
• Alcătuirea Imnul clasei pe care îl prezentaŃi ; 
• Realizarea unui  eseu din 7 propoziŃii „Neamul meu în istorie” ; 
• Realizarea un desen după textul „Bătălia de la Posada”. 

În timp ce membrii juriului apreciază competenŃele membrilor echipelor, alŃi elevi neîncadraŃi 
în concurs, oaspeŃi, prezintă dansuri, exerciŃii sportive, cântece. 

La finalul concursului juriul felicită elevii şi le înmânează diplome de gradul I şi II, diplome de 
participare. 

Sper ca aceste modele de activităŃi extraşcolare să reprezinte un real suport pentru învăŃătorii 
din România, precum şi pentru învăŃătorii români de peste hotare la valorificarea patrimoniului 
spiritual, lucru de care avem nevoie în ultimul timp. Deci, SĂ PĂSTRĂM CE MAI AVEM! 
 
 



 

442 
 

Bibliografie:  
1. Ioan Bontaş, Pedagogie, Editura ALL EducaŃional S.A., Bucureşti, 2005; 
2. Constantin Cucoş - Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi,  2000; 
2.  Eugenia Negru - ActivităŃile extraşcolare - liantul dintre şcoală şi comunitate, Buletin de educaŃie civică, Alternativa 

XXI nr.2, Chişinău, 2006;  
4. Mircea Ştefan, Teoria situaŃiilor educative, Editura Aramis, Bucureşti, 2003. 

 
 
 

EXCURSIA GEOGRAFICĂ 
 

Institutor Ionescu Iuliana 
Şcoala „Spectrum”, ConstanŃa 

Institutor  Elabed Eugenia Adriana,. 
 Şcoala „Spectrum”, ConstanŃa 

 
Este cunoscută importanŃa şi valoarea instructiv-educativă a excursiilor, ce contribuie la 

dezvoltarea interesului pentru studiul geografiei patriei şi a capacităŃii de înŃelegere a realităŃii 
înconjurǎtoare. 

Prin lecŃiile-excursie se asigurǎ stimularea dorinŃei şi curiozităŃii de a descoperi noi fenomene, 
a dorinŃei de călătorie în scopul cunoaşterii frumuseŃilor patriei noastre, dar şi dezvoltarea culturală 
a elevilor. 

În plan afectiv excursiile contribuie la educaŃia patriotică şi la crearea unui suport informativ-
educativ în sfera educaŃiei ambientale. 

Prin excursiile şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de voinŃă, disciplina, 
iniŃiativa, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică. 

Din punctul de vedere didactic, excursiile pot fi preliminare şi finale, iar în funcŃie de 
conŃinutul obiectivelor propuse, excursiile pot fi: 

a. excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic, 
b. excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social economice şi culturale din peisajul 

geografic, 
c. excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanŃă şi timp). 
� După scopurile urmărite, excursiile sunt de mai multe feluri: de informare şi recreere, 

aplicaŃii practice, documentare de studiu, mixte. 
Excursiile trebuie bine pregătite după un plan care cuprinde trei etape: etapa de organizare, 

etapa de desfăşurare şi etapa de evaluare a excursiei la reîntoarcerea în şcoală. 
Prima etapa constă în pregatirea teoretică a excursiei, când se stabilesc următoarele: 
− Tematica şi obiectivele pedagogice concretizate cu cele reale din teren; 
− Itinerariul care să cuprindă cele mai reprezentative obiective parcurse în lecŃiile de la clasă, 

atât cele fizice-geografice, cât şi cele economice-geografice, la care se vor mai adăuga, după caz, 
obiectivele de interes social istoric şi cultural (locuri istorice, cetăŃi, castele, muzee, case memoriale, 
mănăstiri, elemente de etnografie şi folclor etc). 

− Toate elementele fizico-geografico-sociale constituie suport de abordare interdisciplinarǎ care 
se regăsesc în conŃinutul programelor şi manualelor şcolare ca şi în literatura de specialitate. 

− Se întocmeşte şi se propune scopul activităŃilor din lecŃia-excursie; se stabilesc punctele de 
aplicaŃie practică prin popasuri la faŃa locului: orientarea cu busola, observaŃii asupra calităŃii 
apelor, asupra reliefului, se întreprinde acŃiunea de colectare a rocilor; colectări de seminŃe etc. 

− Se realizează documentaŃia bibliografică înainte de orice desfăşurare a unei activităŃi 
didactice; 

− Se realizează costul excursiei după distanŃa parcursă, mijlocul de transport, posibilitatea de 
cazare şi masa servită. 
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După întocmirea dosarului cu harta itinerariului, se face adresa necesarǎ către agenŃia turistică, 
se iau aprobările (de la şcoală, inspectorat şcolar, instituŃii diverse) şi se informează părinŃii elevilor 
cărora li se prezintă şi tot planul excursiei şi costurile acesteia. 

−  Elevilor li se prezintă, cu harta în faŃă, itinerariul în mod amănunŃit cu toate obiectivele, 
locurile de popas, localităŃile prin care se trece sau se staŃionează, echipamentul şi alimentele 
necesare, mica trusă medicală, un carneŃel de notiŃe, se prelucrează regulamentul excursiei, sarcinile 
fiecărui elev, apoi se comunică elevilor ziua, ora şi locul de întâlnire şi înapoiere din excursie. 

În excursiile de lungă durată 5-6 zile, este bine să participe cel puŃin două cadre didactice şi 
chiar doi părinti ai elevilor pentru a supraveghea corespunzător în timpul excursiei. 

Etapa a doua – desfăşurarea excursiei şcolare: 
Elevii participanŃi la excursie se întâlnesc la şcoală potrivit datei şi orei fixate şi anunŃate şi se 

face prezenŃa. 
− Se verifică echipamentul şi ustensilele necesare, se insistă pe disciplina care trebuie s-o 

respecte fiecare, pentru evitarea unor accidente; fotoreporterilor li se traseaza sarcina să tragă 
imagini pe tot parcursul traseului excursiei şi să fotografieze numai ce este important. 

− Urmează apoi deplasarea pe itinerariul stabilit, iar cadrul didactic de la microfonul 
autocarului explică formele de relief prin care se trece, apele, vegetaŃia, aşezarile etc. 

− În locurile de popas se pot realiza şi scurte jocuri distractive, se pot prezenta scurte 
programe artistice. 

A treia etapa – la şcoală, în sala de clasă unde are loc evaluarea excursiei: 
− Se recontituie traseul parcurs pe zile şi obiective. 
− Profesorul adresează întrebări elevilor: pe unde au trecut, ce au văzut, ce obiective au vizitat, 

ce le-a plăcut mai mult şi ce nu le-a plăcut şi de ce. 
− Se ordonează eşantioanele de roci, fosile, se proiectează diapozitive şi videocasete, dacă este 

cazul. 
− Se poate realiza în clasă sau pe un coridor din şcoală panoul informativ sau o gazetă periodică 

de perete care să ilustreze întreaga excursie. 
O altă formă de evaluare – prezentarea în spectacol la clasele mici – constă în organizarea 

concursului pe grupe de elevi după tema „Cine a reŃinut cel mai corect locurile vizitate”. 
 Dosarul excursiei 
Organizatorul excursiei trebuie să întocmească cu mult timp înainte dosarul acestei activităŃi 

didactice în afara clasei. El trebuie să cuprindă: 
1.  Adresă către Inspectoratul Şcolar JudeŃean pentru aprobabrea zilelor de desfaşurare a 

excursiei (de 2 şi 3 zile, sau 5-7 zile); 
2.  Adresă către agenŃia de turism (dacă se face cu autocarul), iar dacă se face cu trenul – 

adresă către agenŃia C.F.R. din localitate; 
3.  Adrese către obiectivele economice majore care se vor vizita (ziua şi ora vizitei); 
4.  Adrese către taberele judeŃene sau hotelurile unde vor fi cazaŃi (cu specificaŃie a zilelor şi 

orelor când vor sosi în localitate); 
5.  Stabilirea itinerariului – pe ruta respectivă cu harta desenată color şi sinteza informaŃiilor 

despre traseul propus; 
6.  Tema excursiei şi scopul urmărit; 
7.  ConŃinutul general al obiectivelor propuse; 
8.  Stabilirea datei excursiei şi a datelor de deplasare; 
9.  Planul amănunŃit de desfaşurare a excursiei, pe zile şi ore; 
10. Tabel nominal cu elevii participanŃi (eventuali parinŃi însoŃitori); 
11. Un instructaj cu normele de protecŃie ce trebuie respectate; 
12. Un regulament scris de conducătorul excursiei în ceea ce priveşte manifestarea disciplinată 

a elevilor în excursie. 
Plan de organizare a unei excursii locale 
1)  pentru o zi 
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2) Traseul turistic: ConstanŃa – Basarabi – Medgidia 
Ieşirea din ConstanŃa se face pe şoseaua Brǎtianu, la capătul căreia pe partea dreaptă se află 

clădirea Grupului şcolar agroindustrial Palas. Rulând pe o şoseaua modernizată, privirile ne sunt 
atrase de o mare ridicăturǎ de pamânt numită tradiŃie, Valul lui Traian – monument istoric extrem 
de preŃios construit în secolul al X-lea. Este vorba de o puternică lucrare de fortificaŃie, prevăzută cu 
numeroase castre şi puncte întărite de apărare, ridicate de stăpânirea bizantină pentru a stăvili 
atacurile dinspre nord ale popoarelor migratoare ce constituiau un pericol pentru capitala imperiului 
– Constantinopol. 

Înalt de circa 3,5 m, valul de pamânt merge de la est la vest, fiind dublat, atât spre nord, cât şi 
spre sud, de către un şant. Traiectul valului urmeaza în general Valea Crasu, el pornind de la malul 
Dunării şi ajungând la sud de anticul Tomis, la malul mării. 

La Valul Traian, comuna pe care o strǎbatem, se află StaŃiunea de Cercetări pentru Culturi 
Irigate „Dobrogea”. 

În oraşul Basarabi, devenit şi post în urma construirii Canalului Dunăre – Marea Neagrǎ, putem 
admira pe dealul Tibisului, lângă cariera de cretă, un acoperǎmânt masiv ce adaposteşte vestitul 
Complex rupestru de la Basarabi. Acest monument, unic în Ńarǎ prin caracteristicile sale, reprezintă 
un complex de şase bisericuŃe săpate în muntele de cretă, alături de care au mai fost săpate locuinŃe 
şi galerii de comunicaŃie. 

