


1 
 

ASOCIAȚIA INVĂȚĂTORILOR SI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI 

 

Coordonator volum 

Prof. Ecaterina Rupesac 

 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA PERSONALÃ A COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

EDIȚIA A V-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANȚA 

25 FEBRUARIE 2012 

 



2 
 

ASOCIAȚIA INVĂȚĂTORILOR SI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI (AIIC) 

 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL  

 

“DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV” 

 

EDIȚIA A V-A 

25 FEBRUARIE 2012 

 

PROGRAM 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "I. N. ROMAN" CONSTANȚA 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "I. N. ROMAN" CONSTANŢA 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 
9.00 – 9.45 – Invitaţii  au cuvântul! 
 Reprezentantul Consiliului Judeţean 

 Reprezentantul Primăriei 
 Prof. Constantin Gabriela, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Constanţa; 

 Prof. Doinița Sîrbu – inspector şcolar pentru învăţământul primar la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Constanţa; 

 Prof. Ingrid Rădulescu – inspector şcolar pentru învăţământul primar la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Constanţa; 

 Prof. Dr. Andreea  Artagea– director al Casei Corpului Didactic Constanţa;  

 Prof. Alina Dimitriev – director al Şcolii cu clasele I –VIII „Dan Barbilian” Constanţa;  

 Profesor Ecaterina Rupesac – preşedintele AIIC Constanţa. 

 

 

   9.45 – 10.00-  Pauză  

 

  10.00 – 10.30-  Recunoștință oamenilor de valoare ai școlii constănțene 
 Moment festiv: Înmânarea de plachete unor pensionari activi în Asociația Învățătorilor și 

Institutorilor Constănțeni; 

-  Prof. univ. dr.Olga Duţu; 

-  Înv. Giugică Tudora;  

-  Înv. Boer Siminica; 

-  Prof. Dudă Ion; 

-  Prof. Badea Dumitru. 

 
  10.30 – 11.30 Formarea continuă cu dascăli de marcă ai școlii constănțene 

 

 Prof. univ. dr. Olga Duțu – Repere fundamentale - centenarul Spiru Haret 

  Prof. univ. dr. Mirela Constandache, Universitatea „Ovidius”Constanţa, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; 

 Lector univ. dr. Doina Mihalaşcu - Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele educaţiei; 
 

11.30 – 12.00-  Pauză (Deplasare de la Biblioteca Județeană      „I. N. Roman” la Școala cu clasele I-

VIII nr. 28 „Dan Barbilian”) 
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ŞCOALA "DAN BARBILIAN" CONSTANŢA 
 

12.00 – 12.30 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers 

didactic creativ- tema „Floarea sănătății”-  cu lucrările elevilor 

 

12.30 – 13.00 – Pauză de prânz 

13.00- 14.30- Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

14.30- 15.00- Pauză de cafea 

15.00- 16.00- Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

16.00 – 16.30 – În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă 

ediţie... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Misiunea mea este de a trăi în mod integru și de a contribui în mod semnificativ la viața 
celorlalți.” 

(Stephen R. Covey- Eficiența în 7 trepte) 
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Au fost impreună cu noi, pentru noi: 

Prof. Cecilia Macri – consilier MECTS 

Prof. Univ. Dr.Olga Duțu - Facultatea „Spiru Haret” Constanța 

Prof. dr. univ. Mirela Constandache, Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie și 

Stiințele Educației 

Lector univ. dr. Doina Mihalașcu - Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie și 

Stiințele Educației 

Prof. Dr. Andreea Artagea – director al Casei Corpului Didactic Constanța 

Prof. Ingrid Rădulescu – inspector școlar pentru învățământul primar al Inspectoratului Școlar 

Județean Constanța 

Prof. Doinița Sîrbu – inspector școlar pentru învățământul primar al Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța 

prof. Alina Dimitriev – director al Școlii cu clasele I –VIII „Dan Barbilian” Constanța 

 

Partenerii Asociația Invățătorilor si Institutorilor Constănțeni 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Casa Corpului Didactic Constanța 

Fundația pentru Știință, Cultură și Educație, filial Constanța 

 

Sponsorii simpozionului: 

Asociația Invățătorilor si Institutorilor Constănțeni 

Casa Corpului Didactic Constanța 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

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

sponsorizarea simpozionului: 

Elena Babascu – învățător 

Virginia Baltag - educatoare 

Siminica Boer – învățător pensionar 

Tudora Giugică- învățător 

Adela Marian – institutor 

Ecaterina Rupesac- profesor pentru învățământul primar 

Alina Theodorescu profesor pentru învățământul primar 

Călin Daciana, profesor 
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Echipa de organizare: 

 

Ecaterina Rupesac 

Georgeta Lungu 

Adela Ionica Marin 

Iuliana Badiu 

Elena Babascu 

Tudora Giugică 

Virginia Baltag 

Aurelian Rizoiu 

Maria Rizoiu 

Nicoleta Varsami 

Marioara Istrate 

Marcela Tudor 

Cristina Stanciu 

Elena Kocsis 

Fevronia Ciucă 

Florina Zecheru 
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                         Simpozionul Național: Dezvoltarea personal a elevului- demers didactic creativ  
Constanța,     25 februarie 2012 

Ediția a V-a 
 

Secțiunea nr. 1: ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 
Moderatori: Enache Rodica - lector univ. Dr. Universitatea „Ovidius” Constanța 

      Moraru Monica- lector univ. Dr. Universitatea „Ovidius” Constanța 

Secretar:      Burada Anamaria, Școala cu clasele I-VIII „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 
 

Tabel nominal cu participanții la simpozion 
 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Speciali tatea Unitatea de învățământ Locali      

tatea 

Județul Titlul lucrării 

1.  Tuculină Constantin înv.  Școala Generală ”Pompiliu 

Marcea” 

Târgu Jiu Gorj  Comunicarea cu elevii de vârstă şcolară mică  

2.  Diaconu Luminiţa prof.  Liceul Teoretic “C-tin 

Brâncoveanu” 

Dăbuleni Dolj  Abordarea  interdisciplinară a curricumului la disciplina geografie în vederea 

dezvoltării personalităţii elevilor 

3.  Rizoiu Aurelian învăţător Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari Constanța Cadrul didactic – formator al personalităţii elevilor 

4.  Rizoiu Maria învăţător Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari Constanța 

5.  Burada Anamaria prof. Școala cu clasele I-VIII ”Adrian 
V. Rădulescu” 

Murfatlar 
 

Constanța Creating e-learning courses- Hands-on tools & practical tips: ”Educația de tip 
E-Learning- fereastră către viitor” 

6.  Matei Mariana înv. Școala cu clasele I-VIII ”Adrian 
V. Rădulescu” 

Murfatlar 
 

Constanța 

7.  Mitu Vasilica prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII 

“Grigore Moisil” 

Năvodari Constanța  

Cunoaşterea copilului în perspectiva  tratării diferenţiate şi a optimizării 

acţiunilor didactice 8.  Muscoi Georgeta prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII 

“Grigore Moisil” 

Năvodari Constanța 

9.  Lașiță Doina prof. C.T.E.”Dragomir 

Hurmuzescu” 

Deva Hunedoara  Diferenţierea şi individualizarea elevilor din ciclul primar 

10.  Stanciu Melania prof. C.T.E.”Dragomir 

Hurmuzescu” 

Deva Hunedoara  Diferenţierea şi individualizarea elevilor din ciclul primar 

11.  Enache Rodica 

Gabriela 

lect. univ. dr. Universitatea Ovidius  

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Constanța  Constanța Efecte în plan psihologic ale abuzului şi neglijării copiilor 

 

12.  Enache Gabriela 

Simona   

institutor  Grupul Școlar „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța  

Elevul- personalitate în devenire 

 13.  Mîndru Maria prof. înv. 

primar 

Grupul Școlar „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța 

14.  Mocioi Simona prof. înv. 

primar 

Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Legătura școală – familie și rolul ei în educaţia copiilor 

15.  Radu Anisoara prof.inv prim. Scoala nr 10 Botosani Botosani Particularitati ale școlarului mic 
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16.  Petre Floriana prof. în înv. 

primar 

Liceul Teoretic,,Mihail 

Kogălniceanu” 

Mihail        

Kogălniceanu 

Constanţa Părinţi- şcoală- comunitate,factori ce influenţează formarea comportamentului 

tolerant şi empatia faţă de aproape şi de celălalt 

17.  Chindriș Anuța profesor Școala cu clasele I-VIII Ieud 

+Școala cu clasele I-VIII 

Bogdan Vodă 

Bogdan 

Vodă 

Maramureș Personalitatea cadrului didactic în formarea elevilor 

18.  Sanda Marinela prof. înv. 

primar 

Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Premise şi cerinţe în formarea personalităţii elevului 

19.  Stoica Tatiana prof. înv. 

primar 

Liceul ,,I. C. Brătianu” Nicolae 

Bălcescu 

Constanţa Profesorul – modelator al personalităţii elevilor 

20.  Andreescu Sanda profesor Grădinița de copii 

nr.193”Dumbrava Minunată” 

București   

Profilul educatorului în educaţia moral-religioasă a copiilor 

21.  Cercel Elisabeta profesor Grădinița de copii 

nr.193”Dumbrava Minunată” 

Bucuresti  

22.  Afloarei Viorica înv.  Şcoala cu cls. I-VIII, Nr. 4 Vatra Dornei Suceava Proiect didactic: Relaţii dintre oameni în situaţii normale 

23.  Dăscălaşu Mariana prof. Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari Constanța Rolul cadrului didactic în relaţiile sale cu elevii 

24.  Hodoiu Elena- 

Paula 

prof. înv. 

primar și 

preșcolar 

Școala  Generală Nr.1 Albeni Gorj Rolul cadrului didactic în stimularea și  în formarea personalității elevilor 

25.  Gălbinașu Elena înv.  Școala cu clasele I-VIII 

„Tudor Arghezi” 

Năvodari Constanța Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea personalităţii elevilor 

26.  Chindriș Vasile prof. pt. înv. 

primar   

Şcoala cu clasele I - VIII  Ieud Maramureș Rolul cadrului didactic în stimularea și în formarea personalității elevilor  

27.  Dragomir Cecilia institutor Şcoala ,,Constantin 

Brâncoveanu” 

Constanţa Constanţa Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 

28.  Matei Ioana prof. Şcoala ,,Constantin 

Brâncoveanu” 

Constanţa Constanţa Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 

29.   Velica Emilia 

Gabriela  

profesor 

itinerant 

Şcoala Specială „Sfântul 

Mina” 

Craiova Dolj Rolul profesorului în şcoala incluzivă 

30.  Ciucă Fevronia prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII „Dan 

Barbilian” 

Constanța  Constanța   

Tradiţional şi modern în activitatea didactică 

31.  Varsami Nicoleta prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII „Dan 

Barbilian” 

Constanța  Constanța  

32.  Artagea Andreea-

Mihaela 

Director  

Prof. dr. 

Casa Corpului Didactic Constanța  Constanța  Importanţa formării continue în dezvoltarea creativităţii cadrelor didactice 

33.  Stoenescu Daniela Profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Constanța  Constanța  Pledoarie pentru o comunicare eficientă în mediul şcolar 

34.  Cristea Georgeta 

Marinela 

prof. 

înv.primar  

 

Colegiul Naţional de 

Informatică „Traian Lalescu” 

  Hunedoara Hunedoara Tratarea  diferenţiată  a elevilor , prin activităţile didactice, la clasele 

primare 

35.  Moraru Monica Lect. univ. dr.  

 

Universitatea „Ovidius” 

Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţie 

Constanța  Constanța Consilierea  educaţională – componentă esenţială a relaţiei pedagogice 
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Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 
 
Moderatori:    Rupesac Ecaterina, președintele Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, prof. Școala cu clasele I-VIII nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
         Rădulescu Ingrid, inspector școlar înv. primar, ISJ Constanța 
Secretar:         Iancu Liliana, professor, Școala cu clasele I-VIII nr. 37 Constanța 
 

Tabel nominal cu participanții la simpozion 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Speciali tatea Unitatea de învățământ Locali tatea Județul Titlul lucrării 

1.  Amet Ghiulbera prof. înv. 

primar 

Şcoala “Anghel Saligny”  Constanţa Constanţa Lectura suplimentară, particulară a elevilor din ciclul primar şi relaţia acesteia 

cu mass-media 

2.  Iancu Liliana  

 

prof. înv. 

primar 

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 37  Constanţa Constanţa Citirea conştientă şi strategiile metacognitive 

3.  Dragomir Steluţa prof. înv. 

primar 

Şcoala cu clasele I-VIII  Nr. 31 

Constanţa 

Constanţa Constanţa  

Comunicarea  nonverbală 

 4.  Vasiliev Raluca 

Anca 

prof. înv. 

primar   

Şcoala cu clasele I-VIII 

,,Mihai Viteazul” 

Constanţa Constanţa 

5.  Bouleanu Anca 

 

prof. înv. 

primar 

Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Comunicarea în cadrul grupului  

6.  Pahom Daniela profesor Școala cu clasele I-VIII „Dan 

Barbilian” 

Constanța Constanța Creativitatea elevilor din ciclul primar – o aventură  a cunoașterii  în ciclul 

gimnazial 

7.  Gheorghe- 

Stoicescu Sorana   

prof. înv. 

primar 

Școala ,,Dimitrie Știubei”/Lic. 

Teoretic,,Decebal” 

Constanţa Constanţa  

Criterii de evaluare a achizițiilor  elevilor la limba și literatura română pe baza 

cerinței de a formula întrebări cu privire la un aspect concret 8.  Ioniţă Gabriela prof. înv. 

primar 

Școala ,,Dimitrie Știubei”/ 

Lic. Teoretic „Decebal” 

Constanţa Constanţa 

9.  Marin Iulica  prof.  Şcoala cu cls.I-VIII Nr.1 Dăbuleni Dolj  Dezvoltarea gustului estetic prin lectură 

10.  Muncioiu Vergina prof. înv. 

primar 

Şcoala cu cls.I-VIII Nr.1 Dăbuleni Dolj  

11.  Şerban Maria înv., Şcoala nr. 30 Craiova Dolj  Dezvoltarea personalităţii elevilor prin intermediul textelor literare 

12.  Ştefan Ioana prof. înv. 

primar 

Şcoala nr. 30 Craiova Dolj  

13.  Suhan Nicoleta prof. Scoala nr 10 Botosani Botosani Importanta orelor de dirigentie în cunoașterea elevilor 

14.  Donosă Carmen-

Margareta 

înv. Școala Gimnazială cu 

Structură Nr. 34 „Mihai 

Viteazul” 

Galați 

 

Galați 

 

 

În lumea poveștilor - opțional pentru clasa a III-a 

15.  Bohălțeanu Ionica prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII nr. 22 Constanţa Constanţa Învățarea centrată pe elev - învățare individualizată 

16.  Babaşcu Elena prof. înv. 

primar  

Şcoala “Nicolae Tonitza” Constanţa Constanţa Necesitatea inteligenţei emoţionale  

17.  Stanciu Cristina prof. Liceul cu Program Sportiv 

”Nicolae Rotaru” 

Constanța Constanța Modalități de evaluare la disciplina opțional ”Din lumea celor care nu cuvântă” 

18.  Constantin Alina prof. educator Grădinița PP „Neghiniță” Constanța  Constanța  O  zi în grădinița Step by Step 
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19.  Moroşan Doina prof.  

 

Şcoala cu cls.I-VIII Nr.4 Vatra Dornei Suceava O modalitate de dezvoltare a exprimării scrise la elevii din ciclul primar 

(considerente metodice)  

20.  Cernica Alexandra prof. înv. 

primar   

Școala cu clasele I-VIII nr. 33 

„Anghel Saligny” 

Constanța  Constanța Ortografia și rolul semnelor de punctuație la clasele primare 

21.  Bucătaru Gicuța institutor Școala Nr.13 „Ștefan cel 

Mare” 

Galați Galați Prietenia pentru carte – o valoare care se învață încă de mic 

22.  Grigore Raluca Prof. Grup Școlar Cogealac  Constanța Tehnologia informației în cadrul orelor de literature română 

23.  Dudă Ion prof. pensionar Constanța Constanța Probleme … gramaticale 

24.  Pantea Ionica institutor Liceul Teoretic Murfatlar Constanța Proiect educaţional “ Prietenii cărţii” 

25.  Petrică Stana prof. înv. 

primar 

Școala cu cls. I-VIII „Tudor 

Arghezi”   

Năvodari        Constanța  Rolul limbajului în dezvoltarea gândirii și cunoașterea și înțelegerea realității 

26.  Calenici Mihaela prof. Şcoala cu clasele I-VIII „Ion 

Jalea” 

Constanţa Constanţa Situarea limbajului între fiinţă şi gândire sau despre accesul la realitate 

27.  Della Sultana 

 

prof. inv. 

primar 

Școala nr. 11 “Dr. C-tin 

Angelescu”, 

Constanta Constanta Stimularea exprimării verbale a școlarului mic în cadrul activităților didactice 

28.  Cocargeanu 

Anamaria 

prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII „B. P. 

Hașdeu” 

Constanța  Constanța  Strategii didactice creative în cadrul orelor de limba şi literatura română 

29.  Herţa Diana-Elena   prof. Şcoala cu clasele I-VIII    Istria Constanţa Dezvoltarea capacităţii narative a elevilor prin stimularea    gândirii creative  

30.  Alecu Paraschiva prof. înv. 

primar   

Școala „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa Constanţa  

Exerciţiul – o cale de folosire a puterii cuvântului în procesul de creaţie 

31.  Radu Rodica prof. înv. 

primar   

Școala „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa Constanţa 

32.  Dorobeti Tatiana Profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Elemente de didactică în predarea limbii şi literaturii române 

33.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII „Dan 

Barbilian” 

Constanța  Constanța  Modalități de dezvoltare a creativității elevilor în cadrul orelor de limba și 

literatura română 
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Secțiunea nr. 3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 
 

Moderator: Theodorescu Alina, professor Grup Școlar „Carmen Sylva” Eforie Sud 
     Sîrbu Doinița, inspector înv. primar, ISJ Constanța 
Secretar:  Ceaușu Ilie Lică, professor, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova 
 

Tabel nominal cu participanții la simpozion 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Speciali tatea Unitatea de învățământ Locali tatea Județul Titlul lucrării 

1.  Platon Cornelia profesor Liceul  teoretic „Papiu 

Ilarian” 

Dej  Cluj  Adobe Youth Voices - Program educațional pentru tinerii creativi 

2.  Vameș Dorina prof. înv. 

primar  

Școala ,,Constantin Brâncuși” Medgidia Constanța Calitate și creativitate 

3.  Iordache Raluca inst. Școala cu clasele I-VIII 

„Mihail Sadoveanu” 

Medgidia  Constanța  Creativitate in cadrul orelor de educaţie tehnologică. Tehnica Tangram - clasele 

III-IV 

4.  Neculae Petruţa înv.  

 

Școala cu clasele I-VIII 

„Mihail Sadoveanu” 

Medgidia  Constanța  

5.  Enache Georgeta prof. Şcoala Nr.18 “Sf.Dumitru” Craiova Dolj Creativitatea 

6.  Jianu Lonetta prof. Şcoala Nr.18 “Sf.Dumitru”- Craiova Dolj  

7.  Bacalu Ioana educatoare  Grădinița „Dumbrava 

minunată” 

București  Cultura  civică  şi rolul  grădiniţei  în  dezvoltarea relaţiilor  sociale 

8.  Vladu  Carmen-

Mihaela 

educatoare  Grădinița „Dumbrava 

minunată” 

București  

9.  Asproiu Diana prof. înv. 

primar 

Şc. Nr. 18 ,,Sf. Dumitru” Craiova Dolj Dezvoltarea creativității elevilor prin orele de CDS 

10.  Diaconu Dinu 

Raluca 

prof. înv. 

primar 

Şc. Nr. 18 ,,Sf. Dumitru” Craiova Dolj 

11.  Ciubotaru Alina prof. ȋnv. 

primar 

Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Ovidiu Constanţa Educaţia plastică şi rolul ei ȋn dezvoltarea creativităţii  

12.  Dogaru Aneta 

Nicoleta               

învăţător Liceul Teoretic ,,Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanţa Educaţia prin frumos în clasele primare       

13.  Ciuhlău Daniela  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Vatra Dornei Suceava Educaţia tehnologică o perspectivă în orientarea socială a copiilor 

14.  Enache Rodica lect. univ. dr Universitatea Ovidius Constanţa Constanţa  

Evaluarea motivaţiei şi intereselor pentru învăţare la elevii de 10-11 ani 15.  Hriţac Florentina prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Mihail 

Kogălniceanu” 

Mihail 

Kogălniceanu 

Constanţa 

16.  Dima Cristina prof. înv. 

primar 

Școala Nr.13 „Ștefan cel 

Mare” 

Galați Galați Formarea deprinderilor etice la școlarii mici 

17.  Burlacu Natalia învățător Școala Primară nr.9 Chișinău Republica 

Moldova 

Formarea și dezvoltarea abilităților creative la elevii din ciclul primar prin 

prisma multiplelor inteligențe 

18.  Tofan Inga învățător Școala Primară nr.9 Chișinău Republica 

Moldova 

19.  Vizan Iuliana prof. înv. 

primar 

Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa Constanţa Metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevilor 
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20.  Mihai Mihaela prof. Şcoala Nr. 13 ”Ştefan cel 

Mare” 

Galaţi Galaţi Jocul imaginaţiei în dezvoltarea creativităţii  elevilor la ora de limba română 

21.  Marinescu Alina prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII nr. 33 

„Anghel Saligny” 

Constanța  Constanța Jocul muzical - formă de activitate a şcolarului mic 

22.  Boșnac Nyhal prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII 

”Constantin Brâncuși” 

Medgidia Constanța Mijloace de evidenţiere și stimulare a capacităţii creatoare  în      învăţarea 

matematicii - jocul  didactic  și metodele active           

23.  Radu Nicoleta prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic,,Mihail 

Kogălniceanu” 

Mihail        

Kogălniceanu 

Constanţa Modalităţi de abordare inter şi transdisciplinară a problemelor de alimentaţie 

raţională prin activităţi curriculare şi extracurriculare 

24.  Zamfir Liliana înv.  Școala „Constantin Brâncuși” Medgidia Constanţa Obţinerea de performanţe prin tratarea diferenţiată şi individualizată 

25.  Zamfir Mariana 

Simona 

Înv. Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” Constanța 

Constanţa Constanţa 

26.  Dudă Ion prof. pensionar Constanța Constanța Probleme … gramaticale 

27.  Nedelcu Alina - 

Doina 

prof. înv. 

primar 

Şcoala ”Gheorghe Tiţeica”   Constanța  Constanța  Relaţia evaluator-evaluat la disciplina opţională „Consiliere şi orientare”  

28.  Viciu Daniela prof. înv. 

primar 

Școala cu cls I - VIII 

„Ferdinand” 

Constanţa Constanţa Reunirea activităților de învățare în cadrul studiului tematic 

29.  Vlădilă Maria prof. înv. 

primar 

Școala cu cls I-VIII 

„Ferdinand” 

Constanţa Constanţa 

30.  Guzun Silvia Învăţător, 

director 

Şcoala Primară Nr. 9 Chişinău Republica 

Moldova 

Rolul mijloacelor de învăţământ în procesul de predare - învăţare - evaluare  a 

istoriei în ciclul primar  

31.  Rădulescu Ingrid prof. înv. 

primar 

ISJ Constanța  Constanța  

Rolul și locul mijloacelor didactice în orele de matematică 

32.  Sîrbu Doinița prof. înv. 

primar 

ISJ Constanța  Constanța 

33.  Ciobanu Anca 

Daniela 

prof. înv. 

primar 

Școala ”George Călinescu” Iași Iași  

Stimularea creativității la vârsta școlară mică  

34.  Coroamă Mihaela prof. Școala ”George Călinescu” Iași Iași 

35.  Ceaușu Ilie Lică prof. înv. 

primar 

Liceul teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova Constanța Stimularea interesului pentru lectura la scolarii mici 

36.  Dădărlad Daniela învăţător Grup Şcolar Topraisar Constanța   

Strategii moderne utilizate în formarea deprinderilor de calcul matematic la 

vârsta şcolară mică 
37.  Enache Rodica 

Gabriela 

lect. univ.dr. Universitatea „Ovidius”  Constanța  Constanța  

38.  Ionescu Virginia prof. Grup Școlar ,,C. A. Rosetti”  Constanţa Constanţa Studiu privind stimularea creativității elevilor din învățământul preuniversitar 

39.  Popov Ana învățătoare Școala Primară nr. 9 Chișinău Republica 

Moldova 

Transdisciplinaritatea – cale sigură spre un învățămînt de calitate  

40.  Amza Narciz Profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Metode moderne de evaluare în învăţământul preuniversitar 

41.  Mologani Aneta 

Cristina 

Profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Valorificarea internetului ca resursă educaţională 

42.  Manole Belchiz Documentarist Casa Corpului Didactic Constanţa Constanţa Tehnici moderne de documentare şi informare 

43.  Theodorescu Alina prof. înv. 

primar 

Grup Școlar „Carmen Sylva” Eforie Sud Constanța  Învățarea în medii colaborative online 
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Secțiunea nr. 4: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
 

Moderator: Călin Daciana, professor, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 
     Marin Adela- prof. Școala cu clasele I-VIII nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 
Secretar: Zecheru Florina, professor, Școala cu clasele I-VIII nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
 

Tabel nominal cu participanții la simpozion 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Bahrim Mihaela profesor Școala  ”Ștefan cel Mare”, Galați Galați Aplicativitate și valoare formativă  prin tabără de destigmatizare 

2.  Chiriac Luminița 

Iolanda 

profesor Școala  ”Ștefan cel Mare”, Galați Galați Aplicativitate și valoare formativă  prin tabără de destigmatizare 

3.  Dascălu Radu  prof. înv. 

primar 

Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova Dolj  Cât de sănătoşi sunt dinţii elevilor noştri? Sau Mai uitaţi-vă şi la ce au în gură 

elevii, şi nu numai la ce scot din gură!  

4.  Pîrvulescu Maria prof. înv. 

primar 

Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Creativitate in folosirea metodelor activ - participative 

5.  Lungu Letiţia prof. Şcoala  Nr. 12  „Decebal”                                                                                                                                Craiova         Dolj  Creativitate în educaţie prin utilizarea jocului didactic 

6.  Cotor Lucia prof. Școala nr.11 „I. H. Rădulescu”  București  Creativitatea ca joc al inteligenței 

7.  Țugui Florentina prof. înv. 

primar 

Şc. Cu cls. I-VIII nr.3 „Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni Suceava Creativitatea la școlarii  mici. Modalităţi de dezvoltare 

8.  Mîndrilă Mihaela Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic “Mihail 

Kogălniceanu” 

Mihail  

Kogălniceanu 

Constanţa Creativitatea prin joc, aplicaţii şi jocuri creative 

9.  Suță Dumitru prof. Școala ‚, Tudor Arghezi” Năvodari Constanţa  

Creativitatea școlarului mic 

 
10.  Suță Maria înv. Grup Școlar ,,Lazăr Edeleanu” Năvodari Constanţa 

11.  Mitrescu Amalia înv. Șc. Cu cls. I-VIII Măgureni Prahova Creativitatea- un imperativ al dezvoltării 

12.  Damian Margareta prof.  Colegiul Tehnic Energetic 

“Dragomir Hurmuzescu” 

structură Şcoala Generală 

“Andrei Mureşanu” 

Deva Hunedoara  

 

 

Creativitatea. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii 

 

 
13.  Watz Anne-Marie prof.  

 

Colegiul Tehnic Energetic 

“Dragomir Hurmuzescu” 

structură Şcoala Generală 

“Andrei Mureşanu” 

Deva Hunedoara 

14.  Gale Tamara Înv. de 

sprijin   

C.S.E.I. Şimleu-

Silvaniei 

Sălaj Dezvoltarea creativităţii elevilor 

15.  Năsui Cristina prof. Școala de Arte și Meserii Vișeu de Jos Maramureș Dezvoltarea creativităţii prin jocul didactic 

16.  Pelican Marioara prof. înv. 

primar  

Şcoala  cu clasele I- VIII “Ion 

Borcea” 

Agigea 

 

Constanța Dezvoltarea creativităţii prin orele de lectură 

17.  Leucă Daniela 

Carmen 

prof. înv. 

primar  

Școala cu clasele I-VIII „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța  

Inteligenţa – criteriu de apreciere a creativităţii 

18.  Suditu Victoria înv. Școala cu clasele I-VIII „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța 
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19.  Zecheru Florina prof. înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII „Dan 

Barbilian” 

Constanța  Constanța  Inteligenţa emoţională  şi creativitatea  

 

20.  Roșcăneanu Gina prof. înv 

prim. 

Scoala nr 10 Botosani Botosani Jocul de rol, mijloc de cunoastere a elevilor 

21.  Topala Minodora prof.inv 

prim. 

Scoala nr 10 Botosani Botosani Jocul didactic in cunoașterea școlarului mic 

22.  Giuglea Adina prof. inv. 

primar 

Liceul Teoretic „Mihail 

Kogălniceanu” 

Mihail 

Kogălniceanu 

Constanța Jocul, ştafeta, parcursul aplicativ – principalele mijloace de dezvoltare a calităţii 

motrice forţa la clasa I 

23.  Buzera Daniela   înv.  Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Jouer et parler en francais 

24.  Marin Adela-Ionica prof. înv. 

primar   

Școala „Gheorghe Țițeica Constanța Constanța Metoda celor şase pălării  

25.  Stoica Mihaela 

 

înv.  Școala cu clasele I-VIII „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța Rolul  inteligenţelor multiple în dezvoltare personalității elevului 

26.  Neamţu Mariana prof. înv. 

primar 

Şcoala „Constantin 

Brâncoveanu”- 

Constanța Constanța  

Rolul jocului  didactic în dezvoltarea creativităţii elevilor 

27.  Stroe Drăguța prof. înv. 

primar 

Şcoala „Constantin 

Brâncoveanu”- 

Constanța Constanța 

28.  Heroiu Iulia prof. Şcoala cu clasele I-VIII 

„Grigore Moisil” 

Năvodari Constanța  

Utilizarea metodelor interactive în dezvoltarea personală a şcolarului mic- 

exemple de bune practici 29.  Popa Tudorița prof. Şcoala cu clasele I-VIII 

„Grigore Moisil” 

Năvodari Constanța 

30.  Diaconu Dorin-

Sorin 

prof. Grupul Şcolar “Petre Baniţă” Călăraşi Dolj Utilizarea tehnicii 3-2-1 în vederea dezvoltării personalităţii elevilor 

31.  Agapciuc Ana-

Maria 

prof. înv. 

primar   

Şcoala cu clasele I – VIII 

„Dimitrie Cantemir” 

Constanţa 

 

Constanţa 

 

Rolul formativ al audiţiei în devoltarea capacităţii de receptare a muzicii la 

clasele I– IV 

32.  Roşulescu Mihaela Profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Constanţa 

 

Constanţa 

 

Fizica între teorie şi practică 

33.  Prisăcaru Angela Prof. Liceul Teoretic „Principesa 

Natalia Dadiani” 

Chişinău Republica 

Moldova 

Metoda proiectelor şi tehnologiile web – o îmbinare eficientă pentru formarea 

competenţelor necesare în era cunoaşterii 

34.  Călin Daciana prof. Liceul cu Program Sportiv  Constanța Constanța Fişa de lectură, între plăcere şi durere 
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Secțiunea nr. 5: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 
Moderator: Lungu Georgeta, profesor, Liceul „Callatis” Mangalia 
     Istrate Marioara, profesor, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 
Secretar:    Tudor Marcela, profesor, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir” Constanța 

 
Tabel nominal cu participanții la simpozion 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Speciali tatea Unitatea de învățământ Locali 

tatea 

Județul Titlul lucrării 

1.  Pogan Maria-Lucia Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Lupeni 

 

Hunedoara  Activitatea extracurriculară în dezvoltarea educaţiei estetice a elevilor 

2.  Cioabă Ana Prof. Şcoala  Nr. 12  „Decebal”                                                                                                                                Craiova         Dolj  Activităţile extracurriculare şi educaţia ecologică a elevilor                         

3.  Petrescu  Stela Prof. Şcoala  Nr. 12  „Decebal”                                                                                                                                Craiova         Dolj  

4.  Țîștea Floarea   Înv. Școala Generală ”Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Activităţile extracurriculare şi rolul lor în educaţia copiilor 

5.  Tudor Marcela Prof. înv. 

primar   

Școala cu clasele I – VIII 

,,Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa Activităţile extracurriculare, mijloc de educaţie ecologică 

6.  Dobrin Monica 

Laura 

Prof. înv. 

primar 

Şcoala generală nr. 3 

„Gheorghe Lazăr” 

Braşov Braşov Contribuția muzicii la dezvoltarea personalității elevului 

7.  Udrescu Cristina Prof. înv. 

primar 

Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.18 Craiova Dolj Contribuţia educaţiei  interculturale la dezvoltarea personalităţii elevilor 

8.  Lungu Cristina Prof. înv. 

primar   

Şcoala cu cls. I-VIII „George 

Poboran” 

Slatina Olt Dezvoltarea  culturală a elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare 

9.  Ţuculină Emilia  Școala Generală „Alexandru 

Ștefulescu” 

Târgu Jiu Gorj  Dezvoltarea culturală a elevilor prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

10.  Croitoru Corina prof. ȋnv. 

primar 

Şcoala cu clasele I-IV „Petre 

Ispirescu” 

Constanţa Constanţa  

Diversitatea activităţilor extracurriculare în Şcoala „Petre Ispirescu” 

11.  Radu Florina 

Cerasela 

prof. ȋnv. 

primar 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 8 Constanţa Constanţa 

12.  Badiu Iuliana Prof. înv. 

preșcolar 

Grădinița cu Orar Normal nr. 

52 

Constanţa Constanţa Educația ecologică și sanitară în grădiniță 

13.  Smîdu Sica Înv. Școala „Constantin 

Brâncoveanu” Constanța 

Constanţa Constanţa Excursia - recreere, informare, imbold pentru creativitate                                              

14.  Kocsis Elena Prof. 

înv.primar 

Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Ovidiu Constanța Folclorul -mijloc de promovare a valorilor româneşti  

15.  Praporgescu 

Mioara 

Prof. Grup Şcolar de 

Telecomunicaţii şi Lucrări 

Publice 

Hunedoara Hunedoara  

Importanta activităților extracurriculare în formarea de competențe avansate 

 

16.  Praporgescu 

Sergiu 

Prof. Colegiul Tehnic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” 

Deva    Hunedoara  

17.  Cărăvan Elena Prof. în înv. 

primar 

Scoala Nr. 21 „Gh. Țițeica” Craiova  Dolj  Rolul activitaţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor. Drumul 

cunoaşterii... 
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18.  Delevedova Lucia Prof. în înv. 

primar 

Scoala Nr. 21 „Gh. Țițeica” Craiova  Dolj  Rolul activitaţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor. Drumul 

cunoaşterii... 

19.  Dimidof Coca Înv. Școala “George Bacovia”  Bacău Bacău Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a personalității 

copiilor  20.  Drăghin Roxana –

Elena 

Înv. Școala “George Bacovia”  Bacău Bacău 

21.  Huminic Carmen Înv.  Școala cu clasele I-VIII 

„Tudor Arghezi” 

Năvodari Constanța Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor 

22.  Ilie Manuela- 

Ecaterina 

Înv.  Şcoala cu clasele I-VIII 

,,Dimitrie Cantemir”  

Constanţa Constanţa 

23.  Lungu Marina Prof.  Teoretic Orizont, filiala 

Ciocana 

Chişinău Republica 

Moldova 

Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor  

24.  Olteanu Camelia Prof. înv. 

primar 

Liceul ,,I. C. Brătianu” Nicolae 

Bălcescu 

Constanţa Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor 

25.  Duță Elena Înv.  Școala cu clasele I-VIII 

„Tudor Arghezi” 

Năvodari Constanța Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevului 

26.  Baltag Virginia  Educatoare Grădiniţa cu Orar Normal Eforie Sud Constanța Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personală a copilului 

27.  Trandafir Luminiţa Prof. Grup Şcolar Carmen Sylva Eforie Sud Constanța 

28.  Murariu Angela Prof. înv. 

preșcolar 

Grădiniţa Nr.44 PP-PS Constanţa Constanţa Serbarea şcolară şi contribuţia  ei  în dezvoltarea culturală  a copiilor,  

29.  Batog Eugenia Prof. înv. 

primar 

Școala  nr. 13 ”Ștefan cel 

Mare” 

Galați Galați  

Tabără de educație interculturală și rolul său integrativ 

 30.  Hardulea Cezarina 

Luminița 

Prof. înv. 

primar 

Școala  nr. 13 ”Ștefan cel 

Mare” 

Galați Galați 

31.  Silveşan Tatiana 
 

Prof.  înv. 

primar 

Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă 

Beclean 

 

Bistriţa-Năsăud Virtuţile serbările şcolare 

32.  Abibula Şeila Prof. înv. 

primar   

Şcoala cu cls.I-VIII nr.1  Valu lui Traian Constanţa Educarea ecologică a elevilor 

33.  Istrate  Marioara Înv. Şcoala cu clasele I-VIII 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia  Constanța  Premisă şi efect în cazul parteneriatelor - proiectele  extraşcolare 

34.  Lupu Iulia Înv. Liceul Teoretic „Nicolae 

Iorga” 

Botoşani Botoşani Activităţile extracurriculare şi rolul lor integrator 

35.  Cușu Elena Prof. Înv. 

primar 

Școala cu clasele I-VIII nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanța  Constanța  Tineri etnografi români din Dobrogea 

36.  Mușat Magda Prof. Școala cu clasele I-VIII 

„Dimitrie Cantemir” 

Constanța  Constanța  Un alt fel de școală 

37.  Lungu Georgeta Prof. înv. 

primar 

Liceul teoretic „Callatis” Mangalia  Constanța Stimularea motivatiei pentru invatare prin utilizarea calculatorului 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN 

REPERE FUNDAMENTALE.  

CENTENAR SPIRU HARET 

 
Prof.univ.dr. OLGA DUŢU 

 

 În ziua de 17 dec. 1912, se stinge, după o luptă neştiută de cei din jurul său, cu o boală 

necruţătoare, cel mai mare ministru român al educaţiei, din toate timpurile, savantul matematician 

Spiru Haret, al cărui nume este purtat de un crater de pe partea nevăzută a lunii. 

 Împlinise 61 de ani în 15 febr. 1912. S-a născut la Iaşi, în 1851, primul dintre cei 5 copii ai 

comisului Costache Haret, descendentul unei foarte vechi familii de răzeşi bogaţi, din zona Panciu, 

numele său fiind purtat de un han celebru în epocă, Ratoşul lui Haret, un drum şi o fântână. Astăzi, 

numele Spiru Haret este purtat de localităţi, străzi, şcoli, universităţi, sindicatul învăţământului, semn al 

recunoaşterii valorii şi al recunoştinţei unui popor faţă de valorile sale fundamentale. 

 Elev sărac, va concura pentru o bursă la Liceul Sf. Sava din Bucureşti, unde va studia cu 

pasiune matematica şi astronomia, alcătuind împreună cu colegii săi manualele ce le lipseau, pe baza 

traducerilor din franceză şi a studiului aprofundat. Astfel, a fost posibil, în 1873, să publice prima ediţie 

a manualului de trigonometrie (am în bibliotecă ed.a V-a, 1908). 

 Student sărac la Facultatea de ştiinţe, va munci ca profesor suplinitor la cursul inferior, ca autor 

de articole ştiinţifice publicate la diferite reviste şi în 1874 a promovat cu bile albe, licenţa la fizică şi 

matematică. Graţie preţuirii lui Titu Maiorescu, ministru al educaţiei, va obţine prin concurs o bursă de 

studii în străinătate. La Sorbona, va fi obligat să susţină din nou examenul de licenţă, în 1875 pentru 

matematică şi în 1876 pentru fizică. Pasiunea sa pentru astronomie se va materializa prin susţinerea 

tezei sale de doctorat, la 30 I 1878, cu tema: “Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor 

planetare”, teză apreciată elogios în Franţa şi în România, pentru originalitatea sa. Marele matematician 

Henri Poincare va trimite o scrisoare ministrului român al educaţiei, fericind ţara care are asemenea 

tineri de valoare. 

 Întors în ţară, în 1878, va fi numit profesor suplinitor la Facultatea de Ştiinţe, catedra de 

mecanică raţională pe care va deveni titular definitiv, printr-un examen cu rezultate excepţionale, în 

1882. Ca profesor universitar a impresionat prin punctualitate, competenţă şi metode desăvârşite, prin 

claritatea şi rigurozitatea demonstraţiilor matematice, modele memorabile de artă didactică. 

 Va fi solicitat, pentru înalta sa competenţă, la Seminarul “Nifon Mitropolitul”, la şcoala de 

artilerie şi geniu, la şcoala de poduri şi şosele, unde va preda până la pensionare, 1 aprilie 1911, la 

şcoala de ofoţeri din Bucureşti. Face parte din comisii de bacalaureat şi de concursuri pe posturi 

didactice. 

 În anii 1879 şi 1880 va întocmi două rapoarte cu privire la situaţia şcolilor din Moldova, pe care 

le inspectase la solicitarea Ministerului Instructiunii. Impresionează rigurozitatea controlului, analiza 

detaliată şi concluzia amară, că profesorii aveau  multe alte preocupări, în afara activităţii didactice şi 

Spiru Haret conchide: “să facă politică, dar să nu uite nici un moment că sunt profesori”. 

 Capacitatea excepţională de muncă, meticulozitatea şi competenţa sa motivează solicitarea lui 

Spiru Haret, în 1881, ca membru al comisiunii centrale de statistică şi conservator la Muzeul de 

antichităţi. 

 Preocupat din ce în ce mai intens de problemele multe şi grele ale învăţământului românesc, va 

mărturisi cu durere, regretul de a părăsi preocupările sale ştiinţifice, dedicându-şi cu mare dăruire şi 

eficienţă, restul vieţii reformării şcolii româneşti. 

 Spiru Haret devine membru corespondent al academiei Române, în 3 iulie 1879 şi membru 

activ în 17 IV 1892. 
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 Din 1882 intră în administraţia şcolilor, ca membru al Consiliului Permanent de Instrucţiune, 

din care demisionează în acelaşi an, iar în 1883 este numit inspector general al şcoalelor, misiune pe 

care o desfăşoară cu mare seriozitate, rapoartele sale semnalând numeroase deficienţe. În 1885, 

ministrul liberal Dimitrie Sturdza îl numeşte secretar general al ministerului de instrucţie. În 1889 se 

înscrie în Clubul liberal şi în 1895 va fi ales deputat de Ilfov. 

 La 1 Martie 1897 devine ministru de instrucţie şi culte, calitate în care a promovat prin 

parlament şi a aplicat legile fundamentale ale şcolii româneşti: legea învăţământului secundar şi 

superior, în 1898 şi legea învăţământului profesional, în 1899, a coordonat elaborarea programei 

şcolare secundare, a întocmit regulamentele necesare întregului învăţământ, a iniţiat întocmirea statelor 

personale ale corpului didactic, a organizat serbările şcolare de 10 Mai etc. 

 Iniţiază educaţia populară, prin şcolile de adulţi, grădiniţele de copii, finanţează tipărirea de 

cărţi pentru copiii săraci, deschide cantine şcolare, înfiinţează revista populară “Albina”, şi medalia 

“Răsplata muncii”. 

 Spiru Haret s-a implicat, prin numeroase vizite, în viaţa şcolilor, îndeosebi a celor rurale, 

stimulând promovarea învăţătorilor în grade didactice di dezvoltarea învăţământului practic. 

 Pentru a-i încuraja pe scriitori, a înfiinţat posturi de referendari la Casa şcoalelor, plătind 

tipărirea unor volume comandate: “România pitorească” de Al. Vlahuţă şi “Povestea unei coroane de 

oţel” de G. Coşbuc. 

 Pentru a înţelege multiplele direcţii în care proiecta asigurarea mijloacelor de învăţământ 

necesare şcolilor la început de drum, merită reţinute din Memoriul redactat de Spiru Haret în 25 mai 

1897, prin care solicita fonduri pentru volumul “Din trecutul istoric” de Al. Vlahuţă, pentru colecţia de 

cântece patriotice şi naţionale, tablouri istorice pentru şcolile primare, colecţii folclorice, înfiinţarea 

unei reviste pentru lumea satelor (Albina, 1897). Nu a reuşit să realizeze colecţia de inscripţii româneşti 

şi slavone din toate localităţile, o “Descriere a Dobrogei” şi o revistă a României pentru străinătate, 

aceste proiecte, demonstând orizontul cultural şi clarviziunea unui mare gânditor patriot. 

 După aprilie 1899, când încetează primul său ministeriat, Spiru Haret îşi va apăra legile 

educaţiei prin replici publicate în “Convorbiri didactice” şi “Voinţa Naţională”. 

 În a doua periodă de ministeriat, 1901-1904, a continuat îmbunătăţirea legilor elaborate 

anterior, a participat la congresele învăţătorilor, a ţinut legătura cu cei mai activi învăţători şi preoţi 

printr-o bogată corespondenţă, a iniţiat şi a participat la mari serbări populare. 

 În 1905 publică lucrarea “Chestia ţărănească”, o radiografie dureroasă a realităţilor satului 

românesc, care anunţau răscoala din 1907. Le-a prezentat guvernanţilor şi partidelor politice 

propunerile sale de îmbunătăţire a situaţiei ţărănimii, program care nu a fost aplicat. 

 Îşi continuă activitatea didactică, înfiinţează în 1905 “Revista generală a învăţământului”. 