Monumentul constituie o mărturie a faptului că alături de populaŃia strǎromânească autohtonă, 
păstrǎtoare a vechilor tradiŃii romano-bizantine, au trǎit, prin secolul IX-XI, de când este datat 
complexul rupestru, şi elemente ale unor neamuri de curând creştinate din regiunile învecinate 
(slavi) sau mai îndepărtate ale continentului, respectiv din zona Marii Baltice (goŃi, vikingi). 

Localitatea Basarabi este renumită în Ńarǎ şi peste hotare şi prin mult apreciatele sale soiuri de 
vinuri, această zonă având caractere similare cu cele din Champagne. Aici îşi desfaşoarǎ activitatea 
StaŃiunea de Cercetări Viticole Murfatlar (al cărui nume il poartă oraşul în ziua de azi). 

După ce trecem de localităŃile Poarta Albă şi Castelu, având în stânga albia Canalului Dunăre – 
Marea Neagrǎ, intrǎm în oraşul Medgidia. 

Strǎveche aşezare, locuită încă din antichitate, oraşul a avut importante funcŃiuni administrativ 
economice în evul mediu, când se numea Carasu (Apa Neagrǎ). 

Denumirea oraşului provine de la sultanul Abdula-Medgid. După 1860, oraşul va prospera, 
fiind favorizat de construcŃia căii ferate ConstanŃa-Cernavodă şi de stabilirea unui mare număr de 
românii transilvăneni, proprietari de turme de oi. 

După 1878, Medgidia îşi va adăuga noi edificii, iar populaŃia va creşte de la 1500 de locuitori 
în 1880, 7800 în 1941 şi circa 50 000 în prezent, având şi rang de municipiu. 

Dintre edificiile mai însemnate, remarcăm biserica – construcŃia a început în 1890 şi a fost 
terminată în 1899 în timpul primariatului lui Ioan N. Roman; Primăria (construcŃia începută în 
1893), Gimnaziul (1935). 

Medgidia este locul de naştere al pictorului Lucian Grigorescu şi al scriitorului Corneliu Leu. 
În prezent oraşul trece prin profunde transformări economico-sociale, singura unitate 

industrială reprezentativă fiind fabrica de ciment. 
Pe durata excursiei profesorul organizator va furniza elevilor date geografice diverse, despre 

relief, climă, ape, vegetaŃie, fauna, soluri, resurse, rezervaŃii, populaŃie, aşezari, activităŃi 
economico-sociale şi turism. 

LecŃia – excursie: ObservaŃii şi studiul la Ńărmul Mării Negre, în zona limmitrofă oraşului 
ConstanŃa 

Prin organizarea unor astfel de lecŃii se realizează cunoaşterea nemijlocită a fenomenelor în 
dinamica şi interdependenŃa lor, să înŃeleagă mai bine legile care guvernează natura şi societatea, să 
formeze priceperi şi deprinderi de activitate practică. 

În această lecŃie urmărim o serie de obiective ca: completarea cunoştinŃelor legate de podişul 
Dobrogei de Sud, respectiv despre platforma Mării Negre. Au fost utilizate diverse mijloace de 
învăŃământ (harta litoralului, diverse profile, imagini s.a), metode şi procedee (expunerea, 
observarea dirijată, conversaŃia, muncă independentă, lucrul cu harta s.a.). 
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Desfăşurarea lecŃiei: ne deplasăm de la şcoală la locurile de observare. 
Litoralul sud-dobrogean formează un geosistem complex sub acŃiunea conjugată a factorilor 

hidro-morfo-bio-pedologici la care se adaugă acŃiunea antropică. 
S-au facut observaŃii şi măsurǎtori pe faleză şi plajă (la Modern). De la înalŃimea falezei (30-40 

m) se observă Ńărmul înalt, evoluat aproape rectiliniu, îndreptat spre mulŃimea digurilor. 
Sectorul studiat este o zonă complexă, de coastă, cu două sectoare genetic unite pe direcŃia      

E-V, emers în prezent şi care a constituit în trecutul geologic, aria de desfaşurare a proceselor de 
transgresiune şi regresiune marină; al doilea imars care a funcŃionat temporar şi ca uscat, în 
cuaternar – platforma cuaternarǎ (selful), în care predomină acŃiunea de acumulare. 

Din interacŃiunea uscat şi agenŃii modelatori au rezultat o serie de forme şi procese de 
degradare a falezei şi de extindere a selfului şi a plajei. 

Prin observaŃii dirijate şi discuŃii, elevii au scos în evidenŃă cele mai importante procese şi 
forme geomorfologice: 

− procese şi forme gravitaŃionale (în zona neamenajată), care datorită inclinaŃiei pantei şi 
lipsei vegetaŃiei prezintă mici desprinderi şi prǎbuşiri. 

− procese şi forme marine de abraziune datorită curenŃilor şi valurilor, de acumulare (reduse), 
ce se observă la baza falezei. 

− procese şi forme antropice – vizibile pe întreg sectorul: maluri consolidate, puŃuri de captare 
a apei din subteran, lucrǎri de amenajare a portului Tomis, de apărare şi de construire a unor diguri 
pentru extinderea plajei, care diminuează forŃa de şoc a valurilor. 

La nivelul plajei s-a urmărit geologia zonei, constatându-se o succesiune de strate, cu 
predominarea argilelor şi solurilor fosile. După măsurarea grosimii stratelor, s-au colecŃionat 
eşantioane, precizându-se importanŃa stratelor sedimentare pentru măsurarea timpului şi a 
documentelor care stau la baza cercetărilor (fosilele şi grosimea stratelor). 

S-au facut ulterior observaŃii asupra solului, vegetaŃiei, a temperaturii solului şi apei, 
determinarea granulometriei şi compoziŃiei chimice a nisipului. 
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“COMUNICĂM, ÎNVĂłĂM, ÎMPREUNĂ DE JUCĂM” –  
PROIECT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR 

 
Inst. Alina Theodorescu 

Grup Şcolar „Carmen Sylva” Eforie Sud 
 

 „Societatea învăŃării nu este deci şi societatea predării, 
de vreme ce se aşteaptă ca elevii să(-şi) predea lor înşişi. 
Profesorii sunt reorientaŃi către misiunea de facilitatorii 
învăŃării.”  

    (Patrick Ainley, The Learning Society Revisited) 
 

ÎnvăŃarea, ca proces, este abordată diferit în psihologie şi în ştiinŃele educaŃiei. Una urmăreşte 
explicarea particularităŃilor învăŃării umane şi mecanismul achiziŃionării cunoştinŃelor, iar alta se 
preocupă de identificarea metodologiilor care pot facilita producerea acestui proces. Noi, cadrele 
didactice, studiem teoriile învăŃării nu numai pentru a înŃelege cum se produc procesele de învăŃare, 
ci şi pentru a afla cum trebuie organizat mai bine contextul instrucŃional astfel încât să faciliteze 
obŃinerea de către elevi a rezultatelor proiectate. 
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În teoriile moderne se vorbeşte din ce în ce mai mult de învăŃarea experienŃială, de profesor cu 
rol de ghid sau de facilitator al proceselor de învăŃare, de valorizarea şi dezvoltarea potenŃialului 
fiecărui copil, de respectarea ritmului şi a stilului său cognitiv propriu etc. 

Există multe metode prin care copiii pot învăŃa ori exersa concepte şi deprinderi. În acest sens, 
este foarte important demersul pe care învăŃătoarea îl poate iniŃia în direcŃia stimulării interesului 
copilului pentru cunoaştere, al interesului pentru a căuta informaŃia necesară şi pentru a o utiliza în 
contexte variate, al interesului pentru rezolvarea de probleme etc., prin planificarea şi organizarea 
unor lecŃii cu acest scop. 

Proiectul interdisciplinar „Comunicăm, învăŃăm, împreună ne jucăm” reprezintă un model de 
învăŃare bazată pe proiecte, prin îmbinarea dintre tehnologie, rezolvarea de probleme, lucrul în 
echipă şi un context atrăgător. 

Descrierea proiectului: 
Arii curiculare implicate: Limbă şi comunicare, Matematică şi ŞtiinŃe ale naturii, Om şi 

societate, Arte; 
Grupul Ńintă: Clasa a IV-a  A – Grup Şcolar “Carmen Sylva” Eforie Sud; Clasa a IV-a C – 

Şcoala “Ştefan cel Mare” Focşani; 
Obiectivul proiectului: să prezinte, în scris (în Power Point) şi oral, aspecte definitorii ale unor 

oraşe europene, utilizând corect şi coerent terminologia specifică geografiei şi istoriei; 
Descriere: Realizarea unor prezentări ale unor oraşe din Europa, fiecare grup de elevi încercând 

să convingă celelalte grupe de utilitatea şi posibilităŃile realizării unei excursii în acel oraş; 
Software: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Paint...; 
Cuvinte cheie: comunicare, colaborare, calculatoare; 
Coordonatori: inst. Alina Theodorescu, Grup Şcolar “Carmen Sylva” Eforie Sud; înv. RădiŃa 

Neagu, Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani. 
Planificarea şi managementul activităŃilor din proiect: 
Argument: 
• “… stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare eficienŃă a învăŃării 

şcolare şi la plasarea elevului în centrul actului educaŃional.” (“Plan cadru pentru învăŃământul 
preuniversitar”) 

• “… nevoia de a regândi mijloacele  educaŃiei în contextul unei societăŃi bazate pe libertăŃi, ce 
are beneficiul informaŃiei pe scară mare şi al informatizării.” (OM 3139 / 19.01.2008) 

• „... conectarea istoriei cu celelalte discipline, prin asumarea unui câmp asemănător de 
competenŃe şi valori, precum şi prin asumarea explicită a unor competenŃe transdisciplinare; 

• ... trecerea de la o istorie descriptivă şi enciclopedică la o istorie funcŃională (relaŃională), 
operaŃională şi aplicată, deschisă problematicii naŃionale şi europene în contextul lumii 
contemporane; 

• ... concretizarea specificului geografiei şi al istoriei în asigurarea perceperii corecte a 
fenomenelor naturale şi umane, prin ofertarea unor conŃinuturi care să se bazeze pe exemple 
edificatoare la nivelul Europei, al României şi al Uniunii Europene.” (Programele şcolare de 
geografie şi de istorie/ O.M. Nr. 5959/ 22.12.2006) 

Planificarea şi originea proiectului: Pentru atingerea unor competenŃe generale şi specifice, 
interdisciplinare, am propus elevilor o altă modalitate de parcurgere a conŃinuturilor despre oraşele 
europene, mai plăcută, mai atractivă. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni, atât în sala 
de clasă, cât şi în cabinetul de informatică, elevii comunicând prin e-mail cu prietenii lor din 
Focşani, învăŃând împreună cu aceştia, on-line, jucându-se, atunci când s-au întâlnit, la Focşani sau 
la Eforie Sud. 