 A treia periodă de ministeriat a lui Spiru Haret începe în 1907, liberalii fiind obligaţi să vină la 

guvernare, în plină răscoală. Este perioada cea mai grea din viaţa marelui om, deoarece lupta politică 

devine dură, este acuzat că intenţiona să-şi facă un partid politic “haretist”, dar nu l-a creat, deşi rolul 

său politic crescuse, fiind interimar al primului ministru D. Sturdza, în mai multe rânduri. Aceste 

acuzaţii l-au întristat şi i-au agravat boala. I s-au imputat provocarea răscoalei din 1907 şi criza 

bisericească din 1909 – 1910. 

 În acest context, Spiru Haret a găsit puterea de a scrie o operă ştiinţifică esenţială, “Mecanica 

socială”, 1910, apreciată de filosofi  şi sociologi europeni. 

 Părăseşte ministerul la 29 dec. 1910 şi se pensionează la 1-IV-1911, după o activitate de 34 de 

ani. Sărbătorit de foştii săi elevi şi apoi de către colaboratorii săi, a primit un volum de 1220 de pagini, 

cu 151 de articole a 151 autori, intitulate “Ale tale dintr’ale tale”, un omagiu adus vieţii şi operei 

marelui ministru, profesor şi om. 

 În ultimele luni de viaţă înfiinţează “Liga Deşteptarea” şi publicaţia cu acelaşi titlu, pentru a 

veni în sprijinul muncitorimii din oraşe şi sate, în bună înţelegere şi înfrăţire creştinescă.  Susţine, ca 
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vicepreşedinte, înfiinţarea “Asociaţiei Universităţii Populare din Bucureşti”, o acţiune de mare succes, 

în rândul tinerilor ucenici şi funcţionari. Un alt proiect pe care l-a propus, fără succes, a fost înfiinţarea 

unei Bănci viticole, pentru promovarea vinurilor româneşti în Europa. 

 În testamentul său, din 8 ian. 1910, după duioase şi mişcătoare cuvinte pentru tovarăşa vieţii 

sale, Ana Haret, se desparte de cei pe care i-a iubit şi l-au iubit, precum şi de toţi ceilalţi, rugându-i să-l 

ierte dacă le-a cauzat vreo supărare, fără voia sa, urmărind doar binele comun, nu interesele şi patimile 

sale. Pleca din lume cu mulţumirea că n-a pierdut vremea şi că şi-a îndeplinit datoriile atât pe cât putea 

să şi le îndeplinească în împrejurările în care a trait şi în marginea puterilor sale fizice şi intelectuale. 

 Gheorghe Adamescu, cel mai apropiat colaborator al său, care şi-a dedicat ultimii ani ai vieţii, 

editării în 9 volume a operei lui Spiru Haret, apreciază că ideile fundamentale ale reformei şcolii vizau 

o profundă reformă socială: “[…] el a considerat ideile drept forţe care pot mişca lumea, el a avut 

încredere în izbânda binelui împotriva răului”
1
. 
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CURRICULUM PENTRU CLASA PREGĂTITOARE – ABORDARE  

PSIHO-SOCIOLOGICĂ ȘI PEDAGOGICĂ 
 

           Conf.univ.dr. MIRELA COSTANDACHE  

Universitatea Ovidius Constanța 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Departamentul Științele Educației  
 

Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3-6 ani apare ca o nouă viziune științifică 

interdisciplinară psiho-socio-pedagogică asupra redefinirii conceptelor: copilărie timpurie, educație 

incluzivă, învățare prin joc, experimentare, explicare, dramatizare, reflectare ce pot fi abordate 

interdisciplinar sunt: 

- Jocul, activitate fundamentală pentru copilul de 6-7 ani abordat în literatura de specialitate cu 

funcții complexe cognitive, afectiv-motivaționale, psihomotrice, de socializare și terapeutice, devine și 

strategia didactică polifuncțională; 

- Statutul profesional al cadrului didactic de la clasa pregătitoare este redefinit și îmbogățit prin 

asimilarea de noi roluri și competențe, generate de specificul interacțiunii cu copilul de 6-7 ani și de 

managementul clasei de copii ca grup social, de structura pe domenii a curriculumului; 

- Evaluarea individualizată și diferențiată a progresului realizat de fiecare copil pe întreg anul 

școlar în scopul dezvoltării motivației pentru activitatea în grup și atitudinii pozitive față de școală; 

- Colaborarea prin parteneriat cu familia și comunitatea astfel încât acțiunea factorilor 

educaționali formali și non-formali să fie coerentă și convergentă. 

Principiile fundamentale promovate în curriculum pentru educația timpurie au efecte în structura 

curriculară ce se proiecteză logic, psihologic și pedagogic  pentru “clasa pregătitoare”: 
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 Abordarea globală a dezvoltării personalității copilului prin acțiunea conjugată a direcțiilor de 

dezvoltare: direcția psiho-motrică, direcția igienă și sănătate, direcția socio-emoțională, direcția limbă 

și comunicare, direcția cognitivă, direcția gândire și relații logice; 

 Perspectiva proiectării integrate a activităților prin transfer noțional la nivelul celor 5 domenii 

experiențiale: domeniul estetic și creativ, domeniul om și societate, domeniul științe, domeniul 

comunicare, domeniul psihomotric; 

 Educația în diversitatea formelor sale de manifestare centrată pe copil ca membru al grupului de 

copii; 

 Parteneriatul grădiniță – școală cu valențe interfuncționale. 

         Clasa pregătitoare este abordată ca etapa în dezvoltarea instituționalizată a copilului de la 6-7 

ani și îșî propune să ofere șanse egale fiecăruia, indiferent de experiențele sale anterioare din gradiniță 

prin parcurgerea unui proces comprehensiv de pregătire pentru adaptarea la școlaritate. 

 Modelul instituțional școlar “clasă pregătitoare” este inclus în structura învățământului primar, 

ca o etapă complexă în dezvoltarea individualizată și personalizată a copilului de 6-7 ani, personalitate 

ce va putea învăța să se se integreze în grupa de copii ca grup social, dinamic și activ prin mișcare, 

trăiri afective, comunicare, cunoaștere, descoperire. 

 Teoriile pedagogiei preșcolare și psihologiei educației converg spre alegerea de strategii ludice 

prin care copilul este pus în situații să descopere, să problematizeze, să dramatizeze, să creeze, să 

socializeze și să reflecteze la propriile fapte. 

 Motivarea copilului pe parcursul “clasei pregătitoare” se va realiza printr-un stil didactic lejer, 

creativ, comunicativ, stimulativ, care dezvoltă  contextele educaționale preferate de copil la această 

vârstă când “descoperirea eu-ului social, moral și afectiv” presupune experiența unui cadru didactic 

care îmbină în mod creativ arta, știința și tehnica în exersarea profesiei. 

 Evaluarea se va manifesta prin varietatea funcțiilor sale să întărească bucuria copilului, să îl 

motiveze să fie curios, să descopere climatul din clasa de copii și să-și manifeste în contexte cât mai 

diverse trăiri afective, aptitudini, deprinderi, coordonări etc.  

 Personalitatea didactică a profesorului de pedagogia învățământului primar și preșcolar care va 

lucra în noul model de școlaritate - clasă pregătitoare generează noi competențe științifice, metodice, 

psihopedagogice, sociologice, manageriale, precum și competențe “situaționale”. 

 Ideal pentru sistem este personalitatea didactică dezvoltată prin studii vocaționale în Liceul 

Pedagogic, Colegiul de Institutori, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. 

 Cadrele didactice care au absolvit structura de învățământ superior în Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației - Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar au motivația și 

abilitarea cu competențele solicitate în scopul inovării cu succes a modelului școlar “clasă 

pregătitoare”- 6/7 ani.             

 Această trecere în stil personalizat începând cu acest an  școlar este concomitentă cu 

funcționarea curriculumului din structura educației timpurii pe domenii experiențiale în scopul 

dezvoltării pe direcții sincronizate cu integrarea activităților: 

 Domeniul psihomotric – dezvoltare prihomotrică, dezvoltare igienă personală, sănătate; 

 Domeniul estetic și creativ – trăiri socio-emoționale, aptitudini și comportamente de socializare 

în grupa de copii și în medii de adulți; 

 Domeniul limbă și comunicare – dezvoltarea limbajului și a funcțiilor acestuia, exersarea 

formelor de comunicare orală și grafică; 

 Domeniul cognitiv – dezvoltarea prin învățare noțională a unei motivații pozitive pentru 

cunoaștere interdisciplinară și a unor capacități experimentale de investigație și creative; 

 Domeniul de gândire logică și operații specifice – formarea deprinderilor de muncă intelectuală, 

dezvoltarea operațiilor gândirii și judecății morale experiențiale. 



20 
 

 Pentru a însoți pe fiecare și pe toți din grupul clasă, cadrul didactic viitor, profesor de pedagogia  

învățământului primar parcurge o etapă de experiență profesională care îl va evalua prin rezultatele 

activităților reflectate în dezvoltarea copiilor din clasă, oferindu-i astfel bucuria autoevaluării în raport 

cu experiențele anterioare din activitatea profesională. 

 Practica în învățământul preșcolar și în procesul trecerii spre școlaritate a validat modelul 

cadrului didactic cu vocație iubitor de copii, vesel, cu simțul umorului, bucuria jocului, cu deschidere 

spre inovație, modernizare și dezvoltare în sistemul de învățământ românesc. 
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TIPURI  DE  ATAŞAMENT  ÎN MICA COPILĂRIE 
 

     Lector univ. dr. DOINA MIHALAŞCU  

     Universitatea „Ovidius” Constanţa 

 

 

„Ataşamentele intime faţă de alte fiinţe umane  sunt pivotul în jurul căruia se învârte viaţa 

unei persoane, nu numai când este sugar sau copil mic, ci şi de-a lungul adolescenţei şi 

apoi în anii de maturitate, până la bătrâneţe.”(J.Bowlby) 

 

 Teoria ataşamentul constituie o paradigmă dominantă în psihologia contemporană a 

dezvoltării. Experienţele timpurii de ataşament sunt codate în mintea noastră şi conservate ca influenţe 

pentru viitoarele relaţii – cu sine sau cu alţii – ale copilului mare şi apoi ale adultului. 

Ataşamentul reprezintă o relaţie durabilă pe care copilul o stabileşte cu mama sa sau cu 

persoana care-l îngrijeşte. Între fiinţele umane nu există comunicări mai importante decât cele 

exprimate emoţional. În primii ani de viaţă, exprimarea emoţională şi receptarea acesteia reprezintă 

singurul mijloc de comunicare pe care îl avem la dispoziţie astfel încât, în mod inevitabil „fundaţiile 

modelelor de lucru ale sinelui şi ale figurii de ataşament se stabilesc în baza informaţiilor provenite 

doar din această sursă” (Bowlby, 2011, p.250). 

Termenul descrie tendinţa bebeluşului de a căuta apropierea faţă de anumite persoane şi de a 

avea un sentiment mai mare de siguranţă în prezenţa lor. Teoria ataşamentului a atras atenţia asupra 

importanţei modului  în care suntem trataţi de către cei  care contează cel mai mult pentru noi. 

Dezvoltarea comportamentului de ataşament implică faptul ca acel copil să-şi fi dezvoltat capacitatea 

cognitivă de a o păstra pe mamă în mintea lui atunci când ea nu este prezentă: această capacitate se 

dezvoltă pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a primului an de viaţă. „Pe lângă modelul de lucru al 

mamei, copilul dezvoltă un model de lucru al sinelui aflat în interacţiune cu ea; la fel va proceda şi cu 

tatăl” (Bowlby, 2011, p.198). Strategiile de ataşament sunt adoptate în copilărie şi rămân relativ stabile 
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pe parcursul vieţii. Ainsworth şi colaboratorii săi au studiat aceste strategii într-un scenariu desfăşurat 

în laborator cunoscut sub numele de „situaţia străină” – separarea copilului de îngrijitorul său. Pe baza 

reacţiei copiilor la situaţia de separare au fost descrise  următoarele strategii comportamentale: 

1. Comportament sigur: copiii caută apropierea de îngrijitor atunci când se întoarce , iar apoi se 

simt liniştiţi şi se întorc la joacă. Flexibilitatea şi rezilienţa acestor copii sunt rezultatul interacţiunii cu 

o mamă senzitivă, responsivă la semnalele şi comunicările copilului. Comportamentul mamei reflectă 

senzitivitate şi nu lipsă de implicare, acceptare, şi nu respingere, cooperare, nu control şi disponibilitate 

emoţională în loc de distanţare. 

2. Comportament evitant: copiii manifestă anxietate în timpul separării şi ripostează 

îngrijitorului când revine; ei nu arată vreo preferinţă pentru mamă sau îngrijitor versus străin. Când sunt 

ţinuţi în braţe, aceşti copii sunt molateci în loc să fie jucăuşi şi afectuoşi sau să se agaţe de mamă. 

Mamele acestor copii refuză activ ofertele de apropiere ale copiilor. Inhibarea exprimării emoţionale, 

aversiunea faţă de contactul fizic şi bruscarea atunci când acestea aveau loc sunt caracterisici ale 

maternajului care formează copii mici evitanţi.  

3. Comportament anxios-ambivalent: copiii manifestă o mare suferinţă legată de separare, iar la 

întoarcerea îngrijitorului au manifestat furie, tensiune, având tendinţa de a se agăţa. S-au evidenţiat 

două tipuri de copii ambivalenţi: cei care erau furioşi şi cei care erau pasivi. La reîntâlnirea cu mama, 

comportamentul celor dintâi oscila între o deschidere activă faţă de conexiunea cu mama şi exprimări 

ale respingerii - la îndepărtarea din îmbrăţişarea mamei până la accese accese de furie. Mamele acestor 

copii erau imprevizibile, disponibile ocazional, insensibile la semnalele copiilor (fără a-i respinge, aşa 

cum procedau mamele copiilor ambivalenţi). Ele păreau să descurajeze subtil sau mai puţin subtil 

autonomia copiilor inhihibându-le explorarea. 

4. Comportament dezorganizat-dezorientat: nu a avut nicio strategie coerentă pentru  a face faţă 

experienţei separării. Copilul pare prins între impulsuri contradictorii de a se apropia sau de a evita iar 

rezultatul acestui paradox este dezorganizarea şi/sau dezorientarea. Dezorganizarea copilului este nu 

numai rezultatul interacţiunilor cu părinţii a căror furie sau abuz sunt în mod evident înfricoşătoare, ci 

şi al interacţiunilor în care copilul resimte părintele  ca înfricoşător. Ataşamentul dezorganizat apare 

atunci când figura de ataşament este trăită simultan atât ca „sanctuar sigur”, cât şi ca sursă de pericol. 

El este rezultatul interacţiunilor copilului cu părinţi care sunt înfricoşători, speriaţi sau disociaţi. 

Comportamentul sigur, evitant şi ambivalent sunt strategii organizate, în timp ce ataşamentul 

dezorganizat este expresia unui colaps de strategie a unui copil care trăieşte „frica fără nicio soluţie” 

(Main & Hesse, apud Wallin, p.42). 

Siguranţa se dezvoltă ca o funcţie a responsivităţii senzitive a părinţilor la exprimările afective 

ale nevoilor copilului – nevoi de proximitate, pe de o parte, şi de explorare autonomă, pe de altă parte. 

Nesiguranţa apare atunci când părinţii care resping descurajează comportamentul de ataşament al 

copiilor lor sau când părinţii preocupaţi descurajează autonomia acestora. Explicaţia acestor greşeli 

parentale  are legătură cu nevoia inconştientă a părinţilor nesiguri de a-şi păstra starea mentală existentă 

în raport cu experienţa din copilărie pe care au avut-o în raport cu proprii părinţi. Părinţii care resping, 

de exemplu, pot să ignore, să respingă sau să încerce să reprime ofertele pline de lacrimi ale 

bebeluşului care caută contact şi conexiune  deoarece acestea declanşează, în afara conştientizării, 

asocieri provocatoare de anxietate cu răspunsurile necorespunzătoare, dureroase ale părinţilor lor, 

atunci când ei erau copii. (O astfel de situaţie poate explica parţial paradoxul că deşi unii dintre noi 

suntem critici faţă de modul de a ne creşte al părinţilor noştri, de obicei duplicăm anumite aspecte, fără 

a ţine seama de intenţiile noastre conştiente).  

 Fonagy spune că, de fapt, copiii părinţilor nesiguri „împrumută” mecanismele de apărare ale 

părinţilor şi, în consecinţă, moştenirea nesiguranţei părinţelor este adesea o nesiguranţă asemănătoare a 

copilului (apud Wallin, p.75). Nevoia părinţilor (adesea inconştientă) de a perpetua aceste tipare rigide 

de atenţie şi comportament produce tipare la fel de rigide la copiii lor (mecanismul de transmitere 
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intergeneraţională a ataşamentului nesecurizant). Aceasta face ca tiparele de ataşament să aibă o mare 

tendinţă de a persista de-a lungul generaţiilor. 

 Tiparele de comunicare dintre copil şi persoana care-l îngrijeşte reprezintă cheia siguranţei 

sau nesiguranţei. Mary Ainseorth a introdus conceptul de „bază de siguranţă”. 

Impactul acestor prime relaţii poate dura, tiparele de comportament, comunicare şi reglare a 

afectului fiind întărite prin relaţia continuă a copilului cu aceiaşi părinţi care au ajutat la formarea 

acestor tipare de la început. Înregistrate psihic ca reprezentări mentale aceste tipuri de interacţiuni 

descrise continuă de-a lungul vieţii şi ajung să modeleze comportamentul şi experienţele subiective, 

chiar dacă figurile de ataşament originale sunt sau nu sunt fizic prezente.  

Astfel, la şcoală, copiii siguri în copilăria mică sunt trataţi cu căldură şi adecvat vârstei lor de 

către profesori, pe când cei evitanţi (adesea văzuţi ca retraşi, aroganţi, sau în opoziţie) au manifestări 

furioase de control, iar cei ambivalenţi (adesea văzuţi ca adezivi şi imaturi) tind să fie răsfăţaţi sau 

infantilizaţi. Copiii evitanţi se pare că frecvent îi victimizează pe alţii, în timp ce copiii ambivalenţi 

sunt adesea victimizaţi de alţii. Copiii siguri nu sunt nici victime, nici victimizatori.  

În personalitatea adultă, practic celor patru categorii de răspunsuri descrise le vor corespunde 

următoarele tipuri adulte de ataşament, astfel: 

1. Indivizi siguri/autonomi care valorizează relaţiile de ataşament; 

2. Indivizi nesiguri/evitanţi care neagă, denigrează, devalorizează sau idealizează ataşamentele 

trecute sau actuale; 

3. Indivizi preocupaţi care sunt derutaţi sau copleşiţi de relaţiile de ataşament trecute ţi 

prezente; 

4. Indivizi nehotărâţi sau dezorganizaţi care deseori au fost neglijaţi sau au suferit o traumă. 

 Ataşamentul securizant conferă o bună rezilienţă copiilor în dezvoltarea ulterioară în timp ce 

ataşamentul dezorganizat în copilăria mică poate deveni un factor de risc semnificativ pentru 

psihopatologia de după copilărie(frecvent personalitate borderline). Strategiile organizate ale 

ataşamentului nesecurizat sunt, de asemenea, un factor de risc, dar mult mai redus. Ataşamentul evitant 

pare să fie legat de problemele obsesionale, narcisiste şi schizoide, iar ataşamentul ambivalent de 

dificultăţile isterice sau histrionice(Schore; Slade apud Wallin, p. 43). 

Concluzii: 

 Atasamentul copiilor are legătură cu stilurile parentale 

 Ataşamentul poate deveni factor de rezilienţă sau vulnerabilitate pentru dezvoltarea copilului 

 Patternurile de ataşament au legătură cu modul în care copiii reacţionează la experienţele noi 

 Importanţa calităţii ataşamentului timpuriu ridică problema impactului pe care-l au creşele, 

grădiniţele în educarea copiilor dar şi asistenţa maternală acordată copiilor abandonaţi  

 O terapie îi permite copilului să revizuiască relaţiile de ataşament, comunicarea emoţională 
dintre copil şi terapeut având rol esenţial. 
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1. Definirea conceptului de abuz asupra copilului 

Abuzul asupra copiilor reprezintă o problemă gravă, care implică preocuparea întregii societăţi, 

dar mai ales a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, sociologiei, psihologiei, psihopedagogiei. 

Fenomenul abuzului are încă o slabă recunoaştere şi conştientizare la nivelul societătii. Patternul 

cultural specific conferă familiei un statut închis, procesul de conştientizare colectivă a situaţiilor de 

abuz fiind abia la început.   

Familiile în care părinţii sunt alcoolici şi/sau consumatori de droguri, familiile sărace, cu stare 

socio-economică precară, familiile cu părinţi având nivel scăzut de educaţie şi cultură oferă medii 

favorizante pentru producerea abuzurilor. Familiile dezorganizate, cu copii din diverse căsătorii, cu 

condiţii deficitare de locuit sau în care există un climat tensionat, dominat de stări conflictuale şi lipsă 

de comunicare, reprezintă un mediu în care incidenţa abuzurilor este mai crescută şi un mediu 

favorizant pentru excluderea copilului în afara familiei. 

Există o serie de factori ce contribuie la creşterea situaţiilor de risc social, la sporirea sărăciei 

şi a excluziunii sociale în mod special în cazul grupurilor vulnerabile:  

- factori structurali (şomajul pe termen lung, locuri de muncă slab plătite și venituri reduse, lipsa 

locuinţelor), 

- probleme de sănătate, migraţie,  

- lipsa educaţiei şi a calificării, 

- inegalitate de gen, discriminare, diverse dizabilităţi, abuzul de droguri şi alcool,  

- globalizarea şi polarizarea socială, convieţuirea în zone cu dezavantaje socio-economice multiple, 

dezorganizările familiilor. 

Majoritatea copiilor care trăiesc în gospodării afectate de divorţ, monoparentale, sărace şi cu un 

număr mare de copii, afectate de violenţa domestică şi şomaj se află în risc de sărăcie şi excludere 

socială.  

Starea socio-economică a familiei poate fi un indicator al situaţiei de risc a copilului. Copiii 

depind la modul absolut de veniturile şi deciziile părinţilor. Majoritatea familiilor, tinere sau mature, 

care se confruntă cu aceste deprivări au tendinţa de neglijare şi abuz asupra copilului, de rele 

tratamente, de exploatare prin muncă a copilului, abandon şcolar şi excludere din viaţa socială. 

Deficitul de suport financiar pentru copii este de natură să marcheze negativ evoluţia unui segment 

important al generaţiei tinere, fie prin cronicizarea sărăciei, fie, mai grav, prin deformări 

comportamentale greu corectabile. Pe lângă indicatorii monetari există o serie de alţi indicatori/factori 

care contribuie la creșterea riscului: neintegrarea pe piaţa muncii a părinţilor, mărimea familiei, mediul 

de existenţă (urban, rural, suburban), apartenenţa la un grup etnic sau minoritar.  

Abuzul și maltratarea în contextul socio-economic actual românesc se caracterizează prin: 

- nerespectarea drepturilor copilului; 

- nerecunoașterea instituţiilor de protecţie a copilului de către familiile aflate în situaţie de risc ; 

- existenţa unor tabu-uri, secrete şi false pudori (în special în cazul abuzului sexual) ; 

- sărăcia (copiii sunt cei mai expuşi în cazul acestei situaţii) ; 

- lipsa unei locuinţe sau condiţiile igienico-sanitare precare ; 

- interacţiunea, legătura afectivă inadecvată dintre părinţi şi copii ; 

- persistenţa mentalităţilor şi practicilor punitive, atât în mediul familial cât şi în mediul social ; 
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- numărul redus de specialişti din domeniul protecţiei copilului la nivel local (mai ales lipsa 

consilierilor şcolari în şcoli). 

Termenul de abuz se poate defini din mai multe puncte de vedere: 

- în sens general, în Dicţionarul explicativ al limbii române, abuzul este definit ca: « încălcare a 

legalităţii, faptă ilegală »; 

- din punct de vedere medical, abuzul este o acţiune sau inacţiune, care fiind orientată asupra 

copilului, îi afectează sănătatea fizico-psihică cu consecinţe negative temporare sau definitive; 

- din punct de vedere juridic, abuzul reprezintă încălcarea normelor legale care apară relaţiile sociale 

ce asigură creşterea şi dezvoltare psiho-fizico-socială normală a copilului. 

Definiţia abuzului acceptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii este următoarea: Abuzul 

copilului sau maltratarea lui reprezintă toate formele de rele tratamente fizice şi/sau emoţionale, abuz 

sexual, neglijare sau tratament neglijent, exploatarea comercială sau de alt tip, ale căror consecinţe 

sunt daune actuale sau potenţiale aduse sănătăţii copilului, supravieţuirii, dezvoltării sau demnităţii 

lui, în contextul unei relaţii de răspundere, încredere sau putere. 

2. Forme ale abuzului  

2.1. Abuzul fizic asupra copilului reprezintă acţiunea din partea unui părinte sau a unei persoane 

aflată în poziţie de răspundere, putere sau încredere care are drept consecinţă, vătămarea fizică actuală 

sau potenţială (Raportul organizației Salvaţi Copiii, 2000). Presupune pedepse ca: aşezarea copilului în 

genunchi, legarea lui, lovirea, rănirea, otrăvirea, intoxicarea sau arderile produse în mod intenţionat, 

exploatarea muncii copilului (abuz economic). 

Cele mai grave forme de manifestare a abuzului, mai ales a agresivităţii în cadrul familiei sunt 

bătaia şi incestul, cu consecinţe extrem de nefavorabile asupra procesului de dezvoltare şi maturizare 

psihocomportamentală a copilului.  

În ceea ce priveşte bătaia, unii părinți susţin că metoda are o dublă valoare: retroactivă – durere 

fizică şi morală resimţită pentru o conduită greşită – şi proactivă, adică inhibarea pe viitor a unor 

asemenea acte comportamentale. Efectele în plan fizic și comportamental sunt grave, pe de o parte 

copilulul resimțind durerea provocată de bătaie se simte agresat, descurajat, decepționat iar pe de altă 

parte prin imitație socială învață acest comportament și la rândul lui devine agresiv cu copiii din grupul 

de joacă. 

Există diferite situaţii care pot fi asociate cu aceste tipuri de abuz. În conflictele maritale 

agresiunea care se doreşte direcţionată spre unul din soţi poate fi adesea canalizată spre copil. În 

situaţiile în care copilul respins devine turbulent, el ajunge ’’să-i înnebunească’’ pe părinţi. Copilul 

pare să funcţioneze în familie ca un fel de ’’ţap ispăşitor’’. Părinţii, şi adesea fraţii şi surorile, îşi 

descarcă frustrările şi agresivitatea pe copil. Toate acestea sunt probabil mult mai pronunţate în cazul 

şomajului sau altor dificultăţi. O situaţie mult mai complicată pare să apară atunci când copilul 

reprezintă o proiecţie negativă pentru părinţi. Unii dintre aceşti copii nu au fost doriți sau au fost 

rejectaţi în mod extrem încă de la început, totul petrecându-se cu repetate abuzuri fizice (Kari Killen, 

1998, p.28). 

Clausen şi Crittenden (1991) consideră că abuzul emoţional a fost prezent în aproape toate 

cazurile de abuz fizic şi că abuzul emoţional a fost cel care a cauzat cele mai mari daune dezvoltării 

copilului. Abuzul emoţional trebuie să fie în centrul atenţiei profesioniştilor. (Kari Killen,1998,p.29). 

2.2. Abuzul emoţional reprezintă eşecul adultului de care copilul este foarte legat, de a oferi un 

mediu de dezvoltare corespunzător sau/şi acte comportamentale care pot dăuna dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale. Acesta este un comportament inadecvat al adultului faţă de 

copil, cu efecte negative asupra personalităţii în formare a copilului şi care poate avea repercursiuni pe 

toată durata vieţii. Respingerea, izolarea forţată, terorizarea, ignorarea, coruperea, exploatarea 

copilului reprezintă forme ale acestui tip de abuz. 
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Este mai greu de depistat şi mai greu de definit deoarece acest tip de abuz nu evidenţiază 

anumite semne fizice vizibile. Apare atunci când ţipetele şi furia merg prea departe sau atunci când un 

părinte minimalizează, ameninţă sau respinge în mod constant un copil, într-atât încât, îi afectează 

respectul de sine şi sentimentele de preţuire a propriei persoane. Aşa cum abuzul fizic produce cicatrice 

de ordin fizic, abuzul emoţional lasă şi el urme adânci (Raport emis de Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, Bucureşti, 2006, p.73). 

În cele mai multe cazuri, aceasta reprezintă forma de maltratare predominantă în cadrul familiei 

şi chiar este prezentă alături de alte forme de maltratare. Cercetările din literatura de specialitate, au 

evidenţiat că manifestările imediate sunt mai puţin dramatice comparativ cu cele care apar în timp.  

Putem include în acest tip de abuz copiii care sunt percepuţi în mod negativ de către părinţii 

lor. Aceştia văd numai calităţile negative ale copiilor; permanent le adresează comentarii aspre şi 

critice. 

O altă formă de abuz emoţional este respingerea afectivităţii şi lipsa de atenţie. Urmare a 

cercetărilor recente, stările afective, emoţiile au dobândit un loc central în teoriile privind dezvoltarea şi 

funcţionarea individului uman. Se afirmă tot mai mult că starea de comfort a unui individ, calitatea 

vieţii pe care o duce sunt bazate pe emoţiile pe care le trăieşte şi descifrarea acestora (coeficientul de 

emoţionalitate) ne poate spune mai mult despre acest individ decât capacităţile cognitive, coeficientul 

de inteligenţă (Muntean, A., 2006). Importanţa emoţiilor în dezvoltarea fiinţei umane este foarte mare, 

încă de la naştere. Dezvoltarea individului uman este relevată şi asigurată de interacţiunea dintre 

emoţii, cogniţie şi comportamentul social. Sensibilitatea maternă este un foarte bun predictor al 

dezvoltării sănătoase a copilului, aşa cum ostilitatea şi cinismul sunt factori care afectează negativ 

dezvoltarea.   

După cum arată Muntean, A., 2006,  ataşamentul este o legatură afectivă stabilă, pe care 

copilul o poate structura cu o persoană cu care interacționează. Ca şi conduita, ataşamentul se exprimă 

prin căutarea proximităţii şi a contactului cu persoana denumită figură de ataşament, mai ales în 

momentele de dificultate. 

Copilul nou-născut îşi manifestă repede ataşamentul faţă de mamă, prin mişcări şi ţipete cu care 

caută să-şi menţină mama în apropiere. Zâmbetul social apare de regulă tot în prezenţa mamei, ca prim 

semn de manifestare a sociabilităţii. Apropierea de mamă (sau un alt membru al familiei) atunci când 

apare în casă un obiect sau persoană care inspiră teamă reprezintă o altă conduită de exprimare a 

ataşamentului. Copilul revine la mama sa şi după ce începe să meargă, ori de câte ori  îl sperie ceva sau 

dacă resimte oboseală sau durere. Copilul este fiinţa care-şi cucereşte independenţa cel mai târziu 

dintre toate fiinţele, trecând printr-o perioadă îndelungată de învăţare.  Comportamentul afectuos al 

mamei faţă de copil este important pentru ceea ce Adler denumeşte ‘‘sentimentul comuniunii 

sociale’’, legat de conştiinţa îndatoririlor noastre faţă de semeni. Acest sentiment favorizează 

comunicarea, colaborarea şi conduitele prosociale (acte de altruism, generozitate, solidaritate). Baza 

acestui sentiment constă tocmai în relaţiile copilului cu mama sa, în afecţiunea reciprocă dintre mamă 

şi copil. (Bowlby, 1988, Cosmovici, 2005). Desigur că este necesar un echilibru în raporturile reciproce 

şi un sentiment de încredere şi previzibilitate. Este interesant din acest punct de vedere, după cum 

afirma Mihaela Minulescu (2006) că, în caz de divorţ, tendinţa majorităţii copiilor este să aleagă 

părintele care a fost mai ferm cu disciplina, mai exigent dar şi mai echilibrat emoţional.  Severitatea 

excesivă ca şi lipsa de afecţiune reduc spre zero posibilitatea formării sentimentului comuniunii sociale, 

aşa cum o atitudine exclusivistă din partea mamei impiedică socializarea afecţiunii. Din această 

perspectivă, în familiile cu mai mulţi copii există mai multe şanse, decât în cele cu copil unic. 

Ataşamentul pune bazele socializării copilului şi a sănătăţii lui mentale, este un predictor 

puternic al dezvoltării sănătoase, din toate punctele de vedere. 

Ataşamentul îi permite copilului să-şi formeze un model al lumii, al figurii de ataşament şi al 

relaţiei lui cu ea, al lui însuşi şi al respectului de sine. Dacă ataşamentul este sănătos, securizant, 
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copilul îşi va construi autonomia şi competenţa, pe fundalul încrederii în sine. Un ataşament 

insecurizant constituie o neşansă pentru copil şi conduce la dezvoltarea unei personalităţi necontrolate 

(Muntean, 2006). Ataşamentul pare să depindă de ambii parteneri, de asistenţa lor mutuală şi de 

capacitatea de a recompensa reciproc.  Ainsworth (1985, apud Muntean, 2006) postulează patru stadii 

în formarea ataşamentului: 

 discriminarea primară a îngrijitorului – după primele 2-3 luni de viaţă a copilului, când acesta 

începe să distingă mai bine vizual persoana care îl îngrijeşte ; 

 în timpul stresului poate fi liniştit doar de îngrijitor; 
 îl caută doar pe îngrijitor, nu pe alţii ; 

 pe la 7-9 luni manifestă o frică faţă de străini, o teamă de separare şi o preferinţă puternică pentru 

îngrijitor – ataşamentul este structurat. 

Factorii cheie în dezvoltarea ataşamentului sunt : 

 sensibilitatea adultului (figura de ataşament – capacitatea de a răspunde adecvat la semnalele 

transmise de copil şi de a interacţiona cu el pentru modificarea stării de excitaţie a acestuia; 

 abilitatea adultului de a iniţia diverse interacţiuni, stimulând adecvat copilul. 
După expunerea teoriei ataşamentului devine mai evidentă importanţa mediului educaţional 

familial şi cu deosebire a persoanei care îngrijeşte un copil care-şi asumă rolul de figură de ataşament. 

În cadrul abuzului emoţional, o altă formă a acestui tip de abuz include terorizarea copilului 

prin ameninţări cu pedeapsa, cu părăsirea sau alungarea. Ameninţările îi creează copilului o stare de 

anxietate, căreia îi va fi greu să-i facă faţă. Bowdeby(1973) (apud Kari Killen,1998,p.33) susţine că 

ameninţările separării sunt probabil mai dăunătoare decât adevărata separare. 

Un alt grup de copii care sunt expuşi abuzului emoţional sunt cei ai căror părinţi sunt violenţi 

unii cu alţii (Hershorn si Rosenbaum 1985, Silvern si Kaersvang 1989, Kocinsky 1993 apud Kari 

Killen,1998,p.33). Situaţia acestor copii poate fi, de asemenea, caracterizată ca fiind mai mult sau mai 

puţin neglijată. Posibilităţile acestor copii de a se identifica în cadrul familiei sunt limitate atât în 

privinţa identificării cu părintele care abuzează cât şi a identificării cu cel care este abuzat (Brassard, 

Germaine și Hart 1987 apud  Kari Killen, 1998, p.34). 

2.3. Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe care el nu o 

înţelege, pentru care nu are capacitatea de a-şi da încuviinţarea informată, pentru care nu este pregătit 

din punct de vedere al dezvoltării sau care încalcă legile sau tabuurile sociale. 

Abuzul sexual asupra copilului presupune antrenarea copilului într-o activitate realizată cu 

intenţia de a produce plăcere sau de a satisface nevoile unui adult sau unui alt copil, care, prin vârstă şi 

dezvoltare se află faţă de el într-o relaţie de răspundere, încredere sau putere. Când copilul este abuzat 

de un membru al familiei, atunci avem de-a face cu un incest (Autoritatea Naţională pentru protecţia 

drepturilor copilului.- Bucureşti, 2006, p.73). 

Copiii pot fi abuzaţi începând cu vârste foarte mici, dar cei mai expuși sunt preadolescenții 

începând cu vârsta de 9-10 ani. Ei sunt seduşi adesea prin joc într-o situaţie sexual-abuzivă reală sau 

prin intermediul site-urilor de socializare.  

I.4. Abuzul economic se constituie în atragerea, convingerea sau obligaţia copilului să 

desfăşoare activităţi aducătoare de venit (cel puţin parţial sau indirect), de aceste venituri beneficiind şi 

unii adulti, apropiaţi ai copilului. Muncile în gospodărie par să aibă mai mult o semnificaţie educativ – 

formatoare, care ţine mai degrabă de un model cultural care încă domină societatea românească. 

Contribuţia copiilor la activităţile domestice este frecvent întâlnită, mai ales în cazul fetelor.  

Activităţile desfăşurate de copii în cadrul gospodăriei includ: menajul în gospodărie: curăţenie, spălatul 

rufelor (pentru copii, uneori şi pentru adulţi),  spălatul vaselor, gătitul, aruncarea gunoiului; 

cumpărăturile, plata unor servicii; îngrijirea fraţilor mai mici sau a altor persoane din gospodărie 

(Raport elaborat la cererea Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale – Condiții sociale 

ale excluziunii copilului, Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții,  2004, p.20,21). 
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Deşi pe ansamblul populaţiei fenomenul muncii copilului nu constituie o problemă, există 

categorii de populaţie pentru care situaţia este alarmantă. Pentru copiii din familii sărace, 

dezorganizate, copiii rromi, „copiii străzii” munca reprezintă un lucru firesc şi ceea ce este mai grav, 

adesea sunt exploataţi de către adulţi în acest sens. Participarea ridicată a copiilor la activităţile 

domestice, cotidiene are multiple explicaţii. Copilul este un ajutor al adultului, un ucenic care se 

iniţiază într-o ocupaţie utilă. Timpul câştigat de adulţi prin preluarea sarcinilor gospodăreşti de către 

copii devine o resursă importantă în posibilitatea de a produce venituri. În unele cazuri, angrenarea 

copiilor în munci domestice este motivată de starea de sănătate precară a unuia sau ambilor părinţi.  

Munca cuprinde atât activităţi domestice, prestate pentru cunoscuţi, vecini, rude, cât şi activităţi 

în afara gospodăriei care implică diferite grade de risc (Raport elaborat la cererea Comisiei Anti-

Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale – Condiții sociale ale excluziunii copilului, Academia 

Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții,  2004, p.20,21): 

 menajul în alte gospodării (predilect pentru fete şi pentru copiii de vârstă mai mică) ; 

 munca ocazională în comerţ - la chioşcurile din vecinătate (descărcat / încărcat marfă, curăţenie, 

activităţi ocazionale din pieţe); 

 munca în construcţii (specifică băieţilor): încărcarea / descărcarea materialelor, munci care 

presupun un efort fizic ridicat; 

 munca în unităţi productive (pentru copiii care se apropie de vârstă minimă legală de muncă);  

 activităţile agricole sezoniere; 

 forme marginale – spălatul parbrizelor / maşinilor şi chiar furtul în pieţe, cerşitul, dealeri de 

droguri, prostituţie.  

Cel mai adesea, muncile prestate de copii sunt ocazionale. Recompensele pe care copiii le 

primesc sunt cel mai adesea consumate în familie. Riscurile implicate de muncă sunt multiple: 

deteriorarea stării de sănătate, riscul accidentelor, abandon, neparticipare şcolară, neplată, datorată pe 

de-o parte absenţei unui contract de muncă şi pe de alta vulnerabilităţii copiilor. În cazul fetelor există 

şi ameninţarea practicilor de hărţuire sexuală.  

Antrenarea copiilor în diferite forme de câştig este încurajată de către familie datorită faptului 

că aduce o ameliorare a situaţiei economice a familiei pe termen scurt. Sunt eludate însă consecinţele 

pe termen mediu şi lung: îngustarea perspectivelor copiilor (întreruperea cursurilor şcolare, urmată 

eventual de imposibilitatea reînscrierii), privarea copilului de potenţialele oportunităţi, maturizarea 

precoce, afectarea stării de sănătate (Raport elaborat la cererea Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovarea 

Incluziunii Sociale – Condiții sociale ale excluziunii copilului, Academia Română, Institutul de 

Cercetare a Calității Vieții,  2004, p.20,21). 

3. Neglijarea copilului 

Considerată de unii autori ca o formă specifică de abuz: neglijarea este incapacitatea sau 

refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul, de a-i asigura nevoile biologice, emoţionale, de 

dezvoltare fizică şi psihică, precum şi limitarea accesului la educaţie.’’ Prin neglijarea copilului se 

înţelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, 

îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care 

pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, 

sănătatea fizică sau psihică a copilului ’’(art.89 alin.2 din Legea nr.272/2004). Neglijarea pune în 

pericol devoltarea normală a copilului – devoltarea bio-psiho-socio-culturală – şi, prin efectele grave pe 

care le produce, necesită intervenţie promptă şi adecvată. 

Cele mai grave forme de neglijare sunt (Salvaţi Copiii, 2000) : 

 neasigurarea unei alimentaţii; 

 neasigurarea unei îmbrăcăminţi adecvate; 

 dezinteres faţă de starea de sănătate a copilului; 

 locuinţă cu spaţiu şi igienă necorespunzătoare; 
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 insuficientă supraveghere; 

 lipsă de preocupare pentru educaţia copilului; 

 privarea copilului de afecţiune; 

 abandonul copilului. 

Problema abuzului copilului este a societăţii româneşti în ansamblu pentru că aceasta suportă 

consecinţele incapacităţii de adaptare şi integrare a victimelor prin comportamentele antisociale 

dezvoltate, lipsa unei profesii, a unui loc de muncă, prin perpetuarea unui comportament abuziv. 

Efectele fenomenului au un impact social de lungă durată, presupunând eforturi la nivel organizatoric, 

administrativ şi economic. Îngrijirea, recuperarea şi reabilitarea copilului care a fost supus abuzului sau 

exploatării de orice fel implică eforturi complexe pe termen lung. 

Contextul socio-economic actual dar şi lipsa unor servicii specializate de identificare, 

investigare şi rezolvare a acestui tip de probleme determină creşterea şi perpetuarea anumitor tipuri de 

comportamente abuzive.  
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Acceptarea elevului ca persoană valoroasă prin ea însăşi, cu disponibilităţi ce aşteaptă doar 

contextul favorabil pentru a fi realizate, trebuie să ghideze în permanenţă activitatea profesorului şi să 

constituie principalul reper al concepţiei sale psihopedagogice. În calitate de expert în probleme de 

consiliere educaţională, profesorul  este cel care va construi un mediu psihosocial cald, pozitiv, 

deschis, creativ, atât de necesar identificării şi valorificării resurselor personale, formării şi 

dezvoltării unei personalităţi autentice. În acest sens, relaţia pedagogică este încărcată afectiv, pentru 

că arta pedagogică este, înainte de toate, aceea de a te pune la dispoziţia elevilor, de a simpatiza cu ei, 

de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care-i animă (M. A. Bloch, 1968). 

 

Trăim sub semnul acceleraţiei istoriei, după cum plastic se exprima, acum câteva decenii, 

filosoful francez Gaston Berger. Omul contemporan trebuie să fie şi, în mod real, este într-o continuă 

alertă, prevăzător, temător dar niciodată pe deplin pregătit pentru viaţă. Evenimentele îl preced mai 

mult decât oricând şi, cu toată precauţia cu care a fost înarmat, omul zilelor noastre nu este pregătit să 

îşi întâmpine destinul social.  

Astfel, se discută din ce în ce mai mult despre consiliere - psihologică, educaţională, 

vocaţională - ca modalitate de sprijin a persoanei care întâmpină dificultăţi în existenţa sa, ca suport 



29 
 

educaţional, emoţional, moral şi spiritual, ca demers facilitator în procesul de dezvoltare personală, de 

îmbunătăţire a calităţii vieţii, ca factor important în prevenţia problemelor ce pot împiedica dezvoltarea 

şi funcţionarea normală - probleme de comunicare, de comportament, de adaptare şcolară, de sănatate 

fizică, emoţională şi mentală etc.  

Orientându-se spre omul obişnuit şi problemele sale existenţiale, consilierea are în centru ideea 

conform căreia, omul poate învăţa să trăiască mai bine. Dar exercitarea acestei capacităţi reclamă un 

context de relaţii umane pozitive, lipsite de ameninţare, sfidare, provocare. În lipsa acestui cadru social, 

omul funcţionează neadecvat (C. Rogers, 1942).  

Consilierea educaţională, ca parte integrantă a relaţiei pedagogice, este un mijloc de 

autocunoaştere, de dezvoltare şi maturizare a personalităţii, o experienţă de comunicare şi căutare, o 

modalitate de optimizare a relaţiilor interpersonale, de învăţare a unor modele comportamentale şi 

atitudinale pozitive.  

 Consilierea educaţională are două dimensiuni (I. Al. Dumitru, 2008): 

a) psihologică – urmăreşte adaptarea psiho-socială optimă şi congruenţa între cogniţii, emoţii, 

atitudini şi comportamente proprii; 

b) pedagogică sau educaţională – urmăreşte provocarea unor schimbări voluntare în cogniţiile, 

atitudinile şi comportamentele elevilor prin antrenarea lor în activităţi educativ-formative specifice care 

să permită adaptarea la solicitările realităţii; are un rol proactiv : oferă soluţii, construieşte proiecte de 

dezvoltare personală sau socio-profesională; conduce la optimizarea relaţiei pedagogice. 