Contextul curricular al proiectului: ConŃinuturile parcurse de elevi, pe parcursul derulării 
proiectului, fac parte din programa naŃională de istorie.  

Contextul tehnologic: Cabinetul de informatică este dotat cu 25 de calculatoare de ultimă 
generaŃie, conectate la Internet; există, de asemenea, videoproiector, imprimantă, tablă Smart 
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Board. Încă de la început, elevii au alcătuit o listă cu adresele de e-mail şi au comunicat şi în afara 
orelor de curs, pentru realizarea proiectului. 

Resurse de pregătire Microsoft Office: 
� elevii s-au familiarizat cu pachetul Microsoft Office, încă din clasa I, în cadrul orelor de 

opŃional; 
� au fost proiectate, organizate şi coordonate proiecte educaŃionale locale, naŃionale sau 

internaŃionale, desfăşurate prin e-mail, în care elevii au realizat diferite materiale utilizând 
programele din  pachetul Microsoft Office; 

� coordonatorii de proiect au dobândit cunoştinŃe elementare ale aplicaŃiilor de grafică pe 
calculator, o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) şi 
a Internetului, participând la cursuri de perfecŃionare metodică, cursuri în tabere naŃionale de 
informatică; au obŃinut rezultate deosebite cu elevii la concursurile de informatică; au realizat 
pagini web. 

Managementul de proiect: 
Resursele proiectului: 
Resurse umane: câte 25 de elevi, din fiecare şcoală; 
Resurse procedurale: exerciŃiul, explicaŃia, problematizarea, conversaŃia, învăŃarea prin 

cooperare, instruirea programată...; 
Resurse materiale: calculatoare, tablă Smart, videoproiector, ecran de proiecŃie, cameră foto 

digitală; 
Resurse temporale: 4 săptămâni; 
Resurse informaŃionale: Internet, manuale diferite, atlase, hărŃi, ghiduri turistice, dicŃionare, cd-

uri cu diferite prezentări („Bonjour l'Europe – Le guide des jeunes sur l'Europe et l'Union 
européenne”; „Une Europe de la Connaissance”, „Star”...), informaŃii de la agenŃii de turism, mass-
media, informaŃiile de pe Cd-urile de la biblioteca şcolii; 

Resursele spaŃiale: sala de clasă, laboratorul de informatică, biblioteca şcolii; 
Roluri în grup: istoricul; geograful; jurnalistul; economistul; informaticianul. 
Prezentarea activităŃii de grup: Pe parcursul a patru săptămâni, au fost monitorizate/ 

desfăşurate următoarele activităŃi: 
1. s-au format 5 grupe a câte 5 elevi – aleşi pe criteriile: compatibilităŃii între ei şi a 

competenŃei într-un domeniu; fiecărei grupe i s-a atribuit, prin tragere la sorŃi, un oraş european 
(Viena/ Bucureşti/ Constantinopol/ Sibiu/ Roma). 

2. În interiorul fiecărui grup, elevii au negociat rolurile (istoricul, geograful, jurnalistul, 
economistul, informaticianul) şi problemele pe care urma să le studieze fiecare, referitoare la oraşul 
respectiv: 

- informaŃii geografice generale (aşezare, relief, climă, locuitori, activităŃi economice); 
- informaŃii cartografice (hărŃi ale Ńării, planuri ale oraşului); 
- informaŃii referitoare la posibilităŃile de transport (mijloace de transport, orar, costuri); 
- modalităŃi de organizare a excursiei (individual, în grup, agenŃie, cazare etc.); 
- elemente ale vieŃii sociale şi culturale din Ńara respectivă; 
- sistemul de asigurare a bunurilor şi a persoanelor; 
- repere financiare (monedă, rata de schimb, puterea de cumpărare, modalităŃi de plată); 
- obiective turistice care pot fi vizitate; 
- evenimente previzibile în perioada aleasă în oraşul de destinaŃie. 
Pentru obŃinerea acestor informaŃii, elevii au folosit atlase, hărŃi, internetul, informaŃii de la 

agenŃii de turism, mass-media, informaŃiile de pe Cd-urile de la biblioteca şcolii etc.  
Stabilirea standardelor curriculare: 
� Realizarea unor prezentări, cât mai obiective şi mai convingătoare ale unor oraşe europene, 

pe baza tuturor informaŃiilor culese, utilizând tehnicile PowerPoint şi lucrând în echipe; 
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� ÎnvăŃarea interdisciplinară, prin valorificarea conexiunilor care pot fi realizate cu alte 
discipline şcolare (din ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Matematică şi 
ŞtiinŃe ale naturii, Arte); 

� Însuşirea unor cunoştinŃe despre oraşe europene, într-o formă esenŃializată, atractivă şi 
actuală; 

� Utilizarea unor ilustrări cartografice şi grafice intuitive, referitoare la oraşele selectate, 
pentru înŃelegerea realităŃii şi pentru explicarea acesteia. 

Criterii de evaluare: 
� încadrarea în timp: ≤ 10 minute; 
� prezentare liberă: ≥ 25%; 
� tratarea tuturor problemelor recomandate; 
� originalitatea prezentării; 
� utilizarea unor efecte/ tehnici PowerPoint, a unor link-uri, grafice, hărŃi diferite, imagini, 

desene în Paint, filme, sunet..., redactarea... 
Metodele şi standardele de evaluare: 
� Este evaluată contribuŃia individuală a fiecărui elev în cadrul grupului; 
� Este utilizată rubrica PowerPoint (Anexa 1) pentru a evalua prezentările elevilor, dar şi 

criteriile de evaluare stabilite împreună la început: încadrarea în timp: ≤ 10 minute; prezentare 
liberă...; 

� Grupurile sunt structurate în aşa fel încât elevii care au nevoie de sprijin,  să lucreze 
împreună cu elevi care se descurcă singuri. Pe măsură ce elevii lucrau, folosind ghidul de cercetare 
şi lista de adrese sugerate, au fost ajutaŃi în găsirea informaŃiilor necesare şi în tragerea concluziilor. 
Au fost necesare copii tipărite ale unor părŃi relevante din site-urile web, sugerate pentru a ajuta 
elevii care au nevoie de un timp mai lung pentru terminarea sarcinii. 

� Pentru elevii cu probleme de atenŃie/ comportament am găsit alte spaŃii unde să lucreze cum 
ar fi biblioteca, un colŃ mai liniştit al clasei sau le-am permis să folosească căştile. 

Lucrând în echipe, elevii au realizat prezentări, în Power Point, obiective şi convingătoare ale 
oraşelor respective, pe baza tuturor informaŃiilor culese, cele mai bune prezentări fiind premiate. 

Astfel, prin învăŃarea interdisciplinară, materiile de studiu nu au mai avut graniŃe clare; am 
reuşit să-i învăŃăm pe elevi cum să înveŃe, unde să caute informaŃiile relevante, i-am încurajat să 
preia iniŃiativa, să facă prezentări în faŃa colegilor. 
 
Bibliografie: 
1. Cioran, Lucian – „ÎnvăŃarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar”, Editura POLIROM, 

Bucureşti, 2008; 
2. FundaŃia EOS – „Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – suport de curs; CCD Brăila, 2010. 
 
 
 

CU PĂRINłII DE PARTEA MEA NIMIC NU POATE DA GREŞ 
 

Înv. Gabriela Piscanu 
Liceul M. Kogălniceanu 

 
Denumirea proiectului:”Cu părinŃii de partea mea nimic nu poate da greş” 
Durata:  zece luni (septembrie2009-iunie 2010) 
InŃtiator/coordonator  proiect : inv.PISCANU CORNELIA GABRIELA 
Echipa de lucru:  părinŃii şi elevii clasei a-III-a A 
Grup adiacent:   -preşedinte Comitet de părinŃi-Petcu Cătălina                        

        - profesorii care predau la clasă 
        -psiholog, asistenŃi sociali, reprezentanŃi ai DirecŃiei pentru ProtecŃia 
Copilului    
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Scopul proiectului:  
� Cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi şcoală 
� Implicarea părinŃilor în viaŃa şcolii, astfel încât să devină parteneri activă şi 

avizaŃi în educaŃia copiilor; 
� Informarea părinŃilor cu privire la strategiile de cunoaştere a copilului; 
� Crearea de oportunităŃi pentru valorificarea experienŃelor pozitive dobândite de 

părinŃi în educarea copilului. 
Obiective specifice: 

� Dezvoltarea abilităŃilor de comunicare, optimizarea comunicării în triada părinte- 
elev- învăŃător; 
� Consilierea părinŃilor privind problematica educării copiilor; 
� Familiarizarea părinŃilor cu strategii specifice procesului de învăŃământ; 
� Formarea părinŃilor în spiritul ideii de parteneri egali şi responsabili în educaŃia 
micului şcolar; 
� Convingerea părinŃilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi în a 
şcolii în ansamblu; 
� ÎnŃelegerea conceptului de “autoritate parentală”(definire, caracteristici, condiŃii de 
exercitare.) 

Descrierea proiectului: 
Prin activităŃile proiectului,şcoala recunoaşte şi accentuează rolul părinŃilor de 

primi educatori,încercând să-i determine să înŃeleagă că aceasta face mai mult decât o 
simplă instituŃie socială, ea educă şi instruieşte. 