Funcţionarea biopsihosocială optimă a elevilor reprezintă obiectivul principal al consilierii 

educaţionale. Aceasta nu este condiţionată de parcurgerea unui proces psihoterapeutic complex. 

Familia şi şcoala joacă un rol esenţial în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine, în atingerea unui nivel 

optim de congruenţă la nivel cognitiv, cultural, axiologic, spiritual, în exprimarea opţiunilor şi luarea 

deciziilor şcolare şi profesionale, în asumarea responsabilităţii, în maximizarea disponibilităţilor 

proprii, în modificarea atitudinilor şi comportamentelor dezadaptative, în realizarea autocunoaşterii şi 

dezvoltării stimei de sine,  în formarea unor abilităţi de relaţionare socială favorabile muncii în echipă, 

cooperării şi colaborării, în însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă etc. 

Aşadar, aprecierea dezvoltării optime a personalităţii umane se raportează la următorii 

indicatori şi standarde: funcţionalitatea cognitivă adecvată şi eficientă; dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii; valorificarea potenţialului psiho-individual; practicarea unui stil de viaţă sănătos.  

Succesul consilierii educaţionale este dat de implicarea activă, conştientă şi responsabilă a 

factorilor educaţionali în dezvoltarea socio-educaţională şi profesională, în conştientizarea capacităţilor 

şi resurselor, dar şi a limitelor personale şi instituţionale, în  crearea unui mediu psiho-educaţional 

optim formării şi dezvoltării personalităţii. Centrarea atenţiei pe experienţa elevului, pe cultivarea unor 

calităţi şi abilităţi, denotă preocuparea pentru valorizarea demnităţii şi calităţii umane a celor care îşi 

dedică viaţa modelării personalităţii umane prin educaţie.  

Scopul este acela de a ajuta elevul să se autoevalueze realist, să se simtă autentic, să nu fie 

obligat să-şi nege trăirile, opiniile, atitudinile, valorile şi convingerile pentru a menţine afectivitatea sau 

aprecierea persoanelor importante din viaţa sa. Acceptarea elevului ca persoană valoroasă prin ea 

însăşi, cu disponibilităţi ce aşteaptă doar contextul favorabil pentru a fi realizate trebuie să ghideze în 

permanenţă activitatea cadrului didactic în lungul drum al devenirii fiinţei umane.  

Eficienţa acţiunilor de consiliere educaţională depinde în mare măsură de calitatea relaţiei de 

consiliere, ca relaţie psiho-pedagogică. Relaţia de consiliere este una de alianţă, de participare şi 

colaborare reciprocă, ceea ce face posibilă exprimarea ideilor şi sentimentelor, a valorilor şi 

convingerilor, într-un cuvînt, comunicarea. Este esenţială dezvoltarea unei credibile relaţii empatice cu 

elevul, de încredere reciprocă, de respect mutual, de disponibilitate reciprocă. Respectul pentru om, ca 

fiinţă în esenţă bună, trebuie să fie autentic. Dar a-l vedea pe cel de lângă tine bun, înseamnă a fi tu 

însuţi bun! 



30 
 

Profesorul are menirea şi responsabilitatea de a iniţia un program coerent de experienţe 

educaţionale care să conducă la dezvoltarea personală, educaţională, profesională şi socială a elevilor. 

Calităţile profesionale ale unui bun pedagog trebuie să vizeze: 

 empatie, sensibilitate pentru problemele elevilor ; 

 acceptarea necondiţionată a elevului – recunoaşterea valorii intrinseci a persoanei elevului; 

acceptarea diferenţelor interpersonale;  

 onestitate, corectitudine în relaţia cu elevilor ; 

 autenticitate, bună-credinţă, sinceritate, seriozitate şi sobrietate, dar şi jovialitate; 

 valorizarea pozitivă a resurselor clientului; 

 capacitate ridicată de a observa şi analiza obiectiv particularităţile specifice ale 

elevilor (atitudini, posibilităţi, interese, abilităţi, comportamente etc.); 

 abilităţi verbale (vorbire nuanţată, persuasivă) ; 

 capacitate de a emite şi primi atât mesaje verbale cât şi nonverbale ; 

 antrenarea continuă în scopul creşterii acurateţei evaluării şi autoevaluării elevilor; 

 responsabilitate, seriozitate şi competenţă în raport cu problemele elevilor; 

 autoimpunerea de standarde profesionale înalte şi a unei corecte linii de conduită etică. 

Profesorul trebuie să fie un adevărat model pentru elevii săi, exemplu de demnitate şi onestitate. El 

trebuie să fie preocupat în permanenţă de a răspunde la întrebări precum: 

Ce pot să ofer elevilor mei ? 

Fac în propria mea viaţă ceea ce-i încurajez pe elevii  mei să facă ? 

Îmi asum responsabilitatea formării caracterului elevilor mei? 

Conştientizez răspunderea pe care o am în faţa lui Dumnezeu, a oamenilor, a propriei 

conştiinţe pentru educaţia elevilor mei? 

Aşadar, consilierea educaţională ca parte integrantă a activităţii didactice şi, implicit, a relaţiei 

pedagogice, poate fi considerată o formă de influenţare psihosocială optimă, având ca principal 

obiectiv schimbarea benefică în atitudinea şi comportamentul elevului. O astfel de viziune psiho-

pedagogică facilitează comunicarea dintre profesor şi elevi, înlătură barierele de status-rol, creează 

premisele unei comunicări deschise, lipsite de sfidare şi ameninţare. 
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Măsura reușitei în formarea viitorului adult se întemeiază, în bună parte, pe calitatea 

comunicării educatorului cu elevii săi. De felul în care sunt propagate îndemnurile, impresiile sau 

cunoștințele, depinde reușita actului educațional.  

Comunicarea umană operează cu un ansamblu de stimuli grupați în trei mari categorii de 

limbaj:  

- limbaj verbal – graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor;  

- limbaj paraverbal – semnale transmise prin tonul, volumul şi ritmul vocii ; 

- limbajul trupului (nonverbal) – totalitatea semnalelor transmise prin postură, fizionomie, 

mimică, gestică, privire şi distanţe. 

O comunicare (informație sau mesaj) trebuie să fie astfel transmisă încât receptorul să o 

înțeleagă, să o poată recepționa, înregistra și accepta. 

“Ceva exprimat (spus) nu înseamnă neapărat deja ceva auzit. Auzit nu înseamnă neapărat deja 

ceva înțeles. Înțeles nu înseamnă neapărat deja ceva cu care să fii de acord. A fi de acord nu înseamnă 

deja ceva ce se va aplica. Aplicat nu înseamnă nici pe departe menținut.” 

Nu trebuie uitat că în  procesul de comunicare verbală  pot să intervină elemente perturbatoare, 

care poartă denumirea generic de „zgomot” și care sunt răspunzătoare de distorsionarea mesajului 

(zgomote, un miros, o stare fizică necorespunzătoare etc.). 

 Prin intermediul feedback-ului, însă,  se poate măsura reușita procesului de comunicare. 

Elevii de vârstă școlară mică au un vocabular destul de limitat, în raport cu un adult. Tocmai de 

aceea, ei comunică mai mult prin manifestări comportamentale, fapt pentru care limbajele paraverbal și 

nonverbal au o pondere remarcabilă. 

Tonul vocii  copilului sau educatorului, viteza vorbirii, ritmul şi inflexiunile rostirii, 

intensitatea, volumul vocii, pauzele, sublinierile, alte sunete produse (onomatopee, geamăt, mormăit, 

oftat, râs) pot să întărească mesajul verbal, să-l contrazică, să-l deformeze, să-l înlocuiască sau să 

diferențieze sensul cuvintelor. 

Tonul este inflexiunea vocii pe care o folosește un vorbitor. El poate fi calm, agresiv, pedant, 

nervos, cald, rece etc. Pentru a avea succes, într-un discurs este preferabil să se folosească un ton calm 

și sigur, dar care să nu fie uniform. Schimbările acestuia sunt importante, întrucât ele rup monotonia, 

făcând ca expunerea să câștige în atractivitate. Trecerea de la un ton calm la un ton entuziast nu poate fi 

scapată, rezultând o atenție sporită din partea auditoriului.  

Ritmul vorbirii reprezintă felul în care alternează cuvintele accentuate cu cele neaccentuate și 

frecvența acestora. El este ales în funcție de ceea ce se dorește să se comunice. Pentru accentuarea 
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ideilor importante din cadrul unui discurs se folosesc ruperile de ritm. Spre exemplu, se poate folosi 

în expunere un ritm alert, pentru ca înainte de introducerea unei idei importante ritmul să se reducă și 

să se reia la aceeași intensitate în explicarea ideii. 

Volumul presupune intensitatea vocii cu care un vorbitor se adresează grupului. Cel care ține 

un discurs trebuie să vorbească suficient de tare pentru a fi auzit de toți copiii care îl ascultă. În general, 

nu este bine să se folosească un volum foarte ridicat deoarece acest lucru poate fi perceput ca o 

agresiune de cei din jur. 

Așadar, paraverbalul sprijină mesajul verbal şi arată natura relaţiilor dintre expeditor şi receptor.  

Înfăţişarea, contactul vizual, poziţia corpului, gesturile, timbrul şi tonurile vocale, contactul 

fizic și spaţiul personal reprezintă aspectele nonverbale  de care ţinem seamă în mod frecvent, atunci 

când comunicăm. 

 Comunicarea nonverbală este neintenţionată.  Ea  trădează emoţiile sau atitudinea copilului 

chiar dacă nu dorește acest lucru; deci trebuie să fim conştienţi că mesajele nonverbale, uneori, pot 

contrazice ceea ce se afirmă. 

 Abilitatea de comunicare nonverbală va crește odată cu vârsta, cu experienţa. Cei care vor 

comunica bine nonverbal, vor fi  cei care reuşesc mai bine în societate, construiesc relaţii bune cu 

semenii lor şi au un statut social mai bun. 

Mesajele transmise prin comunicarea nonverbală ne furnizează informaţii despre problemele 

personale sau de relaţionarea cu alte persoane, despre care am fi jenaţi să discutăm. 

Comunicarea nonverbală are menirea de a o accentua pe cea verbală.  Profesorul poate întări, prin 

anumite elemente de mimică sau de gestică, importanţa unei anumite părţi din mesajul transmis  în 

timpul orelor.  

Comunicarea nonverbală poate să completeze mesajul transmis pe cale verbală, să contrazică 

anumite aspecte ale comunicării verbale, să regularizeze fluxul comunicaţional, să reactualizeze  înţelesul 

comunicării verbale, dând posibilitatea receptorului comunicării să identifice în timp real un îndemn 

aflat în „spatele" unei afirmaţii. 

 Mimica reprezintă modul în care trăsăturile feței redau trăirile unei persoane. În timpul unei 

expuneri, pentru a ajuta la câștigarea încrederii clasei de elevi, mimica nu trebuie să intre în 

contradicție cu cele spuse.  

Vorbitorii experimentați pot folosi anumite trucuri care să îi ajute în convingerea auditoriului. 

De exemplu, fără a spune în cuvinte că sunt împotriva unei idei, aceștia o susțin zâmbind ironic, creând 

o reacție de opoziție față de ceea ce spun. 

Expresiile feţei sunt cel mai uşor de controlat. Acestea trebuie citite în relaţie atât cu cuvintele 

spuse, cât şi cu alte mişcări ale corpului. 

Zâmbetul este un element care ajută vorbitorul să atragă bunăvoința ascultătorului, deoarece 

transmite prietenie, apropiere și siguranță de sine. Este cel mai important semnal facial pe care oricine 

îl citeşte la fel, oriunde în lume. Din acest motiv este recomandabil ca, în introducerea discursului, 

vorbitorul să zâmbească.  

Incruntarea transmite concentrare, atenție maximă, dar și încordare și rigiditate. De aceea nu 

este bine ca vorbitorul să stea încruntat. El transmite către auditor o stare de tensiune care poate 

provoca o ruptură. 

Rictusul (schimonosirea feței) induce ideea de nesiguranță. Ascultătorii tind să creadă că cel 

care ține discursul nu spune adevărul sau nu cunoaște tema despre care vorbește, fiind indicat ca 

vorbitorii neexperimentați să evite folosirea sa.  

Privirea este un factor important al limbajului nonverbal, ea fiind și modalitatea prin care se 

păstrează legătura dintre interlocutori. Faptul că privirea nu este îndreptată spre public induce 

sentimentul de nesiguranță și de ascundere a adevărului. 
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Contactul vizual permanent este decisiv pentru câștigarea bunăvoinței și a încrederii. În cazul 

unui grup de elevi numeros, pentru a crea fiecăruia impresia că este privit, cea mai simplă posibilitate 

pentru un vorbitor este de a se uita la public în forma literei Z, începând cu ultimul loc din stânga sălii 

și terminând cu primul loc din dreapta. 

Gestica mâinilor reprezintă una din cele mai cunoscute metode de comunicare nonverbală. 

Foarte des suntem tentaţi să adoptăm sau să copiem “în oglindă” gesturile şi mişcările corporale ale 

interlocutorului, să subliniem înţelesul cuvintelor prin mişcări diverse, să aplaudăm, să ducem mâna la 

gură atunci când suntem surprinși. 

Mâinile ascunse în buzunare sau oricum altundeva decât la vedere, pot sugera interlocutorului 

că ai ceva de ascuns.  

Mâinile apropiate cu degetele mari unul sprijinit de celălalt pot sugera încredere în sine, sau, în 

anumite context, chiar aroganța.  

Mâna dusă la față, sprijinind bărbia sau falca, este un semn de plictiseală sau de neascultare a 

interlocutorului.  

Mâinile încrucișate la piept sugerează o atitudine închisă, neîncrezătoare sau o persoană care se 

apără.  

Mâinile sprijinite una pe alta, eventual jucându-se necontrolat, sugerează o stare de nervozitate.  

Gestul de a duce o mână sau un deget la ceafă poate însemna că cel care face gestul a fost pus 

într-o încurcătură.  

Mâna dusă în dreptul feței sau al ochilor poate însemna că cel care face gestul încearcă să 

ascundă ceva. 

Raţiunile gesturilor pot fi multiple în cazul copiilor, pentru că o gestică bogată este adesea 

folosită pentru a completa un vocabular sărac. 

Lipsa gesturilor face discursul să piardă din dinamism și să devină plictisitor. Pe de altă parte, 

utilizarea excesivă a acestora induce publicului o stare de agitație, rezultatul fiind obosirea audienței.  

Un alt obiectiv pentru vorbitor este ca gesturile făcute în timpul unui discurs să atragă atenția 

asupra celor spuse fără a deranja ascultătorii. Evitarea gesturilor agresive (mâinile ținute în șolduri, 

îndreptarea degetului arătător către auditor), nervoase (pocnitul din degete) sau a celor care denotă 

indecizie sau nesiguranță (jocul cu diferite obiecte, trecerea mâinii prin păr, sau aranjarea părului) face 

mai nesigură obținerea unui rezultat pozitiv. 

Postura fermă, dar nu rigidă, a vorbitorului oferă un plus de siguranță celor spuse.  

Spatele drept și capul sus, precum și pozitia trasă în spate a umerilor va sugera interlocutorului 

încredere în sine și hotărâre.  

Poziția corpului aplecată în față cu măsură sugerează interlocutorului că ești interesat de ceea ce 

are acesta de spus.  

Poziția corpului lăsată pe spate, sprijinită de spătarul scaunului poate sugera, din contră, 

dezinteres, atitudine refractară față de ceea ce are de spus interlocutorul.  

Poziția corpului cu bazinul puțin împins inainte și cu mâinile în buzunar, eventual cu degetele 

mari în exteriorul pantalonilor, va însemna încredere în sine.  

Poziția ridicată cu mâinile pe masă și cu corpul aplecat înainte va însemna o atitudine autoritară, 

dorința de a se impune.  

Poziția lăsată pe spate cu mâinile împreunate la ceafă sugerează o atitudine de superioritate.  

Orientarea spre public este, de asemenea, un element ajutător pentru captarea atenției și 

păstrarea acesteia pe parcursul desfășurării discursului. 

Trăirile copilului pot fi bine cunoscute prin analiza mesajelor nonverbale.            

Limbajul nonverbal pozitiv se manifestă prin atitudine deschisă şi cooperantă, prin afișarea 

zâmbetului, prin expresie a feței interesată, prin contact vizual moderat, volum variat și suficient al 

vocii, susținerea afirmațiilor prin gesturi. 
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 Limbajul nonverbal negativ se manifestă diferit, în funcție de trăirile subiectului. O voce 

tremurată, vorbitul rar, expresia de îngrijorare, brațele defensive, privirea evazivă, gura acoperită cu 

mâna, distanța excesiv de mare, reclamă o poziție defensivă, închisă. 

O voce puternică, vorbitul rapid, expresia de furie, contactul vizual permanent, postura 

dominantă, presupune o stare agresivă, deschisă. 

Modul în care analizăm  şi suntem analizați are legătură cu nevoile noastre de aprobare, 

încredere, acceptare şi prietenie. Iar în relațiile cu copiii, trebuie să fii întotdeauna aprobat și acceptat.  

 

 Bibliografie: 

 

1. Gabriel Albu, Comunicarea interpersonală, Editura „Institutul european”, Iaşi, 2007; 
2. Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, 

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005; 

3. Mucchielli, Alex. Arta de a influenţa, traducere de Mihaela Calcan, Polirom, Iaşi, 2002. 
 

 

 

 

 

CADRUL DIDACTIC – FORMATOR AL PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

                                                           Învăţător MARIA RIZOIU  

                                                               Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari  

Învăţător AURELIAN RIZOIU  

                                                                             Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari 

 

Educaţia, ca factor principal în formarea personalităţii, îşi demonstrează eficienţa prin acţiunea 

de coordonare şi dirijare a factorilor sub influenţa cărora se dezvoltă individul. Această sarcină de 

maximă însemnătate îi este încredinţată, într-o primă etapă a dezvoltării copilului, învăţătorului. 

 Învăţătorul este persoana calificată care îi îndrumă pe copii, pe o perioadă mai întinsă de timp 

(cuprinzând ciclul achiziţiilor fundamentale şi jumătate din ciclul de dezvoltare): cum să scrie, cum să 

citească, cum să socotească, cum să înveţe, cum să deseneze, cum să interpreteze o piesă muzicală sau 

una de teatru, cum să se joace, cum să se comporte în societate etc. 

 Învăţătorul şi elevul se întâlnesc pe acelaşi tărâm al educaţiei în şcoală, într-o relaţie cu caracter 

interpersonal. În munca sa de zi cu zi, învăţătorul urmăreşte şi realizarea cu prioritate a unor obiective 

de tip comportamental/atitudinal:  

– să observe fiecare copil pentru a-i cunoaşte experienţa anterioară, pentru a-i descoperi nevoile 

individuale, dificultăţile pe care le întâmpină; 

– să asculte cu răbdare şi bunăvoinţă, devenind prietenul de care poate avea nevoie; 
– să înveţe fiecare copil să muncească, acordându-i libertatea de mişcare; 

– să-l sprijine cât trebuie; 

– să-l încurajeze să înainteze prin forţele proprii; 
– să-i cultive respectul, încrederea faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 
– să-l convingă să-şi recunoască greşelile, transformându-le în experienţe pozitive; 

– să-l determine să-şi asume responsabilitatea pentru faptele proprii; 

– să-l ajute să-şi manifeste personalitatea, să fie el însuşi. 
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Se stabileşte astfel între fiecare elev şi dascălul său o relaţie de interdependenţă, iar procesul de 

predare-învăţare se desfăşoară prin interacţiun e,intercunoaştere. Elevul învaţă pentru a deveni o 

personalitate creatoare, iar felul în care este învăţat să înveţe trebuie să fie formativ (să se poată aplica 

ceea ce a învăţat). 

 În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de personalitate denumeşte fiinţa umană considerată 

în existenţa ei socială şi înzestrarea ei culturală. 

 Personalitatea este, la nivelul omului integral, un sistem bio-psiho-socio-cultural, ce se 

constituie fundamental în condiţiile existenţei şi activităţii din primele etape ale dezvoltării individuale 

în societate. 

 Personalitatea este întotdeauna unică şi originală, pentru că fiecare porneşte de la o zestre 

ereditară unică. Mai departe, în câmpul existenţei sociale concrete, fiecare străbate un drum anume, 

încercând experienţe variate, desfăşurând activităţi diferite şi intrând în anumite relaţii. Toate acestea 

au anumite efecte asupra cursului şi dezvoltării personalităţii fiecăruia. 

 Personalitatea, simetrică cu individualitatea, este un concept care cuprinde întreg sistemul 

atributelor, structurilor şi valorilor de care depinde o persoană. Termenul de personalitate implică şi 

evaluări privind calităţile personale, rolurile de care dispune respectiva persoană. Oricine dispune de 

personalitate însă ierarhia valorică a personalităţilor se extinde pe o scală foarte mare şi presupune 

variate diferenţieri. 

 Şcoala şi activităţile ei specifice vor consolida capacităţile şi aptitudinile apărute în stadiile 

anterioare de dezvoltare şi vor forma altele noi. 

 Există diverse modalităţi de a studia, analiza şi clasifica personalităţile, dar un sistem clasic 

cuprinde trei comportamente sau mai bine zis modalităţi care se întrepătrund şi anume: temperamente, 

aptitudini şi caracter. 

 Temperamentul vizează dispoziţiile constituţionale ale unui individ, care îi modulează gradul 

de emoţionalitate, reactivitate şi sociabilitate. 

 Este necesar să ne orientăm asupra temperamentelor elevilor pentru că pe terenul fiecărui 

temperament formarea unor sisteme de lucru sau trăsături de caracter se produc diferit. Spiritul de 

disciplină, stăpânirea de sine, răbdarea sunt mai greu de format la un coleric, care este prin firea lui 

excitabil şi exploziv, nestăpânit şi nerăbdător, decât la un flegmatic care dispune de răbdare şi 

cumpănire naturală, este meticulos şi păstrează un ritm ordonat în tot ce face. 

 Aptitudinile constituie latura instrunentală şi executivă a personalităţii. Sunt sisteme 

operaţionale care mijlocesc performanţe în activitate. Aptitudinea arată ce poate individul, iar nu ce ştie 

el. Ceea ce trebuie să stea în atenţia cadrului didactic şi a copilului care aspiră la realizarea de sine este 

şi trebuie să fie activitatea, învăţarea şi antrenamentul, perfecţionarea în direcţia înclinaţiilor personale, 

dar şi a celorlalte componente şi laturi ale existenţei sociale. 

 În sistemul de personalitate, caracterul reprezintă latura relaţională şi valorică, este în principal 

un ansamblu de atitudini-valori. Caracterul reuneşte însuşiri sau particularităţi privind relaţiile pe care 

le întreţine subiectul cu lumea şi valorile după care el se conduce. Este un sistem relaţional-valoric şi de 

autoreglaj. Acest sistem dobândeşte o serie de particularităţi structurale (unitatea, expresivitatea, 

originalitatea, bogăţia, statornicia, plasticitatea caracterului, tăria de caracter) a căror cunoaştere 

permite o mai bună definire a profilului caracterial al fiecărei persoane. Caracterul poate fi definit ca 

sistem de atitudini stabile şi specific individuale, având o semnificaţie socială şi morală, atestându-l pe 

individ ca membru al societăţii, ca purtător de valori, deci, ca personalitate. 

 O expresie a personalităţii poate fi socotită creativitatea. Ea presupune activităţi îndelungate şi 

eforturi deosebite. Este un atribut definitoriu al omului modern. 

 Pentru învăţământ o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii. Acest lucru 

implică receptivitate faţă de experienţe pozitive, dorinţa de a experimenta noi ipoteze, sensibilitatea 

faţă de nou, o activitate călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie 
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şi pe dăruirea dascălului faţă de copil şi valori. Este necesar să valorificăm acest rezervor uriaş de 

materie cenuşie în direcţia formării personalităţii umane inteligente, productive, creatoare. Se apreciază 

că dezvoltarea unei noţiuni va depinde tot mai mult de sectorul care produce inteligenţă, creaţie, adică 

de învăţământ. 

 Didactica modernă plasează copilul în centrul procesului educaţional prin realizarea echilibrului 

dinamic între joc, învăţare, muncă şi creaţie, în funcţie de specificul situaţiei de învăţare. Învăţătorul 

modern trebuie să fie în permanenţă orientat spre elev şi spre mediul socio-cultural în care acesta se 

formează şi se dezvoltă. 

 Învăţătorul este un model pentru toţi elevii săi, indiferent de generaţie, atât din punct de vedere 

al demnităţii comportamentale, cât şi morale, estetice, culturale şi sociale, exercitând influenţă asupra 

lor, dezvoltându-le memoria, imaginaţia, gândirea, spiritul de observaţie, conştiinţa socială, calităţi 

morale atât de necesare omului de azi(respect, încredere, prietenie, toleranţă, compasiune, sinceritate, 

cinste, curaj, solidaritate, dragoste de muncă şi de semeni), obişnuindu-i cu munca sistematică, 

planificată, cu disciplina, cu activitatea de grup. 

 Un model teoretic conturat al învăţătorului are următoarea caracterizare operaţională, în 

concordanţă cu dimensiunile personalităţii sale, cu obiectivele educaţiei şi cu situaţiile pe care are să le 

rezolve prin procesul instructiv-educativ:  

- biologice: capacitatea de a-şi păstra sănătatea, de a fi rezistent la oboseală şi stres, de a dovedi o 

funcţionalitate normală a analizatorilor; 

- fizice: să demonstreze o ţinută corectă, mişcare firească, înfăţişare plăcută, gestică şi mimică 

controlate, voce caldă şi ton adecvat; 

- temperamentale: să posede energie, să dea dovadă de mobilitate şi echilibru nervos, de 

dinamism, de activism, de intensitate funcţională nervoasă, de control şi autocontrol, precum şi de 

stabilitate emoţională; 

- capacităţile cognitiv-intelectuale: ale gândirii, ale limbajului, ale memoriei şi ale imaginaţiei; 

- capacităţile intelectuale-instrumentale: ale imaginaţiei şi ale creativităţii. 

Acest model conturat demonstrează principalele dimensiuni şi roluri derivate dintr-o 

personalitate atât de complexă cum este cea a învăţătorului. 

Activităţile desfăşurate cu colectivele de elevi, atât cele şcolare ori extraşcolare,  au menirea de 

a stimula şi forma personalitatea elevilor. 

Lecţiile de limba română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor activităţi 

menite a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor. 

Tot pentru dezvoltarea creativităţii am stimulat interesul copiilor pentru lectură în orele de 

opţional „În lumea cărţilor” şi în activităţile desfăşurate la biblioteca şcolii.  

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 

implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

La serbările şcolare elevii au primit rolul potrivit talentului lor pentru a interpreta cât mai 

convingător un personaj dintr-un text, pentru a recita o poezie. 

Serbările şcolare au redat buna dispoziţie, au făcut ca elevii să devină mai disciplinaţi, să fie 

responsabili şi conştienţi de importanţa rolului primit şi de succesul aşteptat. Orice rol ar avea 

(recitatori, cântăreţi, dansatori), se poate evalua talentul colectivului clasei şi al fiecărui copil în parte. 

Alte activităţi deosebit de plăcute care contribuie la stimularea personalităţii elevului sunt 

drumeţiile, excursiile şi taberele şcolare. Acestea ajută copilul la dezvoltarea fizică şi intelectuală, la 

educarea lui, îl reconfortează, îi prilejuiesc însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 

îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Activităţile extraşcolare organizate în şcoală şi în afara ei au avut conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv. În toate tipurile de activităţi, un factor important l-a 
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constituit climatul vieţii de grup şi al relaţiei învăţător-copil, un climat stimulator, antrenant, de 

încredere şi de prietenie, care să facă posibilă exprimarea liberă. 

Stimularea, formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor reprezintă pentru fiecare cadru 

didactic un obiectiv prioritar, atât în timpul orelor de curs, cât şi în activităţile extraşcolare. Învăţătorul 

îşi pune talentul şi îşi dăruieşte dragostea pentru copiii pe care îi îndrumă. 
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Școala cu clasele I-VIII ”Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 

Înv. MARIANA MATEI  
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În perioada 17- 23 iulie 2011 am participat în Malta(Hamrun) la cursul „CREATING E-

LEARNING COURSES – HANDS-ON TOOLS & PRACTICAL TIPS“ (Crearea cursurilor de tip e-

learning – unelte şi sfaturi practice), curs aflat în catalogul Comenius cu numărul de referință MT-

2011-544-012(catalogul de cursuri Comenius Grundtvig:                                                                       

 http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase), organizat de compania AcrossLimits (AcrossLimits 

Ltd – http://www.acrosslimits.com), în calitate de beneficiară a unui grant Comenius (acțiunea 

Mobilități individuale pentru formare continuă- componenta Programului de Învățare pe Tot Parcursul 

Vieții- (http://www.llp-ro.ro) din partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP – http://www.anpcdefp.ro). Activitatea de formare a 

fost susţinută de către Angele Giuliano (preşedintele companiei AcrossLimits şi trainer principal al 

cursului) şi de către Annalise Duca (trainer). 

La acest curs au participat reprezentanţi din România- trei profesori și din Spania- 2 profesori. 

Limba de desfăşurare a cursului a fost engleza. Obiectivele cursului au fost descoperirea și acomodarea 

cu metodele e-learning, dovedirea accesibilității acestora chiar și în cazul persoanelor cu mai puține 

abilități TIC, utilizarea concretă de diverse instrumente care să creeze împreună diverse tipuri de e-

learning, dar și împărtășirea de experiențe din acest domeniu, diseminarea de proiecte și prezentarea de 

noi metode în învățarea online din Europa. 

Programul de formare „CREATING E-LEARNING COURSES – HANDS-ON TOOLS & 

PRACTICAL TIPS“ a avut o durată de 40 de ore şi şi-a propus să furnizeze participanţilor competenţe 

care să le permită să proiecteze şi să creeze cursuri e-learning utilizând tehnologii LCMS(Learning 

Content Management System), să utilizeze platformele online(Moodle) pentru prezentarea de 

conţinuturi e-learning sincronizate compatibile cu standardele SCORM(Sharable Content Object 

Reference Model), să utilizeze diferite unelte software(HotPotatoes) pentru a crea chestionare şi 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
http://www.acrosslimits.com/
http://www.llp-ro.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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examene. Cursul a implicat de asemenea familiarizarea cu unele instrumente (Microsoft Photo Story) 

de procesare a elementelor multimedia(imagine, video, sunet), utilizarea unor aplicaţii care oferă suport 

pentru gestiunea unei clase de elevi în mediul virtual(WiziQ), dezvoltarea de forumuri şi 

bloguri(http://www.blogspot.com), utilizarea instrumentelor Wiki (http://www.wikispaces.com/). În 

cadrul cursului s-a dimistificat noțiunea de e-learning, s-a realizat comparația cu învățarea față în față, 

s-au prezentat resursele educaționale. Am identificat site-uri cu resurse grupate pe categorii, care 

primează în căutarea pe teme educaționale: www.IPL.org. sau http://www.mathscope.com care conține 

sute de jocuri și activități din matematică, http://www.europeana.com/portal care permite explorarea 

resurselor digitale din muzeele, bibliotecile, arhivele şi colecţiile audio-vizuale europene și multe 

altele. Am descoperit posibilitatea accesării cărților electronice de pe site-uri destinate exclusiv acestui  

scop: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page(peste 33.000 de cărți gratuite) sau www.lulu.com site 

de pe care poți comada, dar, mai ales, prin intermediul căruia ai posibilitatea de a crea propriile tale 

cărți, albume foto, cd-uri. Tot în cadrul cursului a fost surprinsă ideea de joc și simulare, vidioclip și 

photostory care pot reprezenta, pe lângă exprimarea creativității, excelente exerciții educaționale. 

Învățarea sincronă și familiarizarea cu aplicațiile pentru clase virtuale(spre exemplu WiZiQ), au fost de 

asemenea puncte atinse. A primat în acest sens lucrul pe echipe astfel că fiecare participant a ajuns să 

trăiască experiența de a fi fictiv, atât profesor, cât și elev în cadrul unei clase virtuale. S-au folosit 

instrumente pentru crearea de teste, cum ar fi Hot Potatoes, fiecare participant creând diferite teste 

potrivite subiectului activității sale. Accesarea acestora se poate realiza fără îndoială și de către 

persoane cu mai puține abilități tehnice, iar rezultatele obținute sunt rapide și de calitate. Învățarea prin 

colaborare, forumuri, wiki, bloguri - avantaje și dezavantaje, comparații- au fost de asemenea teme 

tratate, iar un punct forte și de actualitate al cursului a fost platforma moodle și exploatarea acesteia atât 

din perspectiva elevului, a profesorului, dar și a administratorului, familiarizarea cu aceasta platformă; 

fiecare participant și-a creat propriul topic, unde a exersat adăugarea de resurse și activități. Am 

identificat site-uri care să permită vizionarea unor exemple de bune-practici-

www.elearningeuropa.info- Projects- România, site-uri unde putem găsi resurse folositoare- 

Teachertube, Edutube. 

În vederea obţinerii certificării, participanţii au avut de creat un portofoliu(în cadrul activităţilor 

distribuite pe tot parcursul cursului) care să conţină o lecţie publicată pe platforma 

Moodle(http://www.acrosslimitstraining.com) care să folosească drept resurse, materialele multimedia 

prelucrate la curs şi un pachet generat cu aplicaţia HotPotatoes(http://hotpot.uvic.ca), o prezentare 

multimedia realizată cu programul Photo Story, un blog creat pe blogspot.com, o pagină wiki 

http://www.wikispaces.com/ etc. Toţi participanţii la curs au primit şi câte un Certificat de Mobilitate 

Europass. 

Am participat împreună şi la activităţile din afara cursului oferite de AcrossLimits Ltd- aceștia 

oferind și un tur cultural participanților. Am avut şansa să vizităm împreună obiective turistice de pe 

întinderea întregii ţări, să luăm contact cu tradiţiile malteze şi cu bucătăria locală. Am avut şansa să-i 

cunoaştem astfel mai bine pe maltezi şi să ne cunoaştem mai bine între noi cursanţii, ca şi cetăţeni care 

au venit din ţări europene cu tradiţii atât de diferite. 

Metodologia folosită a fost mixtă, adaptată conținutului cursului și stilurilor participanților. A 

constat în expuneri și explicații pedagogice îmbinate cu utilizarea practică a instrumentelor în cadrul 

activităților individuale sau de grup. Formatorii au fost pregătiți, au încurajat permanent discuțiile în 

vederea clarificării eventualelor nelămuriri, materialele au fost de calitate și suficiente, astfel că 

îndeplinirea sarcinilor s-a realizat în condiții optime. 

 În calitate de manager de instituție, participarea la activitatea de formare a avut un impact atât 

la nivel local asupra instituției pe care o reprezint, elevilor și părinților,  la nivelul comunității dar și  la 

nivel regional asupra celorlalte unități de învățământ care beneficiază de mine ca multiplicator de 

informație, prin promovarea societății europene multiculturale și multilingvistice în spațiul comunității 

http://www.blogspot.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.acrosslimitstraining.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.blogspot.com/
http://www.wikispaces.com/
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locale, prin cooperarea cu școli similare din Europa, prin transformarea școlii într-un centru de resurse 

și departament resursă în organizarea de work-shop-uri, seminarii, mese rotunde cu scopul atât al 

încurajării participării colegilor la acest curs cât și al prezentării avantajelor folosirii metodelor de tip e-

learning în cadrul procesului de predare- evaluare. 

Acest stagiu de formare Comenius a reprezentat o  fereastră deschisă către Europa care a 

facilitat cunoașterea sistemelor educaționale europene și m-a ajutat la dezvoltarea profesională și 

personală, aducându-mi beneficii personale, profesionale, lingvistice și culturale, având un impact 

puternic și asupra comunității, elevilor, părinților și colegilor. 

Având în vedere toate acestea, recomand cursul la care am participat tuturor profesorilor 

interesaţi de formare. 

 

 

 

 

CUNOAŞTEREA COPILULUI ÎN PERSPECTIVA  TRATĂRII 

DIFERENŢIATE ŞI A OPTIMIZĂRII ACŢIUNILOR DIDACTICE 
 

Prof. înv. primar  GEORGETA MUSCOI  

Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil” Năvodari 

Prof. Înv. primar  VASILICA MITU  

Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil” Năvodari 

 

Un bun educator trebuie să cunoască profilul psihologic al elevilor săi şi să acţioneze competent 

pe fondul afectiv-emoţional al acestora în scopul sensibilizării lor pentru a obţine progrese şcolare de 

înaltă calitate. 

Ca personalitate, copiii se disting printr-o mare diversitate temperamentală. Există copii vioi, 

expansivi, comunicativi şi copii retraşi, lenţi. Sunt şi unii total nestăpâniţi care, parcă, nu-şi găsesc 

locul, vorbesc fără să fie întrebaţi, intervin în toate împrejurările. La lecţie, unii sunt mereu cu mâna 

ridicată, fie că ştiu sau că nu ştiu, alţii, dimpotrivă, chiar dacă ştiu, sunt tăcuţi, nu încearcă să se 

,,afişeze’’. Aceasta este o realitate psihologică – grefată pe o realitate biologică, naturală – care, adesea, 

creează multe dificultăţi activităţii de instruire şi educare. 

Treptat, pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, însuşirile înnăscute ale sistemului nervos se 

împletesc cu influenţele de viaţă şi ale educaţiei, formând un ,,aliaj’’. Contactul cu influenţele 

modelatoare ale procesului educaţional dă naştere la anumite compensaţii temperamentale. Copiii 

agitaţi (colerici) încep să devină mai stăpâni pe conduita lor, datorită posibilităţilor pe care le oferă 

activitatea şcolară de a-şi consuma energia prin studiu. Temperamentele flegmatice încep să-şi reducă 

treptat din inerţie şi să adopte un ritm de lucru mai alert. Cei cu trăsături melancolice – naturi sensibile, 

cu tendinţe de închidere în sine – cunosc şi ei un proces de activizare a conduitei, încurajaţi de 

succesele pe care le obţin. 

Atitudinea educatorului faţă de aceste însuşiri tipologice şi temperamentale trebuie să fie 

maleabilă, diferenţiată în funcţie de natura elevilor, temperându-i pe unii, stimulându-i pe alţii; cei vioi, 

cu temperament sangvinic, trebuie orientaţi spre a-şi concentra energia asupra obiectivelor şcolare; 

apaticii trebuie mereu stimulaţi spre a se angaja şi menţine în activitate; impulsivii trebuie frânaţi, 
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disciplinaţi; cei cu trăsături melancolice trebuie înconjuraţi cu căldură, trataţi cu delicateţe, susţinuţi şi 

ajutaţi să-şi valorifice potenţialul intelectual. 

Educatorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor, observând atent, meticulos – la 

clasă şi în afara clasei – faptele copilului, nu atât latura exterioară a faptei, ci mai ales care a fost 

motivul faptei. În funcţie de acestea, măsura educativă poate să meargă de la sancţionarea faptei 

exterioare (prin observaţie, mustrare) până la restructurarea sistemului de relaţii care l-au determinat pe 

copil să se comporte astfel. 

Un rol deosebit în procesul integrării elevului din clasele mici în colectivul şcolar revine 

sistemului de inter-relaţionare cu ceilalţi, climatului socio-afectiv care se dezvoltă în cadrul grupului. 

Înlăuntrul microgrupului şcolar, se formează trăsături ale personalităţii, cum sunt: simţul onoarei, al 

demnităţii personale, onestitate, simţul adevărului şi al dreptăţii. Cooperarea, întrajutorarea, întrecerea 

influenţează asupra personalităţii copilului şi activităţii lui. Este ştiut că o funcţionare deficitară a 

mecanismelor psihosociale se poate traduce într-o serie de fenomene neprielnice integrării socio-

educaţionale: relaţii competitive exagerate, relaţii conflictuale, accelerarea distonanţei dintre aprecierea 

colectivă şi cea individuală. De aici necesitatea cunoaşterii situaţiei reale a climatului psihosocial din 

grupurile de elevi, în vederea găsirii unor procedee metodice de orientare a evoluţiei grupului şi de 

corectare a unor abateri de la modelul unei funcţionări optime. Totodată, cunoaşterea dinamicii 

factorilor psihosociali din microgrupurile educaţionale din clasele primare permite intervenţii 

constructive în vederea creşterii acţiunii acestor factori asupra personalităţii şcolarului mic. 

Cunoaşterea copilului în perspectiva tratării diferenţiate şi a optimizării acţiunilor didactice este 

o condiţie de bază a bunei desfăşurări a procesului de învăţământ. Posibilităţile de înţelegere şi de 

reţinere a cunoştinţelor predate depind nu numai de conţinutul şi de calitatea materialului transmis, ci şi 

de nivelul la care se găseşte dezvoltarea psihică a acestuia.  

Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale trebuie înţeleasă în mod ştiinţific. Între 

elevul de clasa I şi cel din clasa a IV-a există numeroase deosebiri fizice şi psihice, deşi ei aparţin 

aceleiaşi perioade de vârstă - vârsta şcolară mică. Percepţia, imaginaţia, gândirea, sentimentele, 

interesele elevilor din clasa a IV-a au caracteristici noi, superioare faţă de cele ale elevilor din clasa I. A 

respecta particularităţile de vârstă înseamnă a preda diferenţiat. Un proces de învăţământ bine organizat 

ajută gândirea elevilor să se desprindă treptat de stadiul  concret, pentru a trece la operarea cu 

abstracţii, ajută percepţia lor să devină din ce în ce mai analitică, le dezvoltă spiritul de observaţie. 

Cunoscând stadiul în care se află procesele psihice ale elevilor din clasă, învăţătorul organizează astfel 

procesul de învăţământ încât să contribuie la dezvoltarea lor spre un stadiu superior, ceea ce presupune 

accesibilitatea, continuitatea şi evoluţia. Această activitate nu este permis să fie sub nivelul 

posibilităţilor, pentru ca elevii să o poată executa, ci trebuie să fie ceva mai sus, dar în concordanţă cu 

normele programei şcolare, pentru ca ei să o poată executa sub îndrumarea cadrului didactic, printr-un 

efort consistent şi susţinut.  

Tratarea  diferenţiată  a elevilor presupune un deosebit simţ de observaţie şi tact pedagogic. 

Învăţătorul trebuie să îndrume pe fiecare elev, la timpul potrivit şi cu mijloace adecvate, pentru a 

înlătura rămânerea în urmă la învăţătură, a se evita eşecul şcolar şi a favoriza dezvoltarea 

corespunzătoare a fiecărui elev. 

Pentru cunoaşterea individualităţii elevilor, din perspectiva asigurării unei evoluţii pozitive sub 

aspectul randamentului şcolar, a comportamentului şi a aprecierii corespunzătoare a acestora trebuie să 

se ţină seama de următorii factori: 

 a) Atitudinea elevului faţă de învăţătură - nu este un dar de la natură, ci se educă în mod  

sistematic, perseverent şi individualizat. Trebuie ajutaţi elevii care întâmpină în mod sistematic 

greutăţi, care trebuie să depună eforturi mari pentru a face faţă cerinţelor şcolare cât şi cei cărora le 

displace învăţătura. Ca rol reglator de stimulare şi penalizare a atitudinii elevului faţă de învăţătură se 

înscrie şi acţiunea de evaluare a randamentului şcolar. 
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 b)Prezenţa sau absenţa la elev a instrumentelor intelectuale de bază, care îi permit să   

atingă un randament şcolar corespunzător şi să fie evaluat ca atare: 

- deprinderea de a observa şi urmări tot ce se face în timpul lecţiei; 

- exprimarea în cuvinte proprii a ceea ce aude şi citeşte; 

- deprinderea de a citi şi scrie conştient, rapid, corect; 

- posibilitatea de a memora conştient; 

- deprinderea de a folosi corect cele patru operaţii matematice, de bază, cu numere  naturale. 
 c) Stilul de învăţare - este considerat unic, specific fiecărei persoane. Copiii au nevoie să afle 

cum funcţionează creierul lor pentru a achiziţiona şi procesa cât mai eficient o nouă informaţie, ce 

abilităţi sunt necesare pentru a învăţa, cum abordează un examen, cum rezolvă probleme, cum oameni 

diferiţi învaţă în moduri diferite, cum pot aplica o strategie. Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: 

unora le place să studieze singuri, să acţioneze în grup, altora - să stea liniştiţi deoparte şi să-i observe 

pe alţii. Alţii preferă să facă doar câte puţin din fiecare. Datorită faptului că suntem diferiţi, modul în 

care învăţăm este diferit.  

Copiii preferă experienţele de învăţare în care sunt activ implicaţi, astfel ei vor obţine rezultate 

mai bune şi vor avea succes la şcoală. Ei învaţă mai repede atunci când noile achiziţii sunt utile şi 

practicate în viaţa de zi cu zi, precum şi în viitor. Elevii care îşi cunosc stilul de învăţare sunt mai 

angajaţi în procesul de învăţare, au încredere în ei, se simt mai independenţi.   

Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când modalităţile de învăţare sunt adaptate 

rezultatelor obţinute la analiza sau testarea stilurilor de învăţare, elevii vor reţine cu mai puţin efort şi 

vor fi capabili să realizeze creşterea performanţelor şcolare. 

Stilul de învăţare se referă la simpla preferinţă pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem 

aminte ceea ce învăţăm; ne arată calea şi modalităţile în care învăţăm; implică faptul că indivizii 

procesează informaţiile în diferite moduri: latura cognitivă, elemente afective emoţionale, psihomotorii 

şi anumite caracteristici ale situaţiilor de învăţare. Ca modalitate preferată de receptare, prelucrare, 

stocare şi reactualizare, are în componenţa lui elemente genetice şi elemente care de dezvoltă ca urmare 

a expunerii frecvente şi preferenţiale la o anumită categorie de stimuli. 