Puncte tari ale aplicării proiectului: 
� PărinŃii îşi vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care ce implică colectivitatea; 
� Va spori încrederea familiei în şcoală; 
� Va spori eficienŃa activităŃilor instructive-educative desfăşurate în şcoală; 
� PărinŃii îşi vor împărtăşi experienŃele şi se vor împrieteni între ei; 
� RelaŃia familie-şcoală se va întări. 
Puncte slabe: 
� Posibil ca unii părinŃi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect; 
� Posibil ca unii părinŃi să se manifeste în mod nedorit. 
Tematica proiectului 
� Cunoaşterea nevoilor copiilor; 
� Comunicarea eficientă; 
� Sprijinirea copilului de către părinŃi în pregătirea lecŃiilor; 
� Petrecerea timpului liber în familie; 
� Autoritatea parentală; 
Etapele proiectului: 
� Realizarea unui studiu  în vederea identificării tipurilor de părinŃi şi a tipurilor de 
copii; 
� Întocmirea proiectului; 
� Organizarea întâlnirilor cu părinŃii; 
� Distribuirea materialelor de informare a părinŃilor; 
� Desfăşurarea calendarului de activităŃi stabilt pentru proiect; 
Evaluare: chestionare, expozitie foto,portofoliul familiei, teste pentru copii şi părinŃi 
Teme dezbătute în cadrul lectoratelor cu părinŃii 
� Ce înseamnă să fii un părinte bun 
� Tipuri de părinŃi, tipuri de copii 
� Timiditatea excesivă 
� Minciuna la copii 
� De ce vin încruntaŃi unii copii la şcoală 
� Familia, o şcoală a dragostei  



 

450 
 

ActivităŃi extraşcolare: 
� Natura –leagănul vieŃii noastre; reguli de protejare a naturii 
� Datini de sărbători: Carnavalul iernii, Ziua lui Mihai Eminescu 
� E ziua ta, măicuŃa mea iubită!-serbare  
� Eu şi familia mea- portofoliul familiei 
� De-a mama, de-a tata şi copiii-joc de rol în vederea aplanarii unor conflicte în familie 
� Să ne cunoaştem judetul-excursie tematică împreună cu părinŃii 
ActivităŃi educaŃionale, metode şi procedee pentru derularea proiectului 
� Masa rotundă cu participarea concomitentă  a părinŃilor şi elevilor 
� Întâlniri individuale şi colective 
� Consilierea copiilor şi părinŃilor aflaŃi în situaŃii dificile 
� Studiul de caz 
� Portofoliul elevului şi al familiei 
� Chestionarele  şi testele pentru copii şi părinŃi 
� Vizite la locul de muncă al părinŃilor 
� Spectacole, serbări, sărbătorirea  zilelor de naştere 
� Seminarii interactive cu teme privind psihologia copilului, strategii de învăŃare, 

disciplinarea sau managementul comportamentelor problematice ale copilului 
� Ziua porŃilor deschise- vizitarea şcolii şi prezentarea ofertei educaŃionale 
    CALENDARUL  ACTIVITĂłILOR: 

Nr. 
crt. 

ConŃinutul acŃiunii Mijloc de realizare Data ParticipanŃi 
 

1 Necesitatea 
parteneriatului 
şcoală- familie 

Referat:”Tipuri de 
părinŃi, tipuri de copii”; 
chestionar părinŃi  

Septembrie 
2009 

Director educativ, 
PărinŃi, 
învăŃători 

2 Ce înseamnă să fii 
părinte bun? 

Masa rotunda Octombrie 
2009 

ÎnvăŃători 
Director, părinŃi 

3 Timiditatea 
excesivă 

Lectorat cu părinŃii 
Întâlnire şi dialog 

Noiembrie  
2009 

ÎnvăŃători, 
părinŃi, psiholog 

4 Datini de sărbători-
colindătorii 

Serbare 
şcolară 

Decembrie 
2009 

înv. , copii 
părinŃi 

5 Lângă mama, 
lângă tata 

Şezatoare 
literară                                                

Ianuarie 2010 Copii, părinŃi 

6 Eu şi familia mea Portofoliul 
familiei 

Februarie 2010 PărinŃi, copii, 
învăŃători 

7 Eziua ta,măicuŃa 
mea 

Serbare la locul de 
muncă al mamelor 

Martie 2010 Mame, învăŃători, 
copii 

8 De ce vin încruntaŃi 
unii copii la şcoală 

Studiul de caz Aprilie 2010 Psiholog, înv., 
părinŃi 

9 De-a mama,de-a 
tata şi copilul 

Joc de rol Mai 2010 PărinŃi, copii, 
învăŃători 

 Să ne cunoaştem 
judeŃul 

Excursie tematică Iunie 2010 ToŃi participantii  

10 Permanent: ”O 
nouă informaŃie, un 
pas în relaŃia cu 
copilul meu” 

Consilierea copiilor şi 
părinŃilor aflaŃi în 
dificultate 

lunar învăŃători 
Psiholog 
PărinŃi  

11 Cum a fost 
împreună? 

Evaluare sub formă de 
chestionare,portofo- 
liul cu lucrări din timpul 
derulării proiectului 

iunie Coordonator 
proiect 
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MOTIVAREA PROIECTULUI 

Orice părinte se întreabă: “Sunt un părinte bun pentru copilul meu?” sau”Ce înseamnă să fii un 
părinte bun?”.Din dorinŃa de a încerca să găsesc răspunsuri la asemenea întrebări s-a născut 
proiectul educaŃional ’’Cu părinŃii de partea mea nimic nu poate da  greş’’, proiect care li se 
adresează în egală măsură părinŃilor, copiilor şi învăŃătorilor. Cercetările au arătat că rata învăŃării 
creşte şi se menŃine ridicată în situaŃiile în  care părinŃii se implică în sprijinirea copiilor prin diverse 
activităŃi acasă. PărinŃii vor aprecia mai bine abilităŃile şi aptitudinile copiilor, problemele şi 
posibilităŃile de rezolvare a acestora în procesul învăŃării. 

Prin activitatea de parteneriat cu părinŃii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. ÎnvăŃându-
i pe părinŃi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacŃiunile şi relaŃiile dintre părinŃi şi 
copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinŃii, şcoala pune bazele unei unităŃi de decizie şi 
de acŃiune între cei doi factori. De asemenea, activităŃile cu părinŃii duc la rezolvarea situaŃiilor- 
problemă, a conflictelor posibile şi a situaŃiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

ÎnvăŃătorul întreprinde activităŃi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor acestora- începe cu 
studierea dosarelor personale, a fişelor de caracterizare psihologică. Organizează colectivul de 
părinŃi: alege comitetul de părinŃi, repartizează atribuŃiile acestora, selectează părinŃii disponibili de 
a participa la viaŃa clasei. Stabileşte un program de activităŃi cu familia: proiectează întâlniri 
individuale şi colective, consultaŃii, adunări ale părinŃilor, mese rotunde, activităŃi 
extracurriculare.Pregăteşte şi conduce şedinŃele cu părinŃii, invită  diferiŃi specialişti, învaŃă părinŃii 
cum să creeze şi să completeze un portofoliul pe o temă dată. MenŃine permanent relaŃii cu toŃi 
părinŃii prin intermediul telefonului, invitaŃiilor, întocmeşte orarul şedinŃelor cu părinŃii. Realizează 
consilierea copiilor şi a părinŃilor aflaŃi în situaŃii dificile. Elaborează comunicări, referate, 
selectează informaŃii şi materiale pentru portofoliul familiei. Elevii şi părinŃii vor fi plasaŃi în situaŃii 
de problemă, de cercetare şi de descoperire, conştientizare a valorilor familiale în corelaŃie cu cele 
general-umame. 

PărinŃii-parteneri educaŃionali 
Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecŃie fizică, afectivă, mentală, morala 

şi socială pentru toŃi membrii ei, dar mai ales pentru copii. RelaŃiile din sfera familiei sunt de tip 
special, având la bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai 
mare forŃă, dar poate deveni si  cea mai vulnerabilă latura a convieŃuirii familiale. Cele mai acute 
probleme educative, culminând cu insuccesul şcolar, se nasc din absenŃa sau ignoranŃa atenŃiei 
părinteşti sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu 
tulburări psihice, consum de alcool, violenŃă fizică şi verbală. 

Implicarea activă a părinŃilor în activităŃile şcolare şi extraşcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat că ei realizează că problemelelor sunt şi ale altor părinŃi, că este util să discute despre 
situaŃiile cu care se confruntă, află căi şi modalităŃi de rezolvare a problemelor. Între unii părinŃi se 
înfiripează relaŃii de încredere şi cooperare, învaŃă să accepte asistenŃa specializată, să ceară ajutor 
atunci când au nevoie. InformaŃiile primite şi abilităŃile dobândite le dau încredere şi competenŃe 
sporite. 

A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi 
susŃinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaŃiilor de astăzi. 

 
Scrisoare  către părinŃi 

 
Dragi părinŃi, 

 
Vă invităm să veniŃi alături de noi pentru a derula programul ”Cu părinŃii de 

partea mea nimic nu poate da greş”.  Împreună vom construi o relaŃie mai bună între 
şcoală şi familie, pentru binele copilului dvs. 
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  Acest program nu-şi propune să substituie clasicile şedinŃe cu părinŃii, dar pe 
lângă acestea este bine să se lucreze şi altfel cu cei care au calitatea de părinte, pentru 
dezvoltarea colaborării şcoală-  

 familie. În timpul întâlnirilor se vor aborda diverse teme, de larg interes   pentru 
dezvoltare şi educarea copilului. 

 
Temele vor fi abordate într-o manieră interactivă, cu pronunŃat caracter aplicativ. 
Succesul copiilor noştri depinde de noi. Vă aşteptăm! 

învăŃătoare 
PISCANU CORNELIA GABRIELA 

 
 
 

INTERDISCIPLINARITATE ÎN STUDIUL STIINłELOR 
LA ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Prof.  Janeta – Violeta Borandă 

Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa 
 

„ Un profesor nu trebuie să dea  răspunsuri, ci impulsuri spre cultură!”                                                                                                                     
                                                                         (Tudor  Vianu) 

 
Conform literaturii de specialitate, cunoaşterea activă, prin acŃiune directă, a lumii 

înconjurătoare, valorificând experienŃa de viaŃă a elevilor, determină stimularea şi satisfacerea 
curiozităŃii ştiinŃifice a copiilor prin întelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat. 
Disciplina ŞtiinŃe ale naturii vizează observaŃia şi percepŃia lumii în întregul său, cu componentele, 
procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăŃatea prin înŃelegere şi aplicare. În acest mod, elevii 
sunt îndrumaŃi să-şi dezvolte cunoaşterea de la investigarea şi explorarea lumii înconjurătoare, către 
reprezentarea unor lumi mai îndepărtate şi mai cuprinzătoare, parcurgând calea de la cunoştinŃe 
preştiinŃifice (subiectivate) la înŃelegerea şi respectarea unor legi universale, deci obiective, prin 
care omul înŃelege şi transformă natura în beneficiul său, la asumarea răspunderii pentru limitarea 
efectelor acŃiunii sale asupra echilibrului natural. 