Stilul de învăţate poate afecta rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările 

demonstrează că atât elevii cu rezultate slabe cât şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi îmbunătăţească 

performanţele şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de învăţare. Un rol 

deosebit îl au cadrele didactice în meseria de „a-i învăţa pe elevi cum să înveţe” adaptată nevoilor, 

intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat. 

După modalitatea senzorială implicată sunt trei stiluri de învăţare de bază: vizual, auditiv, tactil-

kinestezic. Atunci când învăţăm, depindem de modalităţile senzoriale implicate în procesarea 

informaţiilor. Cercetările au demonstrat că 65 la sută din populaţie sunt vizuali, 30 la sută auditivi şi 

numai 5 la sută tactil – kinestezici. Pentru stilul de învăţare auditiv, „inputul” este valoros, pe când 

pentru celelalte două, combinaţia tuturor.  

Caracteristici ale stilului de învăţare vizual: 

- Preferă să vadă cuvintele scrise. 

- Când ceva este descris, preferă să vadă o imagine a descrierii respective. 

- Preferă diagramele pentru a reţine mai uşor. 

- Organizează cu atenţie toate materialele de învăţare pe care le foloseşte. 

- Îi place, se bucură să decoreze spaţiul de învăţare. 

- Preferă fotografii şi ilustraţii cu un conţinut tipărit şi explicaţii scrise. 

- Apreciază prezentările folosind video şi retroproiectorul (folii, rezumate). 

- Studiază materialele pe baza notiţelor şi a organizării conţinuturilor într-o manieră personală 

(scheme, concluzii, schiţe, idei principale).  

- Se bucură de participarea la activităţile artistice vizuale. 
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 Ce face învăţătorul pentru elevii cu stilul de învăţare vizual? 

- Furnizează materiale vizuale interesante într-o varietate grafică. 

- Se asigură că prezentările vizuale sunt foarte bine organizate. 

- Pe parcursul lecţiilor urmăreşte să fie auzit de toţi elevii pentru a-l asculta şi înţelege cât mai bine. 

- Face scheme, fişe, schiţe, rezumate uşor de citit. 

- Utilizează întreaga varietate tehnologică: computer, video, retroproiector, videoproiector, camera 

de filmat, circuit închis T B, fotografii, internet etc. 

 Caracteristici ale stilului de învăţare auditiv:            

- Îşi aminteşte ceea ce spune şi ceea ce spun alţii. 

- Preferă să discute ideile, chiar dacă nu au fost înţelese imediat. 

- Găseşte că este dificil să muncească în tăcere pentru o perioadă lungă de timp. 

- Îşi aminteşte cel mai bine prin repetiţii verbale. 

- Îşi aminteşte foarte bine sarcinile verbale. 

- Se bucură de oportunităţile de a face prezentări de teatru. 

- Îi plac discuţiile în grup, dezbaterile şi cele care se iscă în clasă. 

- Manifestă interes şi entuziasm pentru expresiile verbale. 

Ce face învăţătorul pentru elevii cu stilul de învăţare auditiv? 

- Reformulează ideile principale şi întrebările. 

- Variază viteza, volumul, intensitatea în vorbire ceea ce ajută la crearea unei adecvate şi interesante 

„ compoziţii, melodii” pentru ureche. 

- Notează punctele cheie sau cuvintele cheie care îi ajută să evite confuzia datorată pronunţiei. 

- Pe parcursul lecţiilor, se asigură să fie auzit de toţi elevii pentru a-l asculta şi a-l înţelege cât mai 

bine. 

- Încorporează aplicaţiile multimedia (TIC) în procesul de predare învăţare, utilizând: sunete, muzică, 

discurs, conferinţă. 

 Caracteristici ale stilului de învăţare tactil – kinestezic: 

- Îşi aminteşte foarte bine dacă se implică fizic şi participă activ la sarcinile de învăţare. 

- Se bucură dacă acţionează şi creează. 

- Preferă să se implice în activităţi manuale. 

- Se bucură de oportunitate de a construi în mod fizic, de a mânui materialele de învăţare. 

- Are probleme dacă stă într-un singur loc pentru mult timp. 

- Arată interes pentru activităţile fizice şi entuziasm. 

- Îi place jocul actoricesc într-o situaţie relevantă a unei chestiuni de studiat. 

 Ce face învăţătorul pentru elevii cu stilul de învăţare tactil – kinestezic? 

- Acordă şi permite elevilor tactil – kinestezici să ia scurte pauze pe parcursul lecţiilor şi să facă 

mişcare sau să se relaxeze. 

- Încurajează elevii să noteze opiniile lor despre temele discutate în cadrul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare. 

- Încurajează elevii să stea în picioare sau să se mişte în timp ce povestesc ceva sau învaţă un nou 

material. 

- Încorporează resursele multimedia (computer, videocamera, retroproiector, camera foto) în program 

şcolar. 

- Furnizează o mulţime de activităţi tactilo – kinestezice în clasă. 

Pentru a înţelege stilul de învăţare este nevoie să se analizeze modul în care se preferă să se 

înveţe sau să se proceseze informaţiile. 

Pentru a  identifica  trăsăturile principale ale modului cum învaţă fiecare copil am aplicat   teste 

grilă de autocunoaştere (aplicaţie la clasa a III-a).  
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 Trebuie subliniat faptul că nu există „stiluri pure” de învăţare, de obicei există stiluri mixte cu 

dominanta unuia. Stilul de învăţare ne însoţeşte de când ne naştem. Nu este un ,,dat‘’ pe viaţă. Este o 

,,structură flexibilă”. Nu există stil de învăţare bun sau rău. Succesul vine cu varietatea stilurilor de 

învăţare. 

Identificarea şi dezvoltarea stilurilor de învăţare are multiple beneficii:  

- pentru elevi - dezvoltarea autocunoaşterii, eliminarea obstacolelor învăţării, îmbunătăţirea stimei 

de sine, scăderea problemelor de comportament, optimizarea învăţării prin adoptarea unui mod 

personal, ceea ce va conduce la creşterea randamentului şcolar; 

- pentru cadrul didactic - o predare şi o evaluare mai adecvată stilului elevilor, clarificarea nevoilor 

de învăţare individuală ale elevilor, evidenţierea nevoilor elevilor etichetaţi  ca fiind „slabi” şi ale 

elevilor „talentaţi”, conştientizarea cauzelor eşecului în învăţare, stabilirea unor strategii de optimizare 

a învăţării; 

- pentru părinţi - înţelegerea nevoilor de învăţare ale copiilor, abordarea optimistă a întregului 

potenţial al copilului.  

Cunoaşterea şi respectarea stilului de învăţare al elevilor de către educator asigură o atmosferă 

confortabilă şi o dispoziţie afectivă care stimulează şi susţine elevii, evitând trăirea unor stări 

emoţionale negative, stresante.  

Probabil fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă. Este 

imperios necesar să  racordăm întregul proces de învăţământ (predarea, învăţarea, evaluarea) la nevoile, 

interesele şi profilul de inteligenţă al elevilor. Teoria inteligenţelor multiple nu schimbă ceea ce avem 

de predat sau de evaluat, ne ajută doar să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, ne ajută să 

înţelegem faptul că elevii pot fi deştepţi în multe feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în 

mod diferit. 

 Munca de cunoaştere a elevului trebuie să se desfăşoare în permanenţă, pentru că numai aşa se 

poate asigura supleţe şi creativitate în alegerea şi folosirea metodelor de tratare diferenţiată a elevilor, 

în vederea obţinerii de randament şcolar ridicat, de optimizare a oricărei acţiuni didactice în parte, 

inclusiv cea a evaluării, cu implicaţie în mărirea performanţelor şcolare. Cunoscând bine elevul, prin 

sarcinile pe care i le dă şi rezultatele obţinute în rezolvarea acestor sarcini, prin metodele pe care le 

foloseşte, alese cu discernământ şi tact pedagogic, învăţătorul poate să îi dirijeze dezvoltarea 

personalităţii. Astfel, în evaluarea corectă din lecţiile de predare-învăţare-evaluare, trebuie manifestată 

indulgenţă faţă de un elev care, accidental, din motive bine întemeiate, nu şi-a pregătit lecţiile. Exigenţa 

este justificată atunci când un elev a persistat în slaba pregătire a lecţiei, fără a avea motive justificate 

în acest sens. De asemenea trebuie încurajat succesul realizat pe principiul paşilor mici de un elev mai 

puţin dotat intelectual şi este nemulţumitoare performanţa satisfăcătoare a elevilor dotaţi, dar care, 

uneori, din diverse motive, nu se situează la nivelul capacităţii lor. 

 Pentru cunoaşterea cât mai completă a personalităţii elevului, învăţătorul nu trebuie să se 

limiteze doar la simpla observare a comportamentului în şcoală. Ţinând cont că omul nu poate fi rupt 

niciodată de mediul său, cu prioritate de familia sa, acţiunea de cunoaştere a copiilor trebuie să se 

desfăşoare şi pe acest plan. Prin urmare, dacă mediul familial se dovedeşte a fi cu lacune, cu influeţe 

negative, educatorul va reflecta la aceste înrâuriri, deoarece stările comportamentale ale elevilor conţin 

ecoul unor asemenea influenţe. Din această perspectivă se impune o strânsă colaborare cu familia. 

Şedinţele cu părinţii, lectoratele, vizitele la domiciliu, discuţiile individuale, constituie prilejuri de a 

dezvălui unele aspecte psihopedagogice în cunoaşterea şi formarea copilului.  

Datele necesare cunoaşterii copilului se pot obţine prin intermediul unor metode ca: observarea, 

convorbirea, chestionarul, analiza rezultatelor şcolare prelucrate şi sintetizate în caracterizări 

psihopedagogice. 
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,,Fără a ajuta copilul să obţină succese, fără a i le provoca, fără a-i crea condiţii care să-i 

ajute acestuia să-şi aprecieze realizările, să le guste, să le înţeleagă, e greu de presupus că vom 

mobiliza toate forţele sale şi îl vom determina să dea tot ce poate.”  
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 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. 

 Învăţarea trebuie să fructifice această ,,deschidere” a personalităţii şcolarului mic spre trebuinţa 

de a afla, de a cunoaşte, pentru a-i cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi învăţatură, dragostea şi interesul 

pentru cunoaştere. Fiecare copil este unic în felul său, este o minune irepetabilă şi ar fi păcat ca prin 

acţiunea noastră să uniformizăm aceste individualităţi. Personalitatea copilului este în formare, 

deoarece este rezultatul unei evoluţii lungi, care are loc, în primul rând, în condiţiile interacţiunii cu 

mediul social. 

 Munca educatorului este cu atât mai grea, cu cât exemplele negative sunt tot mai frecvente în 

viaţa copilului. Se cunosc cazuri concrete de minciună, crimă, jaf, vagabondaj ale unor copii de vârstă 

şcolară mică. El, învăţătorul, trebuie să fie magicianul care să modeleze sufletul micuţului şcolar, să-l 

determine să facă sau să nu o facă, din convingere proprie, să-l ajute să aleagă mereu calea cea bună, 

care respectă legile. Uneori, obstacolele care îi stau în faţă ca dascăl sunt dintre cele mai bizare şi greu 

de trecut. În zilele noastre banul este ,,rege” şi puţini semeni mai apreciază vechea zicală ,,ai carte, ai 

parte”. Și totuşi, cât de acută este acum această problemă a banului, a lipsurilor generate de absenţa 

banilor! Copilul trebuie convins că omul face banul şi că trebuie să fie optimist şi încrezător, deoarece 

munca serioasă aduce roade. 

 De cele mai multe ori, în munca noastră susţinută de a-i educa pe copii în spiritul muncii, 

cinstei, adevărului, dreptăţii, a respectului faţă de munca semenilor, ne lovim ca de un zid de rezistenţa 

unor părinţi care văd în şcoală doar un mijloc de pregătire a copiilor pentru o viitoare meserie, 

neglijând total rolul educativ al acesteia asupra trăsăturilor esenţiale ale personalităţii viitorului 
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cetăţean, căruia simpla meserie nu-i va fi de folos dacă nu va fi dublată de reacţii şi conduite adecvate 

pe care viaţa, vrând-nevrând, i le va încredinţa. Ce folos că un tânăr învaţă o meserie bună dacă nu are 

conştiinţa profesională care să-i asigure încrederea şi respectul între semeni? Există oameni cu ambiţii 

diabolice, care trec peste orice pentru a-şi atinge ţelul şi nu de puţine ori încearcă să le impună şi 

propriilor copii acest mod de a fi şi a gândi. Se tot spune că unui copil trebuie să-i formăm personali-

tatea prin educaţie.  Admir, desigur,  acest înalt ideal pedagogic. Dar cine face educaţia aceasta? Primul 

loc şi cel mai important îl ocupă părinţii, oameni obişnuiţi care rămân ei înşişi toată viaţa copii, pe 

jumătate sau pe de-a-ntregul. În definitiv, se aşteaptă oare cineva ca toţi aceşti părinţi obişnuiţi să aibă  

«personalitate»? Modul în care punem noi problema educaţiei suferă îndeobşte de unilateralitate, având 

în vedere exclusiv copilul ce urmează a fi educat şi nedând, în schimb, nici o atenţie lipsei de educaţie a 

educatorului adult însuşi. Orice om cu studiile terminate se consideră gata educat sau, cu un cuvânt, 

maturizat. Ba chiar trebuie să se considere aşa, să fie ferm convins de competenţa sa, spre a putea face 

faţă luptei pentru existenţă, îndoiala şi sentimentul nesiguranţei ar fi paralizante  şi  stingheritoare, i-ar  

submina încrederea, atât  de necesară, în autoritatea proprie şi l-ar face inapt pentru viaţa profesională. 

E de dorit să se spună despre el că e priceput şi îşi stăpâneşte domeniul şi nu că se îndoieşte de sine şi 

de competenţa sa. Specialistul e condamnat, fără drept de apel, la competenţă. 

Deşi demnă de toată lauda, această intenţie e zădărnicită totuşi de faptul psihologic că un adult 

nu poate corecta la copil o eroare căreia el însuşi îi este încă supus. Copiii nu sunt, desigur, atât de naivi 

pe cât credem. Observă imediat dacă ceva e autentic sau nu. Povestea lui Andersen cu hainele noi ale 

împăratului conţine un adevăr nemuritor. Câţi părinţi nu m-au asigurat de intenţia lor lăudabilă de a-şi 

feri copiii de încercările prin care au trebuit să treacă ei înşişi în copilărie. Iar când îi întrebam: «Dar 

sunteţi sigur că dumneavoastrӑ  înşivă aţi ieşit de sub efectul acelor erori?», erau foarte convinşi că în 

cazul lor urmările traumei erau de mult corectate, în realitate însă, nu erau. Dacă avuseseră parte în 

copilărie de o educaţie prea severă, îşi răsfăţau proprii copii cu o toleranţă ce friza lipsa de gust; dacă îi 

chinuise faptul că în copilărie le fuseseră ascunse anumite aspecte ale vieţii, îşi chinuiau acum la fel de 

rău copiii, dezvăluindu-le fără menajamente acele lucruri, dintr-o intenţie iluminatoare. Ei nu făceau, 

aşadar, decât să cadă în extrema cealaltă - fapt ce demonstrează clar modul tragic în care se transmite 

păcatul stămoşesc! Asta le scăpa însă din vedere complet. 

Educatorul trebuie să fie un luptător şi să găsească modalităţi de a-l atrage pe copil pe calea cea 

bună. Educarea personalităţii fiecărui individ încă de pe băncile şcolii primare este o obligaţie şi o 

datorie de onoare, dacă putem numi astfel un obiectiv care trebuie să ne călăuzească în activitatea 

noastră de zi cu zi. Există riscul de a părea idealişti şi rupţi de realitate în încercarea noastră de a pune 

mai presus de orice personalitatea omului. 

 Importanţa formării şi educării acestei personalităţi este cu atât mai mare cu cât ziua de mâine 

nu-i oferă tânărului un loc sigur de muncă. Tânărul a cărui personalitate a fost modelată pozitiv în 

şcoală, va găsi cu siguranţă calea să lupte cu greutăţi, să facă faţă diverselor tentaţii, să se autoeduce 

permanent. 

 Personalitatea este lucrul cel mai de preţ pe care omul şi-l poate oferi prin efort propriu, cu 

sprijinul factorilor educaţionali. În educarea copilului trebuie să fie o concordanţă între ceeea ce vrea 

educatorul şi ceeea ce vrea copilul. 

În opera sa ,,Faust”, Goethe scria ,,Spun şi magii, spun şi regii, că din câte-n lume-avem, 

personalitatea este binele suprem”. Ea este un concept care cuprinde întreg sistemul atributelor, 

structurilor şi valorilor de care dispune o persoană. Oricine dispune de personalitate, însă ierarhia 

valorică a personalităţilor se extinde pe o scară foarte mare şi presupune variate diferenţieri. 

Astfel ajungem să ne punem următoarele întrebări: Cine sunt aceşti copii din clasele noastre? 

De unde vin ei? Ce-i interesează pe ei şi care le sunt năzuinţele sau abilităţile? 
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Până nu înţelegi în întregime copilul, nu poţi veni pe deplin în sprijinul îndeplinirii nevoilor 

sale. Temperamentul fiecărui copil şi rata sa de dezvoltare sunt unice, dar sunt şi caracteristici pe care 

copiii de aceeaşi vârstă le au în comun. 

O preocupare majoră a fiecărui dascăl este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu care 

lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare difirenţiată a 

elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 

Un cadru didactic ştie multe despre fiecare dintre elevii săi, dar descoperă adevărata lor 

personalitate numai atunci când îşi propune să se ocupe în mod special de fiecare din aceştia, în mod 

organizat. Platon spunea că nu există doi oameni la fel. De acest lucru trebuie să ţinem cont în faţa 

elevilor noştri. Cu toţii suntem dotaţi cu inteligenţă şi talente. S-a spus că ,,orice copil poate fi un copil 

special, dacă-i creăm condiţii în care poate fi un specialist în cadrul unui grup de specialitate”. 

Şcoala trebuie să formeze copilul astfel încât el să se descurce în orice situaţie l-ar pune viaţa, 

să fie ,,totdeauna la locul lui”, cum spunea Rousseau. Acel copil, ,,cu capul plin” până la refuz de 

teorie, termină şcoala şi constată că multe dintre acele lucruri pe care le-a învăţat în şcoală nu îi 

folosesc la nimic pentru că societatea evoluează foarte rapid şi cunoştinţele folositoare azi nu-i mai 

folosesc mâine şi, mai ales, pentru că nu ştie să le aplice. 

,,Omul este un actor pe scena vieţii, spune Paul Popescu Neveanu, fiecare îşi modelează 

personalitatea după împrejurările în care se află, după rolul său de părinte sau copil, de elev sau 

profesor, şofer sau pieton, gazdă sau oaspete, producător sau consumator, de fiecare dată apărând ca un 

personaj mai mult sau mai puţin original”. 

Vădită fiind importanţa educării personalităţii umane, se pune problema căilor şi mijloacelor 

prin care învăţătorii acţionează asupra modelării acesteia. Alegerea celei mai potrivite strategii de 

educare a personalităţii fiecărui elev, ţinând cont de trăsăturile ereditare ale fiecăruia, se face numai 

după ce ştim precis obiectivele urmărite în cadrul lecţiilor sau al altor activităţi şcolare. Aceste 

obiective diferă de la un cadru didactic la altul, de la un elev la altul, de la o activitate la alta, ca şi de la 

o lecţie la alta. Micul şcolar trebuie educat pentru a fi receptive la schimbări. Trebuie obişnuit să 

accepte permanent ,,noul”, indiferent de unde vine, dar prin educaţie să poată observa aspectele 

pozitive sau negative pe care le aduce noutatea în sine. Numai aşa el va fi capabil să se adapteze unor 

situaţii noi. E necesar să-l ajutăm pe copil să se cunoască pe sine, să înţeleagă dacă poate sau nu 

executa o lucrare, să manifeste responsabilitatea şi curajul de a recunoaşte greşelile. 

Formarea personalităţii nu se proiectează, ci când ne pregătim pentru lecţie ne gândim la 

obiectivele care ar putea fi urmărite pentru ca lecţia respectivă să influenţeze în bine personalitatea 

elevului. Deseori, modelul de personalitate impus copiilor de către adulţi nu este totdeauna cel dorit şi 

acceptat de cӑtre copii. De aceea, deschiderea porţilor gândirii spre autoeducaţie şi autoformare este 

foarte importantă. 

 Nicolae Balotă descrie voluptatea zilelor petrecute în bilioteci astfel: ,,Bibliotecile fac parte din 

acele locuri privilegiate în care omul s-a căutat, s-a găsit şi s-a pierdut de atâtea ori pe sine, pentru a se 

căuta iarăşi şi iarăşi”. 

 În urma vizitării bibliotecii şcolii noastre mărturisesc că mi-am propus realizarea acestui 

obiectiv. Bucuria din ochii lor la vederea pentru prima dată a bilbiotecii şcolii nu o pot descrie în 

cuvinte. Mulţumirea mea este că le-am deschis acestor copii o uşă spre cunoaştere . Din ziua aceea, ei 

au împrumutat multe cărţi. Recunosc că în principiu le-am privit acest interes cu suspiciune, ca pe ceva 

efemer, dar am rămas din nou surprinsă pentru că interesul lor pentru carte nu numai că a rămas 

constant, dar a devenit o obişnuinţă. 

 Am demonstrat astfel împreună că în timpul lecturii copilul gândeşte, fără întrerupere, îşi 

aminteşte ceea ce a învăţat până atunci, compară vechile cunoştinţe cu cele asimilate acum, descoperă 

ceea ce este propriu numai textului nou, sintetizează ceea ce citeşte, judecă valoarea lucrării parcurse, 

apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu i-a plăcut. l-a indispus, plictisit, revoltat. 
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 Orele de limba şi literatura română, prin lecturile cu caracter moralizator, notarea corectă şi 

justificată în faţa şcolarului, discuţiile avute în orele de educaţie civică sau cunoaşterea mediului 

înconjurător, dezbaterea unor cazuri din viaţa şcolii sau a clasei, împărtăşirea unor impresii în urma 

unor spectacole văzute sau a unor excursii, reprezintă doar câteva căi prin care îl putem ajuta pe copil  

să se autocunoască, să ştie ce vrea şi ce poate. 

Contribuţia literaturii pentru copii e meritorie în această direcţie şi nimic nu o poate suplini. Aşa 

cum o arată Jean Jacques Rousseau ,,un şir de personalităţi ale literaturii universale a contribuit la 

cunoaşterea lumii interioare a copilului, la pătrunderea sufletului său în ceea ce are el particular şi 

universal.” 

Important este pentru dascăl să urmărească evoluţia personalităţii fiecărui şcolar, să aibă în 

centrul atenţiei sale formarea unor preocupări multiple la elev. Astfel, încă din şcoală, acesta trebuie 

obişnuit cu munca fizică şi munca intelectuală. Elevul trebuie lămurit că este necesar să devină util 

familiei, societăţii, trebuie învăţat să înveţe cu migală, răbdare, cu perseverenţă, să lupte împotriva 

superficialităţii, impreciziei, confuziei şi neglijenţei.   

Datorită faptului că volumul de cunoştinţe ce trebuie asimilat de copii este foarte mare, este 

nevoie să-i obişnuim pe aceştia să înveţe independent, făcând astfel primul pas spre autoinstruire, să 

selecteze din noianul de informaţii ceea ce corespunde structurii lui sufleteşti. 

Pentru că omul este o fiinţă cognitivă, gânditoare, raţională şi conştientă, la fiecare lecţie şi 

activitate, învăţătorul trebuie să urmărească participarea activă a elevului ca pârghie a învăţării de tip 

formativ-creative. În activitatea sa este necesar să ţină seama şi de factorul afectiv, atribut fundamental 

al omului. În şcoală se dobândeşte iubirea şi respectul faţă de semeni. Dacă nu vom avea în atenţia 

noastră acest aspect al muncii educative, ne vom trezi adevăraţi roboţi, îndopaţi cu cunoştinţe, raţionali, 

dar fără suflet. 

Motivaţia actului învăţării, motivaţia fiecărei acţiuni a notării întăreşte personalitatea elevului, îi 

dă încredere în forţele proprii, îi sporeşte interesul faţă de şcoală şi faţă de propria persoană. 

Urmărirea unor asemenea obiective în activitatea educativă, în vederea modelării personalităţii 

şcolarului mic, pe fondul oferit de zestrea ereditară şi influenţa mediului socio-familial, conferă 

fiecăruia o personalitate proprie, diferită de a altor semeni, originală. Astfel, dobândind în şcoală un 

volum de cunoştinţe, învăţând căile prin care acestea vor deveni utile, însuşindu-şi normele de conduită 

morală şi civilizată pe baza unei motivaţii serioase, elevul de azi, cetăţeanul de mâine, prin propria 

personalitate va face cinste şcolii. 

Şi dacă elevii noştri vor face faţă unei vieţi în care crima, hoţia, jaful, indisciplina, minciuna au 

căpătat o mare amploare, fără a încălca legea, înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. 

* 

Câteva pӑreri… sau Teme pentru acasӑ… 

 Formӑm caractere; sӑ avem grijӑ sӑ nu fie știrbe…exemplul personal conteazӑ foarte mult. 

Cerem punctualitate? Sӑ fim punctuali! Dorim seriozitate?  Sӑ o dovedim întâi! Pretindem respect? 

Întâi îl acordӑm! 

 Vorbele spun puține, dar sentimentele sunt mult mai bogate. Sӑi învӑțӑm pe copii sӑ citeascӑ 
printre rânduri! 

 Un copilaș mi-a zis cӑ i-ar plӑcea la școalӑ, în locul învӑțӑtorului, sӑ aibӑ un calculator. Oare 
atât de mult ne-a dezumanizat tehnologia? Poate un robot sӑ formeze o personalitate fӑrӑ carențe? 

 La observația mea: Chiar nu poți sӑ stai liniștit pe scaun?, am primit urmӑtorul rӑspuns: Eu 

vreau sӑ am rӑbdare, dar dacӑ nu pot?!... Sӑrmanii copii! Cine le tulburӑ comportamentul? 

 Am sentimentul cӑ CINEVA și-a propus strategic sӑ distrugӑ învӑțӑmântul românesc, deci 

tânӑra generație, pentru ca acest popor sӑ nu mai aibӑ nici demnitate, nici perspectivӑ, nici aspirații, 

nici viitor… O fi adevӑrat sau mi se pare?   
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Motto „Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o 

pildă de urmat.” (A. Einstein) 

 

Individul uman se defineşte prin inteligenţă. Între dezvoltarea intelectuală şi capacitatea de a se 

exprima verbal există o strânsă interdependenţă. Eficienţa oricărei activităţi didactice depinde în mare 

măsură de modalităţile organizatorice deoarece există o interacţiune dinamică între conţinutul activităţii 

și forma ei de organizare, maniera de lucru în care se realizează activitatea şi aspectul empatic al 

colaborării dascăl- elev, elev – părinte, părinte – dascăl. 

Școala și familia sunt instituţii cu multiple funcţii de natură biologică, economică, juridică şi 

educativă. Membrii familiei oferă prin însăşi existenţa lor anumite modele comportamentale ce vor fi 

asimilate în mod spontan, prin imitaţie, de către copii. Preocuparea fundamentală a părinţilor 

responsabili este aceea de a asigura copiilor un viitor cât mai fericit posibil. De aici şi atenţia pe care o 

acordă educaţiei sau bunei creşteri, înţeleasă, în general, ca o influenţare sistematică şi constantă a 

conştiinţei copilului în devenire. 

Unii părinţi formulează pretenţii exagerate, nerealizabile, faţă de copil (depăşirea capacităţilor 

sale de împlinire) şi exercită asupra acestuia o presiune greu suportabilă. Pretenţia lor este aceea că tot 

ce face copilul, în orice tip de activitate să se subordoneze unui nivel de performanță maximă. 

După opinia lor, acesta trebuie să facă numai ceea ce i se cere şi i se permite. Lui îi este 

interzisă orice iniţiativă, orice manifestare spontană. Părinţii nu-i permit să devină independent, îl ţin 

“în frâu” pentru a nu se i se întâmpla ceva rău. Procedând astfel, ei inhibă gândirea independentă şi 

creativă a copilului. Astfel de părinţi comunică foarte puţin cu copilul, impunându-i totul şi rezumându-

se în a-l certa pentru ceea ce n-a făcut “cum i s-a cerut”. 

 Sunt şi părinţi care manifestă mult mai multă înţelegere şi toleranţă fată de copil şi de 

problemele sale. Copilul este privit în devenire, fiind mic, având nevoie de îngrijire, sprijin şi 

îndrumare în etapele ulterioare, trebuind să i se acorde din ce în ce mai multă încredere şi   

independentă în capacităţile sale de a se descurca. 

Plecând de la o asemenea înţelegere a lucrurilor, raporturile care se stabilesc între părinţi şi  

copii sunt, în general, mai calde, mai apropiate, mai echilibrate. Astfel copii îşi vor dezvolta 

independenta în gândire şi acţiune a spiritului critic, a iniţiativei, sârguinţei, responsabilităţii şi 

opţiunilor personale. 
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În viața de familie, copilul devine o problemă atunci când apar aspecte nedorite în 

comportament. Copilului nu-i e suficient să-i pui în faţă mâncare, să-l îmbraci cu ce-şi doreşte, chiar 

dacă nu i se potriveşte vârstei, să-i dai bani, uneori peste măsură. Îi trebuie să i se ceară, să i se 

stabilească nişte restricţii  de comun acord, să fie urmărit din umbră.  

Sunt copii ce vin la scoală foarte obosiţi deoarece nu au un program organizat şi normal pentru 

vârsta lor, folosind prea mult calculatorul. 

Minciuna, la început în proporţie mică, iertată, necorectat aspectul cu tact şi diplomaţie, poate 

transforma copilul într-un mic tiran pentru părinţi. Teama de pedeapsă, privarea de anumite dorinţe 

duc, de multe ori copilul la ascunderea adevărului, la modificarea lui. Cu timpul devine obişnuinţă 

diminuând negativ caracterul copilului. 

În societatea zilelor noastre, ne confruntăm, din păcate, cu diferite forme de violentă (izbucniri 

de moment), manifestate prin vorbe sau fapte, prin constrângeri brutale cu încălcarea principiilor 

morale prin folosirea forţei fizice. 

Ne confruntăm din păcate şi în scoală cu forme de violentă, fără îndoială cu consecinţe mai 

puţin grave, când unul sau altul dintre copii caută să rezolve unele dispute minore prin agresivitate, prin 

violenţă. Cauzele sunt numeroase, amintim doar câteva: familii numeroase, dezorganizate, lipsuri 

materiale, autoritatea exagerată a părinţilor, anturajul cu prietenii, strada şi vârsta critica, mijloace de 

informare nepotrivite vârstei lor, neînţelegerile dintre părinţi; conflictele dintre adulţi, generate de 

consumul de alcool în cantităţi prea mari, ce duc la certuri deschise, la scene de violență şi chiar la 

agresiuni fizice. 

Copilul care este martor al conflictului se simte dezamăgit, înşelat de către adulţi, nu poate 

cunoaşte încrederea totală, nici bucuria întreagă. Cu timpul, copilul se retrage într-o carapace de 

indiferenţă şi evită să dezvăluie adâncimea rănirii, devenind astfel violent. Voi enumera astfel câteva 

mijloace pentru prevenirea şi combaterea violentei : analiza comportamentului copilului, folosirea unui 

limbaj adecvat, calm, liniştit; evitarea jignirii copiilor în faţa celorlalţi; renunţarea la duritate a 

părinţilor. 

    Educaţia nu poate fi amânată: ”Lasă că o să mai crească şi o să înveţe ce e bine şi ce e rău”. 

    Copilul trebuie învăţat cum să facă, iar dacă a greşit i se arată unde, cum şi de ce a greşit, prin 

metode ca discuţia etică, îndemnul, rugămintea, lauda şi încurajarea. 

   Comunicarea permanentă bazată pe încredere, prietenie, sinceritate, duce la corectarea 

comportamentului copilului, la adaptarea lui, la situaţiile imprevizibile pe care i le oferă viaţa. 

        Formele educative trebuie să fie simple, diverse, pentru a forma copii calmi într-o viață 

zbuciumată. 

  Trăim o viaţă frământată, stresantă, dar trebuie să ne adaptăm şi să recunoaştem că nu există 

familie în care să nu existe nici o problemă. 

     Pentru a preîntâmpina aspecte nedorite în comportamentul copiilor trebuie să-i cunoaşteţi şi să-i 

înţelegeţi foarte bine, să aveţi timp şi pentru ei şi să nu uitaţi că şcoala este un partener al familiei în 

educarea copilului, un sprijin real în educarea, creşterea şi formarea personalităţii copilului. 

Procedând cu tact şi respectând drepturile copilului, tratând cu consideraţie şi înţelegere, vom 

modela şi personalităţi de care nu numai noi părinţii şi educatorii vom fi mândri, ci şi ei şi societatea în 

care se vor integra cu succes. 

„Exemplele bune fac mai mult ca toate teoriile din lume.” (N. Vaschide) 
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Tendinţa actuală a sistemului de învăţământ de descentralizare pune accentul pe stabilirea unor  

parteneriate puternice între şcoală şi comunitatea locală prin care se urmăreşte optimizarea şi creşterea 

calităţii procesului educativ. Una din premisele ce trebuie îndeplinite pentru atingerea performanţelor 

vizate este stabilirea de legături puternice între profesori şi părinţi, ca părţi active în cadrul procesului 

de formare a viitorilor adulţi. Nu putem avea o şcoală performantă cu rezultate notabile dacă cele două 

părţi nu participă la procesul educativ. 

Intrarea copilului în şcoală constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind ,,statutul” şi 

,,rolul” de mic şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de clasă, noutatea condiţiilor de activitate 

şi mai ales specificul învăţării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă, întreaga sferă a 

vieţii sale psihice, diferitele structuri anatomo-fiziologice, toate cunoştintele si deprinderile pe care le 

va dobândi  în anii de şcoală.  

Cercetările au confirmat în acest sens că atunci când părinţii sunt implicaţi în activităţi de 

parteneriat cu şcoala, rezultatele obţinute de elevi sunt mai bune iar rata eşecului şcolar este mai 

scăzută. Una din problemele pe care profesorii o ridică în permanenţă, an de an, este aceea a lipsei de 

interes şi de implicare din partea părinţilor pentru procesul educativ atât şcolar cât şi extraşcolar. Se 

întâmplă ca părintele să se intereseze de activitatea copilului atunci când sunt probleme foarte mari, 

când dirigintele sau profesorul reuşeşte să intre în contact cu acesta şi ajunge la şcoală pentru a constata 

un “dezastru”. Şedinţele cu părinţii sunt o formalitate deoarece la acestea de regulă ajung părinţi ai 

căror copii nu au probleme de natură şcolară sau disciplinară. Cu greu se înţelege că procesul educativ 

şi adevărata performanţă se obţin şi prin implicarea activă a părinţilor nu doar pentru aflarea veştilor 

proaste despre activitatea şcolară. 

Dacă evoluţia copilului nu este urmărită constant, atât la şcoala cât şi în mediul extraşcolar, nu 

se pot controla eventualele carenţe şi dereglări în procesul de formare şi integrare socială. Simpla 

motivare a lipsei timpului, a oboselii din cauza programului încărcat nu este o scuză valabilă care să 

justifice nepăsarea şi neimplicarea. Părinţii aşteaptă prea mult de la şcoală şi nu fac mai nimic pentru 

dezvoltarea unei relaţii mai strânse. Pentru ei şcoala este singura responsabilă de educaţia copiilor. 

Dezintersul părinţilor poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

Profesorul este interesat să ştie mai multe despre situaţia pe care elevul o are acasă, despre 

preocupările şi modul de viaţă al acestuia. Câteva ore pe zi la şcoală nu sunt îndeajuns pentru a 

descoperii talentele şi abilităţile copilului în condiţiile în care se lucrează uneori  cu aproximativ 28 de 

elevi. Schimbul de informaţii privind copilul trebuie să aibă loc în ambele sensuri ale relaţiei profesor-

părinte. Frecvenţa şi consistenţa acestui schimb de informaţii se dovedeşte de cele mai multe ori un test 

dificil de trecut pentru fiecare. 

Observarea sistematică acasă sau în mediul şcolar a copiilor este de real folos în depistarea de 

timpuriu a problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora 

permite adoptarea unui program şi a unor metode adecvate,  fiind mai uşor să previi decât să corectezi 

problemele deja instalate. 

Scoala trebuie să constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin 

conţinutul ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită şcolarului 

care-i stimulează  interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. 
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Parteneriatul şcoală – familie, acţiunile ce se desfăşoară de comun acord şi sunt cuprinse în planul de 

acţiune, continuarea de către familie a activitatilor desfaşurate în şcoală, nu fac decât să ducă la o mai 

bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai târziu. 

Colaborarea dintre familie şi şcoală pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 

şcolarului urmăreşte diverse obiective cum ar fi: 

 realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător; 
 creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 
 schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 
 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi 
– părinţi – învăţători; 

Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare     părinte – învăţător, îmbunătăţirea 

situaţiei şcolare a elevilor. 

            Impactul asupra părinţilor. Părinţii vor înţelege:  

 să ajute voluntar în activitatea didactică; 

 să susţină motivaţia pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolara; 

 să fie un factor important în educarea copilului; 

 să analizeze critic viaţa şcolară şi să intervină cu soluţii; 

 să fie mai putin reticenţi atunci când li se cere sprijin, inclusiv sprijinul material; 

 sunt aspecte din viaţa copilului pe care nu le pot afla decât de la şcoală, aspecte fără de care nu-şi 

pot forma o imagine corectă despre copilul lor;    

 uneori judecă superficial unele aspecte referitoare la activitatea din şcoală, datorită lipsei de 

informaţie sau informaţiei incorecte; 

 din colaborarea şcoală –familie ambele părţi vor avea de câştigat.  Învăţătorul va înţelege că o 

colaborare strânsă cu familia îi va uşura munca; educatorii sunt cei care trebuie să facă primii paşi 

în relaţia cu familia; 

 dacă este perseverent, poate avea rezultate, chiar şi în cazul familiilor-problemă; mai sunt multe de 

făcut în domeniul relaţiei cu părinţii căci   unele mentalităţi greşite ale părinţilor nu pot fi schimbate 

usor; 

 să nu manifeste o poziţie de superioritate în relaţia cu părinţii; 

 să îşi asume şi propria responsabilitate pentru eşecurile copiilor. 

Rezultate scontate: 
 Numărul părinţilor participanţi la şedinţele cu părinţii pe clasă va creşte. 
 Se va observa o ameliorare sub aspectul disciplinei elevilor. 

 Părinţii vor acorda ajutor material. 
 Va creşte numărul parinţilor care îşi ajută copiii la efectuarea temelor. 
 Vor fi mai receptivi la asigurarea rechizitelor necesare. 

 Vor participa la amenajarea clasei. 

 Va creşte gradul de responsabilitate atât din partea părinţilor, cât şi a învăţătorului. 
 Se va comunica mai uşor. 

Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului, care este urmărit 

atât în familie, cât şi în şcoală, astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de educaţie şi 

instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune tot mai mult 

implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali 

interesaţi de educaţie. Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci 

presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora, desfăşurând o muncă 

de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, 
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printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi 

practicarea toleranţei. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa social. 

Pentru a deveni om cu adevărat, pentru a se cunoaşte şi domina pe sine, omul trebuie să caute 

să–şi satisfacă trebuinţe psihosociale specifice, cum sunt nevoia de identitate, de apartenenţă la grup, de 

acceptare şi apreciere din partea celorlalţi, nevoia de statut şi de participare.  

 

 

Bibliografie: 
1. Dave,  R.H. (sub redactia) şi colaboratorii, “Fundamentele educaţiei permanete”, Bucuresti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1991;  

2. Huditeanu, Alexandru, ”Metode de cunoaştere psihologică a elevilor”, Editura  Psihomedia, Sibiu, 

2001; 

3. Nica, I., Ţopa, L., “Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 

4. Osterrieth, P.,  “Copilul şi familia”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973.    

 

 

 

 

 

PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC  

ÎN FORMAREA ELEVILOR 
 

Profesor ANUŢA CHINDRIŞ 

Şcoala cu clasele I-VIII Ieud + Şcoala cu clasele I-VIII Bogdan Vodă  

Judeţul Maramureş 

 

1. Conceptul de personalitate  

       Termenii de persoană şi personalitate sunt atât de utilizaţi în limbajul cotidian, încât fiecare are 

sentimentul întrebuinţării lor corecte în cele mai diverse situaţii. În schimb, utilizarea lor ca termeni ai 

psihologiei pune atâtea probleme încât am putea spune că istoria psihologiei se confundă cu istoria 

răspunsurilor la întrebarea ,,ce este personalitatea?”.  

       Răspunsurile au fost, de cele mai multe ori, total diferite. Se impune mai întâi să deosebim 

persoana de personalitate. Termenul de persoană desemnează individul uman concret. Personalitatea 

este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării – la nivelul teoriei 

ştiinţifice – a modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează persoana umană. Personalitatea 

cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei persoane, 

identificarea ei printre celelalte. Allport defineşte personalitatea ca fiind ,,organizarea dinamică în 

cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său 

caracteristic.”  

        Unitatea, coerenţa şi echilibrul personalităţii se exprimă prin conştiinţă, structurile subconştiente şi 

inconştiente. Conştiinţa morală este nucleul conştiinţei, se formează prin educaţie şi este latura 

responsabilă în viaţa socială a personalităţii. Ea deţine controlul manifestărilor psihice. Nivelul 

inconştientului deţine un imens depozit de experienţă de viaţă, impulsuri, tendinţe şi deprinderi. 
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Subconştientul conţine totalitatea acelor evenimente ale vieţii trecute care se exprimă involuntar şi 

latent în toate conduitele curente.  

Personalitatea educatorului este suportul actului educativ.  

2. A fi cadru didactic  
Meseria de educator este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu 

se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o 

meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de 

farmec deopotrivă.  

       Puţine profesiuni cer atâta competenţă, dăruire şi umanism precum cea de educator, pentru că doar 

în câteva se lucrează cu un material atât de preţios, de complicat şi de sensibil precum omul în 

devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, 

educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă, corectează, perfecţionează şi evaluează 

neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine.  

       Profesiunea intelectuală, respectată, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri 

superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din motivele de bază în 

alegerea acestei profesii.  

        A fi profesor înseamnă un risc asumat. Şi asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa 

pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente de 

incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi 

nici imediat. În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă lecţii de viaţă. Profesorul stimulează 

şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte 

încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde de 

măsura în care profesorul posedă calităţile şi competenţele necesare centrării cu precădere pe 

aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor.  

        Principala calitate a unui cadru didactic este vocaţia didactică, exprimată în “a te simţi chemat, 

ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”, după Rene Hubert (1965). El consideră că 

vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale 

şi culturale, şi conştiinţa responsabilităţii. Arta pedagogică înseamnă înainte de toate ”arta de a te pune 

la dispoziţia copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care îi 

animă”, afirmă M.A.Bloch (1968) şi este un dar pe care candidaţii la funcţia de profesor îl au sau nu. O 

bună formare profesională poate ajuta acest dar să se dezvolte.  

       Cheia problematicii educaţiei ne-o dă cunoaşterea copilului. Oricât de stăpân pe sine ar fi 

educatorul, acţiunea sa nu poate începe fără o foarte bună cunoaştere a potenţialului copiilor, fără a 

stabili un scop, o tendinţă, un ideal pentru demersurile sale educative.  

Ce urmăresc prin educaţie? Ce vreau? Ce trebuie să facă un copil? – iată întrebări pe care este 

necesar să şi le pună fiecare educator. 

3. Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică 

Personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a succesului şi eficienţei în această 

profesie. Ea acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de învăţare. Principala 

modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii cadrului didactic este aptitudinea 

pedagogică; este considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul instructiv-educativ. 

Componentele aptitudinii pedagogice sunt: competenţa ştiinţifică, competenţa psihopedagogică şi 

competenţa psihosocială. (Nicolae Mitrofan, 1988) Cele trei tipuri nu acţionează izolat, ci sunt integrate 

în structura personalităţii profesorului. 

Competenţa psihopedagogică este asigurată de ansamblul capacităţilor necesare pentru a 

“construi” personalitatea elevilor şi cuprinde: capacitatea de a determina gradul de dificultate al 

materialului de învăţare, capacitatea de a-l face accesibil prin metode şi mijloace adecvate, capacitatea 
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de a înţelege elevul, de a pătrunde în lumea sa interioară, creativitatea şi capacitatea de a crea noi 

modele de influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii educaţionale. 

Competenţa psihosocială cuprinde un ansamblu de capacităţi necesare optimizării relaţiilor 

interumane, cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat 

relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a influenţa grupul de elevi, precum si indivizii izolaţi, capacitatea de a 

comunica uşor şi eficient, de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea, capacitatea de a adopta diferite 

stiluri de conducere. Aptitudinea pedagogică conferă o mare flexibilitate cadrului didactic, favorizând o 

adaptare rapidă şi uşoară la cerinţele unei situaţii educative. 

Tot în aceeaşi arie de conţinut a personalităţii cadrului didactic se află şi tactul pedagogic, care 

se defineşte ca fiind ,,gradul calitativ al interacţiunii sociale dintre profesor şi elev..., caz în care 

criteriile acestei calităţi ar fi următoarele: gradul de adecvare a comportamentului profesorului faţă de 

fiecare elev; gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la învăţătură şi a comportamentului elevului; 

gradul de dezvoltare a personalităţii elevului; gradul de respectare a particularităţilor psihice ale 

elevului şi asigurarea unui climat optim al activităţii instructiv-educative; rezultatele obţinute în 

atingerea obiectivelor propuse...” (Stefanovic, 1979) 

Analiza caracteristicilor tactului pedagogic arată că dezvoltarea lui depinde de predispotiţiile 

înnăscute ( intuiţie, empatie), dar şi de cunoştinţele dobândite, experienţa dobândită sau autoeducaţie. 

A da dovadă de tact pedagogic presupune multă inventivitate, ingeniozitate, ceea ce echivalează cu un 

autentic act de creaţie. 

Competenţa didactică este operaţionalizată în cinci competenţe specifice (cf. Gherghinescu, 

1999): competenţa cognitivă, care cuprinde abilităţile intelectuale şi cunoştinţele aşteptate din partea 

unui profesor; competenţa afectivă, definită prin atitudinile aşteptate din partea profesorului şi 

considerată a fi specifică profesiunii didactice, fiind şi cel mai greu de obţinut; competenţa 

exploratorie, care vizează nivelul practicii pedagogice şi oferă ocazia viitorilor profesori de a-şi exersa 

abilităţile didactice; competenţa legată de performanţă, prin care profesorii dovedesc nu numai că ştiu, 

dar şi că pot utiliza ceea ce ştiu; competenţa de a produce modificări observabile ale elevilor în urma 

relaţiei pedagogice. Accentul pus pe performanţă, pe eficienţa predării, a determinat orientarea 

cercetărilor spre profilul psihologic al profesorului, spre identificarea acelor trăsături de personalitate 

care influenţează randamentul la învăţătură al elevului. Unul dintre studii identifică trei structuri de 

comportament ca având o importanţă aparte (Ryans,1960, cf. Ausubel, Robinson, 1981): structura A – 

se caracterizează prin afecţiune, înţelegere, prietenie, fiind opusă structurii definite prin atitudine 

distantă, egocentrism şi mărginire; structura B – se caracterizează prin responsabilitate, spirit metodic 

şi acţiuni sistematice, fiind opusă structurii definite prin lipsă de planificare, şovăială şi neglijenţă; 

structura C – se caracterizează prin putere de stimulare, imaginaţie şi entuziasm, fiind opusă structurii 

care se defineşte prin inerţie şi rutină. O analiză a relaţiei dintre variabilele personalităţii profesorului şi 

eficienţa predării, ţinând cont şi de principalele impulsuri motivaţionale ce se manifestă în procesul de 

învăţare şcolară, relevă următoarele aspecte: Elevii dominaţi de impulsul de afiliere (preşcolarii şi 

şcolarii mici) vor avea tendinţa de a se identifica cu cadrul didactic aşa cum o fac cu părinţii şi învaţă 

pentru a face pe plac educatoarei sau învăţătoarei şi pentru a fi lăudaţi, recompensaţi. În acest caz, 

cadrul didactic va trebui să aparţină structurii A, iar elevii vor fi mai puternic motivaţi să înveţe şi să 

obţină un randament şcolar superior. Pentru elevii a căror motivaţie este susţinută de impulsul de 

autoafirmare, de trebuinţa de prestigiu, mai eficienţi sunt acei profesori care aparţin structurii B, 

orientaţi pe sarcini, ordonaţi, sistematici, care creează condiţii ca nivelurile de performanţă ale elevilor 

să fie definite clar şi recunoscute. Elevii cu un puternic impuls cognitiv vor fi stimulaţi de profesorii din 

structura C, capabili să genereze efervescenţă intelectuală, să creeze conflicte cognitive, să capteze 

interesul prin elemente de noutate. În general, profesorii plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi 

entuziaşti faţă de materia pe care o predau au mai mult succes, iar comportamentul elevilor este şi el 

mai productiv sub influenţa acestui tip de stimulare. Această abilitate a profesorului de a evalua realist 
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trebuinţele celui care învaţă implică capacităţi empatice, respectiv de transpunere în situaţia elevului şi 

dorinţa de a-l înţelege de pe poziţiile lui. 

Empatia se inserează în procesul intercunoaşterii, fiind adesea condiţia înţelegerii psihologice a 

comportamentelor prezente şi viitoare ale elevului. De aceea se impune necesitatea formării unei 

competenţe pedagogice relaţionale, a unor capacităţi de gestionare interactivă a clasei, care să faciliteze 

comunicarea cu elevii şi să-i determine să se implice în situaţia pedagogică. Diferenţele de 

comportament ale profesorilor pe linia dimensiunilor invocate a condus la definirea şi caracterizarea 

unor stiluri educaţionale. 

4. Stilul educaţional este “expresia modurilor de comportament preferate, care revin cu o 

anumită regularitate” (după E. Geissler,1977) sau “modul caracteristic în care actele de predare sunt 

executate (după B.O.Smith). În plan comportamental, stilul educaţional se exprimă în modul de 

conducere şi organizare a clasei, modalităţile de control şi sancţiune, planificarea conţinutului, 

strategiile de instruire folosite, tehnicile motivaţionale şi procedeele de evaluare. Ipostaza de lider pe 

care o are profesorul generează anumite practici educaţionale sau stiluri de conducere. Stilul de 

conducere al liderului are un puternic impact asupra unor aspecte esenţiale ale vieţii de grup: 

performanţă, relaţii interpersonale, climat afectiv, motivaţie. Cele trei tipuri de stiluri de conducere a 

căror eficienţă s-a testat au fost: autoritar, democratic şi laissez-faire. Stilul de conducere autoritar se 

caracterizează prin faptul că liderul determină întreaga desfăşurare a activităţii: el dictează tehnicile şi 

etapele activităţii, fixează fiecărui membru al grupului sarcinile de muncă şi colegii cu care va lucra, 

distribuie aprecieri într-o manieră personală, fără a face cunoscute copiilor criteriile de evaluare, se 

menţine în afara activităţilor concrete ale grupului. Stilul de conducere democratic se caracterizează 

prin faptul că problemele sunt discutate şi deciziile sunt luate cu participarea întregului grup, care 

beneficiază de încurajarea şi asistenţa liderului. Perspectivele şi etapele activităţii sunt schiţate de la 

început. Liderul sugerează două-trei tehnici de lucru, între care membrii grupului pot alege. Aceştia din 

urmă sunt liberi să se asocieze cu cine doresc în vederea realizării sarcinilor. Liderul este obligat să 

justifice aprecierile pe care le face asupra realizărilor individuale sau de grup. El caută să fie un 

membru obişniut al grupului, fără a lua asupra lui prea multa sarcini. Stilul de conducere laissez-faire 

presupune un rol pasiv al liderului. Membrii grupului au întreaga libertate de decizie în ceea ce priveşte 

etapele de desfăşurare a activităţii şi metodele utilizate. Liderul nu se amestecă în activitatea grupului. 

El furnizează unele materiale şi, dacă i se cere, oferă explicaţii suplimentare, fără să participe la discuţii 

şi fără să se intereseze de mersul evenimentelor. Liderul ia minimum de iniţiative posibile şi face 

minimum de sugestii. Evită în mod constant să facă evaluări asupra performanţelor sau conduitelor 

participanţilor. 

Cercetările privind relaţia dintre stilul educaţional şi eficienţa învăţării au relevat faptul că 

eficienţa stilului educaţional este mult influenţată de natura sarcinii şi a situaţiei cu care se confruntă 

grupul, de vârsta copiilor, de caracteristicile de personalitate ale copiilor şi profesorilor, de natura 

obiectivelor etc. Stilul democratic se dovedeşte a fi eficient pe termen lung, pentru că permite 

exprimarea liberă a diferenţelor individuale, manifestarea fără îngrădiri a fiecărui membru. Stilul 

autoritar este mai eficient în ceea ce priveşte productivitatea, atunci când grupul are sarcini imediate: 

realizarea unui proiect, pregătirea unui examen în timp foarte scurt. Stilul laissez-faire are o eficienţă, 

productivitate scăzută, chiar dacă creează un climat socio-afectiv pozitiv. Satisfacţia grupului este însă 

provizorie, temporară, deoarece neimplicarea liderului şi absenţa unui scop precis al activităţii 

generează nesiguranţă şi anxietate. 

5. Rolul cadrului didactic 

Cum îşi înţelege cadrul didactic menirea? Acţionează el în numele statutului şi societăţii, al 

părinţilor sau în calitate de apărător al copilului? Se rezumă el la transmiterea cunoştinţelor sau le 

prezintă elevilor ca modele? Iată întrebări pe care şi le poate pune orice profesor la intrarea în carieră. 
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Din modul specific de combinare a factorilor de rol cu trăsăturile de personalitate ale cadrului 

didactic putem distinge trei roluri, din care au fost derivate trei stiluri comportamentale (Păun, 1999): 

Există numeroase comportamente tipice ale cadrelor didactice (A. Neculau, 1983):  

 profesori care ,,păstrează distanţa” formală şi afectivă faţă de elevi, considerând că aceasta ar fi 
garanţia obţinerii respectului şi consolidării autorităţii; această conduită poate genera neîncredere, 

suspiciune, tensiuni şi conflicte; 

 profesori cu comportament ,,popular”, care adoptă o anumită familiaritate în relaţiile cu elevii; 
aceştia se pot simţi minimalizaţi, trataţi cu lipsă de respect şi deseori reacţionează cu obrăznicie; 

 profesori cu comportament ,,prudent”, de retragere şi expectativă, preocupare ce izvorăşte din teama 

de a nu părea ridicoli în faţa elevilor; profesori ,,egali cu ei înşişi”, care se feresc să fie prea entuziaşti 

ori să se descarce afectiv în faţa elevilor, dezvoltând un comportament artificial. 

Aceste clişee dovedesc lipsa cunoaşterii reciproce profesor-elev, deci o competenţă profesională 

scăzută, incapacitatea de a găsi soluţia comportamentală adecvată în raport cu diversele situaţii pe care 

le presupune munca didactică. 

La întrebarea: care este stilul optim în raport cu condiţiile date? răspunsul este că nu există un 

stil educaţional general valabil pentru toate situaţiile didactice. Alegerea variantei optime presupune, 

din partea profesorului, un ansamblu de competenţe referitoare la: analiza corectă a situaţiei, 

imaginarea mai multor alternative de acţiune, anticiparea consecinţelor. Toate acestea dau măsura 

competenţei pedagogice a cadrului didactic. Rolul de profesor presupune argumentarea într-un multiplu 

păienjeniş de grupuri de referinţă, care pun profesorului cerinţe diferenţiate: el reprezintă autoritatea 

publică, transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partener al părinţilor în sarcina 

educativă, membru în colectivul şcolii, coleg. Profesia de educator este – fără îndoială – încărcată de 

tensiune. Pentru a putea răspunde atâtor cerinţe şi a-şi adapta comportamentul unor solicitări diverse, el 

trebuie să fie conştient de misiunea sa, are obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi 

sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul de instruire. Adesea profesorul se găseşte în 

situaţii conflictuale. O primă situaţie rezultă din raporturile cu părinţii şi cu instituţia şcolii. Părinţii 

solicită adesea o atenţie specială pentru proprii copii, profesorul e obligat să-şi distribuie imparţial 

atenţia tuturor elevilor. În relaţiile cu elevii, profesorul se orientează după principiul ,,stimulare şi 

selecţie”, iar acest lucru poate veni în contradicţie cu obligaţia de a pretinde performanţe tuturor 

elevilor. Profesorii sunt puşi adesea în dificultate de două sarcini aparent diferite: pe de o parte, ei sunt 

responsabili de transmiterea corectă a unei cantităţi de informaţie şi verificarea asimilării acestor 

cunoştinţe, iar pe de altă parte, are datoria de a dezvolta ,,aptitudini critice”, strategia fiind punerea sub 

semnul întrebării a unor adevăruri. 

Cel mai important conflict de rol este acela dintre transmiterea cunoştinţelor şi calitatea de 

educator a cadrului didactic. La unii predomină preocuparea pentru transmiterea de cunoştinţe, alţii 

sunt cu precădere preocupaţi pentru a forma. 

Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe la 

rolul său tradiţional şi să se transforme într-un planificator al activităţilor de grup,  într-un facilitator al 

interacţiunii elevilor şi într-un consultant. El trebuie să înveţe să-şi alieze computerul în acţiunea 

educativă, să facă din acesta un catalizator al interacţiunii dintre elevi. De el depinde transformarea 

muncii din clasă într-o activitate agreabilă, desfăşurată într-un mediu afectiv, cald şi securizant; are un 

rol important în introducerea perspectivei interdisciplinare şi răspândirea practicii predării în echipă. 
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 Prima zi de şcoală din viaţa unui copil este un fapt social de o maximă importanţă: părinţi, 

bunici, fraţi şi surori mai mari, pacticipăm cu toţii afectiv şi efectiv la intrarea puiului de om într-o nouă 

„lume”! 

 Începerea şcolii reprezintă o schimbare majoră în viaţa copilului şi a familiei şi are o multiplă 

motivaţie socială: şcoala trebuie să ofere copilului şanse de viitor, trebuie să răspundă cerinţelor de a 

asigura un tineret bine pregătit, trebuie să-i ofere cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare de a 

se încadra într-o societate, în rapidă schimbare, trebuie să-i ofere fiecăruia şansa de a primi răspuns, sau 

de a-l pune în situaţia de a-şi răspunde singur la multiplele întrebări pe care şi le pune. 

 Problema formării prin educaţie a personalităţii autonome şi creative este complexă şi a primit 

soluţii variate fără a se putea spune că este rezolvată satisfăcător teoretic, nicidecum în practica şcolară. 

            Sunt necesare noi investigaţii de identificare a factorilor pe care trebuie să-i aibă în vedere 

educatorul când organizează situaţiile de învăţare, pentru a trece cu mai mult curaj de la un învaţământ 

dominant informativ la unul formativ-creativ, cu finalitate măsurabilă dinainte stabilită. 

            Personalitatea este definită ca ansamblul integral şi unitar de însuşiri, procese şi structuri 

psiho-fiziologice şi psiho-sociale care diferenţiază modul de conduită al unui om în raport cu alţii, 

asigurându-i o adaptare originală la mediu, vizând omul ca purtător al funcţiilor epistemice, pragmatice 

şi axiologice. Personalitatea este condiţionată de prezenţa celor patru factori: ereditate, mediu, educaţie, 

autoeducaţie.   

            În organizarea demersului pentru formarea şi perfecţionarea personalităţii umane nu se poate 

faceabstracţie de fondul ereditar şi de zestrea nativă a „puiului” de om. Factorul ereditar 

condiţionează dezvoltarea psihică prin dispoziţiile naturale sau predispoziţiile native ale copilului şi 

care constituie premisele naturale ale posibilei dezvoltări biopsihice. 

             Trebuie ştiut faptul că fiecare copil se naşte cu predispoziţii polivalente. Ele rămân latente sau 

se transformă în aptitudini. Predisoziţiile se dezvoltă numai prin solicitare, prin stare activă, prin 

exerciţiu şi învăţare. 
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             Predispoziţiile constau în: o anumită inteligenţă înnăscută; particularităţi înnăscute ale 

sistemului nervos, ale activităţii nervoase superioare (excitaţia şi inhibiţia) care dau temperamentul 

(coleric: puternic, neechilibrat; sanguin: puternic, echilibrat, mobil; flegmatic: puternic, echilibrat, 

inert; melancolic: slab); particularităţi anatomofiziologice ale analizatorilor (o acuitate a vederii, un auz 

muzical sau fonematic; o anumită sensibilitate tactilă, gustativă, etc.) 

            Acestea nu determină prin ele însele, prin simpla maturizare, formarea personalităţii, ci dau 

numai suportul fiziologic al activităţii. Profilul personalităţii se obţine în procesul dezvoltării 

individuale prin însuşirea experienţei sociale şi prin dezvoltarea capacităţilor biopsihice şi a 

creativităţii. 

             Omul este înzestrat nu numai cu psihic, cu capacitatea de a reflecta lumea. El se naşte şi cu 

capacitatea de a-şi forma gândirea logică şi de a dobândi şi utiliza coduri psihice (imagini, simboluri, 

forme abstracte, operaţii mintale, idei, semnificaţii generalizate ale realităţii). 

             Gândirea abstractă, codul limbiişi conştiinţa de sine dau fiinţei umane posibilitatea de a câştiga 

nu numai experienţa individuală, ci şi pe cea socială. Numai omul dobândeşte, prin învăţare şi 

exerciţiu, capacitatea de condensare şi stocare în cuvinte a experienţei sociale şi, tot prin codul limbii şi 

existenţa gândirii logice, are capacitatea de a se detaşa psihic în spaţiu şi în timp faţă de stimulii 

interacţiunii sale.Omul este singura fiinţă tridimensională: biologică, psihologică şi socială. 

 Mediul social este un mod unic de existenţă umană. Fiecare individ poartă cu sine amprenta 

mediului social în care s-a născut şi s-a dezvoltat. Personalitatea nu se formează spontan şi predestinat, 

ci este condiţionată de specificul modului de viaţă în care se dezvoltă, de conţinutul şi natura 

influenţelor social-culturale, de mediul educogen. 

 În procesul dezvoltării unui popor, se acumulează o anumită experienţă de viaţă, se structurează 

tradiţii, mentalităţi, obiceiuri care se transmit prin filosofia populară. Fiecare popor are un tezaur 

material, un stil de viaţă propriu, o înţelepciune colectivă, o atitudine în faţa marilor probleme de viaţă. 

Copiii, crescând în acest climat cultural-spiritual, îşi însuşesc o dată cu limba şi valorile spirituale care 

se alătură celor dobândite organizat în procesul de învâţământ. 

 Coordonatele formării personalităţii sunt diferite de la un popor la altul şi de la o epocă istorică 

la alta, deoarece conţinutul educativ este dependent de mulţi factori: nivelul atins în dezvoltarea 

ştiinţelor, tehnicii, artelor; idealul şi scopul educaţiei într-o perioadă istorică; posibilităţile materiale ale 

societăţii investite în educaţie; capacitatea de înţelegere a priorităţilor de către forul de decizie; 

competenţa şi atitudinea cadrelor didactice; tradiţiile şi mentalităţile culturale, spirituale specifice etc. 

 E necesar să subliniem faptul că omul se naşte cu posibilitatea  de a-şi dezvolta capacităţile 

intelectuale şi creative. Ele însă nu se dezvoltă spontan, de le sine, prin simpla maturizare. 

 Procesul învăţării se diferenţiază pe tipuri după gradul solicitării elevului în actul conştient al 

învăţării şi după măsura în care învăţarea se transformă în cunoaştere, competenţă, factor al dezvoltării 

psihice. Prin diferitele tipuri de învăţare pe care le abordează, elevul dobândeşte spiritul ştiinţific, îşi 

formează propriul stil de lucru intelectual, capacitatea de a filtra informaţia, îşi însuşeşte metodologia 

cercetării ştiinţifice şi-şi dezvoltă capacităţile cognitive şi creatoare.  

                 

Bibliografie: 

1. Bruner, J. „Procesul educaţiei intelectuale”, Buc., Ed. Ştiinţifică, 1979 

2. Popescu Mihăeşti, Alexandru. „Învăţarea şcolară în învăţământul primar”, nr. 1-2/1995 

 

 

 

 

 

 



59 
 

PROFESORUL – MODELATOR AL PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

 

                                                                                           Prof. înv. primar TATIANA STOICA         

                                                          Liceul ,,I. C. Brătianu,, Nicolae Bălcescu, jud. Constanța 

 

Transformările importante intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o măsură 

importantă şi viaţa scolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea 

învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, 

structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care 

societatea i le pune in faţă. 

Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi îndeplinite 

numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi 

profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în educarea 

tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe informativ pe 

formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, întrucât reclamă o 

reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere specială a locului şi rolului 

profesorului în acest sistem, el fiind specialistul care participă la formarea cadrelor pentru toate 

sectoarele de activitate. 

A reveni mereu asupra rolului şi funcţiilor profesorului, înseamnă a încorpora noile achiziţii ale 

cercetării pedagogice şi a preciza domeniile si direcţiile de competenţă ale acestuia. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu 

toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează numeroase 

prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie, 

psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei 

activităţii pedagogice în general şi a profesorului in special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, 

consilier, transmiţător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 

interdependenţele. 

Multe cercetări pedagogice analizează procesul de învăţământ, rolul şcolii şi al profesorului în 

condiţiile societăţii, influenţându-le orientarea. 

Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, de organizare, realizare şi 

evaluare a procesului educaţional. 

Extinderea educaţiei permanente impune şi ea modificări substanţiale în statutul profesorului, 

datorită apariţiei unor noi specialişti  în învăţământ, cum sunt planificatorii, animatorii culturali, etc. 

Creşterea atribuţiilor educative, atât ca activist cultural, cât şi ca specialist în coordonarea influenţelor 

educative, fac din cadrul didactic un valoros colaborator al noilor generaţii în munca de auto-formare şi 

de afirmare a idealului de viaţă. 

Reflectând concepţia care se află la baza pregătirii tineretului şi a creşterii nivelului cultural, 

educativ al populaţiei, profesiunile didactice, asigură prin specificul lor, realizarea parametrilor 

principali, caracteristici omului nou cerut de societate. Profesiunile didactice reflectă trăsăturile 

importante pe care societatea vrea să le posede tânăra generaţie. Aceste profesiuni constituie o verigă 

însemnată în mecanismul vieţii sociale, ele vizează realizarea unuia dintre marile imperative ale 

societăţii noastre şi anume: transmiterea valorilor culturale şi asigurarea continuităţii şi creativităţii 

sociale. 

Încercarea şcolii de a pregăti cadre pe măsura exigenţelor societăţii actuale, a impus o 

necontenită prefacere a sistemului de învăţământ, o înnoire şi îmbogăţire a profilului profesiunilor 

respective. 
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Profesorul a constituit punctul de plecare în construirea unei concepţii pedagogice despre 

învăţământ şi educaţie, cărora li s-a imprimat o puternică notă socială. 

Profesorul, fiind cel care cunoaşte modelul de personalitate ce trebuie format într-o etapă dată, 

care înţelege mecanismul complicat al construirii personalităţii, care stăpâneşte tehnologia activităţii 

educaţionale, care posedă aptitudinile necesare conducerii unui colectiv şi priceperea organizării vieţii 

acestuia, este firesc să fie principalul specialist şi participant la opera educativă. Aceste calităţi îl 

îndreptăţesc pe profesor să fie conducătorul procesului educativ. 

Profesorul trebuie să-şi proiecteze activitatea în toate detaliile (obiective, resurse, tehnologie, 

evaluare, decizie) stabilind precis ceea ce vrea să realizeze. Proiectarea muncii didactice si educative pe 

o perioadă mai apropiată sau mai îndelungată, presupune utilizarea unei tehnici pretenţioase, sprijinită 

pe datele cercetării ştiinţifice. 

Profesorul va cauta să afle care sunt disponibilităţile fiecarui elev, pe care va trebui să le pună 

în valoare. 

In calitate de conducător el trebuie să creeze condiţii optime de lucru și viaţă, să imprime un 

stil de muncă plăcut, să introducă o notă de optimism, să menţină o disciplină liber consimţită, să aplice 

principiile ştiinţifice în stabilirea regimului zilnic, a orarului de lucru, a alternării timpului de lucru cu 

cel liber, să stimuleze la muncă pe fiecare elev şi să facă din colectivul clasei un factor educativ. 

Calitatea de educator îl obligă să exercite şi să transpună în practică, la nivelul clasei, toate funcţiile 

conducerii: organizarea; planificarea; indrumarea; coordonarea; evaluarea; decizia. 

Ca organizato, profesorul trebuie să dovedească însuşiri obiective în activitatea didactică şi 

educativă, în predarea specialităţii prin care acţionează asupra formării elevilor. Conducerea activităţii 

de învăţare, crearea motivaţiei necesare, dozarea sarcinilor şi stimularea interesului pentru obiectul de 

învăţat pe care îl predă, evaluarea sistematică a rezultatelor obţinute şi înarmarea elevilor cu un stil de 

munca intelectuală, constituie cerinţe de bază ale activităţii sale. 

Profesorul trebuie să fie principalul animator al vieţii colectivului, sarcina pretenţioasă, dar 

importantă şi delicată. A şti să insufle entuziasm, să inspire încredere, să mobilizeze forţele, să 

polarizeze toate energiile şi toţi factorii, să creeze o atmosfera tonică, optimistă, să producă un climat 

favorabil muncii, înseamnă să fie o personalitate puternică, să dispună de calităţi deosebite şi să-i 

cucerească pe cei cu care lucrează. 

Animator al vieţii unui colectiv de elevi poţi fi numai dacă eşti încălzit de dragoste pentru copii, 

pasionat pentru munca educativă, animat de dorinţa de a-i ajuta pe alţii, numai dacă te poţi transpune în 

situaţia altora, dacă eşti generos, capabil de sacrificiu şi de dăruire. A şti să lupţi pentru un scop comun, 

a şti să-i atragi şi pe alţii în această acţiune, a şti să perseverezi şi să obţii ceea ce vrei. Mai mult decât 

oricare altă profesiune, cea de educator impune să fii entuziast, întrucât este vorba de o activitate 

colectivă care se desfăşoară cu tineri în formare, care au nevoie de entuziasm, de încredere în ei înşişi, 

în cel ce-i îndrumă şi de asemenea, încredere în viitor. 

Educatorul trebuie să ştie care sunt coordonatele unei activităţi colective reuşite, condiţiile 

antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective i-ar putea atrage 

şi ce stimulente le-ar putea întreţine elanul în muncă un timp îndelungat. Aici se îmbină cel mai mult 

ştiinţa cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu iniţiativa, tactul cu măiestria, calmul cu 

entuziasmul, căutările cu siguranţa. 

Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de profile, de metode şi 

procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie în 

toate împrejurările, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice elev este un unicat şi fiecare cere un anumit 

tratament pentru a se realiza optimal. A stabili condiţiile şi modalităţile prin care fiecare elev îşi poate 

pune în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine succese, înseamnă a descoperi 

specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi tehnologia educaţiei acestor particularităţi. 
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Creativitatea profesorului poate acţiona la diferite niveluri: la nivelul concepţiei de organizare a 

predării unei discipline (a specialităţii sale), la nivelul sistemului de predare prin originale şi eficiente 

forme de organizarea activităţii şi prin lecţii creatoare, la nivelul utilizării unei metodologii 

diversificate, atractive, interesante; la nivelul relaţiilor profesor - elev, spre mobilizarea acestuia pentru 

autoformare, autoinstruire şi autoeducare sub îndrumarea competentă a profesorului. 

Profesorul este creator în sensul adaptării tehnologiei de lucru la specificul fiecărui colectiv şi 

al fiecărui elev, în sensul anticipării, inventării şi proiectării de noi modele, obiective, tipologii sau 

prototipuri de metode, caractere, structuri. Contribuţia lui la perfecţionarea învăţământului şi al 

educaţiei trebuie să fie continuă, consistentă şi înnoitoare. Creativitatea profesorului se manifestă în 

toate domeniile învăţământului şi educaţiei, cuprinde şi activitatea extraşcolară. 

A construi lecţii interesante, a organiza activităţi formative variate, atractive, multiple şi 

complexe, a iniţia pe elevi în ,,tainele" specialităţii şi  a-i ajuta să-şi programeze activitatea, înseamnă a 

fi creatorul unui sistem de muncă pasionant, captivant, atrăgător. 

Implicarea profesorului în activitatea de cercetare pedagogică urmăreşte să valorifice 

potenţialul creator al unui detaşament atât de numeros şi să accelereze ritmul progresului în învăţământ. 

,,Intr-adevăr, scrie G. de Landsheere, pare a fi in contradicţie cu orice activitate educativă 

sănătoasă ca un profesor care observă lipsuri grave să nu încerce să le localizeze sursa pentru a le 

remedia şi să nu manifeste nelinişte din cauza dificultăţilor probabile pe care aceste lipsuri le fac 

previzibile în însuşirea ulterioară a unor cunoştinţe." Practica fiecarui profesor reprezintă o importantă 

sursă de cunoaştere şi cercetare, iar valorificarea forţelor şi capacităţilor personalului didactic la nivelul 

şcolii şi a judeţului este o chestiune de organizare şi îndrumare. 

Antrenarea cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică cere competenţă şi pasiune. Contribuţia 

profesorului la rezolvarea multor probleme didactice, prin cercetare ştiinţifică reprezintă o îndatorire 

profesională şi de buna ei organizare depinde într-o mare măsură progresul şcolii în care îşi desfaşoară 

munca, este un titlu de mândrie pentru fiecare educator. 

Activitatea educativă a profesorului, presupune în mod necesar finalizarea ei, adică 

sprijinirea fiecarui elev în acţiunea de calificare şi integrare în muncă. Profesorul trebuie să desfăşoare 

şi o muncă de consilier şi orientator ajutând fiecare elev să-şi aleagă corect tipul de studiu şi apoi 

profesiunea care corespunde cel mai bine profilului personalităţii sale. 

Sprijinirea elevilor în formularea proiectului lor de viitor înseamnă cunoaşterea temeinică a 

fiecăruia, dezvoltarea capacităţilor lor de autocunoaştere, furnizarea unor informaţii profesionale, 

sistematice şi selective, familiarizarea fiecarui elev cu criteriile unei alegeri raţionale şi mai ales 

sensibilizarea lor pentru nevoile forţei de muncă. A le conştientiza cerinţele economice-sociale şi a-i 

ajuta să ţină seama de ele în alegerea profesiunii, înseamna a face o orientare raţională, pusă în 

serviciul intereselor comune. 

Orice profesor poate şi trebuie să dezvolte interesele, aptitudinile şi talentele elevilor, ajutându-i 

să-şi valorifice la maximum aptitudinile. Conducerea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel încât 

să se realizeze pe deplin, este cea mai autentica probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. Modelând 

personalitatea fiecărui elev, profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de dezvoltare a 

acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel specialistul care acordă 

şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev. Ajutând 

fiecare elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine personalităţii 

sale, profesorul rezolvă nu numai problema orientării profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu succes 

a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară, este atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea 

practică. 

Profesorul îşi afirmă cu adevarat funcţia de consilier, fiind un permanent îndrumător al 

dezvoltării acestora, mulţi elevi se recunosc ca fiind opera profesorului lor, atât în ceea ce priveşte 

profesiunea aleasă, cât şi în ceea ce priveşte caracterul şi atitudinea lor în faţa vieţii. 
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Spre rolurile de orientator, consilier şi confident al elevilor, trebuie să tindă fiecare 

profesor. Profesorul este capabil să evalueze continuu, obiectiv şi eficient, atât rezultatele elevilor, cât 

şi pe cele ale propriei munci. Aprecierea rezultatelor activităţii educaţionale, constituie o verigă 

obligatorie a structurii actului pedagogic. Fără exersarea ei, profesorul nu poate aplica principiile 

educative şi nu îşi poate corecta şi adecva propria activitate la cerinţele specifice situaţiei. 

Evaluarea rezultatelor înseamnă a dispune de un sistem de probe, a le putea interpreta, a 

raporta rezultatele unor criterii de referinţă stabile şi obiective şi a trage concluzii valabile, care să ducă 

la îmbunătăţirea ulterioară a activităţii. Evaluarea presupune urmărirea sistematică a eficientei fiecărei 

acţiuni, raportarea ei la obiectivul proiectat şi înregistrarea progresului pe care elevii îl realizează într-

un anumit sector, de la o etapa la alta. Profesorul urmăreşte în comportamentul elevilor tot ceea ce 

poate servi la stimularea lor, la dezvoltarea dorinţei de autoperfecţionare şi de creştere a capacităţii lor 

de autoevaluare. El va descifra deficienţele constatate, cauzele acestora, insuficienţa propriei activităţi 

şi modalităţile de cercetare a tuturor acestora. 

Evaluarea presupune tact, apropiere şi înţelegere, dar şi intransigenţa, exigenţa ridicată, pentru 

asigurarea calităţilor necesare, atât în munca didactică, cât şi în cea educativă. Un educator trebuie să 

fie un bun "metrolog" pentru a da rezultatelor şcolare consistenţă şi eficienţă, precizie şi exactitate. 

Evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor legate de specialitatea pe care o predă, 

ca şi a abilităţilor, intereselor, aptitudinilor şi trăsăturilor caracteriale ale elevilor, are o importanţă 

educativă deosebită, deoarece poate deveni sursa unei motivaţii susţinute. 

Elevii apreciază şi îi clasifică pe profesori şi după sistemul de evaluare al acestora. Actul de 

evaluare trebuie să primească o notă mai tehnică şi mai obiectivă pentru a spori valoarea ştiintifică a 

întregii activităţi pedagogice. 

Orice profesor desfăşoară o activitate în afara şcolii. În relaţiile cu membrii familiilor elevilor, 

profesorul poate îndeplini, atât funcţia de îndrumator al acestora, în vederea orientării eficiente a 

elevilor, cât şi de coordonator al influenţei familiei şi a altor factori din mediul lor de viaţă, în direcţia 

formării multilaterale a personalităţii tânărului, ca viitor cetăţean. 

Profesorul îi poate influenţa pozitiv atât pe tineri, cât şi pe adulţi, prin organizarea şi 

îndrumarea diferitelor forme de activitate: conferinţe, dezbateri, serii de întrebări şi răspunsuri, audiţii 

şi vizionări în colectiv urmate de comentarii, organizate la casele corpului didactic, cluburi, biblioteci, 

muzee, case de lectură şi de creaţie. 

Stimularea intereselor şi a talentelor ca şi încurajare de orice gen a creaţiilor, trebuie să 

caracterizeze întreaga activitate a profesorului, dovedindu-şi astfel angajarea si responsabilitatea faţă de 

colectivitate. 

Implicarea profesorului în diferite activităţi cultural-educative şi politico-ideologice constituie o 

dovadă a înţelegerii superioare a rolului său social, actionând ca un agent al transformărilor sociale. 
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“Că tu, drumeţul clipei care trece, vei gusta sau nu din rodul pomului pe 

care-l sădeşti, e un lucru de puţină însemnătate. Singurul fapt, în adevăr 

important, e ca pomul sădit de tine să rodească.”  

Alexandru Vlahuţă  

 

În viaţa pământească orice om are o misiune anume de îndeplinit, însă toţi ar trebui să fie 

misionari ai creştinismului. Un mijloc de răspândire şi întărire a dreptei credinţe a fost dintodeauna 

educarea copiilor în spiritul moralei creştine. Acest mijloc este folosit atât de Biserică şi familie, cât şi 

de şcoală.  

Educaţia moral-religioasă în şcoală poate determina „mijlocirea adevărului de credinţă şi 

morală pe temeiul căruia omul îşi câştigă mântuirea sufletească, îşi poate dezvolta funcţiile sufleteşti, 

predispoziţia religioasă, desăvârşirea creştină, drumul parcurs până la asemănarea cu Dumnezeu.“
1
 Şi 

dacă vorbim de educaţie, de şcoală, vorbim implicit şi despre educator. Astfel, dascălul, care trebuie să 

fie un pedagog creştin, are datoria să depăşească el însuşi conceptele contrare ale lumii contemporane, 

în continuă transformare, pentru a-i oferi copilului „…şansa integrării într-o societate pusă în slujba 

progresului spiritual, ştiinţific şi moral“.
2
  

 În educaţia moral-religioasă  a copiilor personalitatea dascălului a avut dintodeauna un rol 

hotărâtor. „Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul ori ministrul face şcoala. Ci o faci 

zilnic, tu cel care te sui la catedră. De felul cum te-ai gândit(sau nu te-ai gândit) la lecţie, de chipul cum 

priveşti(ori nu priveşti) pe copii, de metoda cu care explici(sau nu explici) lecţiile … de fiecare pas, de 

fiecare cuvânt, de fiecare gest al tău atârnă soarta viitoare a învăţământului. “
3
  

La fel de edificatoare în ceea ce priveşte rolul învăţătorului în realizarea educaţiei moral-

religioase a copiilor sunt şi cuvintele cu mesaj testamentar ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist 

care afirmă: „Profesorul trebuie să se comporte la catedră, cu copiii rânduiţi lui spre învăţătură, precum 

umblă preotul cu cele sfinte în altar… El trebuie să fie o valoare ca să formeze valori, să aibă lumină ca 

să lumineze pe alţii, să stăpânească binele ca să-l transmită şi celorlalţi.“
4
 Prin urmare, realizarea 

educaţiei moral-religioase nu trebuie să fie considerată ca o chestiune de opţiune pedagogică; ea este o 

necesitate atât pentru oameni, cât şi pentru Biserică, este o cerinţă a societăţii actuale care nu mai poate 

fi amânată, ci chiar se cere a fi impulsionată, susţinută. Astfel, educatorii vremii trebuie să facă apel la 

conştiinţa proprie, să considere apostolatul o misiune şi o chemare pentru care răspund în faţa 

oamenilor şi mai ales în faţa lui Dumnezeu, pentru că „cel mai bun educator este acela care cunoaşte 

mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii 

contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi“. (Ernest Louis)  

                                                           
1
 Popescu, Aurel şi colab., Proiectarea pedagogică a învăţării religiei în şcoală, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, p. 26 

2
 Idem, p. 26 

3
 Mehedinţi, Simion, Scrieri despre educaţie şi învăţământ, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, pp. 59-60, în 

rev. “Lamura”, anul I, nr 4-5, ianuarie-februarie, 1920, pp. 417-418 

4
 P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Religia în şcoală, în rev. “Glasul Bisericii”, an LIV, nr. 4, ianuarie-

aprilie, 1998  
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O cerinţă importantă pentru a realiza o educaţie moral-religioasă eficientă în ciclul preprimar 

este exemplul educatorului, care trebuie să îndeplinească mereu el însuşi ceea ce îi învaţă pe copiii săi, 

să nu fie “dascăli de păcate”. Astfel, „pentru ca cetatea morală să se ridice împrejurul nostru, trebuie ca 

ea să fie mai întâi în noi înşine…“ (Jules Michelet, istoric şi publicist francez) 

Unui dascăl i se cere mai întâi de toate “să deţină averi” trebuincioase împlinirii misiunii care i-

a fost hărăzită.   

 Temerea de Dumnezeu şi cuvioşia este cea dintâi avere a unui dascăl . El trebuie să fie un drept 

şi îmbunătăţit creştin. 

A doua avere ce se cere de la un dascăl este dragostea către ucenicii săi. 

A treia avere este isteaţa deşteptare.  

A patra avere este răbdarea. 

A cincea avere este îndestularea sau mulţumirea cu puţin. 

A şasea avere este silinţa. 

A şaptea avere sufletească este cuviincioasa purtare sau bunele năravuri. 

Educatorii trebuie de asemenea să-şi cunoască propriile îndatoriri, să fie din sine plecaţi cu 

voinţa a plini datoria cinului lor. În acest scop s-a întocmit “Decalogul unui dascăl”.  

Este evident că în noul context socio-cultural se impun de la sine atât un alt stil educativ, alte 

strategii didactice şi catehetice, precum şi un alt tip de educator, care să fie  şi un bun catehet. Cu alte 

cuvinte, este nevoie ca educatorul să fie o personalitate puternică, un om înzestrat cu calităţi 

intelectuale şi moral-duhovniceşti, un om deschis, cald, comunicativ, dinamic, cu frica lui Dumnezeu şi 

cu “ tragere de inimă” pentru misiunea sa, dar şi cu un exemplar simţ al sacrificiului; să fie un adevărat 

apostol al vremurilor moderne. „Ne trebuie apostoli/Cu duhul înnoirii/Să-ndrepte România/Pe calea 

mântuirii.“ (Gh. Bălteanu - „Ne trebuie apostoli“) 

Prin toate acestea este verificată şi susţinută observaţia făcută de Adolf Matthias potrivit căreia 

„nu tezele generale, nu cărţile şi hârtia, ci oamenii au înrâurit şi vor înrâuri totdeauna, mai puternic pe 

oameni“.
5
  

Istoricul român Nicolae Iorga aprecia că  „o instituţie valorează cât sufletul pe care îl conţine.“ 

În acest caz, şcoala e cea dintâi care trebuie apreciată după acest criteriu, iar sufletul şcolii îl reprezintă 

comuniunea dintre profesori, educatori şi elevi. Se înţelege astfel că un educator, competent profesional 

şi evlavios, va avea un rol, dacă nu echivalent cu cel al familiei, oricum determinant în formarea 

duhovnicească a copilului, punându-şi direct amprenta asupra profilului spiritual al celui educat. 

Dascălul trebuie să fie „viu la duh“,  „să nu fie răspândit“, ci „cu mare luare aminte la cele ce el 

apucă“,
6
 să aibă o comportare morală, să fie o fire senină, îngăduitoare şi plină de iubire creştinească. 

Cu atât mai mult, educatorul ar trebui să fie un adevărat sacerdot al catedrei, şi precum Iisus învaţă 

mulţimile fericindu-le“(Matei 4,23), şi pe noi ne învaţă că trebuie să fim „luminătorii lumii“, „sarea 

pământului“. 

Se spune că „lung şi spinos e drumul prin învăţături, scurt şi neted prin pilde“. Deoarece pilda 

este mai grăitoare decât cuvântul, Prea Sfinţitul Ioan Mihălţean apreciază că „în privinţa catehizării 

copilului încă din primii ani ai vieţii lui, cel mai ducător la scop ar fi exemplul viu grăitor prin 

imitare“.
7
 De aceea, educatorul este chemat a fi model pentru copiii săi, deoarece aceasta îi va ajuta la 

atingerea scopului urmărit şi dorit. 

Pedagogul Suprem, Mântuitorul, ne îndrumă în privinţa modului de împlinire a propriei noastre 

misiuni. Nu numai prin cuvânt, ci prin cuvânt şi fapte care “să dea de mâncare”, “să adape”, “să 

                                                           
5
.Adolf, Matthias - dr., Pedagogia practică, Bucureşti, 1922, p. 23, apud Jurea, Eugen - Pr.dr., Experienţa duhovnicească 

şi cultivarea puterilor sufleteşti-contribuţii de metodologie şi pedagogie creştină, Editura Marineasa, p. 166 
6
 Onciulescu, D.; Radu, P., Primul compendiu de pedagogie şi metodică în limba română, nr. 1776/1985, vol. I, Editura 

Casei Corpului Didactic, Timişoara, 1979, p.43 
7
 Îndrumări pentru îndreptarea şi maturizarea duhovnicească a persoanei noastre, Editura Episcopiei Oradiei, 1994 
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îmbrace” sufletele celor educaţi. Zadarnice sunt sfaturile dascălului, strădaniile şcolii şi râvna Bisericii, 

dacă copiii văd numai pilde rele din partea celor din jur.  

Astfel, rolul dascălului este nu numai acela de a îndruma, ci şi de a înfăptui. El trebuie să se 

identifice cu învăţătura sa, să-şi trăiască învăţătura, să fie exemplu pentru cei ce-i învaţă, luând pildă de 

la Mântuitorul Hristos. Referitor la atitudinea învăţătorului, este de dorit ca acesta să se comporte 

natural pe întreg parcursul procesului educativ. Comportarea sa îi ajută pe elevi să imite atitudini 

pozitive.   

Este un adevăr incontestabil că fără exemplul nostru, al educatorilor, teoria nu va prinde 

rădăcini în sufletele elevilor şi scopul educaţiei moral-religioase de a forma buni creştini şi statornici 

următori ai Crucii lui Hristos nu va fi atins.  

Folosindu-ne de cuvintele Sfântului Ioan Hozevitul dorim să reamintim răspunderea pe care o 

are orice om în faţa lui Dumnezeu de tot ceea ce face şi cu atât mai mult răspunderea pe care o avem 

noi, dascălii: „O! Om ce mari răspunderi ai/De tot ce faci în lume/De tot ce spui în scris sau grai/De 

pilda ce la alţii dai/Căci ea mereu, spre iad sau rai/Pe mulţi o să-i îndrume...“ 

Aşadar, educatorii sunt chemaţi să fie icoană sfântă pentru copiii lor, căci: „Dacă tu eşti dascăl 

cu adevărat, poate universul întreg să fie hâd şi şubred ca o şandrama veche, tu, în sfera şcolii tale, eşti 

izvor de lumină, de frumuseţe şi armonie; fiindcă tu eşti pentru copil centrul universului.“
8
 

 

 

 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

RELAŢII DINTRE OAMENI ÎN SITUAŢII NORMALE 
 

 

Înv. VIORICA AFLOAREI  

Şcoala cu cls. I-VIII, Nr. 4 Vatra Dornei, judeţul Suceava 

 

Descrierea lecţiei: 

Tema proiectului: Despre relaţii dintre oameni în situaţii normale 

Nivelul pentru care este realizat proiectul: clasa a IV-a 

Conceptele utilizate în lecţie: comunitate, comportament adecvat, comportament neadecvat 

Obiective de referinţă: Elevii vor fi capabili să: 

1.1. recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale; 

2.2. identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii; 

3.2. participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în grup; 

*3.3. descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini; 

*4.2. formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic. 

Obiective operaţionale: 

         Elevii vor fi capabili: 

O1: să identifice relaţii ce pot exista între oameni în situaţii normale; 

O2: să definească, în cuvinte proprii şi conform percepţiei vârstei, noţiunile de comportament adecvat/ 

comportament neadecvat în comunitate; 

O3: să utilizeze corect termeni aparţinând limbajului civic; 

                                                           
8
 Mehedinţi, Simion, Scrieri despre educaţie şi învăţământ, Antologie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, p. 60 

apud rev. “Lamura”, an I, nr. 4 -5, ianuarie/februarie 1920, pp. 417-418 
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O4: să enumere trăsăturile pe care se bazează relaţiile dintre oameni în diferite situaţii: bunătate, 

întrajutorare, colaborare, toleranţă, politeţe etc.; 

O5: să realizeze proiectul cu grupul din care face parte, colaborând cu colegii, completându-se 

reciproc, într-o competiţie corectă. 