De aceea, predarea – învăŃarea ştiinŃelor naturii nu se poate rezuma la acumularea de fapte şi 
informaŃii ştiinŃifice care conduc la însuşirea de concepte, ci trebuie avută în vedere raportarea 
copilului la mediul în care trăieşte. Prin urmare, abordarea interdisciplinară a ştiinŃelor naturii se 
poate realiza prin implicarea elevilor în activităŃi multiple de observare, manipulare şi 
experimentare în care aceştia valorifică experienŃa anterioară şi integrează noile informaŃii în 
modele explicative proprii. 

Creativitatea elevilor, spiritul investigativ, pasiunea pentru explorare se pot dezvolta în manieră 
interdisciplinară prin intermediul curriculumului la decizia şcolii, având avantajul de a putea selecta 
conŃinuturile, metodele şi strategiile didactice şi nu în ultimul rând, a suporturilor auxiliare, în 
funcŃie de nivelul elevilor. OpŃionalul devine astfel o ofertă educaŃională flexibilă, care se poate 
adapta în funcŃie de cerinŃe. 

O temă foarte generoasă, care poate fi abordată în manieră interdisciplinară în cadrul unui 
opŃional de ştiinte ale naturii îl constituie APA. OpŃionalul oferă informaŃii, dar şi răspunsuri la 
posibilele întrebări ale copiilor (aflaŃi la vârsta unei mari curiozităŃi!), punând accent pe corelarea 
informaŃiilor şi cunoştinŃelor din diferite domenii (ştiinŃe, artă, religie, etc.). El pune la dispoziŃie 
copiilor atât o bibliografie bogată, impulsionându-i spre lectură, cât şi sprijin în dezvoltarea 
armonioasă a acestora. 

În proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestui opŃional pot fi implicate următoarele arii 
curriculare: matematică şi ştiinŃe, arte, om şi societate, limbă şi comunicare, tehnologii, educaŃie 
fizică şi sport. 
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OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR: cunoaşterea şi înŃelegerea fenomenelor legate de apă, 
importanŃa apei pentru toate fiinŃele vii. 

Obiective  cadru (generale): 
���� stimularea interesului pentru natură şi pentru tot ceea ce aceasta poate oferi omenirii... 
���� dezvoltarea capacităŃii de gândire, exprimare şi de utilizare a tuturor informaŃiilor dobândite 

(din diferite domenii) 
���� formarea şi dezvoltarea unor deprinderi sănătoase în ceea ce priveşte interesul pentru 

protecŃia mediului, în general  şi a apei, în special.  
CONłINUTURI care pot fi abordate, în funcŃie de nivelul elevilor:  
 de unde apa ?????? 
 geografia apelor  
 apa de băut 
 proprietăŃile unice ale apei 
 cum s-au născut Antarctica şi Groenlanda  ? 
 apa – mediu elementar al vieŃii 
 apa şi vieŃuitoarele 
 originea şi adaptarea organismelor  acvatice  
 rolul apei în fotosinteză 
 apa reglează clima 
 cea mai ieftină sursă de energie 
 apa - rezervor de hrană pentru organismele vii 
 apă dulce pentru viitor 
 apa în literatură, religie şi artă 
 lumina vie din ape... 
 poluarea – cauze şi efecte 
 apă curată pentru generaŃiile următoare 
 sporturi pe apă/zăpadă/gheaŃă 
Loc de desfăşurare : 
���� sala de clasă 
���� laboratorul de biologie 
���� cabinetul de fizică 
���� laboratorul de chimie 
���� extraşcolar (inclusiv vizite la diferite obiective: muzee, acvariu, lacurile din Dobrogea, 

Ńărmul Mării Negre,etc) 
Prin propunerea acestui opŃional atragem, totodată, atenŃia elevilor asupra acestei resurse 

naturale, APA, care NU este inepuizabilă, aşa cum s-ar putea crede ...... Astfel, se reactualizează şi 
se corelează unele cunoştinŃe din anii anteriori de şcoală, dar şi din viaŃa cotidiană! Pe lângă imagini 
sugestive, opŃionalul oferă informaŃii, preponderent din domeniul vast al  biologiei, dar şi din alte 
discipline didactice, urmărind să formeze anumite  abilităŃi (de gândire, de exprimare şi de utilitare 
a cunoştinŃelor dobândite), cât şi să stimuleze interesul copiilor pentru NATURĂ şi pentru grija faŃă 
de planeta pe care trăim. 
Bibliografie: 
1. *   *   *   Programa şcolară pentru clasa a treia, ştiinŃele naturii, aprobată prin ordinul ministrului nr. 

5198/01.11.2004, Crişan Alexandru (coord.) – Curriculum şcolar, Ghid metodologic, Bucureşti, MEI, 
ISE, 1996. 

2. Giurgea Doina – Disciplinele OpŃionale Editura Eficient, Bucureşti, 1999.  
3. Manolescu, Marin, Curriculum pentru învăŃământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică, Editura CREDIS a 

UniversităŃii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, pag. 281-337.  
4.  MEN, Consiliul NaŃional pentru Curriculum – Curriculum NaŃional – programe şcolare pentru învăŃământul 

primar, Bucureşti, 1998.  
5. Ghidurile metodice pentru aplicarea programelor în învăŃământul preuniversitar, CNC, Bucureşti, 2001. 
6. Potolea, Dan,   Manolescu, Marin – Teoria şi metodologia curriculumului, Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural, 

Bucureşti, 2006. 
7. Cristea, Sorin, (2002), DicŃionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera EducaŃional, Chişinău. 
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Vin... piticii! 
 

Întregul nostru efort are un singur destinatar: Măria Sa, Copilul. 
El este, entuziast, alături de noi în fiecare zi. A fost alaturi de noi şi în timpul simpozinului, ca să se întreacă, să-şi încerce puterile cu alŃii 

asemenea lui.  
 Copiii s-au întrecut, şi-au demonstrat talentele, ne-au încântat,  

Iar noi... coroniŃe (virtuale) tuturor le-am dat...  
Şi pentru că ViaŃa nu e dreaptă – obişnuiŃi-vă cu ideea (Bill Gates), iată cum se prezintă clasamentul în urma concursului...  

 
TABEL NOMINAL 

CU REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANTI LA EXPOZITIA ORGANIZATA  
LA SIMPOZIONUL INTERNATIONAL “DEZVOLTAREA PERSONALA A ELEVULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV” 

SECTIUNEA “EDUCATIE PLASTICA” 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Cl. Unitatea şcolară Localitatea JudeŃul Titlul lucrării Pre- 
miul 

Coordonatorul 

1. Radu Anamaria 0 G.O.N. NR 52 Constanta Constanta “”Fluturi” I Badiu Iulaiana 
2. Rahaiu Alexandra 0 G.o.n. Eforie Sud Eforie Sud Eforie Sud “Primavara” I Baltag Virginia 
3. Matei Vladut 0 G.O.N. NR. 52 Constanta Constanta “Vaza cu flori” I Gheorghies Neli 
4. Cutaru Andreea   0 G.O.N. NR. 52 Constanta Constanta “Camp cu flori” II Badiu Iulina 
5. Conserent Roxana  0 G.O.N. NR. 52 Constanta Constanta “Vaza cu flori” II Gheorghies Neli 
6. Chiru Catalin 0 G.o.n. Eforie Sud Eforie Sud Eforie Sud “Chipul mamei” II Virginia Baltag 
7. Ghelcioiu David 0 G.O.N. NR. 52 Constanta Constanta “Fluturi” III Badiu Iuliana 
8. Bourhil Yasmine 0 G.O.N. NR. 52 Constanta Constanta Vaza cu flori” III Gheorghies Neli 
9. Andrei Andreea 0 G.o.n. Eforie Sud Eforie Sud Eforie Sud “Primavara si eu” III Virginia Baltag 
10. Tudor Diana 1 Scoala Tudor Arghezi Navodari Constanta “Primavara” I Inst. Rizoiu 

Maria 
11. Oltean Delia 1 Liceul Teoretic Callatis Mangalia Managalia “Iarna” I Inst. Lungu 

Georgeta 
 Retezanu Miruna 1 Scoala nr 12 Constanta Constanta “Fetita cu 

curcubeul” 
I Inst. Cocargeanu 

Anamaria 
12. Trandafir Maria 

Teodora 
1 Scoala Nicolae Tonitza Constanta Constanta “O zi de 

primavera” 
I Inst Caragop 

Chirata 
13. Izot Iulia 1 Liceul Callatis Mangalia Mangalia “La sanius” II Lungu Georgeta 
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14. Radu Ramona 1 Scoala Tudor Arghezi Navodari Constanta “Un copac cu 
flori” 

II Rizoiu Maria 

15. Cocargeanu Vanda 1 Scoala nr. 12 Constanta Constanta “Gradina cu 
flori” 

II Cocargeanu 
Anamaria 

16. Goane Nicolas Costa 1 Scoala Nicolae Tonita Constanta Constanta “Copac Inflorit” II Caragop Chirata 
17. Giuglea Alisa 1 Scoala Nicolae Toniza Constanta Constanta “Zana 

Primavara” 
III Inst. Caragop 

Chirata 
18. Buzan Iulia 2 Scoala Dan Brabilian Constnata Constanta “Natura prietena 

mea” 
I Varsami Nicoleta 

19. Florea Oana 2 Colegiul National Pedagogic 
Constantin Bratescu 

Constanta Constanta “In poiana” I Tunaru Tatiana 

20. Bojocea Adina 2 Scoala Tudor Arghezi Constanta Constanta “Ghiocei” I Suta Maria 
21. Ocraim Teodora 2 Colegiul National Pedagogic 

Constantin Bratescu 
Constanta Constanta “O zi de 

primavara” 
I Mustafa Laura 

22. Paun Laur 2 Scoala Agigea Agigea Constanta “Primavara” I Della Sultana 
23. Neagoe Lorena 2 Scoala Tudor Arghezi Navodari Constantta “Ghiocei” II Sula Maria 
24. Tugeanu Razvan 2 Colegiul National Pedagogic 

Constantin Bratescu 
Constanta Constanta “Planeta Marte’ II Tunaru Tatiana 

25. Moldoveanu Mihai 2 Colegiul National Pedagogic 
Constantin Bratescu 

Constanta Constanta “La pescuit” II Mustafa Laura 

26. Zaif Ariana 2 Scoala Dan Barbilian Constanta Constanta “Covorul” II Varsami Nicoleta 
27. Martinescu Andrei 2 Colegiul National Pedagogic 