 

Descrierea lecţiei: 

Introducere în activitate: 

1.Învăţătorul distribuie elevilor Fişa de lucru 1 – Comportamentul meu în comunitate (Anexa 1) şi le 

solicită să o completeze, alegând varianta care descrie cel mai bine comportamentul lor. Fiecare elev îşi 

va calcula un punctaj, apoi se vor prezenta şi interpreta punctajele lor. 

Desfăşurarea lecţiei 

2. Învăţătorul anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei – Relaţii dintre oameni în situaţii normale. 

3. Învăţătorul cere elevilor să caute în Dicţionarul explicativ al limbii române şi să citească 

semnificaţia noţiunii de comunitate. Se scriu noţiunile la tablă şi în caiete. Apoi se dirijează următorul 

dialog: 

- Din cine este formată comunitatea noastră? 

- Toată lumea se comportă la fel în comunitate? Exemplificaţi. 

4. Învăţătorul scrie pe tablă 4 tipuri de situaţii în care se pot afla copiii (Anexa 2) şi face patru bilete 

cu aceste situaţii. Solicită elevilor să se împartă în 4 echipe. Fiecare echipă trage la sorţi câte un bilet şi 

li se solicită să imagineze o întâmplare care să pună în evidenţă situaţia descrisă şi s-o prezinte sub 

formă de joc de rol. Fiecare grup prezintă întâmplarea în faţa clasei, iar colegii trebuie să discute 

comportamentul din situaţia respectivă. 

5. Li se distribuie elevilor Fişa de lucru 2 (Anexa 3) – Rebus, iar învăţătorul prezintă foaia flipchart cu 

acelaşi conţinut. Elevii completează în echipe fişa de lucru, alegând conceptul care descrie cel mai bine 

fiecare situaţie (respect, toleranţă, bunătate, cooperare, egoism, întrajutorare, invidie, obrăznicie, 

răutate, politeţe). După ce elevii completează fişa, învăţătorul le solicită câtorva elevi să citească 

răspunsurile pe care le-au scris. Se discută aceste răspunsuri şi elevii sunt întrebaţi cum se comportă ei 

în situaţii similare. 

6. Se dirijează următorul dialog: 

-  Care sunt cuvintele care descriu cel mai bine un comportament adecvat în comunitate?  

- Dar care sunt cuvintele care descriu un comportament neadecvat în comunitate?  

Pe baza răspunsurilor se completează Fişa de lucru 3 (Anexa 4) – Comportamentul în comunitate. 

7. Pentru următoarea activitate, învăţătorul împarte clasa în echipe de specialişti: Echipa actorilor, 

Echipa prozatorilor, Echipa ecologiştilor şi Echipa poeţilor. Învăţătorul aşază la fiecare centru de lucru 

o etichetă cu numele echipei (Anexa 5). Fiecare echipă primeşte o anumită cerinţă (Anexa 6, 7, 8, 9) şi 

o coală de flipchart pe care să scrie răspunsurile. După încheierea activităţii, reprezentaţii fiecărei 

echipe prezintă lucrarea realizată.  

8.  Lucrările sunt expuse în faţa clasei. Elevii vor face turul galeriei şi  vor nota sugestiile lor. Se 

discută şi se fac aprecieri asupra lucrărilor realizate şi li se solicită elevilor să voteze cel mai reuşit 

proiect. 

Încheierea activităţii: 

9. Învăţătorul solicită elevilor să revină la chestionarul completat la începutul lecţiei şi să discute din 

nou punctajele obţinute. Apoi face aprecieri generale asupra lecţiei, evaluează răspunsurile elevilor şi 

notează pe tablă: Iubeşte-ţi aproapele şi Omul nu după haine, ci după fapte. Pe baza acestora trage 

următoarea concluzie:  

Oamenii nu trăiesc izolat, ci în comunitate. Un comportament bazat pe respect, întrajutorare, 

colaborare şi politeţe este apreciat de cei din jur şi face viaţa tuturor mai frumoasă. Nimănui nu-i 

face plăcere să întâlnească oameni egoişti, răutăcioşi, zgârciţi sau nepoliticoşi.  
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Resurse necesare: 

Resurse materiale: fişe de lucru, Dicţionarul explicativ al limbii române, videoproiector, material -

prezentare PowerPoint cu diferite grupuri de copii, flipchart, 4 coli albe flipchart, decupaje, markere, 

carioci, creioane colorate, foarfeci, lipici, etichete. 

Resurse umane: clasa de elevi, cadrul didactic. 

Resurse de timp: 2 ore. 

Strategii didactice: 

1. metode de învăţare: conversaţia euristică, problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda 

mozaicului, brainstorming-ul, jocul de rol; 

2. metode şi instrumente de evaluare: chestionarea orală, aprecierile verbale, turul galeriei, analiza 

produselor activităţii, proiectul; 

3. forme de organizare: colectiv, individual, pe grupe (valorizarea inteligenţelor multiple). 

Anexe:  

Anexa 1: Fişa de lucru nr. 1 Comportamentul meu în comunitate, câte un exemplar pentru fiecare elev; 

Anexa 2: Planşă flipchart: Tipuri de situaţii în care se pot afla copiii; 

Anexa 3: Fişa de lucru nr. 2 Rebus, câte un exemplar pentru fiecare elev; 

Anexa 4: Fişa de lucru nr. 3 Comportamentul în comunitate, câte un exemplar pentru fiecare elev; 

Anexa 5: Jetoane cu siglele: Echipa prozatorilor, Echipa poeţilor, Echipa artiştilor plastici, Echipa 

ecologiştilor, câte un exemplar din fiecare; 

Anexa 6: Fişa de lucru Echipa prozatorilor, un exemplar; 

Anexa 7: Fişa de lucru Echipa poeţilor, un exemplar; 

Anexa 8: Fişa de lucru Echipa artiştilor plastici, un exemplar; 

Anexa 9: Fişa de lucru Echipa ecologiştilor, un exemplar. 

 

Bibliografie: 

1. Bunescu, V., Şincan, E., Enache, V., Grozăvescu, Fl., Paşca, M.D. „Ghid practic pentru aplicarea 

programei de educaţie moral-civică în învăţământul primar”, Editura Coresi, 1994, 

Bucureşti;  

2. Georgescu, Dakmara, Lăcătuş, Maria-Liana, Ştefănescu, Doina Olga, „Educaţie civică clasa a  

IV-a”, Editura Humanitas Educaţional, 1997, Bucureşti, pag. 30; 

3. Iepure, Ileana, Moţcanu, Adriana, Popovici, Geta, Tomoiu, Maria, Ivanov, Darius-Borovic, 

Chiriţescu, Dorina (coordonator), „Educaţie civică – ghidul învăţătorului”, Editura 

Atelier Didactic 2005, Bucureşti, pag. 191-196; 

4. Radu, Dumitra, „Educaţie civică - manual pentru clasa a IV-a”, Editura Aramis, 2006, Bucureşti, 

pag. 22-23. 
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Anexa 1 

Fişă de lucru  

Fişa de lucru 1 

Comportamentul meu în comunitate 

 

Alegeţi varianta de răspuns care descrie cel mai bine comportamentul vostru în diferite situaţii: 

 

 Întotdeauna  Uneori Niciodată 

1. Când sunt pe stradă şi desfac un pachet de biscuţi, 

arunc ambalajul la coş 

   

2. Când văd un bătrân care merge încet şi vrea să 

traverseze, îl ajut să treacă strada 

   

3. În vizită, mulţumesc întotdeauna pentru ce primesc ca 

trataţie 

   

4. Când trebuie să lucrez cu colegii, realizez sarcinile care 

îmi revin 

   

5. Când mă întâlnesc cu un cunoscut pe stradă, îl salut    

6. Când o vecină are multe sacoşe, o ajut cu bagajele sau 

îi deschid uşa 

   

7. La magazin stau liniştit la coadă până îmi vine rândul     

8. În timpul lecţiei vorbesc doar când sunt întrebat    

9. În timpul spectacolului nu vorbesc cu vecinii de scaun 

şi nu mănânc 

   

10. Îmi ajut părinţii la treburile casnice    

Calculaţi punctajul obţinut astfel: 

 

- nr. răspunsuri întotdeauna                      X   2 puncte  =   

 

 

- nr. răspunsuri uneori                      X   1 punct  =   

 

 

- nr. răspunsuri niciodată                      X   0 puncte  =   

 

 

Total punctaj:  
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Anexa 2 

Tipuri de situaţii în care se pot afla copiii 

 

În excursie 

Pe stradă 

La şcoală, în pauze 

În familie 

 

Anexa 3 

Fişă de lucru  

Fişa de lucru 2 

Rebus 

Analizaţi următoarele situaţii în care se află câţiva copii de vârsta voastră. Alegeţi pentru fiecare 

situaţie cuvântul care descrie cel mai bine comportamentul lor din următoarea listă: respect, toleranţă, 

bunătate, cooperare, egoism, întrajutorare, invidie, obrăznicie, răutate, politeţe. Notaţi cuvântul în 

rândul aferent din rebus. Ce cuvânt obţineţi pe verticală? 

1. Cinci elevi trebuie să realizeze împreună un proiect pentru Ştiinţele naturii. Ei se întâlnesc în 
fiecare zi, discută şi stabilesc ce mai au de făcut. 

2. Mircea se joacă în curtea şcolii, aruncând cu mingea în alţi copii. Când un profesor îi face 

observaţie, Mircea răspunde urât şi fuge. 

3. Nicu a primit cadou un trenuleţ electric. Toţi prietenii lui se uită la trenuleţ ca la o minune, ei 
nemaivăzând aşa ceva. Ar vrea să se joace şi ei puţin cu trenuleţul, dar Nicu le-a răspuns răspicat că 

este trenuleţul lui şi că doar el se va juca cu el. 

4. Maria îşi pregăteşte pacheţelul pentru şcoală. Ia două portocale, deoarece ştie că Ioana, colega ei 

de bancă, nu are posibilitatea de a-şi cumpăra fructe în fiecare zi. 

5. Ionel îşi pregăteşte lecţiile cu Marius, colegul lui de bancă. Lui Ionel îi place mai mult 

matematica, iar lui Marius istoria. Cei doi se ajută reciproc. 

6. Andrei şi Roxana au mers împreună la un concurs. Andrei a obţinut un premiu, iar Roxana a fost 
atât de supărată că ea a luat o notă mică, încât nici nu l-a felicitat pe Andrei. 

7. Alexandru lasă întotdeauna doamnele sau fetele să intre primele într-o încăpere. 
8. Andreea are un căţel mic cu care se joacă. A venit în vizită la ea Radu, care a început să-l 

necăjească şi să-l lovească. 

9. Când se întâlneşte cu vreun cunoscut, Ştefan întotdeauna îşi scoate mâinile din buzunar şi salută 
frumos. 

10. Unul dintre vecinii Ioanei este rrom. Ioana vorbeşte şi se joacă cu el, deşi ceilalţi copii îl evită. 
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Anexa 4 

Fişă de lucru  

Fişa de lucru 3 

 

Comportamentul în comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportament 

adecvat în 

comunitate: 

 

 
 

 

  

Comportament 

neadecvat în 

comunitate: 
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Anexa 5  

Jetoane cu siglele echipelor               

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHIPA 

PROZATORILOR 
 

ECHIPA 

POEŢILOR 
 

ECHIPA 

ARTIŞTILOR 
 

ECHIPA 

ECOLOGIŞTILOR 
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Anexa 6  

Fişă de lucru  

 

Fişa de lucru 4 

- Echipa prozatorilor –  

 

         Întocmiţi un eseu în care să prezentaţi comportamentul adecvat al unui copil şi comportamentul 

neadecvat al altuia la joacă. 

 

 

Anexa 7 

Fişă de lucru 

 

Fişa de lucru 4 
- Echipa poeţilor –  

 

          Întocmiţi două cvintete, unul care să arate un comportament adecvat şi unul un comportament 

neadecvat al unor copii la magazin. Cvintetul este o poezie formată din cinci versuri pe baza 

următoarelor reguli: 

Primul vers - un substantiv, cuvânt cheie; 

Al doilea vers - două adjective potrivite; 

Al treilea vers - trei verbe care exprimă acţiuni; 

Al patrulea vers - o propoziţie formată din patru cuvinte care exprimă opinia personală despre tema 

cvintetului. 

Al cincilea vers - un cuvânt cu valoare de concluzie. 

 

 

 

Anexa 8  

Fişă de lucru                                               

 

Fişa de lucru 4 

- Echipa artiştilor –  

 

    Realizaţi un desen pe tema: Comportamentul pe stradă. Jumătate din desen arată un comportament 

adecvat şi are fundalul deschis la culoare, iar jumătate ilustrează un comportament neadecvat şi are 

fundalul închis la culoare. 

 

 

Anexa 9 

Fişă de lucru 

 

Fişa de lucru 4 
- Echipa ecologiştilor –  

 

 Pregătiţi un afiş cu 10 propoziţii (5 Aşa Da; 5 Aşa Nu) despre comportamentul în natură (în 

parc, în drumeţie, în curte etc). 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN RELAŢIILE SALE CU ELEVII 
 

Prof. înv. primar MARIANA DĂSCĂLAŞU  

Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari  

 

Se pun multe întrebări atunci când se face referire la locul şi rolul învăţătorului în relaţiile sale 

cu elevii. Comparativ cu alţi factori care intervin în procesul de învăţământ, personalitatea învăţătorului 

se situează în primul plan. 

Omul de vocaţie este omul care face din plăcere tot ceea ce face, este omul care-şi face datoria, 

este omul care-şi asumă responsabilitatea efectelor acţiunilor sale. Din punct de vedere deontologic, 

vocaţia profesională înseamnă reuniunea într-un tot unitar a dorinţei, a asipiraţiilor profesionale ale 

fiecăruia şi ale recomandărilor psiho-pedagogice ale dascălilor. 

        Un astfel de cadru didactic, care întruneşte toate elementele, este omul care-şi îndeplineşte cu 

plăcere toate îndatoririle profesionale, este omul de şcoală, este omul conştient care ţine în mâinile sale 

destinul unor fiinţe umane; evident că prin aceasta este responsabil faţă de destinul întregii societăţi. 

Dacă prin răspunderea sa, dascălul îndeplineşte toate obligaţiile impuse prin activităţi sociale, legi, 

hotărâri, răspunderea pentru care el este recompensat social conform locului şi importanţei activităţii pe 

care o desfăşoară, prin responsabilitatea sa el îşi face datoria. 

         Aşadar, răspunderea este impusă dascălului, dar responsabilitatea reprezintă o opţiune personală, 

prin care cel în cauză îşi asumă o serie de acţiuni noi, obligatorii, dar pe baza cărora el înţelege şi ştie 

că sporeşte întreaga eficienţă a activităţii sale. Dascălul care-şi asumă responsabilitatea, este cel care–şi 

face datoria. Răspunderea implică obligaţie şi interdicţie, datoria implică responsabilitatea. A-ţi face 

datoria reprezintă astăzi ţelul suprem al fiecărui dascăl în contextul sporirii caracterului formativ al 

întregului proces instructiv-educativ. 

A fi învăţător înseamnă un risc asumat. Să-i înveţi pe copii cum să înveţe este o operă care 

implică răbdare, încertitudine, multe ore de studiu, emoţie, descurajare, surâs... Mai mult de atât, 

rezultatul muncii unui învăţător, nu se poate măsura cantitativ şi calitativ, imediat. El stimulează şi 

întreţine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte 

încrederea în forţele proprii, îi ajută să-şi desăvârşească identitatea. 

Din aceste motive, învăţătorul trebuie să aibe calităţi şi competenţe necesare centrării, cu 

precădere, pe aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. 

Iată de ce, Rene Hubert considera că principala calitate a învăţătorului este vocaţia pedagogică, 

exprimată prin “a te simţi chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a îndeplini”. Trei elemente îi 

sunt caracteristice vocaţiei pedagogice: 

 Iubirea pedagogică; 

 Credinţa în valorile sociale şi culturale; 

 Conştiinţa responsabilităţii faţă de copil. 

Rolul învăţătorului este acela de a selecta şi organiza informaţiile ce vor fi asimilate de elevi, de 

a comunica inteligibil şi argumentat aceste informaţii, de a orienta şi încuraja elevii, de a stabili cauzele 

unor eventuale insuccese după evaluarea rezultatelor şi de a-i ajuta pe elevi să le înlăture şi multe altele. 

Aptitudini didactice, educative, organizatorice şi tehnice, precum şi anumite calităţi pe care 

trebuie să le aibă un bun învăţător: 

 dragoste fată de copii; 

 informaţii de specialitate, psihopedagogice şi metodice aduse la zi; 

 imaginaţie creatoare; 

 atenţie distributivă în clasă; 

 exigenţă echilibrată; 

 spirit de cooperare; 
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 respect faţă de elevi; 

 interes pentru instruirea acestora; 

 conştiinciozitate, perseverenţă; 

 răbdare, ehilibru psihic; 

 flexibilitatea gândirii; 

 originalitatea în stilul de predare-învaţare; 

 spirit critic şi de observare; 

 înţelegere, umor, transpoziţie, calm, onestitate; 

 spirit de justiţie în notare şi rezolvarea unor situaţii conflictuale. 

Satisfacţiile morale pe care le oferă calitatea de profesor sunt atât de mari, încât compensează 

eforturile şi dificultăţile întâmpinate. Nimic nu este prea greu, când trăieşti bucuria lecţiilor reuşite şi a 

succesului elevilor tăi la diferite concursuri, când poţi câştiga stima, dragostea şi recunoştinţa lor. 

Satisfacţia de a contribui la formarea unor buni specialişti şi buni cetăţeni, la ale căror succese te simţi 

şi tu părtaş, nu poate fi egalată. Este de adăugat că profesiunea de învăţător te menţine mereu tânăr 

sufleteşte, în mijlocul tinereţii clocotitoare care te înconjoară, într-o continuă efervescenţă intelectuală 

şi îţi dă, sentimentul intens al creaţiei. Pentru că educaţia nu este numai o meserie, ci şi o artă, o artă 

care, la fel cu ceea a actorului, cu care a fost adesea comparată, cere – pe lângă pregătire profesională – 

o mare capacitate de dăruire, pasiune şi entuziasm. 

În cariera didactică, pentru obţinerea performanţei, este necesară acordarea unei atenţii sporite 

următorilor factori: 

1. învăţătorul care prin personalitatea sa, prin aptitudinea pedagogică şi prin formularea şi 
realizarea obiectivelor educaţionale este factorul principal al performanţei şcolare; 

2. elevul care prin întreaga sa personalitate, prin toate componentele vieţii biopsihice este prin sine 

însuşi factor al performanţei; 

3. societatea prin standardele impuse, prin cerinţe, prin oferte şi prin condiţiile create 
învăţământului devine factor al performanţei şcolare; 

4. între elev şi învăţător se situează ca factor al performanţei mediului şcolar; 
5. între învăţător şi societate întervine mediul social asimilat pedagogic, adică ceea ce crede, elevul 

despre el însuşi şi despre posibilităţile sale. 

Analizând pas cu pas toţi aceşti factori, orice dascăl trebuie să fie conştient că autenticitatea şi 

eficienţa carierii didactice trebuie construită în funcţie de aceşti factori, dar în funcţie mai ales de 

propria lui dorinţă de a fi util, de a înţelege că el oferă societăţii servicii pentru educaţie, servicii ce 

trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. Prin această prismă, învăţătorul trebuie pas cu pas să-şi îndrepte 

şi să-şi concentreze întreaga activitate spre propria-i formare şi perfecţionare. 

El trebuie să înţeleagă faptul că o carieră didactică este probabil una din puţinele profesiuni care 

nu încetează odată cu schimbarea hainelor de lucru. El este dascăl în fiecare moment şi în fiecare 

conjuctură a vieţii sale. El reprezintă lumea civilizată a adultului în mintea şi sufletul copilului şi al 

tânărului. 

Locul, rolul şi activitatea învăţătorului alcătuiesc un microunivers instituţional de educaţie, care, 

pentru a avea rezultate eficiente, implică în mod obiectiv şi necesar diferite funcţii. 

Imagini dintr-o activitate didactică de limba română - clasa a II-a: 
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ROLUL CADRULUI  DIDACTIC  ÎN STIMULAREA ŞI 

FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

 

Ȋnvăţător ELENA GĂLBINAŞU                   

Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari 

 

 

 „ Unii copii sunt precum nişte roabe: 

trebuie să fie împinşi. 

Unii sunt precum bărcuţele 

trebuie să fie vâslite. 

Unii sunt precum zmeiele: 

dacă nu le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus. 

Unii sunt precum pisicuţele: 

tare mulţumite 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 influenţăm, 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 influenţare educativă. 

 Temperamentul şi caracterul sunt două noţiuni diferite care nu trebuie confundate. În timp ce 

temperamentul se referă la însuşiri ereditare ale individului, caracterul vizează suprastructura morală a 

personalităţii, calitatea de fiinţă socială a omului. 

Temperamental copiii sunt diferiţi, aşa cum diferiţi suntem ca persoană, personalitate, individ şi 

bineînţeles individualitate. Procesul de învăţământ este unul cu reglare şi autoreglare, dar care are 

principii şi finalităţi bine fixate. Una din finalităţile învăţământului este şi formarea personalităţii 

umane în funcţie de cerinţele viitoare ale societăţii. 

Stereotip sau nu, primul pas al cadrului didactic, fie că e vorba de grădiniţă 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  inteligenţă, nivel al gândirii, copilul aflat în faţa noastră, ci ca tot 

unitar, psihic, afectiv, motivaţional. 

Teoria inteligenţelor multiple ne-a pus în faţa realităţii diversităţii umane şi, ca o concluzie 

logică, şi intervenţia cadrului didactic trebuie să fie diferenţiată şi personalizată. 

Un elev emotiv nu va da randament supus stresului unor prezentări orale, dar va evidenţia 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. 
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 Într-o clasă de elevi există o mare diversitate temperamentală: unii vioi, expansivi, 

comunicativi, alţii retraşi, lenţi, alţii total neastâmpăraţi. Această realitate psihologică – grefată pe o 

realitate biologică, naturală – crează multe dificultăţi în activitatea de instruire şi educare. 

Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, însuşirile înnăscute ale sistemului nervos se împletesc 

cu influenţele de viaţă şi ale educaţiei, astfel încât copiii colerici (agitaţi) încep să devină mai stăpâni pe 

conduita lor (datorită posibilităţilor pe care le oferă activitatea şcolară de a-şi consuma energia prin 

studiu), copiii flegmatici încep să-şi reducă din inerţie şi să adopte un ritm de lucru mai alert, cei 

melancolici, sensibili, cu tendinţe de închidere în sine, cunosc un proces de activizare a conduitei, 

încurajaţi de succesele obţinute. 

Faţă de aceste însuşiri tipologice şi temperamentale, actul educativ trebuie să fie maleabil, 

diferenţiat în funcţie de natura elevului, stimulându-i pe unii, temperându-i pe altii. 

În reglarea activităţii şi relaţiilor şcolarului mic cu ceilalţi, un rol important îl joacă atitudinile 

caracteriale. Şcoala oferă cadrul plămădirii unor calităţi: sârguinţa, conştiinciozitatea, punctualitatea, 

perseverenţa, spiritul de organizare, ceea ce face ca elevii, chiar şi cei mai puţin dotaţi intelectual, să se 

realizeze bine profesional. 

În interiorul microgrupului şcolar se formează trăsături de personalitate: simţul onoarei, al 

demnităţii personale, onestitatea, simţul adevărului şi al dreptăţii. Cooperarea, întrajutorarea, întrecerea 

influenţează personalitatea elevului. O funcţionare deficitară a mecanismelor psihosociale pot genera o 

serie de fenomene neprielnice integrării socioeducaţionale: relaţii competitive exagerate, relaţii 

conflictuale, accentuarea disonanţei dintre aprecierea colectivă şi cea individuală. 

În contactul cu diferite discipline şcolare şi cu informaţiile diverse, şcolarul manifestă preferinţe 

şi înclinaţii pentru unele domenii şi îşi formează aptitudini pentru activităţile respective. Din 

aptitudinea generală pentru învăţare 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 susţinerea elevului, prin stimularea capacităţilor implicate în astfel de activităţi de 

reuşită. 

Odată intrat în clasa I, viaţa elevului este intensă. Acum este "vârsta prieteniei", a 

"camaraderiei". Se face simţită nevoia elevului de a trăi în colectiv, de a participa la activităţi comune. 

El devine capabil de sentimentul "colectivismului". Solidaritatea care-i uneşte pe şcolari se manifestă 

uneori împotriva adulţilor şi a elevilor în egală măsură.  

           Copilul se identifică cu lumea lui – imaginaţie şi realitate la un loc. Poate că de puţine ori ne 

gândim la copii cu toată seriozitatea. Lumea lor nu este lumea noastră. Poate, la vârsta maturităţii, nu 

am înţeles ce pierdem când am început să pierdem copilăria. 

    Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi 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 simţim 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. 

    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 esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic (educator, învăţător, 

profesor) prin caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa profesională prin atitudinile 

manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea şi comportamentul elevilor. Profesorul creativ 

asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru autoînvăţare, 

încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni între fenomene, să 

imagineze noi soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră (,,rutină-ruină-rugină,,), 

să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale şi să dezvolte ideile altora. 

       Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o intelingenţă lingvistică specială, 

competenţe de comunicare, este empatic, prietenos,  neobosit, disponibil să-i ajute şi să-i asculte pe 
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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 credeţi despre...Dar dacă...totuşi...Cum 

s-ar mai putea...?) 

      Este în general acceptată supoziţia că numai cadrele didactice creative determină dezvoltarea 

creativităţii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică solicitările, valorifică 

potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe specifice. Tehnicile de învăţare creativă ar trebui să 

constituie o componentă de bază în formarea cadrelor didactice, iar atitudinile creative o componentă a 

personalităţii lor care trebuie depistată şi susţinută permanent. Elevii mici au multe din calităţile 

atribuite unei personalităţi creative: sunt curioşi, atenţi la tot ce mişcă în jurul lor, au simţ de 

observaţie, simţ al umorului, mereu în căutarea noului. Încercând să fiu cât mai aproape de ei am 

învăţat să văd lumea cu ochii lor, am învăţat multe lucruri noi şi am cunoscut mai bine lumea 

fascinantă a copiilor . 

 Rolul şi importanţa curriculum-ului decurg din locul pe care-l ocupă în ansamblul procesului 

instructiv-educativ şi din contribuţia pe care o aduce la dezvoltarea personalităţii elevilor, la formarea 

priceperilor şi deprinderilor, a unor trăsături pozitive de voinţă şi de caracter şi necesită organizarea 

unui vast sistem de acţiuni educative. Necesitatea legării tot mai strânse a şcolii de viaţă, a pregătirii 

elevilor pentru organizarea raţională a timpului lor liber şi nevoia stimulării înclinaţiilor şi aptitudinilor 

individuale ale acestora impun folosirea, în curriculum-ul  opţional, a unor forme de activitate variate şi 

cât mai corespunzătoare. Astfel de activităţi pot fi cu caracter cultural – serbări, concursuri – cu 

caracter sportiv, excursii şi vizite la diverse obiective turistice şi culturale. 

  Curriculum-ul opţional susţine dezvoltarea iniţativei, cultivă interesele şi aptitudinile copilului 

şi le îndrumă în direcţia indicată de înclinaţiile sale şi de cerinţele societăţii. Exercitarea aptitudinilor 

artistice ale elevilor în diferite activităţi duce la lărgirea orizontului lor artistic, la dezvoltarea simţului 

pentru frumos şi la înţelegerea frumosului din artă, din natură şi din societate. 

O altă sarcină care revine curriculum-ului opţional este atragerea şi stimularea participării active 

a elevilor, pe măsura puterii lor, la viaţa socială şi la activităţile şcolare. Punând copiii în situaţia de a 

colabora la diverse acţiuni sociale, sunt ajutaţi să se convingă că sunt şi ei parte a societăţii. 

 Un alt obiectiv al curriculum-ului opţional este şi justa organizare a timpului liber şi 

recomandarea mijloacelor de loissir. Organizarea timpului liber nu înseamnă suprimarea lui, ci 

canalizarea energiei copilului astfel încât ea să fie cheltuită într-un mod plăcut şi util. Găsind ocupaţii 

atrăgătoare şi interesante pentru copil, instructive şi recreative, orientând într-o direcţie formativă 

preocupările şi jocurile sale, i se formează deprinderea de a utiliza raţional timpul liber şi se previne în 

acest fel apariţia unor manifestări negative în conduita copilului. 

  Activităţile din cadrul curriculum-ului opţional trebuie să completeze şi să dezvolte mai ales 

acele aspecte ale educaţiei pe care activităţile organizate în cadrul curriculum-ului nu le poate consolida 

suficient, dar care sunt necesare integrării într-o societate aflată în evoluţie: spiritul de iniţiativă, 

autocontrolul, capacitatea de organizare, munca independentă. Realizarea acestor sarcini presupune 

cunoaşterea şi respectarea particularităţilor psihice ale copiilor. 

Curriculum-ul opţional trebuie să aibă un caracter activ, să promoveze independenţa copiilor, să 

promoveze spiritul creator, să dezvolte celor mici o serie de calităţi intelectuale, morale şi estetice, 

caracterul formativ al acestuia crescând considerabil. 

 Pe lângă activitatea de grup, curriculum-ul opţional promovează şi activitatea individuală. Prin 

munca desfăşurată individual pot fi mai uşor respectate particularităţile individuale ale copilului şi, 

totodată, stimulate capacităţile şi înclinaţiile sale. 

Spre exemplu, în cadrul unui opţional „Să iubim lectura” poate fi promovată lectura 

independentă, organizarea unei biblioteci în clasă sau a unui concurs cu temă literară („Ion Creangă – 

mare povestitor” sau „Cine citeşte mai frumos”), se pot întocmi fişe de lectură, albume privind viaţa 

diferiţilor scriitori, se pot realiza dramatizări. Acestea influenţează dezvoltarea morală, intelectuală şi 
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estetică a copilului lărgindu-i cunoştinţele, stimulându-i gustul pentru citit şi dragostea pentru carte. 

Formarea deprinderii de a folosi cartea în vederea însuşirii independente a cunoştinţelor începe încă din 

clasa întâi. Acum se poate iniţia copilul în tehnica cititului, se poate forma deprinderea de a lucra cu 

cartea şi de a o păstra. 

  Utilizarea sarcinilor individuale în vederea stimulării înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor 

trebuie să se facă după principiul să nu se depăşească puterile copilului, dar şi după cel al zonei 

proximei dezvoltări. 

  După cum se observă, rolul cadrului didactic în proiectarea şi aplicarea curriculum-ului opţional 

este unul foarte important. El trebuie să aprecieze cel fel de activităţi sunt indicate pentru diferitele 

perioade ale anului şcolar şi, ţinând seama de nivelul de dezvoltare şi particularităţile individuale ale 

copilului ca şi de anumite condiţii obiective, trebuie să stabilească contribuţia pe care o pot aduce 

activităţile organizate în cadrul curriculum-ului opţional în dezvoltarea personalităţii elevului. 

 Disciplinele opţionale au un caracter formativ deosebit şi de aceea se adresează elevilor 

care prezintă carenţe în viaţa afectivă sau care întâmpină o serie de dificultăţi în definirea imaginii de 

sine. De asemenea putem spune că ajută în cea mai mare măsură la evitarea apariţiei factorilor de 

blocaj în interrelaţionare şi în învăţare.  

  Ceea ce trebuie remarcat este faptul că disciplina opţională oferă posibilitatea conturării 

unei imagini de sine pozitive, permite creşterea coeziunii grupului prin implicarea tuturor copiilor în 

evenimente sociale aparte – serbări, vizite – dar, în primul rând, contribuie la descoperirea şi, 

bineînţeles, dezvoltarea aptitudinilor individuale. 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Profesor pentru învăţământul primar VASILE CHINDRIŞ 

Şcoala cu clasele I - VIII Ieud, Judeţul Maramureş  

 

Oricare ar fi latura din care privim elevii, rolul profesorului este marcant, iar exercitarea 

concretă a acestui rol depinde de personalitatea lui şi de situaţiile educative cu care se confruntă şi pe 

care le are de rezolvat. Profesorul este lider numit. Prin hotărârea conducerii şcolii el primeste un 

număr de clase cu care va lucra şi o clasă pe care o va îndruma ca diriginte. 

Profesorul şi elevii nu se aleg unii pe alţii. Profesorului îi revine responsabilitatea şi 

răspunderea integrării sale în clasă şi în colectivul de elevi pe care urmează să-l închege. Într-un 

colectiv format, profesorul devine unul din membrii acestuia, dar cu statut special. 

Profesorul este model de comportare civică şi morală, conduce şi decide, organizează, 

influenţează, consiliază şi controlează, apreciază şi îndrumă, este profesionist. El îşi exercită atributele 

şi calităţile asupra grupului şi asupra fiecărui membru al acestuia în parte pentru obţinerea succesului 

şcolar şi formarea comportamentelor dezirabile, dirijează relaţiile interpersonale din grup în scopul 
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asigurării unui climat psihosocial propice dezvoltării personalităţii elevilor şi pentru a îmbunătăţi 

relaţiile interpersonale. 

Activitatea de conducere este o modalitate de optimizare a activităţii umane, conducerea 

presupune alegerea unor acţiuni, determinarea structurilor organizatorice şi a responsabilităţilor 

agenţilor acţiunii, formularea sarcinilor şi atribuţiilor lor, controlul realizării sarcinilor şi evaluarea 

rezultatelor. 

Problema conducerii este inseparabil legată de organizare şi are ca moment hotărâtor decizia. 

Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ceea ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ, îşi 

exercită puterea asupra principalelor fenomene ce au loc în grup, supraveghează şi îndrumă întreaga 

activitate a clasei. Sarcina fundamentală a profesorului este de a conduce învăţarea elevilor. Profesorul 

ia decizii pe tot parcursul activităţii sale didactice: înaintea, în timpul si ulterior predării. 

Înaintea predării profesorul îşi programează activitatea fixându-şi obiective, stabilind formele 

de organizare a activităţii, strategiile de predare şi evaluare, organizarea cadrului de desfăşurare. În 

timpul predării, profesorul urmăreşte reacţiile elevilor pentru a introduce suplimentar informaţie sau a 

renunţa la informaţia redundantă. Ca urmare a autoanalizei si autoevaluării prestaţiei sale, profesorul 

trage învăţăminte şi ia decizii de autoperfecţionare. Momentele pregătitoare presupun reflecţie, iar cele 

ulterioare predării, analiză. 

În timpul predării, contactul direct cu elevii îi activează profesorului întreaga personalitate. El ia 

decizii ad-hoc. Adaptarea permanentă a comportamentului profesorului la situaţia clasei vizează 

promovarea învăţării la nivelul elevilor, sporirea eficienţei educative. 

Profesorul organizează cadrul adecvat învăţării elevilor. El trebuie să stăpânească atât disciplina 

pe care o predă cât şi strategiile de conducere, curriculum-ul şcolar, să aibă abilităţi psihopedagogice şi 

să cunoască personalitatea elevilor. 

Conducerea învăţării elevilor implică şi asigurarea unui climat favorabil acestui proces. Mediul 

fizic ambiant, climatul afectiv stimulator, încrederea în capacităţile elevilor, implicarea lor în 

activitatea de învăţare dar şi în luarea deciziilor privind viaţa clasei şi asumarea de roluri, educarea 

respectului pentru celălalt şi pentru reguli, utilizarea întăririlor pozitive si recunoaşterea reuşitelor sunt 

tot atâtea modalităţi de exercitare a conducerii eficiente. 

Păstrarea permanentă a contactului vizual între profesor si elevi, proximitatea spaţială, 

accesibilitatea la mijloacele materiale utilizate sunt si acestea condiţii ale unei bune organizări a 

activităţii de învăţare a elevilor. 

Bine folosite de către profesor, metodele de grup influenţează nu numai comportamentul celui 

asupra căruia sunt orientate, dar si asupra celorlalţi membri ai grupului. Asemenea metode presupun 

abordarea unor probleme comune grupului, vizează antrenarea a cât mai multor elevi în rezolvarea lor 

şi permit raportarea manifestărilor de comportament în acelaşi timp la individ şi la cerinţele grupului. 

Metodele de grup „fac ca elevii să se simtă atraşi de grupul lor, să accepte deciziile grupului ca 

pe propriile lor decizii, să simtă o responsabilitate generală crescută în îndeplinirea sarcinilor”. 

Conducerea învăţării are la bază verificarea şi evaluarea progreselor înregistrate de aceştia, 

descoperirea si diagnosticarea la timp a dificultăţilor întâmpinate, atât pentru aprecierea evoluţiei lor 

cât şi pentru aprecierea propriei prestaţii a profesorului. 

Profesorul conduce întregul proces instructiv-educativ desfăşurat în şcoală, dar nu învăţarea 

elevilor. El este responsabil şi dirijează viaţa în grup. 

Conducerea eficientă este condiţionată de interacţiunea a trei factori: 

1. calităţile psihosociale ale profesorului; 

2. personalitatea fiecărui elev; 

3. factorii situaţionali de grup. 

În grupul şcolar relaţiile de conducere-subordonare se prezintă ca o reţea în care se conturează 

conducerea clasei de către liderii formali-elevi. 
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Pentru a-şi putea exercita atribuţiile de conducere, profesorul este investit cu putere şi 

autoritate. Înţelegând prin autoritate capacitatea profesorului de a se impune, de a-i determina pe elevi 

să i se subordoneze, precum şi capacitatea de a lua toate măsurile pe care le consideră oportune şi 

necesare, dar legale, consider că autoritatea trebuie să fie atributul principal al profesorului. 

Acţiunea de conducere este complementară celei de supunere-subordonare. Apare însă o 

întrebare: „Până unde trebuie să meargă această supunere-subordonare din partea elevilor?”  

Întrucât şcoala pregăteşte tineri pentru o viaţă socială liberă şi democratică, relaţiile de 

conducere-subordonare implică iniţiativa, participarea activă a elevilor la propria formare, iar 

supunerea nu este decât o pregătire a elevilor pentru ca, în viaţă, să-şi poată armoniza interesul cu al 

celorlalţi. Clasa de elevi nu este împărţită în conducători şi conduşi, ci fiecare membru al ei 

îndeplineşte în acelaşi timp sau succesiv roluri de conducători şi executanţi. 

Profesorul rămâne în fruntea ierarhiei organizaţionale a clasei. Supunerea elevilor faţă de 

profesor este permanentă. Profesorul nu trebuie să transforme conducerea în abuz de putere, să nu dea 

comenzi şi să nu ia decizii arbitrare, ci trebuie să stimuleze participarea activă şi conştientă a elevilor la 

rezolvarea sarcinilor prin acţiuni comune. 

Conducerea implică solicitare, subordonarea trebuie să devină angajare. 

În practica şcolară se întâlnesc diferite stiluri de conducere. Mai frecvente sunt stilurile 

„autoritar” şi „democratic”. În general este recunoscut ca fiind superior stilul democratic pentru că 

acesta „creează raporturi optime între subiect şi sarcină, rezolvarea problemelor apărând ca rezultat al 

propriei activităţi a subiecţilor”, pe când cel autoritar „apare ca un sistem de comenzi şi ordine externe, 

care «astupă» perspectiva muncii şi barează calea oricărei independenţe în acţiune. Subiecţii sunt 

urmăriţi, încorsetaţi... subiecţii se încarcă de tensiune emotională şi devin agresivi în relaţii, fiind gata 

oricând să migreze din câmpul sarcinii.” (P.Golu) 

Dacă se practică stilul democratic de conducere, atmosfera de grup este plăcută subiecţii sunt 

mai rezistenti la acţiunea factorilor perturbatori. 

Experienţele făcute de Lippit si White dovedesc superioritatea conducerii democratice. 

Liderul formal elev apare, fie ca urmare a alegerii lui de către membrii clasei, fie prin numirea 

lui de către profesor. El este responsabilul clasei, iar la clasele mici mai apar: responsabil cu curăţenia, 

cu disciplina, cu îngrijirea florilor etc. În clasă există funcţii care se ocupă periodic, prin rotaţie, de 

fiecare elev: funcţia de serviciu. 

Liderul clasei are o serie de avantaje în activitatea de conducere. El este permanent între colegii 

lui, cunoaşte în amănunt viaţa interioară a clasei, relaţiile dintre elevi, sentimentele şi atitudinile 

elevilor faţă de profesori, conduita mai puţin controlată a elevilor în situaţii cotidiene. 

Liderul elev trăieşte mai îndeaproape decât profesorul pulsul clasei şi cerinţele pe care el le 

emite pot fi acceptate cu mai multă uşurinţă decât cele care vin în mod direct din partea profesorului. 

Dar, cu toate acestea, liderului elev îi lipseşte experienţa de viaţă şi de conducere, precum şi puterea de 

a se impune cu mijloace de constrângere, dacă situaţia o cere. Este necesară o bună colaborare între 

profesor şi responsabilul clasei. 

Liderul informal, neoficial, neinstituţionalizat este rezultatul reţelei de structuri sociometrice din 

clasă, a preferinţelor în relaţiile interpersonale simpatetice dintre elevi. Întrucât nu-şi exercită puterea în 

acelaşi mod ca liderul formal, între cei doi se pot naşte contradicţii. Liderul informal poate deveni mai 

popular decât cel formal şi mai influent. 

Profesorul trebuie să cunoască aceste contradicţii, dacă ele există, să folosească influenţa 

liderilor informali în scopul realizării sarcinilor şcolare, să contracareze influenţa negativă a unor lideri 

informali şi să dirijeze alegerea în funcţie de conducere pe cei mai valoroşi lideri informali. 

Relaţiile profesor-elevi se constituie într-o reţea de interdependenţe. Relaţiile informaţional-

cognitive şi relaţiile afective sunt subordonate relaţiei de conducere-influenţare. Atât relaţia 

informaţional-cognitivă cât şi cea afectivă se stabilesc cu scopul de a-i influenţa pe elevi: pentru 
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însuşirea de cunoştinţe, pentru determinarea unor stări afective favorabile recepţionării mesajului emis 

de profesor, pentru determinarea unor modificări de comportament sau stabilizarea unor trăsături de 

caracter. Profesorul declanşează şi întreţine interesul elevilor si dorinţa lor de a învăţa şi de a răspunde 

printr-un comportament adecvat cerinţelor lui. 

Influenţarea elevului de către profesor se face direct, prin atitudine, mesaj verbal, gestică, 

mimică, stare afectivă, exemplu personal, adică prin prezenţa sa activă. Această prezenţă are rolul unui 

stimul ce determină la elevi un răspuns (care poate fi de acceptare formală, acceptare cu convingere, 

imitare, contagiune, rezistenţă). Indirect, profesorul influenţează prin alţi factori educaţionali cum sunt 

colectivul de elevi, familia, consiliul profesoral, comitetul cetăţenesc de părinţi. 

Eficienţa influenţării depinde de o serie de factori: congruenţa dintre repertoriul profesorului şi 

cel al elevilor în comunicare, realizarea feed-back-ului si tonul afectiv al relaţiei profesor-elev. 

Prin comportamentul lui afectiv profesorul impune elevilor un anumit comportament individual 

şi de grup. 

Trăsăturile temperamentale ale profesorului au un cuvânt de spus. Autocontrolul permanent, 

echilibrul autoimpus sunt hotărâtoare pentru un comportament adecvat. Comportamentul emoţional al 

profesorului influenţează direct comportamentul elevilor prin contagiune şi indirect, prin climatul 

afectiv pe care îl determină în clasă. Acest comportament poate fi „factor de stimulare a unor stări 

afective tonice sau de diminuare a capacităţii de muncă a elevilor şi de blocare a relaţiilor de 

comunicare între elevi si profesor.” (V. Popeangă, 1973, p.132) 

Relaţiile apropiate între profesor şi elev, bazate pe încrederea elevului nu numai în competenţa 

profesională a profesorului, ci şi în competenţa sa ca sfătuitor, pe capacitatea empatică a profesorului, 

sunt dorite de către elevi. 

Ei se adresează profesorilor pentru a obţine sfaturi doar dacă sunt destul de apropiaţi de ei, dacă 

au încredere că vor fi înţeleşi şi bine sfătuiţi. 

Cel mai des pentru motivarea reţinerilor sunt invocate: disţanta dintre profesori şi elevi, frica de 

profesor, indiferenţa profesorului şi teama elevilor de a nu fi înteleşi greşit de către profesor. 

Elevii nu se adresează oricărui profesor, ci aceluia care îi înţeleg. Elevii îşi doresc relaţii mai 

apropiate cu profesorii, pentru a găsi în aceştia sprijin moral ori de câte ori au nevoie. Oricât de bune ar 

fi aceste relaţii, elevului îi trebuie curaj ca să ceară sfat profesorilor săi. 

Starea afectivă a clasei este determinată de doi factori esenţiali: activitatea grupului şi relaţiile 

dintre educator şi educaţi în timpul activităţii. Această stare este influenţată de deciziile profesorului, de 

stilul lui de conducere şi de dezvoltarea unor raporturi mutuale pozitive sau negative între elevi. 

Elevii desfăşoară o serie de activităţi comune: învaţă, merg în cluburi, participă la activităţi 

artistice, de petrecere a timpului liber. Activităţile comune favorizează formarea unor sentimente de 

grup (colegialitate, solidaritate, prietenie, simpatie) şi spiritul comunitar (de dragoste, respect, mândrie, 

apărarea grupului). În clasă se formează şi se dezvoltă colegialitatea, manifestată prin loialitate faţă de 

colegi, întrajutorare şi solidaritate, ca sentiment de ataşament faţă de colegi, de datoria faţă de grup în 

apărarea intereselor acestuia. Solidaritatea elevilor se manifestă şi în respectarea normelor prescrise şi a 

celor de grup. 

Propriile norme de grup ale clasei admit adeseori minciuna, frauda şcolară, insolenţa în virtutea 

solidarităţii de grup. „Constrângerea şi teama sunt răi sfetnici pentru elevi, care găsesc în minciună un 

refugiu şi în grupul clasei un mijloc de acoperire şi apărare. Asemenea situaţii creează tensiuni şi cazuri 

de conştiinţă a căror rezolvare solicită acţiuni organizate în mod raţional.” (V. Popeangă, 1973, p.155) 

Climatul afectiv al clasei este rodul nu numai al comportamentului profesorului, ci şi al 

conlucrării lui cu elevii şi se realizează cu contribuţia ambelor părţi. Profesorul trebuie să sesizeze şi să 

încurajeze orice încercare, oricât de timidă, a elevilor de a se apropia de el. Elevului îi este frică să nu 

greşească şi mai ales să nu fie înţeles greşit, dar el doreşte din toate puterile să-şi deschidă sufletul în 

faţa profesorului. Tonul afectiv pe care profesorul îl imprimă relaţiilor sale cu elevii şi pe care îl induce 
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în relaţiile inter-elevi generează climatul afectiv, favorabil sau nefavorabil bunei desfăşurări a 

activităţii. Profesorul poate interveni conştient în creearea unei stări afective pozitive la nivelul clasei 

ajutându-i pe elevi să-şi dozeze raţional efortul de învăţare prin modul de predare, prin cerinţe şi prin 

îndrumarea studiului individual. Solicitarea prea mare, neraţională sau neînţeleasă de elevi are efecte 

negative în comportamentul acestora, manifestate prin chin, minciună, fraudă, anxietate, pasivitate, 

plictiseală, sustragere de la îndatoririle şcolare. Prin tonusul pe care îl imprimă grupului, profesorul 

favorizează efortul elevilor şi rezultatele lor sau dimpotrivă, le face munca mai grea, chiar apăsătoare. 

Tonusul afectiv optim al relaţiei profesor-elevi exclude deopotrivă autoritarismul, înfricoşarea, 

ameninţarea elevilor, instabilitatea comportamentală a profesorului, precum şi atmosfera permisivă şi 

formalismul. Şcoala rămâne un cadru social de muncă, în care seriozitatea şi angajarea conştientă 

trebuie să domine. 

Profesorul este răspunzător şi de tonul afectiv dintre elevi. Supărările, amărăciunea, refuzul, 

invidia îngreunează foarte mult cooperarea, chiar şi în situaţii lucrative. „Grupul depinde în mare 

măsură de felul relaţiilor din cadrul grupului, de sprijinul, de afecţiunea, de simpatia şi încrederea 

reciprocă.”( E. Geissler, 1977, p. 30) 

Cerându-le elevilor părerea pe această temă, nu te aştepţi la opinii extraordinare, dar poţi obţine 

informaţii utile despre relaţiile concrete dintre elevii reali cărora te adresezi şi profesorii reali cu care ei 

lucrează, despre relaţiile cu aceştia. 

E greu de crezut că elevul va avea totală încredere în profesor astfel încât să-şi spună părerea. 

Cu tact şi cu puţină diplomaţie profesorii pot afla ce cred elevii despre ei. 

Sub aspectul educativ profesorul se sprijină în acţiunea sa pe fenomene care întăresc coeziunea 

clasei. Sentimentele de prietenie, colegialitate şi solidaritate, bucuria şi mândria pentru performanţele 

clasei sau ale unor membri ai acesteia întăresc coeziunea clasei şi tonifică starea ei afectivă. Presiunea 

exercitată de către profesor duc la teamă şi neîncredere, creând ceea ce se numeşte o „solidaritate 

defensivă”, o rezistenţă morală în raport cu profesorul. 

Profesorul influenţează elevii dar este, la rândul său, influenţat de elevi. El îşi adaptează 

comportamentul, ia măsuri, impune şi dispune, se consultă cu elevii săi, ia măsuri independent. 

Motivaţia profesorului, satisfacţiile sau insatisfacţiile pe care le trăieşte sunt urmare a reuşitei sau 

nereuşitei sale profesionale, precum şi un stimulent sau o piedică în continuarea acestei activităţi. 

În procesul instructiv-educativ este necesară „...o adaptare permanentă a profesorului”. 

Adaptarea permanentă a comportamentului profesorului la personalitatea elevului şi la sintalitatea 

grupului este necesară nu atât pentru a-i face copilului plăcută şederea la scoală, cât pentru a-i trezi 

dorinţa şi voinţa de a răspunde printr-un comportament adecvat acţiunii educative. 

Profesorul trebuie să înveţe să trăiască împreună cu copiii. 

Pentru cunoaşterea stării afective a clasei observarea manifestărilor comportamentale (gesturi, 

mimică, atitudini) se completează cu acţiuni organizate (convorbiri individuale sau în grup, discuţii în 

orele de dirigenţie). Profesorul, dar mai ales dirigintele îşi formează o imagine despre configuraţia 

psihologică a clasei la un moment dat şi urmăreşte dinamica acesteia pe tot parcursul conlucrării lui cu 

clasa. Profesorul poate cunoaşte simpatiile si antipatiile dintre elevi, sentimentele de bucurie sau 

indiferenţa/ invidia pe care le trezesc în clasă succesele unor elevi, ajutorarea reciprocă sau lipsa 

acesteia, tensiunile dintre elevi sau dintre elevi si profesori. 

Mediul social al clasei poate accelera sau încetini dezvoltarea individului, îl poate influenţa 

pozitiv sau negativ. Ceea ce individul săvârşeşte în grup depinde de aşteptările, cerinţele, probările şi 

dezaprobările celorlalţi membri ai grupului. Realizând sarcina ce-i revine, individul îşi însuşeşte 

obiectivele comune, spiritul emoţional al grupului, iar reacţiile celorlalţi indivizi sunt puncte de reper 

pentru înţelegerea importanţei sarcinii şi a contribuţiei personale la realizarea ei. Viaţa socială este un 

factor educativ nu numai prin realizarea sarcinilor comune în grup şi prin angajarea individului în 

sarcină, ci şi prin însuşi procesul trăirii în comun. 
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Grupul de elevi este elementul de legătură între interesele individului şi cele sociale, factor de 

control social asupra individului si mijloc de integrare al acestuia în viata socială. Grupul oferă puncte 

de orientare necesare în gândirea si acţiunea individului. 

Cadrul de informare, de socializare şi integrare progresivă în grupuri sociale mai largi, de 

formare şi consolidare a trăsăturilor de personalitate şi psihosociale ale individului, grupul social este 

„răspunzător” şi pentru realizările şi lipsurile manifestate de membrii săi, în conştiinţă şi conduită. 

De aici rezultă necesitatea formării colectivului clasei de elevi ca grup social organizat şi sudat 

prin interese, norme şi valori comune, dar şi necesitatea controlului şi dirijării de către profesor a 

influenţelor exercitate de grup asupra membrilor săi. 

Intervenţiile profesorului pentru organizarea clasei ca grup social, stabilirea perspectivelor 

apropiate şi depărtate, facilitarea relaţiilor interpersonale dintre elevi, întărirea coeziunii şi eficienţei 

grupului şi creşterea nivelului lui de normativitate, dirijarea status-rolurilor acţionează formativ indirect 

asupra elevului. O perspectivă bine conturată mobilizează energia şi conştiinţa elevilor prin fixarea 

unor scopuri cu mare putere de atracţie pentru fiecare elev. 

Perspectiva este dependentă de gradul de dezvoltare şi de organizare a grupului, iar înfăptuirea 

ei, de calitatea îndrumării clasei de către profesor. În activitatea de realizare a perspectivei se înmulţesc 

şi se dezvoltă relaţiile interpersonale din grup, creşte coeziunea şi normativitatea acestuia, se modifică 

nivelul de aspiraţii ale individului în raport cu aspiraţiile celorlalţi şi cu scopul comun, sporeşte 

ataşamentul faţă de grup şi sentimentul securităţii personale. 

Bine folosite de către profesor, metodele de grup influenţează nu numai comportamentul celui 

asupra căruia sunt orientate, dar şi asupra celorlalţi membri ai grupului. Asemenea metode presupun 

abordarea unor probleme comune grupului, vizează antrenarea a cât mai multor elevi în rezolvarea lor 

şi permit raportarea manifestărilor de comportament în acelaşi timp la individ şi la cerinţele grupului. 

Metodele de grup „fac ca elevii să se simtă atraşi de grupul lor, să accepte deciziile grupului ca 

pe propriile lor decizii, să simtă o responsabilitate generală crescută în îndeplinirea sarcinilor.” (M. 

Zlate, 1972, p.9) 

În grup elevul este supus unui proces de acomodare prin care acceptă şi respectă din ce în ce 

mai mult interesele, atitudinile şi valorile celorlalţi, integrându-se treptat în grup. Integrarea nu se 

realizează de la sine, ci prin efortul individului. Un fenomen care poate însoţi efortul individului de 

integrare este cel al „disonanţei cognitive”. Când individul ajunge la disonanţă cu grupul, el, fie că se 

străduieşte conştient să-şi însuşească ideile grupului sau să reducă stările de tensiune dintre el şi grup, 

fie că refuză categoric tot ceea ce este în dezacord cu propriile opinii, oricum trebuie să rezolve 

contradicţia în care se găseşte. Atunci profesorul îl ajută pe elev să înţeleagă consecinţele neplăcute la 

care se expune dacă se izolează de grup. Dacă elevul reprezintă noul, valoare care trebuie promovată, 

iar grupul greşeşte, se trece la educarea sau reeducarea grupului. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ȘI FORMAREA  

PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
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Şcoala ,,Constantin Brâncoveanu” Constanţa 

profesor  IOANA MATEI  

Şcoala ,,Constantin Brâncoveanu” Constanţa 

 

,,Adevăratul dascăl este acela a cărui minte se mişcă în armonie 

cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile 

intelectuale deopotrivă.’’ (J. Dewey) 

 

 Formarea personalităţii autonome şi creative prin educaţie este o problemă complexă. 

Personalitatea este definită ca ansamblu integral şi unitar de însuşiri,procese şi structuri psiho-

fiziologice şi  psiho-sociale care diferenţiază modul de conduită al unui om în raport cu alţii, 

asigurându-i o adaptare originală. 

 În procesul de învăţământ nu interesează produsul elevilor ca valoare socială- în plan 

psihologic- interesează supleţea soluţiei găsite pentru rezolvarea problemelor şcolare solicitate de către 

învăţător sau profesor; interesează măsura în care soluţiile 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 capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ- 

clasele 1-4 .E.D.P.Bucureşti, 1982, pg.  17.)  

 S-a constatat că o parte însemnată din potenţialul biopsihic al elevului rămâne în stare latentă. 

Raportul de proporţionalitate dintre ceea ce oferă educatorul şi ceea ce produce elevul este de 

necontestat. Educatorul este cel care creează condiţiile declanşării şi susţinerii forţelor energetice 

necesare efortului de a îndeplini sarcinile învăţării. Când elevii doresc să stea cât mai aproape de cadrul 

didactic, să vorbească cu el, o fac din dorinţa de a se autoconstrui,se deschid şi devin autentici în tot 

ceea ce fac. 

 Scopul pe care trebuie sa-l urmărească cadrul didactic este acela de a descoperi imensul 

potenţial al copilului, spre a-l valorifica în construirea personalităţii. Un rol foarte important în 

formarea unei personalităţi  care să facă faţă multiplelor probleme ale societăţii contemporane,îl are 

stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor. Creativitatea presupune lupta cu stereotipia, cu inerţia, 

cu rigiditatatea. 

  Factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic, prin caracteristicile 

personalităţii sale, prin conduita profesională şi atitudinea manifestată faţă de comportamentul ele-

vului. Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 

oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă.El stimulează copilul să caute noi 

conexiuni,să asocieze imagini şi idei, să găsească noi soluţii. Procesul de învăţământ pentru a fi eficient 

trebuie să contribuie la dezvoltarea calităţilor gândirii creatoare, în primul rând a flexibilităţii. De 

asemenea trebuie să stimuleze însuşirea comprehensivă, inteligibilă a sistemelor de cunoştinţe, pe baza 

unei învăţări creativ- logice. 

 Încă din clasele primare, învăţătorul trebuie să aplice acele strategii didactice de predare şi 

învăţare care să-i determine pe elevi să dobândească cunoştinţele în mod independent, să găsească 

soluţii originale la diverse probleme cognitive şi să aplice creator cunoştinţele în situaţii diversificate şi 

unde se poate în contexte interdisciplinare. Învăţarea de tip euristic îl ajută pe elev să gândească 

independent, să privească şi să analizeze o problemă din puncte de vedere diferite. 

 Învăţământul de tip euristic nu duce numai la educarea gândirii, la formarea şi dezvoltarea 

gândirii independente şi creatoare, a unui stil de abordare creatoare a problemelor, ci şi la educarea 
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unor trăsături de personalitate. Strategia cercetării şi a descoperirii creează la elev o stare de activare, îi 

creşte atenţia şi interesul, îi măreşte încrederea în sine, că este capabil să găsească informaţia de care 

are nevoie şi să rezolve diferite probleme în mod independent. 

 Elevul este transformat într-un participant activ şi conştient la propria lui devenire şi formare. 

Practica dovedeşte că dascălii creativi determină avântul creativităţii elevilor fără eforturi speciale.  

 Creativitatea constituie o problemă fundamentală a întregului proces instructiv- educativ din 

clasele I-IV şi nu numai, în sensul că premisele ei native şi sociale trebuie cunoscute încă de la vârsta 

fragedă, atât cea individuală, în raport cu fiecare copil, cât şi la nivel de grup, pentru ca învăţătorul/ 

institutorul să acţioneze în cunoştinţă de cauză prin cele mai eficiente modalităţi psihopedagogice şi 

metodice, atât în procesul didactic (lecţii) cât şi prin activităţile din afara clasei (extradidactice). 

 Creativitatea este o capacitate complexă ce ţine de personalitatea noastră, care se sprijină pe 

date sau produse anterioare. În limitele dezvoltării normale, într-o măsură mai mare sau mai mică, de 

care dispune de un potenţial creator. Diferenţele se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest 

potenţial şi prin domeniul în care el se afirmă. Personalitatea puternic creatoare se delimitează printr-o 

dominantă specifică în funcţie de ponderea şi modul în care se corelează factorii implicaţi în această 

capacitate, de experienţa acumulată, precum şi de climatul favorabil sau defavorabil, în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

 Şcoala contemporană,centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvolatrea potenţialului 

intelectual,reprezentat de inteligenţă şi creativitate. Printre alte forme ale  creativităţii, în şcoală se 

poate vorbi despre creativitatea individuală şi cea de grup. Cercetările  efectuate în literatura de 

specialitate, au relevat existenţa anumitor factori care influenţează creativitatea la nivelul 

grupului,factori legaţi de aspecte cum sunt structura, compoziţia, organizarea grupului. 

 Metodele active, centrate pe elev, sunt bazate pe cooperare, activităţi ce duc la stimularea 

potenţialului fiecărui individ în parte. Funcţionalitatea grupului în ansamblu este influenţată de 

performanţele sau eşecurile în rezolvarea sarcinilor de către fiecare membru al grupului. Raportul 

omogenitate-eterogenitate are şi el o influenţă asupra performanţelor creative. S-a constatat că 

eterogenitatea este stimulativă pentru creativitatea de grup,atunci când e prezentă la nivelul trăsăturilor 

de personalitate,atitudini şi stiluri cognitive,întrucât pot fi identificate mai multe soluţii.Dar uneori, 

eterogenitatea poate duce la dificultăţi în comunicare, sau situaşii conflictuale. 

 Pentru M. Roco,profilul grupului creativ include următoarele trăsături: 

 -un nivel ridicat al intercunoaşterii 

 -un nivel superior al simpatiei 

 -profunzimea şi stabilitatea preferinţelor 

 Acest lucru este poate fi demonstrat şi în rezolvarea sarcinilor pe grupe,performanţa cea mai 

mare, atingând-o grupul cu cele mai mari afinităţi intelectuale, afective şi, de asemenea, cu capacităţi 

creatoare apropiate. 

 Indicatorii importanţi pentru selectarea membrilor unui grup creativ sunt: energia, 

pasiunea,iniţiativa, implicarea.atracţia faţă de grup,încrederea în forţele proprii,capacitatea de asumare 

a riscului;membrii să fie diferiţi ca experienţă,categorie socială,reprezentanţi ai ambelor sexe,relaţiile 

amiabile. Foarte importantă în dezvoltarea personalităţii este evaluarea clară şi corectă în urma 

activităţii. Aprecierea şi recompensa trebuie să fie echitabile pentru toţi membrii grupului. 

 Factorii primordiali în dezvoltarea creativităţii în şcoală, sunt : 

 -cei psiho-sociali (un climat destins, cooperant, caracterizat prin comunicare şi 

încurajare,diminuarea conflictelor la maxim) 

-cei socio-educaţionali(influenţe din familie şi din mediul şcolar) 

  J.P. Guilford, autor al concepţiei factorilor intelectuali ai creativităţii, identifică fenomenul de 

creativitate ca una din formele gândirii, respectiv cu gândirea divergentă.După acest autor, creativitatea 
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se realizează prin gândirea divergentă, în cadrul căreia distinge mai mulţi factori intelectuali ai 

creativitătii;dintre aceştia cei mai importanţi sunt: 

 Sensibilitatea faţă de probleme-factor ce constă în atitudinea deschisă, receptiv faţă de 

trebuinţele, atitudinile şi sentimentele altora, permanenta curiozitate şi dorinţa de a cunoaşte, de a 

elabora, experimenta şi verifica noi ipoteze; 

 Sensibilitatea la implicaţii- factor ce constă în capacitatea de a recunoaşte dependenţe, 

probleme, acolo unde alţii nu le văd; 

 Fluenţa-factor ce constă în bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea cu care se realizează şi se 

succed asociaţiile între imagini, idei, caracterul lor curgător; 

 Flexibilitatea- factor ce constă în capacitatea subiectului de a modifica, restructura 

rapid şi eficient mersul gândirii în diverse situaţii care solicită acest lucru, capacitatea de a opera 

uşor, rapid transferul în situaţii variabile; 

 Originalitatea- factor ce constă în capacitatea subiectului de a vedea în alt mod 

realitatea, de a produce idei şi imagini noi, de a da răspunsuri, soluţii noi, neuzuale; 

 Ingeniozitatea-factor ce constă în capacitatea de a rezolva problemele cu o eleganţă 

neuzuala, într-un mod abil şi surprinzător, cu metode originale, neobişnuit de simple. 

Ingeniozitatea înseamnă şi posibilitatea de a găsi cea mai directă şi cea mai uşoară cale care duce 

la un efect optim; 

 Redefinirea- aptitudinea de a restructura, de a interpreta, de a schimba funcţia unui 

obiect pentru a-l face util într-o formă nouă; 

 Elaborarea- aptitudinea organizării coerente a informaţiilor, a ideilor, capacitatea de a 

planifica o acţiune, ţinând seama de cât mai multe detalii, anticiparea răspunsului final, 

dezvoltarea şi finalizarea unei idei. 

Copilul este un mare iubitor de desen, iar interesul şi imaginaţia sa sunt puternic stimulate de 

imagini atractive,  colorate  intens. Aşadar, activităţile artistico-plastice ocupă aria cea mai largă printre 

ocupaţiile elevilor. Având în vedere legătura dintre desen, culoare şi personalitate, activitatea de pictură 

poate fi o adevărată sursă de cunoaştere şi evaluare a dezvoltării personalităţii copiilor. 

Referindu-se la activitatea artistică, M. Ralea consideră că psihologia artistului este psihologia 

anumitor trăsături, abilităţi, atitudini caracteristică tuturor oamenilor, manifestate    însă 

într-un grad mai înalt şi îmbrăcând forme extreme de personalitate. Influenţa artei asupra proceselor de 

cunoaştere constă în primul rând în dezvoltarea capacităţilor senzorio-perceptive. 

  Formele artei se manifestă în conştiinţa copiilor îndeosebi pe calea simţurilor. Apelând la 

afectivitatea copilului, la emoţiile sale faţă de tot ceea ce este frumos, cunoaşterea prin artă devine mai 

accesibilă, mai largă. Vizitele făcute la diferite expoziţii de desen şi pictură, vizionarea unor 

documentare de artă sau prezentare unor albume tematice ajută copiii să observe aspecte ale realităţii 

pe care nu le-ar fi sesizat dacă acestea nu ar fi fost oferite sub formă artistică. Coloritul armonios al 

unui tablou îl stimulează pe copil să îl transpună în desenul său. În acest sens, se recomandă 

amenajarea sălii de clasă cât mai atractiv şi creativ, făcând din mediul educaţional un loc prietenos, 

cald, primitor şi deschis inovaţiei. 

Rolul activităţilor artistico-plastice este acela de a călăuzi pe fiecare copil în parte spre 

manifestarea activă a libertăţii personale de a gândi, simţi şi acţiona potrivit nevoilor, înclinaţiilor, 

intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia, care vor duce la expansiunea 

energiilor creatoare existente în fiecare copil. 

Dezvoltarea predispoziţiilor creatoare la vârsta copilăriei este favorabilă începerii unui 

antrenament prin exerciţii care să urmărească atingerea factorilor intelectuali ai creativităţii 

Principalele condiţii care favorizează creativitatea elevilor sunt: 

-autoînvăţarea prin cooperare 

-o bună imagine de sine 
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-ambianţa şi mediul social 

-încurajarea iniţiativei 

-susţinerea în cazul eşecului 

 Creativitatea este de natură socială, şi apare ca o componentă a sistemului social, cu o structură, 

cu un conţinut şi o logică specifică, avand funcţii de realizare şi transformare a raporturilor subiect-

obiect. 

 Ridicarea nivelului de dezvoltare a creativităţii copiilor trebuie realizat pentru integrarea lui în 

viaţa socială.Educarea creativităţii copiilor este un proces continuu care pune în valoare potenţialul 

creativ al acestuia. 

 Creativitatea poate fi încurajată prin : 

a. adaptarea la ideile copilului; 

b. acceptarea ideilor neobişnuite ale copiilor; 

c. încurajarea procesului. 

 Una din calităţile gândirii creative este criticismul şi de aceea putem afirma că evaluarea şi 

autoevaluarea sunt metode indispensabile de cultivare a creativităţii, fără însă de a cădea în capcana 

unei critici exagerate care să inhibe actul creator. 

 În sprijinul afirmaţiilor teoretice de mai sus, considerăm relevante următoarele sugestii: 

 Crearea unui mediu stimulativ si atractiv prin: 

 pavoazarea pereţilor clasei cu figurine,desene şi imagini viu colorate, în legătura cu tema/temele 

propuse 

 amenajarea unui spaţiu special pentru creaţie şi relaxare,în care elevii să deseneze ce doresc, în 

timpul pauzelor 

 afişarea planşelor lucrate în grup; acest lucru le creşte încrederea în sine, ştiind că fiecare a 
contribuit la crearea acestui afiş 

Culorile, cele calde mai ales, aduc un mare beneficiu în activitatea şcolară.Motivează elevii la 

acţiune, făcând ca disciplinele de studiu să pară mai uşor de studiat, mai interesante.Astfel,se poate 

personaliza sala de clasă prin: 

 Afişarea calendarului anotimpurilor, cu lunile anului aşezate sub forma de norişori sau 

steluţe,alăturând  şi  alte lucrări ale copiilor, specifice anotimpurilor 

 Crearea unui spaţiu special pentru disciplina limba şi literatura românş, unde elevii pot crea 

cuvinte cu silabe şi litere lăsate la dispoziţia lor sau pot veni cu ceea ce au creat acasă din plăcere şi 

afişează( o literă cu design aparte, un cuvânt, un trenuleţ al cuvintelor,nişte rime,poezie,etc) 

 Afişarea unor texte pe o hârtie în formă de animal, floare, măr, maşină,etc. 

 Orarul  şi regulile clasei se pot scrie în culori diverse, sub formă de fluture,floare,căsuţă, etc. 
 Numerele şi operaţiile de adunare,scădere se pot afişa prin desene ,,umanizate”(cu 

ochi,nas,gură,picioare, mâini) 

 Literele,de asemenea, pot fi desenate de copii,după propria imaginaţie,colorându-le, având 

dimensiuni mari şi chipuri hazlii;se poate face decorarea literei cu ,,ştampile” din culori sau ornarea cu 

ajutorul altor materiale(abţbilduri,adezive,nasturi,etc.) 

 Construirea unei litere sau cifre din puzzle 

 Autoevaluarea se poate face prin alcătuirea unei imagini,dacă reuşesc să ordoneze literele unui 

cuvânt,sub formă de evantai, iar pe spate se asamblează imaginea 

 Turul galeriei-afişele pe care s-a lucrat în grup,elevii acordând puncte pentru  afişul cel mai reuşit, 

prin desenarea unor floricele,feţe vesele, maşinuţe,animăluţe,etc. 

 Alcătuirea unei  plante poate fi reţinută printr-un colaj de mari dimensiuni, expunând etapele: 

însămânţarea,încolţirea, creşterea tulpinii,dezvoltarea, maturizarea; se vor folosi hârtia creponată pentru 

pământ şi iarbă, firele textile pentru rădăcină,hârtia glasse pentru celelalte părţi;(se poate cere elevilor 

să realizeze un asemenea colaj la portofoliu, folosind alte materiale,manifestându-şi astfel creativitatea) 
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 La orele de abilităţi practice se poate dezvolta creativitatea, folosind nu numai materialele 

cunoscute, ci şi în orele de pregătire a  micului dejun.Se pot crea mici opere de artă, cu ajutorul 

fructelor ,legumelor: un buchet de flori din ardei iute, ardei roşu,decupat sub formă de crin, ceapă verde 

franjurată ,palmieri din măsline şi ardei verde,etc 

Sandvişuri: se pot crea diverse personaje sau animăluţe 

 Numerele formate din zeci şi unităţi se pot reprezenta printr-o casă cu camere(o casă reprezintă 

zecea, iar camerele reprezintă unităţile) 

 Afişarea scării numerelor pare şi impare  să se facă printr-un desen al numerelor care urcă şi 

coboară, munte-vale 

 Amenajarea colţului ,,Bibliotecii” cu cărţi ce conţin poze viu colorate,pe care elevii le pot răsfoi 

 Metoda brainstorming-expunerea unui afiş mare, pentru fiecare oră de predare, pe care copiii să 

scrie si să deseneze tot ce le vine în minte cu respectiva temă 

 Afişarea unor sarcini de lucru pe grupe, expunerea făcându-se pe un om de zăpadă mare, pe un 

copac, pe o albină, pe o maşină,etc., acestea reprezentând munca întregului colectiv, fiecare membu 

având o sarcină rezolvată. 

 Încurajarea creativităţii se poate face în orele de educaţie plastică şi abilităţi practice sau ştiinţe, 

când elevii vor avea libertatea să compună după cum vor un desen, un colaj, o jucărie;chiar dacă se 

arată un model,ei trebuie lăsaţi şi încurajaţi ,,să facă altfel”, după cum chiar ei înşişi o spun 

 Completarea zilnică a calendarului zilei, de către fiecare elev, pe rând, care va avea enunţuri 

incomplete, pe spaţiile cărora elevii vor aranja cuvintele lipsă sub ce formă doresc: desen amuzant, 

colaj, imagine decupată,puzzle; vor adăuga un eveniment,o persoană importantă născută în acea zi,etc. 

 Jurnalul dublu este de mare ajutor în folosirea imaginaţiei:un desen potrivit alături de mesajul 

textului 

 ,,Copilul zilei” este un joc prin care elevii se vor prezenta singuri,afişând preferinţele lor, făcând 

un autoportret,iar ceilalţi pot adăuga mesaje pozitive de încurajare, surprize, cadouri(o felicitare, un 

obiect lucrat personal, un desen..) 

 Completarea unor tabele, machete,hărţi 

 Scrierea caligrafică poate fi stimulată prin jocul,,Cel mai frumos mesaj”/,,Cea mai frumoasă 

revistă”, în care copiii pot exersa scrierea frumoasă, cu ornamente şi aranjarea unei pagini în mod 

original,atractiv. 

 Experimentul este un mod de explorare a realităţit,prin care elevii pot crea noi modele,folosind 

legile cunoscute ale naturii(obţinerea unei nuanţe prin amestecul culorilor,combinarea diverselor 

materiale 

Prin diverse metode activ-participative, prin expunerea cât mai atractivă şi culori vii,prin jocul 

didactic,toţi şcolarii sunt antrenaţi în propria dezvoltare, crescându-le performanţele,făcându-i să capete  

încredere în propriile forţe, mai multă siguranţă,să aibă dorinţa de  autodepăşire. 
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 Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a 

educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. Ca 

subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la 

structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l 

pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente. 

 În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educaţional are 

dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, de 

a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de „educaţie modernă”. Temenul 

de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu 

trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale 

şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se află acum la graniţa 

dintre modernism şi postmodernism. În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e 

importantă în sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai 

multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. Într-o societate 

postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o 

serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat eşti”, ci, înveţi pentru „a 

face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. 

A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste. Analizând 

poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, profesorul Ioan Neacşu afirmă că 

„educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice 

învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii 

gradului de implicare activă şi creativă în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a 

gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a 

faptelor. În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în 

parte, incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea 

unui efort de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de 

portofolii asupra activităţii proprii, sunt coordonate  majore ale învăţării prin cooperare. 

 Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii 

plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii 

reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în procesul de predare, de 

învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de 

satisfacţia cooperării. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură 

dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să 

medieze între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi 

să participe alături de elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească drept model în legăturile 

interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi. 

 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe 

elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. “Calitatea pedagogică a metodei didactice 

presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare 
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realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri 

spre educaţia permanentă.”  Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice 

se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode 

cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţinale (e-learning), în 

contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind 

astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

 Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu 

activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. Specific 

metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, 

dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

 Cheia unei astfel de abordări a demersului didactic îl reprezintă plasarea şcolarului în postura de 

agent al descoperirii de soluţii, al instrucţiei şi educaţiei. Schimbarea de comportament sau de 

mentalitate nu poate fi atinsă decât în mică măsură dacă şcolarul ascultă sau reproduce mecanic nişte 

cunoştinţe care oricum nu sunt înţelese sau acceptate ca utile. Desigur nu în orice context, pentru orice 

unitate de învăţare metodele tradiţional expozitive pot fi eliminate. Dimpotrivă există obiective 

operaţionale care nu pot fi atinse prin încercările copiiilor de descoperire. Există conţinuturi prea vaste, 

care nu pot fi descoperite de şcolari prin activităţi de investigare proprie.   Orice strategie este 

concomitent tehnică şi artă educaţională. Privită în acest fel, ea devine componentă a "stilului de 

predare" propriu fiecărui cadru didactic. Deducem din toate acestea că strategiile didactice ocupă un loc 

central în cadrul tehnologiei didactice, alegerea şi folosirea lor depinzând în mod hotărâtor de 

pregătirea şi personaIitatea profesorului. 

 Stilul de activitate didactică desemnează felul în care educatorul  organizează şi conduce 

procesul de învătământ presupunând anumite abilităţi, îndemânări sau priceperi din partea acestuia. 

Stilul didactic are un caracter personal fiind oarecum unic pentru fiecare cadru didactic. El devine o 

constanta suis - generis a personalităţii lui, reflectă concepţiile şi atitudinile pedagogice ale acestuia, 

competenţa şi capacitatea lui profesională. Stilul este o formă de exprimare a originalităţii cadrului 

didactic şi o sursă generatoare de noi practici didactice. 

 Cadrele didactice eficiente şi-au elaborat întotdeauna propriile lor stiluri de predare. 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 circumstanţe, să confere predării flexibilitate şi mai 

multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ; unele cadre didactice dovedesc mai multă 

flexibilitate decât alţii în comportamentui lor didactic, aceştia sunt receptivi la ideile şi experienţele noi, 

manifesta îndrazneala, mai multă independentă în gândire şi acţiunea didactică cu capacitatea de a-şi 

asuma riscuri şi sunt dispuşi să încerce noi practici, noi procedee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

SECȚIUNEA NR. 2 

RELAȚIA DINTRE LIMBAJ ȘI REALITATE  

 

 

LECTURA SUPLIMENTARĂ, PARTICULARĂ A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 

ŞI RELAŢIA ACESTEIA CU MASS-MEDIA 
                 

Prof. GHIULBERA AMET 

Şcoala „Anghel Saligny” Constanţa  

 

Ne-am gândit că elaborarea unei lucrări care să vizeze utilitatea raportului dintre lectura 

suplimentară a elevilor din ciclul primar şi mass-media este necesară din mai multe puncte de vedere. 

Pe de o parte trebuie să evidenţiem faptul că după parcurgerea fazei de preşcolaritate în care 

elevului doar i s-a citit un anumit tip de lectură, prezenţa în clasa I aduce cu sine şi dobândirea unor 

achiziţii noi cât mai ales deprinderea alfabetului, a cititului şi scrisului. Iată deci că inclusiv pe latura 

motivaţională, elevul are în plus şi dorinţa de a citi de unul singur anumite lecturi. 

Pe de altă parte dorim să subliniem că la actuala viaţă cotidiană relaţia fiecărei persoane cu 

mass-media este una care influenţează atât comportamentul cât şi modalitatea de raportare la ambientul 

social sau la dimensiunea culturală a unei societăţi anume. Relaţia stabilită între  mass-media şi ceea ce 

studiază sau citeşte o persoană, mai ales un elev din ciclul primar, mai prezintă importanţă din cel puţin 

încă un punct de vedere şi anume dobândirea de către un elev a unui limbaj nou aflat într-un permanent 

flux de creştere şi care se developează în achiziţionarea  de către copil a multor cuvinte noi, expresii cu 

sensuri diverse, sinonime cât şi antonime, perceperea polisemiei unor neologisme etc. 

Aşadar impactul exercitat de mass-media, cât şi de lectura suplimentară este unul deosebit de 

important, formând pe lângă un portret de cunoaştere în cazul elevilor, chiar şi o bună parte din 

caracterul, temperametul şi conştiinţa acestora. S-a demonstrat în diverse studii de specialitate că 

expunerea extrem de îndelungată a elevului la programele TV cu violenţă, desene animate în care 

predomină agresivitatea şi altele asemenea poate genera manifestări anxioase de deprimare, instabilitate 

emoţională sau alte tulburări ale portretului psihologic.  

De aceea ne-am decis să realizăm această lucrare pentru a arăta cât de importantă este  

canalizarea elevului către o lectură suplimentară adaptată necesităţilor sale şi în acelaşi timp orientarea 

atenţiei acestuia către dezvoltarea unei comunicări eficiente atât în familie cât şi în relaţiile 

interpersonale ştiut fiind faptul că în condiţiile unei lecturi sporite achiziţiile în plan lingvistic cresc 

într-o manieră semnificativă. 

Prin urmare, putem spune că relaţia pe care lectura suplimentară a elevilor din ciclul primar o 

are cu mass-media este importantă şi pentru formarea unui discernământ etic al copilului în acest mod 

el reuşind să facă diferenţa dintre bine şi rău şi să-şi orienteze acţiunile în direcţia dobândirii unor 

comportamente dezirabile (acceptate). 

Atât mass-media cât şi lectura suplimentară prezintă o deosebită importanţă în conturarea  unor 

trăsături caracteriale şi temperamentale ale elevului mai exact în definirea cât mai apropiată de adevăr 

în planul personalităţii. 

Personalitatea reprezintă un ansamblu de trăsături bio-psiho-socio-culturale care se reflectă în 

atitudinea introspecţionistă, adică de gândire, limbaj în coerenţa proceselor de comunicare cât şi în 

deprinderea noilor cunoştinţe. 

Intenţia programelor de învăţământ ale ciclului primar de studiu este aceea de a forma întregul 

bagaj de achiziţii al elevului punându-se din ce în ce mai mult accentul pe o activitate laborioasă de 

citire şi de consacrare a unei cât mai mari părţi a timpului liber pentru lectura suplimentară. 
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Dorim să susţinem prin demersul nostru logico-argumentativ faptul că elevul trebuie canalizat 

în direcţia unei lecturi suplimentare utile care să-l ajute mai mult în deprinderea  atât în planul 

memoriei cât şi al manifestării sub aspectul gândirii, a coordonatelor evolutive în ceea ce priveşte 

învăţarea, argumentarea, povestirea, susţinerea unei poziţii sau a unui punct de vedere. 

Inevitabil, învăţământul românesc parcurge şi el anumite etape de schimbare circumscrise 

procesului de globalizare care se adaptează tendinţei de racordare la practicile europene în această 

privinţă. 

În mai toate statele Uniunii Europene este stimulată munca independentă a elevului, capacitatea 

lui analitică, interdependenţa dintre personalitatea copilului şi noi cunoştinţe  cât şi dezvoltarea unui 

spirit critic în planul ideilor, chiar şi la elevii din ciclul primar. 

Psihologii şi sociologii deopotrivă, în studiile de specialitate efectuate susţin cu tărie că este 

foarte importantă alocarea atenţiei familiei şi şcolii către stimularea elevului pentru multă lectură 

suplimentară, fără a interzice în  acelaşi timp şi un oarecare acces la mass-media. 

Evident că acest acces nu trebuie să fie nelimitat ci dimpotrivă trebuie controlată şi bine 

comensurată vremea în care copilul stă în faţa televizorului. 

Eseul de conectare a elevului la mass-media, presupune riscuri şi vulnerabilităţi, dar 

optimizarea timpului din această sferă ocupaţională poate ajuta foarte mult. 

De fapt, mass-media vine în completarea lecturii suplimentare pe care elevul o citeşte pentru că 

spre exemplu canalele de ştiinţă prezintă emisiuni cu caracter istoric, geografic, matematic sau 

lingvistic unele dintre ele uşor perceptibile chiar şi pentru  elevii ciclului primar. 

Putem spune că tot din interiorul mass-media fac parte şi revistele de specialitate, publicate, 

virtuale sau scrise, în care apar diverse jocuri sau propuneri de activităţi recreative, texte cu caracter de 

noutate, lecturi apărute recent etc. 

De asemenea aceste publicaţii mai prezintă un avantaj major propunând de mai multe ori 

diverse concursuri, creându-se astfel o competiţie benefică între elevi care să se manifeste în 

dobândirea de către aceştia a unui potenţial în stare să-i pregătească pentru viitoare teste şi examene 

decisive. 

Ne mai putem referi totodată la faptul că orientarea elevului în direcţia lecturii suplimentare este 

cea mai facilă în clasele I-IV pentru că existând un singur învăţător acesta cunoaşte mai bine 

particularităţile fiecărui elev, caracteristicile şi trăsăturile sale de personalitate şi îl poate stimula să 

urmeze punctele sale de interes. 

Încă un element fundamental rezidă în colaborarea dintre şcoală şi familie în acest fel putând fi 

verificat şi controlat accesul copilului la mass-media atunci când este acasă sau se poate stabili 

împreună o agendă de lectură suplimentară pentru un elev din ciclul primar. 

Diversitatea trebuie să caracterizeze canalizarea copilului către lectură, cărţi, articole, publicaţii 

din domenii variate trebuie să formeze palierul de studiu al copilului. 

La motivaţia alegerii unei astfel de teme stă după cum este foarte normal interesul pe care un 

cadru didactic trebuie să-l manifeste faţă de amplificarea cunoştinţelor elevilor şi mai ales  vis-a-vis de 

formarea unei culturi generale a acestora care să le confere o bază de plecare pentru ca în perspectivă să 

poată lectura apariţii editoriale mai dificile. 

Credem că rolul unui învăţător în decriptarea (depistarea) şi susţinerea potenţialului de citire al 

elevilor este semnificativ şi dintr-un punct de vedere pragmatic pentru că elevul trebuie să aibă 

cunoştinţe din diverse domenii având în vedere provocările la care trebuie  să răspundă în viitor. 

Nu mai trăim într-o societate în care să fie importantă doar o bază minimală din punct de vedere 

al elementelor care trebuie cunoscute de către elevi. Cuvântul compentenţă are o reprezentare din ce în 

ce mai evidentă în tot arealul nostru educaţional iar tărâmurile pe care trebuie să se mişte gândirea 

elevilor sunt din ce în ce mai diversificate. Putem spune prin urmare că această societate în plină 
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expansiune nu-şi poate construi un viitor autentic fără a crea din elevii săi încă din prima etapă a 

învăţării nişte exponenţi ai analizei cât şi nişte buni perceptori ai realităţii. 

Sunt importante deopotrivă lecturile din mediul virtual. Internet-ul pe lângă multe dezavantaje 

prezintă în schimb avantajul faptului că oferă posibilitatea găsirii multor informaţii care nu pot fi 

întâlnite sub aspectul selecţiei atât de uşor în lucrările tipărite. 

Aşadar inclusiv utilizarea calculatorului într-o manieră acceptabilă înseamnă deschiderea unor 

noi orizonturi pentru copii cât şi satisfacţia cunoaşterii unui nou domeniu. 

Ca aserţiuni concluzive ale acestei părti introductive putem spune că aplecarea elevilor către 

lectura suplimentară reprezintă un vector esenţial al dezvoltării personalităţii lor şi că punerea lecturii 

suplimentare într-o complementaritate fericită cu mass-media înseamnă formarea unei resurse umane 

bine definite care să-i determine un traiect evolutiv în sens pozitiv. De asemenea, abilitatea cadrului 

didactic cât şi a familiei poate conduce la orientarea corectă în ceea ce priveşte opţiunile elevului din 

ciclul primar referitoare la lecturile citite sau la programele şi emisiunile TV urmărite. 
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CITIREA CONŞTIENTĂ ŞI STRATEGIILE METACOGNITIVE 

 

Prof. înv. primar LILIANA IANCU  

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 37 Constanţa 

 

 „Nu ştiu ce lumină a trecut din soarele primăverii în ochii mei. Nu 

ştiu ce înţelegere bruscă, izvorită din adîncimile măruntei mele fiinţi, a legat 

deodată ca un fulger, sunetele, semnele şi cuvintele. Cu o clipă mai nainte 

eram ca în faţa unor hieroglife. Acum, cu bătăi de inimă înţelegeam că am 

găsit cheia care deschide taina cetirii.” 

Mihail Sadoveanu, Cheia 

 

Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a 

forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea 

din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu ceilalţi exprimându-şi gânduri, sentimente, opinii, să 

fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să se integreze în viitorul parcurs profesional şi 
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social, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor situaţii 

concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua procesul de învăţare în orice fază a existenţei sale. 

În acest sens, avem în vedere  dimensiunea estetică a textului literar, acesta reprezentând forma 

cea mai cizelată a expresiei verbale, dimensiunea culturală, el fiind purtătorul unor coduri socio-

culturale ale epocii din care vine şi, nu în cele din urmă, dimensiunea filosofică a textului literar, care 

este purtătorul unor mesaje spirituale acronice. Prin  aceste coordonate, literatura depăşeşte valoarea 

formativă a celorlalte tipuri de texte şi contribuie esenţial la formarea orizontului şi a identităţii 

culturale a individului. Ea devine o mediatoare a cunoaşterii, un domeniu a cărui parcurgere înlesneşte 

nu numai familiarizarea cu fenomenul estetic, ci şi însuşirea unor coduri socio-culturale şi formarea 

unei viziuni complexe asupra lumii. 

Dacă în trecut se considera că cititul înseamnă a transfera conţinutul textului în mintea 

cititorului, în prezent, conform teoriilor psiholingvistice, a  psihologiei cognitive şi conform teoriilor 

care analizează activitatea creierului, cititul înseamnă o reconstruire a sensului, iar această operaţie se 

realizează conectând întotdeauna cuvintele  şi informaţiile din text cu  informaţiile  şi cuoştinţele 

anterioare. Cititul devine, astfel, un proces interactiv între text şi cititor.  

Vechilor finalităţi pedagogice şi estetice ale studiului literaturii li se substituie astăzi obiective 

pedagogice şi psihologice mai realiste – nevoia de comunicare, autonomia individului, dezvoltarea 

personală. Modificarea de statut a textului literar este secondată de o nouă perspectivă asupra 

procesului lecturii. Sub influenţa teoriilor cognitiviste, capacitatea de înţelegere a unui text nu mai este 

determinată doar de gradul de stăpânire a limbii, ci de întreaga structură cognitivă a celui ce citeşte. 

Aplicată în didactica lecturii, noua viziune înseamnă centrarea atenţiei asupra modului în care elevul, 

angajat într-o căutare activă a sensului, tratează informaţia pe care textul o conţine. Efectele concrete 

ale acestei perspective s-au lăsat văzute în proiectarea unor strategii de înţelegere, de apropiere a 

conţinutului textelor şi în structurarea unor scenarii didactice focalizate asupra elevului cititor şi asupra 

procesului prin care el îşi construieşte sens în actul lecturii.  

Elementele esenţiale ale acestei etape au fost integrate modelului comunicativ-funcţional, fiind 

vorba de crearea unor demersuri didactice orientate înspre formarea unui cititor autonom şi avizat. 