Constantin Bratescu 
Constanta Constanta “Planeta Jupiter” II Mustafa Laura 

28. Crintea Ionut 2 Scoala Agigea Agigea Constanta  III Della Sultana 
29. Iliescu Alina 2 Colegiul National Pedagogic 

Constantin Bratescu 
Constanta Constanta “Copacul 

inflorit”`` 
III Tunaru Tatiana 

30. Ianus Marina 2 Scoala Dan Barbilian Constanta Constanta “La mare” III Varsami Nicoleta 
31. Luca Denisa 2 Scoala Salcea Salcea Suceava “Contrast de 

iarna” 
III Holenciuc 

Verona 
32. Vlad Andrei Chitu 3 Sc. Dan Barbilian Constanta Constanta “La tara” I Inv. Cuica 

Monica 
33. Alexandru Raul 3 Liceul de Arta Sabin Panta Resita Resita “Prietenii naturii 

in drumetie” 
I Inst. Bobescu 

Niculina 
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34. Boboc Maria 3 Sc. Marin Sorescu Constanta Constanta “La scoala” I Inst. Serbuta 
Elena 

35. Caraman Maria 3 Sc. Constantin Brancoveanu Constanta Constanta “La tara” I Giugica Tudora 
36. Zemeh Ana 3 Scoala Spectrum Constanta Constanta “Pe malul marii” I Elabed Adriana 
37. Livadarui Fernando 3 Scoala Spectrum Constanta Constanta “”Vapoare” I Ionescu Iuliana 
38. Filiman Valentin 3 Liceul de Arta “Sabin Panta” Resita Resita “Parcul, gradina 

scolii” 
II Bobescu 

Niculina 
39. Puscasu Radu 3 Scoala Dan Barbilian  Constanta Constanta “Ghiocei” II Ciuca Fevronia 
40. Taranu Costin 3 Scoala Constantin 

Brancoveanu 
Constanta Constanta “Planeta 

Copilariei” 
II Giugica 

TUDORA 
41. Bratu Lavilana 3 Scoala Nicolae Soresci Constanta Constanta “Dreptul la carte” II Serbuta Elena 
42. Chicheanu Ana 3 Scoala  Spectrum Constanta Constanta “La mare” II Elabed Adriana 
43.  Chneg Liang Eduard 3 Scoala Spectrum Constanta Constanta “ Vapoare pe 

mare” 
II Ionescu Iuliana 

44. Pariza Cosmin 3 Liceul teoretic Mihail 
Kogalniceanu 

Constanta “Minunatul 
univers” 

II Piscanu Gabriela 

45. Manea Elena 3 Scoala M. Sorescu Constanta Constanta “Vaza cu flori” III Serbuta Elena 
46. Filip Antonia 3 Liceul de Arta “ Sabin Ponta” Resita Resita “Prietenii naturii 

pe muntele 
Semenic” 

III Bobescu Iuliana 

47. Alexandru Iris 3 Scoala Dan Barbilian Constanta Constanta “Vaza cu flori” III Cuica Fevronia 
48. Gheorghe Cristian 3 Scaola Spectrum Constanta Constanta “Litoralul” III Elabed Adriana 
49. Viniteanu Laurentiu 3 Scoala Spectrum Constanta Constanta “Vapoare pe 

mare” 
III Ionescu Iuliana 

50. Chiriac Andreea 3 Liceul teoretic Mihail 
Kogalniceanu 

Constanta “Furia naturii” III Piscanu Gabriela 

51. Chiocaru Cristina 
Olimpia 

4 Liceul teoretic Ioan Cotovu Hrasova Harsova “Crizanteme” I Dogaru Aneta 
Nicoleta 

52. Gica Miruna 4 Scoala Tudor Arghezi  Navodari Constanta “ la joaca” I Rizoiu Aurelia 
53. Cobzaru Alina 4 Scoala Tudor Arghezi Navodari Constanta “Primavara” I Dascalu Mariana 
54. Ungureanu Victor  4 Liceul de Arta Marin Sorescu Craiova  Dolj “Jocurile iernii” I Dascalu Radu 
55. Topliceanu Ioana 4 Scoala Dan Barbilian Constanta Constanta “In Cosmos” I Rupesac 

Ecaterina 
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56. Dascalu Andreea 4 Scoala S.A.M. Vernesti Buzau “OZN-ul musafir I Ivascu Ana 
57. Ilie Valentin 4 Scoala S.A.M. Vernesti Buzau “Astro” I Ivascu Ana 
58. Grosu Razvan 4 Scoala S.A.M. Vernesti Buzau “Rechinul Ricki” I Ivascu Ana 
59. Costea Andreea 4 Scoala S.A.M. Vernesti Buzau “Micii artisti” I Ivascu Ana 
60. Narcis Stefan 4 Scoala Spectrum Constanta Constanta “Primavara” I Rusu Elena 
61. Carjalui Cristina 4 Liceul Sportiv Nicolae Rotaru Constanta Constanta “Clovnul” I Ochiulet Cristina 
62. Nicola Marco 4 Scoala Dan Barbilian Constanta Constanta “In Cosmos” II Rupesac 

Ecaterina 
63. Mesu Stefan 4 Scoala Tudor Arghezi Constanta Constanta “Primavara” II Rizoiu Aurelia 
64. Izmail  Jaklin 4 Scoala Tudor Arghezi Constnata Constanta “Primavara” II Dascalaşu 

Mariana 
65. Furtuna Aura 4 Liceul teoretic Ioan Cotovu Harsova Harsova “Toamna” II Dogaru Aneta 
66. Mitrica Stefania 4 Liceul de Arta Marin Sorescu Craiova Dolj “Florile bunicii” II Dascalu Radu 
67. Coman Ioana 4 Liceul Sportiv Nicolae Rotaru Constanta Constanta “Leul” II Ochiulet Cristina 
68. Carcu Ramona 4 Scoala S.A.M Vernesti Buzau “Lacrimi de 

bucurie” 
II Ivascu Ana 

69. Banu Gheorghe 4 Scoala S.A.M Vernesti Buzau “Terra Casa mea” II Ivascu Ana 
70. Betivu Dorela 4 Scoala S.A.M Vernesti Buzau ”Scoby Doo” 

 
II Ivascu Ana 

71. Gheorghe Izabela 4 Scoala S.A.M Vernesti Buzau “Papagalul Paco II Ivascu Ana 
72. Floroiu Gheorghe 4 Scoala S.A.M Vernesti Buzau  II Ivascu Ana 
73. Milea Malina 4 Liceul Sportiv Nicolae Rotaru Constanta Constanta “Lebada” III Ochiulet Cristina 
74. Ion Adina 4 Scoala Dan Barbilian  Constanta Consanta “Cosmos” III Rupesac 

Ecaterina 
75. Ianos Mariana 4 Scoala Tudor Arghezi Navodari Constanta “Ghiocei” III Dascalasu  

Mariana 
76. Voicu Irina 4 Liceul teoretic Ioan Cotovu Harsova Harsova “Plopi” III Dogaru Aneta 
77. Bica Bogdan 4 Liceul de Arta “M. Sorescu ‘’ Craiova Dolj « La derdelus » III Dascalu Radu 
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TABEL NOMINAL 
CU REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANłI LA EXPOZIłIA ORGANIZATĂ  

LA SIMPOZIONUL INTERNAłIONAL DEZVOLTAREA PERSONALA A ELEVULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV 
SECłIUNEA ABILITĂłI  PRACTICE 

 
Nr. 
crt. 

Numele si prenumele elevului Clasa  Unitatea scolara Localitatea  Judetul  Titlul lucrarii Premiul acordat Numele 
coordonatorului 

78. Caluian Alexia 0 GrădiniŃa cu orar 
normal nr. 52 

ConstanŃa  ConstanŃa  Felicitare pentru mama I Sarica Teodora 

79. Ispas Florin 0 GrădiniŃa cu orar 
normal 

Eforie Sud ConstanŃa  La mare I Baltag Virginia 

80. Buta Mihai 0 GrădiniŃa cu orar 
normal 

Eforie Sud ConstanŃa  La mare I Baltag Virginia 

81. Traşcă  Alexia 0 GrădiniŃa cu orar 
normal 

Eforie Sud ConstanŃa La mare I Baltag Virginia 

82. Arghir Ana Maria 0 GrădiniŃa cu orar 
normal nr. 52 

ConstanŃa  ConstanŃa  Felicitare pentru mama II Sarica Teodora 

83. Vrinceanu Liviu 0 GrădiniŃa cu orar 
normal 

Eforie Sud ConstanŃa Primăvara  II Baltag Virginia 

84. Samson Iulia 0 GrădiniŃa cu orar 
normal 

Eforie Sud ConstanŃa  Primăvara II Baltag Virginia 

85. Mircea  Bianca  0 GrădiniŃa cu orar 
normal nr. 52 

ConstanŃa  ConstanŃa  Felicitare pentru mama III Sarica Teodora 

86. Filip Cristian 2 Şcoala cu clasele I-
VIII 

Salcea  Suceava   I Holinciuc  
Verona 

87. Dragomir Miruna 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Nicolae 
Tonitza” 

ConstanŃa  ConstanŃa  Tablou de primăvara I Babaşcu Elena 

88. Onica Elena 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Tudor Arghezi” 

Navodari  ConstanŃa Copac înflorit I Rizoiu Maria 

89. Militaru  Ana  2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Adrian 
Rădulescu” 

Murfatlar  ConstanŃa Flori  I Păscălin 
Daniela 

90. Vatamanu Andrei 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Avram Iancu”  

Timişoara  Timişoara  Hora  românească II Vărşăndan 
Maria  
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91. Perju Roberto 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Avram Iancu”  

Timişoara  Timişoara  La arat II Vărşăndan 
Maria 

92. Calvan Iulia 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Avram Iancu”  

Timişoara  Timişoara  Floarea hărniciei II Vărşăndan 
Maria 

93. Domita  Claudiu 2 Şcoala cu clasele I-
VIII 

Salcea  Suceava  Flori  II Holinciuc  
Verona 

94. Ion Margareta Cristina 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Nicolae 
Tonitza” 

ConstanŃa  ConstanŃa  MărtŃişoare  II Babaşcu Elena 

95. Ion Andrei Costin 2 Şcoala cu clasele I-
VIII “Nicolae 
Tonitza” 

ConstanŃa  ConstanŃa  MărŃişor  II Babaşcu Elena 

96. Suta Maria Emanuela 3 Şcoala cu clasele I-
VIII “Tudor Arghezi” 

Năvodari ConstanŃa Coş  cu flori I Su Ńă Maria 

97. Paraschiv Andreea 3 Şcoala cu clasele I-
VIII ”Constantin 
Brâncoveanu” 

ConstanŃa  ConstanŃa  Pe  mare I Giugică 
Tudora 

98. Manea Elena 3 Şcoala cu clasele I-
VIII “Marin Sorescu” 

ConstanŃa  ConstanŃa  Vază cu flori III ŞerbuŃă Elena 

99. Fillip Antonia 3 Liceul de artă “Sabin 
PăuŃa” 

ReşiŃa  Caraş 
Severin 

Prietenii  naturii pe 
muntele Semenic 

III Bobescu 
Niculina 

100. Stanciu Alexandra 4 Şcoala cu clasele I-
VIII ”Tudor Arghezi” 

Năvodari  ConstanŃa Primăvara  I Rizoiu 
Aurelian 

101. Nicolae Ramona 4 Colegiul  NaŃional 
Pedagogic 
“Constantin Brătescu” 

ConstanŃa  ConstanŃa  Flori   I Radu Laura 

102. Popa Andrei 4 Colegiul  NaŃional 
Pedagogic 
“Constantin Brătescu” 

ConstanŃa  ConstanŃa  DecoraŃiuni  I Radu Laura 

 
Urmează să-i aplaudaŃi! ... 

Laude... copii şi profesori, 
Cu toŃii meritaŃi! 
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ANALIZA CHESTIONARELOR DE EVALUARE A CELEI DE-A TREIA EDIłII A 
SIMPOZIONULUI 

 
Prof. Daciana Călin 

Liceul cu Program sportic ConstanŃa 
 

Număr total de cadre didactice înscrise cu lucrări 210 
Număr total de lucrări înscrise: 
Număr total de cadre didactice participante la atelierele de lucru: 
Număr total de chestionare completate: 

162 
89 
76 

  
 
Motto: Privim înapoi cu mândrie. Privim înainte cu speranŃă. Privim în sus cu credinŃă. 
 
 Privim înapoi cu mândrie... 
 
 Prezentăm sub forma unui Index ceea ce participanŃii au apreciat ca puncte tari ale 
activităŃii desfăşurate de-a lungul întregii zile de 27 februarie 2010. 
 
Index... 
 
abilitatea de a prezenta succint lucrările inspirate din experienŃa didactică 

proprie 
abordarea interdisciplinară managementul timpului şi al resurselor 
activităŃile adiacente simpozionului mijloacele materiale necesare prezentării 
actualitatea temelor abordate* moderatorii 
analiza noutatea  
aşteptările împlinite obiectivitatea 
atmosfera relaxată, propice exprimării 
opiniilor 

oportunităŃile pentru dezvoltarea profesională 

atractivitatea organizarea evenimentului 
cadrele didactice experimentate şi entuziaste originalitatea în concepŃie şi prezentare 
cadrul optim pentru desfăşurarea activităŃii  parteneriatele iniŃiate cu alŃi colegi prezenŃi 
calitatea comunicărilor prezentate  participarea de înaltă Ńinută a colegilor de 

peste hotare 
caracterul practic, aplicativ pragmatismul organizatorilor 
caracterul ştiinŃific pregătirea participanŃilor 
colaborarea dintre colegi preocuparea pentru depăşirea limitelor 
complexitatea prezenŃa reprezentanŃilor Ministerului 

EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
comunicarea ca “stare de bine” prezentările clare, structurate ale colegilor 
concizia prezentărilor prezentările incitante ale invitaŃilor 
cooperarea prieteniile care s-au fundamentat sau 

consolidat  
corectitudinea profesionalismul 
creativitatea colegilor proiectele desfăşurate de către colegi 
cunoaşterea activităŃii din alte judeŃe şi 
Ńări 

punctualitatea 

dăruirea profesională realizarea obiectivelor propuse 
deschiderea către domenii de pionierat relevanŃa tuturor componentelor 
deschiderea către oameni respectul pentru celălalt, pentru opinia sa 
dialogul fructuos din pauze responsabilitatea asumării rolurilor 
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diversitatea temelor abordate rigoarea în desfăşurarea programului 
documentarea pentru temele abordate schimbul de experienŃă, de bune practici 
eficienŃa tuturor activităŃilor desfăşurate seriozitatea  
exemplele de bune practici  sinteza  
experienŃa didactică impresionantă colegilor socializarea 
implicarea spectacolul de înaltă Ńinută susŃinut de către 

elevi  
inovaŃia didactică spiritul de echipă 
interactivitatea din cadrul secŃiunilor studiile de caz relevante 
interesul participanŃilor temele de interes 
învăŃarea unor lucruri noi timpul bine dozat 
lărgirea orizontului profesional umorul 
 
*Notă: Componentele subliniate apar menŃionate de mai mult de cinci ori. 
 
 
 Ataşăm şi ceea ce ar putea fi o Erată, adică ceea ce colegii noştri au menŃionat ca punctele 
slabe, de care vom Ńine cont în pregătirea ediŃiei următoare a simpozionului... 
 
 
Erată... 
 
AbsenŃa reprezentanŃilor autorităŃilor publice locale; 
AbsenŃa unei activităŃi de tip “spargerea gheŃii”, la debutul lucrului pe secŃiuni; 
Absenteismul masiv* în prima parte a zilei, la lucrările în plen ; 
Au lipsit mulŃi dintre autorii de comunicări înscrişi, mai ales acolo unde lucrarea are doi 
autori; 
CâŃiva colegi (4) susŃin că timpul alocat prezentării este insuficient ; 
Debutul târziu al activităŃii pe secŃiuni; 
Numărul mare de lucrări din cadrul unei secŃiuni; 
Depăşirea timpului alocat pentru prezentarea fiecăruia ; 
Durata foarte mare a întregii activităŃi, care devine o probă de rezistenŃă, un maraton, 
mai ales pentru colegii care vin de la distanŃe mari şi nu au avut timp pentru odihnă;  
Este necesar mai mult timp pentru dezbatere, pentru dialog; 
Încă mai există colegi care... nu ştiu “să-şi vândă marfa”; 
Momente plictisitoare, atunci când unii colegi au prezentat elemete de natură teoretică, nu 
au avut suport vizual pentru prezentare sau... au citit ; 
Partea tehnică a funcŃionat cu dificultate, iar boxele pentru calculator au lipsit – în cadrul 
unui atelier; 
Se impune o selecŃie prealabilă riguroasă, metodică şi ştiinŃifică, a lucrărilor înscrise la 
simpozion; 
 
*Notă: Componentele subliniate apar menŃionate de mai mult de cinci ori. 
             
 

MulŃumim mult pentru obiectivitate şi sinceritate! 
Ne sunteŃi de mare ajutor pentru a ridica standardele de calitate ale simpozionului. 
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Privim înainte cu speranŃă... 
 
 Răspundem cu mare drag la întrebările Dumneavoastră! 
 
 
Ne mai vedem şi la anul, nu-i aşa? Răspuns: Cel mai greu este să treci de ediŃia a 

treia ca să consolidezi tradiŃia! Cum am 
trecut împreună cu bine pragul, vă aşteptăm 
la ConstanŃa anul viitor pentru o nouă ediŃie a 
simpozionului. 

Când ne vom revedea? 

Va deveni o tradiŃie, în preajma zilei de 1 
Martie, acest simpozion? 

Răspuns:  Este deja o tradiŃie; are legătură cu 
aniversarea A.Î.I.C.! PuteŃi rezerva de pe 
acum ultima sâmbătă din luna februarie 2011 
pentru simpozion. 

Când ne vedem în anul 2011? 

Ce temă va avea simpozionul de anul viitor? R: Deoarece s-a dovedit productivă, păstrăm, 
deocamdată, tema. Este posibil să  facem 
unele modificări la structura sesiunilor. 

De ce ne întâlnim o singură dată pe an? R: Simpozionul a fost şi va rămâne un 
eveniment anual, respectând principiul puŃin 
şi (foarte) bun. Membrii A.Î.I.C. se revăd 
periodic – întâlniri de lucru, expoziŃii, lansări 
de carte, sărbătorirea unor evenimente din 
viaŃa organizaŃiei sau a membrilor acesteia, 
participarea la activităŃi ale partenerilor 
noştri... Mai întâi sărbătorim primăvara şi 
aniversarea asociaŃiei, apoi ne vedem pentru 
pregătirea Congresului AGIRo, apoi Ziua 
ÎnvăŃătorului... 

Ce alte activităŃi organizaŃi? 
Când se va desfăşura următoarea activitate?  

Ce teme vor fi puse în discuŃia Congresului 
AGIRo din acest an? 

R: Este greu de prevăzut în acest moment, 
datorită contextului social şi politic frământat 
pe care îl trăim. 

De ce au participat atât de puŃini profesori? R: Luând în calcul recunoaşterea statutului de 
profesor pentru învăŃământul primar, 
observăm că au fost prezenŃi... foarte mulŃi 
profesori. Colegii noştri care lucrează în 
gimnaziu, liceu şi în învăŃământul universitar 
au început să devină o prezenŃă constantă în 
cadrul simpozionului, fapt care ne bucură. Cu 
siguranŃă că anul viitor vor fi mult mai mulŃi 
datorită bunei reputaŃii profesionale a 
evenimentului. 

De ce sunt alături de noi, fizic, doar colegii 
din Republica Moldova?  

R: Dragii noştri colegi au fost purtaŃi către 
ConstanŃa de entuziasm, de marea dorinŃă de 
a fi împreună şi pentru a transmite un mesaj. 
Au ignorat costurile imense pentru bugetul 
unui profesor, oboseala drumului şi faptul că 
şi-au lăsat familiile, copiii singuri. 

AŃi fi de acord să organizăm un simpozion în 
colaborare cu învăŃătorii şi profesorii din 
Chişinău? 

R: Ar fi o frumoasă provocare pentru toŃi şi, 
cu siguranŃă, o mare împlinire! Când ne 
apucăm de lucru? 

Cum aŃi reuşit să rezolvaŃi în timp optim 
totul? 

R: Cineva a scris în chestionar Bravo, 
Echipă! Întotdeauna valoarea unei echipe este 
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Când reuşiŃi să le faceŃi pe toate? Pe fundal e 
o muncă titanică! 

mai mare decât valorile însumate ale 
indivizilor care o constituie, iar noi avem în 
echipă atâŃia oameni valoroşi! Ar mai fi 
entuziasmul, altruismul, lipsa aşteptării unei 
recompense şi credinŃa că este modul nostru 
de a schimba în bine o bucăŃică de lume. 

Cum putem să participăm şi noi la 
organizare? 

R: Oricine oferă o mână de ajutor, este gata 
să facă mici sacrificii şi vrea să-şi testeze 
limitele este bine venit! Este suficient să o 
contactaŃi pe doamna Ecaterina Rupesac, 
preşedintele asociaŃiei. Vă aşteptăm pe toŃi 
cei care doriŃi! Locuri nenumărate! 

Pot să particip şi eu la organizarea următoarei 
ediŃii a simpozionului? 
CâŃi oameni pot fi cooptaŃi înt-o asemenea 
activitate? 
Cum vă simŃiŃi acum, când se apropie 
sfârşitul acestei ediŃii? 

R:  ObosiŃi, optimişti, fericiŃi... Suntem foarte 
mândri de colegii noştri, de noi! Atât timp cât 
creştem frumos de la an la an, cât menŃinem 
ridicate standardele profesionale, menirea 
nostră este confirmată. 

Cum priviŃi contribuŃia noastră la acest 
simpozion? 

Cercetarea? Da, este un domeniu la care ar trebui să 
reflectăm mai mult timpul de până la a patra 
ediŃie a simpozionului. Şi să şi facem ceva! 

De ce nu publicati în mass-media impresii 
post-acŃiune?  

Au apărut informaŃii despre eveniment în 
timpul desfăşurării sale şi după încheiere. E 
drept că se poate mai bine, de aceea ne vom 
strădui mai mult! 

Când vor apărea lucrările tipărite? Sperăm să intraŃi în posesia lucrărilor până la 
sfârşitul lunii august. 

Se folosesc sugestiile participanŃilor pentru 
activităŃile următoare? 

Sugestiile Dumneavoastră sunt foarte 
importante pentru noi! Ne străduim să 
eliminăm neîmplinirile şi chiar ne reuşeşte...  

Quo vadis, scolis? (Radu Dascălu) R: Dacă-i vorba de oamenii şcolii, şcoala face 
ceea ce facem noi. Dacă-i vorba de ancorarea 
în realitatea socială a şcolii, atunci... De aici 
începe Povestea fără de sfârşit...  

 
 

Privim în sus cu credinŃă... 
 
 Iată, mărgăritare înşirate pe aŃă, gândurile Dumneavoastră la sfâşitul zilei... 
 
  

Simpozion 
 cadre didactice 
 comunicare, cunoaştere, dezvoltare 

valorizare, valorificare 
experientă 

              Simpozionul 
              interesant, instructiv, 
              relaxeză, socializează, îmbogăŃeşte, 
              pentru sute de învăŃători –  
              diamant 

Este al treilea an când particip şi-mi doresc să găsesc resurse pentru a participa şi anul viitor. 
Împărtăşirea experienŃei cu ceilalŃi din breaslă, formularea întrebărilor care mă frământă îmi dau 
satisfacŃia muncii. 

 Am participat pentru prima dată la un simpozion educaŃional şi... Ne educăm pentru a educa! 
Suntem mult mai creativi! Felicitări!!! (Cecilia Macri, Bucureşti) 
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ÎnvăŃătorul este cel care contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea psihică a copilului. 
Succesul este asigurat de dăruirea, talentul, creativitatea celui care seamănă acestă sămânŃă care 
va rodi bogat mai târziu. 

Ghiocelul prevesteşte primăvara, simpozionul ăprevesteşte schimbările pe care le vom face 
pentru a putea, cu adevărat, să stimulăm creativitatea copiilor. 

O experienŃă plăcută! ÎnvăŃăm de la alŃii! 
Problemele pe care le confruntăm în activitatea didactică devin din ce în ce mai profunde şi 

mai diverse. 
ÎnvăŃăm, dar uneori nu putem să aplicăm – lipsa practicii pedagogice. 

 O experienŃă plăcută şi foarte înteresantă! Întotdeauna avem câte ceva de învăŃat. Deşi este o 
zi mohorâtă, am plecat cu zâmbetul pe buze de la activitate! 

Dascălul – modelatorul sufletelor! 
Felicitări! Purete de muncă să avem! 
O experienŃă plăcută şi foarte interesantă! 
Dacă un copil trăieşte în dragoste, în acceptare, el învaŃă să găsească binele din lume. 
Orice întâlnire, de orice fel, e benefică oricărui participant. 
Te educi ascultându-i pe alŃii asemenea Ńie! 
Inedit şi impresionant. 
Originalitate şi creativitate. 
ExperienŃă plăcută, cooperare şi atmosferă de lucru într-o ambianŃă creatoare. 
M-am simŃit foarte bine, cu noi cunoştinŃe asimilate şi o nouă experienŃă socială. łineŃi-o tot 

aşa! E admirabi! 
MulŃumesc că mi-aŃi oferit ocazia să pot învăŃa, iar ce am învăŃat mă ajută în carieră. 
Să ne revedem şi anul viitor! 
Omul cât trăieşte învaŃă! Am învăŃat câte ceva de la fiecare coleg şi acest lucru m-a bucurat 

foarte mult. 
Bravo! Succese tuturor! Succese tuturor participanŃilor! 
ExperienŃa de azi a fost una de excepŃie datorită oamenilor pe care i-am cunoscut şi de la care 

am avut de învăŃat. 
O experienŃă benefică pentru participanŃi. Propun reluarea ei anuală, mai ales că există deja o 

tradiŃie în acest sens. 
Ce să spun? Mi-a plăcut şi voi participa şi pe viitor, de câte ori voi putea. 
Felicitări pentru buna organizare! Mult succes în continuare în cariera didactică! 
Felicitări organizatorilor! Foarte multă muncă s-a depus pentru organizarea acestui 

simpozion. 
Să schimbăm idei e un câştig pentru fiecare dintre noi.   
A fost o experienŃă de neuitat, chiar dacă ne-a Ńinut departe de îndatoriri şi de cei dragi 

întreaga zi! 
Sunt fericită că am ales să vin la acest simpozion! 
Tot timpul avem de învăŃat! 
O experienŃă plăcută din care voi selecta ceea ce mi-a stârnit interesul. 
O experienŃă interesantă; am avut parte de momente plăcute, cu multe informaŃii utile, pe care 

le voi aplica la clasă. 
DorinŃă de cunoaştere, de implicare, de reflecŃie! Parfum de sărbătoare?! Chipuri măcinate de 

gânduri. Suntem aici cu sufletul! Vă dorim un an bun, cu multă linişte şi bani pe măsura efortului 
depus la catedră! 

Sper să pot veni şi la ediŃiile viitoare, deoarece am ascultat atât de multe lucruri folositoare. 
Mi-a plăcut mult activitatea de astăzi, am avut ce învăŃa! 
Cu siguranŃă voi aplica la clasă câte ceva din experienŃa colegilor. 
De aceea avem numai două urechi si-o gură, ca să ascultăm mai mult şi să vorbim mai puŃin. 
Orice activitate de acest gen, mai ales cea de astăzi, mă provoacă la autodepăşire. 
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Dacă am transforma fiecare experienŃă didactică într-o perlă, putem fi siguri că astăzi, în 
pragul lui MărŃişor, am plecat cu un şirag strălucitor. 

România – Moldova – colaborare eficientă! 
Felicitări! Felicitări! Felicitări! 
MulŃumesc pentru oportunitatea de a-mi exprima ideile. Le văd astfel măsura, valoarea, 

dându-mi seama că mai am de învăŃat. 
O experienŃă plăcută, din care am plecat mai creativă. 
Felicitări tuturor participanŃilor la activitate! 
O primă experienŃă – plec mult mai bogată! 

 Ca să devii dascăl e nevoie să parcurgi nişte ani de studii de specialitate, dar pentru a deveni 
un dascăl bun e nevoie de dăruire, de formare continuă, de optimism pedagogic, de deschidere la 
nou şi, nu în ultimul rând, de dragoste faŃă de copii... 
 Plec mai bogată sufleteşte şi profesional împărtăşind experienŃele colegilor şi totodată cu idei 
noi pentru desfăşurarea unor activităŃi viitoare. 
 Aş parafraza-o pe colega de la Chişinău: cuvintelor goale să le fie srâmt, iar gândurilor 
frumoase – larg! 
 Sunt puŃin obosită, dar mai luminată, mai bogată... 
 Bucuria de a cunoaşte experienŃe noi vine odată cu primul pas în a te perfecŃiona. 
 Vâna creatoare a învăŃătorului nu se va epuiza nicicând. Sunt frustrată puŃin pntreu 
exprimarea colegilor mei. Vă mulŃumim pentru ospitalitate! Vă iubim! 
 Mi-a făcut plăcere să particip. Ziua de azi este un câştig! (Mirela CăpăŃînă, ConstanŃa) 
 Cadrul didactic însuşi, prin activitatea sa, trebuie să constituie un model de om creativ, căci 
elevii vor încorpora în propriul mod de a fi ceea ce vor învăŃa de la el. 
 Întâlnirea colegilor noştri de peste hotare ne bucură şi ne îmbogăŃeşte trăirile sufleteşti. 
 Schimburile de idei şi de păreri nu ne îmbogăŃesc numai experienŃa, ci ne ajută să proiectăm şi 
alte viziuni asupra activităŃii noastre de acum încolo. MulŃumim organizatorilor că ne-au dat 
posibilitatea să plecăm de aici cu atâta bogăŃie în suflete! 
 Schimb real de experienŃe. 

Felicitări pentru organizare! 
Bine! Foarte bine! Excelent! 

  Un maraton al răbdării în prima parte; a doua parte a fost productivă. 
 Sunt mândră şi mă bucur că am participat la acest simpozion! Sper ca materialele prezentate 
să fie binevenite pentru cadrele didactice şi implementate în practică. Vă mulŃumim şi vă dorim noi 
realizări! 
 

Bucurati-vă de soare, 
bucuraŃi-vă de ghiocei, 
bucuraŃi-vă de frumoasele zile ale primăverii 
şi primiŃi cu drag 
MărŃişorul din suflete noastre! 

Zi plină,  
Zi lumină, 
Zi-le şi altora 
Lângă noi să vină! 

 
 

Nimeni nu poate face totul, dar oricine poate face ceva! 
Eu când vreau să educ, educ! (Radu Dascălu, Craiova) 

 
Dă-mi, Doamne, 

putere să schimb ceea ce pot schimba, 
răbdare să accept ceea ce nu pot schimba 
şi înŃelepciune să aleg între cele două! 
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