Importanţa cunoştinţelor de limbă este şi acum recunoscută, acestea stând la baza lecturii, dar accentul 

se deplasează pe asimilarea unor tehnici de configurare a sensului textului citit. Studiile actuale de 

didactică explicitează orientarea plurală a demersului, acesta vizând deopotrivă:  

- textul, cu substanţa sa trecută în formă, expresie a intenţiei autorului; 

- cititorul, cu structurile sale cognitive şi afective, dar şi cu strategiile prin care constituie sens 

în actul lecturii; 

- contextul , cu elementele sale de ordin psihologic, social şi chiar fizic. 

Condiţia fundamentală a reuşitei lecţiei o constituie interacţiunea dintre toate cele trei variabile 

ale procesului lecturii, iar figurile centrale ale didacticii lecturii devin astfel cititorul şi strategiile de 

constituire a sensului. 

Se structurează de aici două direcţii – importanţa alegerii textelor, având în vedere şi extinderea 

ariei lecturii dincolo de graniţele textului literar,  dar şi a strategiilor abordate în orele de limbă şi 

literatură. 

În ceea ce priveşte selecţia textelor, criteriile cele mai importante vizează diversitatea 

structurilor textuale şi proporţia corectă literar – non-literar, diversitatea tematică, valoarea formativă a 

temelor şi consonanţa lor cu orizontul de aşteptare al elevilor, calităţile lingvistice şi formale ale 

textelor, nivelul lor de lizibilitate. 

În ceea ce priveşte structurarea scenariilor didactice, avem în vedere modificările de viziune 

care au redimensionat didactica lecturii: pe de o parte, trecerea de la demersul centrat pe text, la 

demersul centrat pe nevoile cititorului şi pe învăţarea unor strategii de lectură şi de interpretare, pe de 

altă parte, trecerea de la perspectiva ce considera sensul înscris în text , iar lectura o formă de receptare 
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pasivă sau cel mult o încercare de decriptare, la o perspectivă ce consideră sensul construit de cititor, 

prin actul lecturii.  

Definţia PISA asupra literaţiei ne explică faptul că acest concept se referă la „înţelegerea, 

folosirea şi reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a ne dezvolta cunoşterea şi potenţialul, 

pentru a deveni indivizi activi în societate”. Criteriile prin care putem identifica un elev-cititor, 

competent în domeniul literaţiei sunt: 

 Capacitatea de  a reconstrui sensul textului scris.  

 Receptarea a ceea ce este în text, prin reconstruire activă.  

 Apelarea permanentă la cunoştinţele anterioare. 
Principiul de bază al literaţiei îl constituie, fără doar şi poate,  metacogniţia. 

De ce este metacogniţia atât de importantă? Pe de o parte, pentru că  dezvoltă competenţele de 

analiză a unui text pe care le are un elev, pe de altă parte, pentru că dezvoltă capacitatea acestuia de 

autoevaluare. Metacogniţia este legată de felul în care un profesor este capabil să creeze în elev 

capacitatea de a-şi analiza propriile procese cognitive şi de a interveni, cu strategii eficiente, potrivite, 

în  punctele unde îşi observă lacunele. A-l face pe un elev să fie metacognitiv înseamnă a-l ajuta să-şi 

dezvolte  competenţele de învăţare pe tot parcursul vieţii. Înseamnă că tu, ca dascăl, ai fost capabil să-l 

faci pe copil autonom, în procesul de asimilare a cunoştinţelor. Pe termen lung, avantajele vor fi de 

netăgăduit. Elevul nu va mai resimţi o nevoie imperioasă ca profesorul să-i fie intermediar între text şi 

procesul de însuşire a cunoştinţelor, deoarece va putea el însuşi să  proceseze informaţia pe care i-o 

oferă o varietate de texte, putând  să-şi regleze şi să-şi monitorizeze propriul proces de învăţare.  

 Cele patru procese fundamentale ale metacogniţiei (percepţia, memoria, judecata şi motivarea) 

pot fi „traduse” în următoarele operaţii de lucru cu textul: 

1. Analizarea materialului de citit. (Dacă e o carte, elevul trebuie să se uite la copertă, la 

materialul introductiv, la titluri, subtitluri, imagini, ilustraţii.) 

2. Citirea textelor  într-un loc, unde nu este distras. 

3. Vizualizarea a ceea ce citeşte. Încercarea de a-şi imagina, în detaliu, lucrurile despre care a 

lecturat. 

4. Focalizarea atenţiei asupra cuvintelor cheie, asupra evenimentelor principale. Fixarea atenţiei 

asupra a ce, cine, când, unde, cum şi din ce cauză se întâmplă evenimentele despre care citeşte. 

5. Îndreptarea atenţiei asupra cauzelor şi efectelor. Elevul îşi va face notiţe mentale cu ce se 

întâmplă mai întâi, cu ce se întâmplă într-o a doua secvenţă, într-o a treia secvenţă a textului etc. 

6. Analizarea a ceea ce citeşte şi compararea informaţiilor cu propriile sale experienţe. Punerea 

sub semnul întrebării a perspectivei pe care o are asupra lumii şi reflectarea asupra lucrurilor pe care 

tocmai le-a aflat. 

7. Crearea de conexiuni şi obţinerea unor concluzii pentru a vedea dacă ideile sale sunt 

pertinente.  

8. Realizarea unor predicţii asupra evenimentelor, asupra informaţiilor care-l vor implica pe 

elev în actul lecturii.  

 9. Evaluarea predicţiilor, menţinerea sau schimbarea presupunerilor. 

10. Lansarea de întrebări, de felul: Chiar am înţeles textul? Are propoziţia aceasta sens pentru 

mine? 

11. Chestionarea autorului şi textului: De ce a avut loc respectivul eveniment? Cum au evoluat 

situaţiile respective? Cine a intervenit şi de ce? Ce se va întâmpla mai apoi? 

12. Clarificarea aspectelor pe care nu le înţelege. 

13. Căutarea explicaţiilor în cazul cuvintelor noi. 

14. Sublinierea cuvintelor cheie, a informaţiilor noi. 

15. Discutarea  textului şi a subiectului cu ceilaţi colegi. 

16. Organizarea informaţiilor, de către elevi,  astfel încât să capete înţeles pentru ei. 
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17. Evaluarea şi reflectarea asupra felului în care au citit textul. 

18. Selectarea strategiilor de lectură în funcţie de  scopul pentru care au citit textul. 

19. Studierea fotografiilor, diagramelor, hărţilor, a graficelor. Ele îi vor furniza elevului 

informaţii vitale, care pot fi reţinute cu uşurinţă. 

20. Gruparea  informaţiilor şi a evenimentelor, pe categorii. Reflectarea felului în care elevul 

poate pune în legătură ideile pe care le-a descoperit. Meditarea asupra felului în care poate conecta 

ideile din text cu ideile sale anterioare despre subiectul respectiv. 

 21. Căutarea de asemănari şi diferențe. Căutarea permanentă de legături.  Punerea constantă a 

întrebărilor cum şi de ce.  

22. Sesizarea conectorilor textului, de tipul: 

  Consecutivitate-mai întâi, în al doilea rând, în al treilea rând, în plus, după aceea, apoi, în cele 

din urmă... 

  Schimbarea direcţiei sensului textului: deşi, cu toate acestea, în ciuda, mai degrabă, din 

contră, pe de altă parte, chiar şi aşa.. 

  Exemplificări: de exemplu, cum ar fi, aşa că, în cazul ... 

  Cauze: din cauză că, de aceea, rezultând din, aşa încât, pentru că ....  

23. Folosirea contextului pentru a înţelege mai bine cuvintele dificile. 

24. Recitirea textului dacă e necesar. Neînţelegerea textului sau a unui fragment de text, trebuie 

să atragă după sine revenirea şi recitirea secvenţei sau a întregului. Cunoaşterea faptului că cititorii 

performanţi practică tot timpul (re)lectura. 

25. Luarea de notiţe, când cititul devine dificil. 

26. Sublinierea lucrurilor importante cu markerul, fără a exagera însemnările, deoarece 

sublinierea excesivă îl va face pe elev să nu-şi poată focaliza atenţia. 

27. Rezumarea  materialului pe care l-au citit, concentrarea  asupra ideilor principale şi asupra 

detaliilor care le sprijină. Acest lucru va  mări, cu siguranță, capacitatea elevului de a înţelege un text. 

Aceste operaţii sunt cuprinse în strategiile active de lucru cu textul pe care le folosim îndeosebi 

la clasele a III-a şi a IV-a, dar multe dintre ele pot fi adaptete scopurilor şi în primele clase primare. 

Citirea devine un instrument eficient de activitate intelectuală când întruneşte câteva condiţii de 

bază. Una dintre acestea este citirea conştientă, condiţionată în primul rând de corectitudine, precum şi 

de ritmul normal în care se face cititul. 

Înţelegerea mesajului celor citite este determinată, în bună măsură, şi de citirea activă, 

caracterizată prin nivelul activităţii proprii a elevilor în efectuarea cititului. Aceasta presupune, în 

primul rând, implicarea şi angajarea optimă a gândirii elevilor, a celorlalte procese intelectuale, evitarea 

unei atitudini pasive, contemplative în care totul să le vină „de-a gata”. 

Expresivitatea este un corolar al tuturor celorlalte calităţi ale citirii. 

A citi expresiv înseamnă a exprima în mod sugestiv, plastic, frumos şi convingător mesajul 

textului, gândurile, sentimentele cuprinse în acesta. Expresivitatea este asigurată de fiecare din celelalte 

calităţi amintite. Ea se realizează prin luarea în seamă a unor reguli. O primă cerinţă o constituie 

respectarea pauzelor, care pot fi de mai multe feluri: gramaticale, indicate de semnele de punctuaţie, 

logice, pentru a marca unele cuvinte sau expresii cu o valoare specială, psihologice, care servesc la 

marcarea unei anumite stări sufleteşti, a trecerii de la o stare la alta.  

Alte reguli care asigură expresivitatea se referă la accent. Accentuarea unor cuvinte se face cu 

scopul de a sublinia importanţa, rolul deosebit al acestora. Este vorba de accentul logic. Ca şi în cazul 

pauzelor, există şi accente psihologice, pentru a sublinia starea sufletească ce se desprinde din mesajul 

textului. Alteori, accentele psihologice marchează sensul figurat al unor cuvinte şi expresii, iar rolul lor 

este de a dezvolta trăiri emoţionale.  



98 
 

La asigurarea expresivităţii citirii mai contribuie ritmul, precum şi intonaţia cea mai potrivită 

conţinutului. O citire de calitate se realizează nu prin acţiuni izolate, ci prin respectarea tuturor 

regulilor, prin angajarea efortului elevilor în exersarea corespunzătoare a actului cititului. 

Promovând ideea angajării efortului elevilor în actul cititului în vederea însuşirii instrumentelor 

muncii cu cartea trebuie subliniat faptul că nu orice exerciţiu în sine este suficient pentru ca elevii să-şi 

însuşească aceste instrumente. Simpla exersare a actului cititului nu poate asigura formarea capacităţii 

elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în acelaşi timp, înţelegerea mesajului unei 

creaţii literare, ştiinţifice sau de altă natură, înţelegere realizată pe baza analizei complexe a textului. 

Să trecem în revistă câteva dintre procedeele utilizate la clasă pentru dezvoltarea deprinderii de 

citire conştientă: 

Citirea în ştafetă: un elev citeşte până învăţătorul îl opreşte. Cel care a citit numeşte imediat un 

coleg care să citească mai departe. Prin acest procedeu se fac exerciţii de concentrare a atenţiei 

voluntare. 

Citirea în perechi: se citeşte după aşezarea în bănci sau în perechi, după preferinţa elevilor, în 

aşa fel încât să participe un elev care citeşte bine sau foarte bine cu unul care are un ritm mai lent sau 

care citeşte mai puţin bine. Se urmăreşte reglarea ritmului citirii, apropiind pe fiecare copil de ritmul 

clasei. 

Citirea în lanţ: fiecare elev va citi câte 1-2 propoziţii în funcţie de lungimea textului. Se 

stabileşte sensul citirii pe bănci, pe şiruri. Se urmăreşte exersarea actului citirii de către întreaga clasă, 

concentrarea atenţiei, corectitudinea în citire. 

Citirea alternativă: se citeşte o propoziţie cu voce tare, următoarele în şoaptă şi aşa mai 

departe. Se urmăreşte concentrarea atenţiei, corectitudinea în citire. 

Citirea în ecou: un elev care citeşte bine va citi cu voce tare câte o propoziţie, iar alt elev (cu 

dificultăţi la citit) va citi aceeaşi propoziţie în şoaptă. Se urmăreşte întărirea încrederii în forţele proprii, 

citirea curentă, corectă, dezvoltarea spiritului de întrajutorare. 

Citirea întârziată: un elev începe să citească, un alt elev începe să citească după el cu o 

întârziere de câteva minute până la o propoziţie căutând să-l ajungă. Se urmăreşte formarea deprinderii 

de citire corectă, accelerarea ritmului citirii. 

Citirea selectivă: se cere elevilor să citească sau să nu citească anumite cuvinte sau propoziţii, 

precizându-se conţinutul lor sau anumite elemente de limbă. Se urmăreşte conştientizarea actului citirii, 

puterea de selecţionare şi concentrarea atenţiei. 

Citirea creatoare: se foloseşte începând cu sfârşitul perioadei abecedare. Se cere elevilor să 

urmărească în manual textul, dar să folosească cât mai multe cuvinte proprii. Prin această citire se 

urmăreşte întrebuinţarea capacităţii de povestire, conştientizarea actului citirii, posibilitatea de adaptare 

în situaţii concrete. 

Citirea pe roluri: atunci când textul permite. Se urmăreşte întărirea atenţiei voluntare, 

expresivitatea actului citirii. 

Citirea prin şablon: se foloseşte în special în prima parte a perioadei abecedare. Învăţătorul 

alege dintr-o lecţie litere, silabe, cuvinte, propoziţii. Dintr-un carton se confecţionează şabloane cu 

diferite decupaje în dreptul celor alese pentru citit. Se acoperă pagina cu şablonul şi li se cere elevilor 

să citească. Prin acest procedeu se verifică citirea logică depistând la timp citirea mecanică sau 

memorarea textului. 

Citirea prin excludere: din textul care se citeşte cu voce tare de către elevi se exclud unele 

cuvinte, adică nu sunt citite cu voce tare. Are mai multe variante :  

- se exclud la citire cuvintele după virgulă (ajută la respectarea regulilor de punctuaţie); 

- se exclud la citire diferite părţi de vorbire (substantivul, adjectivul); 

- se exclud la citire cuvintele care încep cu vocale; 

- se exclud la citire ultimul sau primul cuvânt din propoziţie. 
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Este un exerciţiu care dezvoltă atenţia, gândirea şi activizează memoria elevilor. 

Citirea ortoepică: Este o variantă a citirii silabisite, însă fiecare silabă se citeşte de două ori. 

Uneori devine amuzantă, totuşi utilă, întrucât dezvoltă previziunea elevilor în succedarea silabelor  

dintr-un cuvânt oarecare. Forma aceasta de exerciţiu contribuie la lărgirea orizontului asupra citirii. 

Citirea cu cel mai ridicat nivel de independenţă este citirea în gând. 

Aceasta se poate realiza atunci când s-a ajuns la un înalt grad de automatizare, fiind pe punctul 

de a deveni deprindere iar, în mod treptat, obişnuinţă.  

Citirea în gând este forma cea mai productivă a acestui instrument al muncii intelectuale. 

Reproducerea conţinutului unui text citit reprezintă atât un mijloc de asimilare a achiziţiilor din cărţi, 

cât şi de păstrare, valorificare şi transfer ale acestora. De aceea, sunt necesare activităţi speciale, 

efectuate în mod independent în care elevii să opereze cu asemenea instrumente ale muncii cu cartea. 

Citirea în gând, în scopul reproducerii orale a unui text, integral sau parţial, constituie o formă 

de muncă independentă cu o mare valoare instrumentală. De altfel, în lectura explicativâ ea este aşezată 

în rândul componentelor sale de bază. 

În abordarea textelor literare, dar non-literare, începând cu clasa a III-a, pentru a dezvolta 

capacitatea de citire conştientă, între strategiile metacognitive se pot folosi cu succes exerciţiile de 

citire rapidă, ai căror paşi sunt prezentaţi în lucrarea lui Silviu Vasile şi sunt dirijaţi de o serie de 

întrebări pe care elev – cititor şi profesor trebuie să-i avem în vedere: 

Cu ce scop citesc eu această lucrare/acest material? 

Ce ştiu deja despre subiect sau despre material? 

La ce întrebări vreau să-mi răspundă acest text? (întrebare care arată ce important este să 

cunoaştem interesele copiilor, dar şi literatura pentru copii de bună calitate care există pe piaţă şi pe 

care ar trebui să o citim şi noi, pentru a putea purta un dialog real şi eficient cu elevii noştri) 

Care este subiectul despre care citesc în acest moment? 

Ce informaţii îmi sunt necesare?  

Mi-a furnizat lectura răspunsurile la întrebările iniţiale? 

Ce lipseşte, ce nu este complet în aceste informaţii? 

Cum îmi pot alege pe viitor materialele astfel încât ele să corespundă mai bine scopului şi 

interesului meu? (şi aici revin asupra ideii că lista de lectură ar trebui recomandată celor mici în orice 

activitate, mai ales în realizarea proiectelor şi portofoliilor, pentru a-i ajuta să se orienteze în noianul de 

surse care există astăzi) 

Cum îmi pot selecta mai rapid informaţia fără a pierde timpul? 

De altfel, în acest sens sunt recomandate patru etape care să dirijeze lectura şi pe care le putem 

utiliza în activităţile prin care îi învăţăm pe elevi să înveţe, folosind deopotrivă textul literar şi textul 

non-literar: 

CITEŞTE 

REZUMĂ 

ÎNTREABĂ 

REVIZUIEŞTE (ceea ce presupune răspunsuri clare la 2 întrebări: Am înţeles? Cât îmi mai 

amintesc din tot ce am citit? ) 

Pentru ca activitatea de învăţare centrată pe aceste obiective să fie totuşi atractivă şi pentru ca 

elevul să nu o resimtă ca pe o teoretizare forţată,  este nevoie să introducem chiar şi la clasele a III-a şi 

a IV-a exerciţii-joc, între care reamintesc câteva tipuri: 

a) ordonarea enunţurilor într-un text – şi exerciţiul este mai interesant şi mai eficient dacă 

permite mai multe ordonări, cu păstrarea sensului;  

b) exerciţii de identificare a enunţurilor într-un text, fără semne de punctuaţie – se poate 

complica cerând copiilor să continue textul cu o replică pe care să o dea unul dintre personajele care 

apar în text, exerciţiu care are şi valoare de proiecţie a personalităţii;  
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c) exerciţii de citire a unor enunţuri în care literele cuvintelor sunt încurcate – regula cere ca 

prima şi ultima literă din cuvânt să-şi păstreze locurile; 

d) identificarea unor enunţuri intruse într-un text dat;  exerciţiul se poate complica, 

organizându-se o activitate de grup: fiecare elev va scoate din textul său enunţurile intruse, le va pune 

la un loc cu cele ale colegilor din grupa sa, care au alte enunţuir intruse, apoi vor alcătui un alt text, 

ordonând aceste enunţuri scoase din textul iniţial; astfel, echipa va realiza două texte, unul din 

activitate aindividuală şi pe al doilea, în activiatea de grup;  

e) exerciţii de citire numai a vocalelor dintr-o poezie cunoscută, cerând elevilor să recunoască 

versurile; copiii pot veni cu versuri pe care şi le-au ales acasă, dar pot primi în clasă o fişă cu 2-4 

versuri, pe care să le recite colegilor, respectând cerinţa. Elevii vor fi obligaţi să respecte accentul şi 

ritmul versurilor, dezvoltându-le, în acelaşi timp, şi simţul limbii. 

f) formulare de întrebări pentru răspunsuri date; exerciţiul are mai multă eficienţă şi este plăcut 

dacă răspunsurile permit formularea mai multor întrebări pentru fiecare dintre ele. 

Alte exerciţii pot fi create având la bază strategii metacognitive uşor de abordat la nivelul 

claselor a III-a şi a IV-a: asocierea textului citit cu experienţa personală, asocierea textului citit cu alte 

texte citite, asocierea textului citit cu experienţa despre lume, trecerea în revistă şi predicţia, stabilirea 

scopului citirii, auto-chestionarea, clarificarea, sumarizarea şi combinaţii ale acestora. Ele au o reală 

valoare motivaţională, stimulând interesul copiilor pentru lectură. Spunem adesea că elevii de astăzi nu 

mai iubesc literatura... Poate ar trebui să-i învăţăm mai mult să o iubească, pornind şi noi în sufletele 

lor „acel ceas al luminii şi-al înţelegerii celei mari”. 
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COMUNICAREA  NONVERBALĂ 
 

Prof. înv. primar STELUŢA DRAGOMIR  

Şcoala cu clasele I-VIII  Nr. 31 Constanţa 

                                                         Prof. înv. primar  RALUCA ANCA VASILIEV  

                                                     Şcoala cu clasele I-VIII ,,Mihai Viteazul” Constanţa 

 

Comunicarea este baza tuturor relaţiilor noastre. Viaţa personală, viaţa profesională şi o măsură 

considerabilă a fericirii noastre depind de felul în care comunicăm. Cu cât reuşim să comunicăm mai 

bine, cu atât e mai probabil să avem succes în relaţiile cu familia, cu prietenii sau în cele de afaceri.    

Pentru că suntem  nevoiţi  să intrăm în contact cu oamenii, trebuie să ne facem înţeleşi, să încercăm să 

înţelegem ce doresc alte persoane pentru a putea relaţiona cu ele şi pentru a putea rezolva anumite 

situaţii de viaţă. Oricât ar părea de ciudat, chiar şi rezolvarea unei probleme tehnice presupune bune 

abilităţi de comunicare.  

Comunicarea nu se limitează la cuvintele unei limbi. Plantele şi animalele nu vorbesc. Cu toate 

acestea, ele comunică. Astfel, plantele transmit mesaje prin intermediul mirosurilor şi al culorilor, la fel 

ca animalele şi oamenii. Fiinţele umane transmit informaţii şi prin poziţia corpului, prin gesturi şi 

înfăţişare. Aceasta este comunicarea nonverbală. 

Prin comunicarea nonverbală înţelegem ”transmiterea voluntară sau involuntară de informaţii şi 

exercitarea influenţei prin intermediul elementelor comportamentale şi de prezenţă fizică a individului 

sau ale altor unităţi sociale (grupuri sau unităţi umane), precum şi percepţia şi utilizarea spaţiului şi 

timpului ca şi a artefactelor” (S. Chelcea) 

Comunicarea nonverbală este comunicarea fără cuvinte şi este de două feluri: comunicarea 

paraverbală şi limbajul trupului. Limbajul trupului are cel mai puternic efect asupra celorlalţi. 

 Importanţa comunicării nonverbale a fost demonstrată în 1967 de către Albert Mehrabian. În 

urma unui studiu, acesta a ajuns la concluzia că numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare 

verbală, în timp ce 38% este transmis pe cale vocală şi 55% prin limbajul corpului. 

Structura comunicarii nonverbale  

Analiza structurii comunicării nonverbale impune luarea în considerare a codurilor, modelelor şi 

scopurilor specifice implicate. În comunicarea nonverbală se folosesc seturi de semne, coduri, care prin 

combinare dau o anumită structură.  

În literatura de specialitate se aminteşte gruparea comunicării nonverbale în  trei categorii, 

propusă de J. Ruesch şi W. Kess: 

 limbajul semnelor incluzând gesturile; 

 limbajul acţiunilor incluzând mişcările corpului implicate în diferite activităţi; 

 limbajul obiectelor care încorporează dispunerea intenţionată sau neintenţionată a obiectelor în 
spaţiu, în vederea utilizării lor. 

O altă clasificare o datorăm lui R. P. Harrison, care împarte comunicarea nonverbală în patru 

categorii: 

 coduri de executare asociate mişcărilor corpului, expresiilor faciale, privirii, atingerii şi 

activităţilor vocale ; 

 coduri spaţio–temporale referitoare la mesajele rezultate din combinarea utilizării spaţiului şi 
timpului; 

 coduri artefacte utilizate în mesajele primite de la obiecte; 

 coduri mediatoare referitoare la efectele speciale rezultate din interpunerea între emiţător şi 
receptor.  

Cei mai multi cercetători acceptă o clasificare rezultată din combinarea codurilor şi mediilor de 

transmitere a mesajelor. “KINEZICA” aşa–numitul limbaj corporal, include mişcările corpului, 
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expresiile faciale şi privirea. Studiul privirii poartă denumirea de “OCULEZICA”. Activităţile vocale 

alcătuiesc “PARALIMBAJUL”. Studiul percepţiei şi al modului de utilizare a spaţiului poartă 

denumirea de “PROXEMICA”, iar studiul percepţiei şi al modului de utilizare a timpului este denumit 

“CRONEMICA”.                             

Aspectul fizic, artefactele şi semnalele olfactive sunt considerate, de asemenea, categorii 

separate ale comunicşrii nonverbale şi sunt studiate ca atare, chiar dacă se recunoaşte că oamenii 

transmit semnale simultan prin mai multe canale, fapt pentru care este necesară abordarea integrată a 

comunicării nonverbale. 

   Funcţiile comunicării nonverbale 

 Comunicarea nonverbală are menirea de a o accentua pe cea verbală. Astfel, profesorul poate 
întări prin anumite elemente de mimică sau de gestică importanţa unei anumite părţi din mesaj din ceea 

ce transmite, în timpul orelor, elevilor. 

 Comunicarea nonverbală poate să completeze mesajul transmis pe cale verbală . 

 Comunicarea nonverbală poate, în mod deliberat, să contrazică anumite aspecte ale comunicării 
verbale. Atunci când, spre exemplu, trebuie să efectuăm o critică, un zâmbet care contravine aspectului 

negativ al mesajului verbalizat poate să instaureze o atmosferă pozitivă şi relaxantă, care să facă - 

aparent paradoxal - critica mai eficientă în urmărirea scopurilor acesteia privind schimbări 

comportamentale la nivelul persoanei mustrate. 

 O altă funcţie a comunicării nonverbale este aceea de a regulariza fluxul comunicaţional şi de a 
pondera dinamica proprie comunicării verbalizate.  

 Comunicarea nonverbală repetă sau reactualizează înţelesul comunicării verbale, dând 
posibilitatea receptorului comunicării să identifice în timp real un îndemn aflat în spatele unei afirmaţii. 

Comunicarea prin spaţiu şi distanţă 

Aceasta face obiectul de studiu al proxemicii, disciplină nouă, fondată de Eduard Hall în anii '60 

ai secolului nostru. Ea studiază proprietăţile educaţionale ale spaţiului, precum şi modalităţile de 

folosire optimă a acestor proprietăţi. 

Ideea de la care se porneşte este că orice individ are tendinţa de a-şi revendica un spaţiu al său, 

spaţiul din jurul trupului său, pe care-l marchează imaginar, îl consideră drept spaţiul său personal, ca o 

prelungire a propriului său trup. Încălcarea acestui spaţiu lezează profund individul, ducand la 

disconfort, stânjeneală şi chiar stări conflictuale. Fiecare individ tinde să menţină o distanţă între el şi 

celelalte persoane sau lucruri. Îşi realizeaza  un “spaţiu-tampon” de o anumită marime, formă sau grad 

de permeabilitate, care are importante funcţii psihosociale: de protecţie, intimitate, siguranţă, odihnă, 

reverie. 

În limbaj curent se spune: “îl ţine la distanţă” sau “prieten apropiat”, ilustrând faptul că relaţiile 

interumane se pot exprima spaţial. Pentru persoanele străine sau neagreate păstrăm un spaţiu mai mare 

în jurul nostru, pentru persoanele apropiate sau iubite reducem acest spaţiu până la anulare. Fiecare tip 

de relaţie presupune o distanţă caracteristică între indivizi, orice încălcare generând stress şi blocaje de 

comunicare. 

În plan mai general, modul în care folosim spaţiul de comunicare are determinaţii culturale şi 

sociale specifice. În lumea afacerilor, de exemplu, spaţiul este în relaţie directă cu rangul individului: pe 

măsură ce avansează în funcţie, cresc dimensiunile biroului său. 

În privinţa spaţiului familial (al casei de locuit), accesul persoanelor străine este extrem de 

selectiv, în funcţie de tipul de relaţii pe care acestea le au cu propriatarul. Unele persoane sunt primite 

doar în vestibul, altele în bucătărie, altele în sufragerie sau altele în dormitor. 

Spaţiul personal, “bula de aer” ce-l înconjoară pe om, s-a bucurat de cea mai mare atenţie din 

partea cercetătorilor. 

Acest spaţiu poate fi împărţit în patru zone distincte, fiecare zonă fiind împărţită la rândul ei în 

două subzone: un apropiată şi alta îndepărtată. Deosebim astfel: 
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1. Zona intimă, ce se întinde de la suprafaţa corpului până la o distanţă de  46 cm. Este zona cea 

mai importantă pentru om şi cea mai apărată. Doar celor apropiaţi emoţional (îndrăgostiţi, părinţi, copii, 

soţul, soţia) le este permis accesul în ea. 

2. Zona personală e cuprinsă între 46 cm şi 1,22 m. Distanţa personală ne protejează faţă de 

atingerea celorlalţi şi asigură comunicarea verbală optimă. Interlocutorii îşi pot strânge mâna, act care 

se face de regulă pe un “teren neutru” încheietura mâinii aflându-se la limita zonei intime a 

interlocutorilor. 

3. Zona socială desemnează spaţiul personal pe care-l menţinem atunci cînd intrăm în relaţii 

oficiale, impersonale cu cineva. De exemplu, în relaţiile de serviciu, relaţii faţă de necunoscuţi (faţă de 

vânzător, faţă de factorul poştal, de noul angajat), relaţii din care elementul de intimitate este înlăturat 

total. Distanţa prin care evităm contactul corporal este menţinută prin amplasarea unor bariere, a unor 

obiecte-tampon între interlocutori, cum ar fi de exemplu, biroul, catedra, ghişeul, scaunul amplasat la 

câţiva metri distanţă. 

4. Zona publică, peste 3,60 m, e distanţa corespunzătoare atunci când ne adresăm unui grup mare 

de oameni, în care comunicarea şi-a pierdut aproape în totalitate caracterul interpersonal. Este totodată 

distanţa care se menţine în sălile de tribunal, între politicieni şi ziarişti la conferinţele de presă, între 

comandant şi trupă. 

Cele patru zone trebuie utilizate într-o corelaţie directă cu caracteristicile şi particularităţile psiho-

fizice ale elevilor care se situează pe diverse nivele ale şcolarităţii. În consecinţă, pare perfect justificat 

să se utilizeze zona intimă şi cea personală în cazul în care elevii se situează la nivelele mici ale 

şcolarităţii, deoarece ei resimt în mai mare măsură necesitatea ataşamentului afectiv şi zonele socială şi 

publică, în cazul elevilor din clasele mai mari, care sunt mai puţin afiliativi şi, în mai mare măsură, 

tentaţi să-şi manifeste spiritul de independenţă şi de autonomie. 

Artefactele 

Îmbracămintea, podoabele, accesoriile vestimentare comunică apartenenţa persoanei la genul 

biologic, la o clasă de vârstă, la o categorie socio–economică, la o profesie sau alta. Este imposibil să fii 

îmbracat şi să nu transmiţi celorlalţi ipso facto cine eşti şi cum percepi tu lumea. Susan B. Kaiser afirma 

că “ îmbrăcămintea şi infăţişarea sunt simboluri vizibile care influenţează interacţiunile cu alţii.” 

Vestimentaţia: determinări geografice, istorice şi culturale 
Când analizăm vestimentaţia, în contextul comunicării nonverbale, trebuie să luăm în 

considerare determinarile geografice, culturale şi istorice. De exemplu de la Polul Nord la Ecuator, 

oamenii îşi protejeaza corpul împotriva gerului sau a căldurii excesive: îmbracă haine adecvate, diferite 

în ceea ce priveşte materialele, culoarea, croiala.  

Gilson Monteiro spunea ca “haina reprezintă oglinda sinelui, marchează separarea dintre clasele 

sociale”.Mai mult, hainele care sunt în egală masură pentru a acoperi goliciunea trupului şi pentru 

exprimarea sinelui, oferă indicii despre caracteristicile psiho–morale ale persoanelor, dar şi despre 

grupuri. Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant arătau că pentru unele popoare orientale o cusătură dreaptă 

semnifica integritatea psiho-morală, tighelul orizontal pace în inimă.  

Hainele şi mai ales uniformele sunt un simbol al puterii sociale pe care o ai la un moment dat. 

Ele influenţează stima de sine, dar şi comportamentul celorlalţi. Referitor la puterea de influenţare a 

hainelor cu autoritate, experimentul natural proiectat de M. Lefkowitz, R.R. Blake şi J.S. Mouton într-

un oraş din Texas este cât se poate de revelator. Cei trei folosesc ca asociat un bărbat în vârstă de 31 de 

ani, care în cadrul experimentului avea sarcina să treacă strada pe roşu, în timp ce alţi pietoni aşteptau 

schimbarea culorii semaforului. Când complicele purta “haine cu autoritate”, respectiv costum de foarte 

bună calitate şi cravată scumpă, trecatorii care erau la semafor l-au urmat într-un număr de trei ori şi 

jumatate mai mare decât atunci când era îmbracat cu o camaşă ieftă şi pantaloni de lucru. 
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Îmbracamintea este o forma de comunicare nonverbală (inaintea prezentării verbale, cu ajutorul 

vestimentaţiei se transmit informaţii despre apartenenţa la genul social, vârsta, clasa socială, ocupaţie, 

origine etnică şi despre caracteristicile psiho-morale de personalitate). 

Îmbracamintea reprezintă valorile identitare de grup şi exprimă nevoia de a fi diferit de alţii. 

Diferenţierea îmbrăcămintei simbolizeaza nevoia de autonomie, dorinţa de a fi independent.  

Vestimentaţia şi statusul social  
Dacă haina nu-l face pe om, cel puţin ea îl reprezintă ca o persoană cu o anumită poziţie în 

ierarhia socială. De exemplu, în Roma antică purtau togă doar oamenii liberi, nu şi străinii sau sclavii. 

Toga purtată de tineri era tivită cu roşu. Toga albă era îmbrăcată numai de tineri, după ce implineau 

varsta de 17 ani, într-o ceremonie ce avea loc în Forum. În Egiptul Antic purtau sandale numai 

persoanele cu poziţie socială înaltă. 

Jacqueline Murray a identificat în lumea afacerilor trei tipuri de vestimentaţie: 

1. hainele specifice corporaţiilor, purtate mai ales de avocaţi, directori şi bancheri (design 
simplu de culoare gri sau bleumarin pentru costumele bărbăteşti, alb imaculat sau albastru deschis 

pentru cămăşi, iar pentru femei, bluze, rochii din bumbac ori din pânză de in); 

2. haine menite sa comunice, utilizate cu precadere de persoanele implicate în marketing, 

educaţie, industriile în expansiune (costume şi rochii practice, relaxante, semitradiţionale, din 

împletituri şi ţesături, cu ochiuri largi, cu imprimeuri odihnitoare sau în dungi) 

3. haine inovatoare, întâlnite mai ales la artişti, la cei ce lucrează în domeniul publicităţii, la 

vânzătorii cu amănuntul sau la proprietarii de magazine de lux. 

Comunicarea gestuală 

Această modalitate de comunicare nonverbală este de o importanţă deosebită mai ales dacă, 

paleta gesturilor este bogată şi diversificată astfel, încât ele să acopere o multitudine de necesităţi. 

În contextul comunicării nonverbale, subliniem importanţa gesturilor, care sunt mişcări făcute 

cu întregul corp sau doar cu unele segmente ale acestuia şi pot îndeplini funcţii diferite: 

o ilustratoare– de întărire a mesajului verbal (negarea prin mişcarea capului  sau  

                   a mâinii); 

o adaptatoare– când indică stări emoţionale, dar care nu fac parte decât vremelnic din 

comportament (întoarcerea capului atunci când nu dorim să vedem ceva); 

o gesturi emblemă– care înlocuiesc mesajul verbal şi constituie convenţii specifice  pentru 

anumite grupuri (semnul victoriei V folosit de români la Revoluţia din 1989, salutul milităresc) 

Gestualitatea, prin specificul ei, permite lărgirea posibilităţilor de comunicare mai ales, prin 

intermediul emblemelor, oferind astfel oportunităţi de interacţiune celor care nu vorbesc aceeaşi limbă, 

dar care acordă aceeaşi semnificaţie unor gesturi. 

Ea este implicată maximal în expresivitatea vorbirii mai ales prin intermediul ilustratorilor cu 

ajutorul cărora se pot ilustra şi demonstra în mai mare măsură ideile, conceptele, paradigmele. 

Determinând creşterea expresivităţii vorbirii, gestualitatea îşi aduce o contribuţie importantă şi 

în sporirea gradului de atractivitate a conţinuturilor(cunoştinţe, date, idei, concepte). 

Utilizarea gesticulaţiei excesive este considerată ca nepoliticoasă în multe ţări. 

Modul în care americanii îşi încrucişează picioarele (relaxat, mişcări largi, făra nici o reţinere) 

diferă de cel al europenilor (controlat, atent la poziţia finală); cel al bărbaţilor diferă de cel al femeilor. 

Un american va pune chiar picioarele pe masă dacă aceasta înseamnă o poziţie comodă sau dacă vrea să 

demonstreze control total asupra situaţiei. La noi oamenii tind să fie destul de conştienţi de modul în 

care fac acest gest şi îl asociază în moduri diferite cu formalitatea, competiţia, tensiunea. Bătaia 

picioarelor denotă plictiseală, nerabdare sau stres. 
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Comunicarea prin expresia feţei 
Comunicarea prin expresia feţei include mimica (încruntarea, ridicarea sprâncenelor,încreţirea 

nasului, ţuguierea buzelor, etc.), zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii) şi privirea 

(contactul sau evitarea privirii, expresia privirii, direcţia privirii etc.). 

Faţa este cea mai expresivă parte a corpului şi expresia acesteia constituie un mijloc de 

exprimare inestimabil. În mod normal, ochii şi partea de jos a feţei sunt privite cel mai intens în timpul 

comunicării. Se consideră, de exemplu, că într-o conversaţie cu o femeie, ceea ce exprimă ochii este 

mult mai important decât ceea ce exprimă cuvintele. 

Mimica este acea parte a feţei noastre care comunică: fruntea încruntată semnifică preocupare, 

mânie, frustare; sprâncenele ridicate cu ochii deschişi - mirare, surpriză; nas încreţit- neplăcere; nările 

mărite - mânie sau, în alt context, excitare senzuală; buzele strânse- nesiguranţă, ezitare, ascunderea 

unor informaţii. 

Zâmbetul este un gest foarte complex, capabil să exprime o gamă largă de informaţii, de la 

plăcere, bucurie, satisfacţie, la promisiune, cinism, jenă. Interpretarea sensului zâmbetului variazâ însă 

de la cultură la cultură (sau chiar subcultură), fiind strâns corelată cu presupunerile specifice care se fac 

în legatura cu relaţiile interumane în cadrul aceleiaşi culturi. 

În timpul râsului gura este mai mult sau mai puţin larg deschisă, cu colţurile mult trase înapoi, 

precum şi puţin în sus, iar buza superioară este puţin ridicată. Uneori râdem din tot corpul deşi se spune 

“râdem din tot sufletul”. ”Râdem de ne doare burta” sau “ne tăvălim pe jos de râs”.  

În fond este vorba despre contracţiile musculare şi despre stimularea secreţiei unor endorfine, 

fapt ce menţine sau amplifică veselia. Pe astfel de date probate ştiinţific se bazează terapia prin râs şi 

până la un punct concursurile “Cine râde mai mult”. Normele referitoare la râs variază de la o cultura la 

alta şi de la o epocă la alta, dar totdeauna râsul funcţionează ca un “gardian al ordinii publice”. 

Paul Ekman a catalogat 18 tipuri de zâmbete care nu sunt simulate. Zâmbetele “naturale” se 

deosebesc de cele false, “artificiale”, prin aceea că durează mai mult şi că în performarea lor participă 

atât muşchii feţei cât şi cei ai ochilor. În cazul zâmbetelor false se contractă doar muşchii din jurul 

ochilor, apărând la coada ochilor riduri, nu şi muşchii feţei. 

Se spune că ochii sunt „oglinda sufletului”. Modul în care privim şi suntem priviţi are legatură 

cu nevoile noastre de aprobare, acceptare, încredere şi prietenie. 

Privirea are importante funcţii de comunicare, îndeosebi în registrul afectiv. Frecvenţa şi durata 

pot avea valenţe pozitive semnificând simpatie, atracţie, sau  valenţe negative  atunci când frecvenţa 

excesivă poate fi interpretată ca agresiune. 

Mărirea pupilei  ca automatism poate provoca simpatie (dilatarea ei) sau antipatii (contractarea 

pupilei). Diferenţele nu sunt conştientizate de emitent, dar contribuie la formarea percepţiei şi la 

interpretarea celuilalt. 

Privirea are o forţă necunoscută, putând fi în acelaşi timp emiţătoare şi receptoare a mesajului 

interpersonal.În timpul discuţiilor, participanţii se privesc cam jumătate din timpul alocat, spre 

deosebire de îndrăgostiţi, care de obicei se privesc tot timpul dovedind că persoana din faţa lor are un 

statut aparte  şi îi intereseză. 

Pentru cadrele didactice privirea elevilor este un adevărat barometru. Dacă înţeleg ceea ce le este 

transmis privesc cu multă atenţie, dacă nu-i interesează se uită în altă direcţie, iar dacă nu ştiu răspunsul 

la o întrebare privesc cu încăpăţânare podeaua. Cu privirea educatorul poate să-şi invite elevul la tablă 

şi  poate chiar să-i interzică să vorbească (acest lucru numai atunci când cele două părţi se cunosc destul 

de bine). De  asemenea, privirea poate transmite mesaje pozitive sau negative. S-a descoperit că 

interesul pentru ceva anume poate să ducă la creşteri spectaculoase ale pupilei . Este interesant de 

observat o femeie la cumpărături (atunci când admiră un anumit articol de vestimentaţie , accesorii, 

bijuterii)  sau bărbaţii atunci când urmăresc scenele erotice ale unor filme. Dar pupila se contractă 

atunci când  individul se află în situaţii limită, pus faţă în faţă cu adversarul. 
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Chiar şi a privi sau a nu privi pe cineva are un înţeles. Privind pe cineva confirmăm că îi 

recunoaştem prezenţa, că există pentru noi; interceptarea privirii cuiva înseamnă dorinţa de a comunica. 

O privire directă poate însemna onestitate şi intimitate, dar în anumite situaţii comunică ameninţare. În 

general, o privire insistentă şi continuă deranjează. 

Realizarea contactului intermitent şi scurt al privirilor indică lipsa de prietenie. Mişcarea ochilor 

în sus exprimă încercarea de a ne aminti ceva; în jos- tristeţe, modestie, timiditate sau ascunderea unor 

emoţii. Privirea într-o parte, sau a nu privi pe cineva poate denota lipsa de interes, răceala. Evitarea 

privirii înseamnă ascunderea sentimentelor, lipsa de confort sau vinovăţie. 

De natura relaţiei depinde şi amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea. Într-o 

convorbire oficială se vizează, în cea mai mare parte a timpului, un loc situat în mijlocul frunţii 

interlocutorului. O conversaţie amicală coboară punctul ochit undeva între ochi şi gură, pentru ca un 

grad mai mare de intimitate să îl aducă mai jos, într-o regiune situată între bărbie şi zona coapselor. 

Mişcările fizice, trăirile afective ale elevului au o valoare predictivă pentru 

învăţator.Cunoaşterea trăirilor, decodificarea semnificaţiei mişcărilor fizice, a expresiilor faciale, 

gesturilor, ajută la modelarea mesajului pedagogic în funcţie de situaţia creată. Unele semnifică atenţie 

sau plictiseală, aprobare sau dezaprobare, interes sau dezinteres, altele confirmă sau infirmă înţelegerea 

sau neînţelegerea conţinutului, gradul de participare la activitate.  

Procesul educaţional este un sistem complex, în care activitatea verbală şi cea nonverbală se 

întrepătrund, de multe ori acţionând sincronic, reducând din hotarul convenţional care separă arbitrar 

cele două universuri: catedra şi banca. 
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COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI 
 

Prof. înv. primar ANCA BOULEANU 

Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu  

 

Comunicarea reprezintă înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură. Cam acestea ar fi 

sinonimiile care ne sunt oferite de către dicţionarul explicativ pentru comunicare. Deşi pare simplu 

înţelesul comunicării este mult mai complex şi plin de substrat. Comunicarea are o mulţime de 

înţelesuri, o mulţime de scopuri şi cam tot atâtea metode de exprimare şi manifestare. Nu există o 

definiţie concretă a comunicării însă se poate spune cel puţin că, comunicarea înseamnă transmiterea 

intenţionată a datelor, a informaţiei. Ce se înţelege prin comunicare: o provocare constantă pentru 

psihologia socială; o activitate; satisfacerea nevoilor personale; o legătură între oameni etc. 

Societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect să spunem că ea 

există în transmitere şi în comunicare. Este mai mult decât o legătură verbală între cuvinte precum 

comun, comunitate, comunicare. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în 
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comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Pentru a 

forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri, aspiraţii, cunoştinţe 

- o înţelegere comună – „acelaşi spirit” cum spun sociologii. Comunicarea este cea care asigură 

dispoziţii emoţionale şi intelectuale asemănătoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. 

Comunicarea se realizează pe trei niveluri: logic, para verbal, nonverbal. 

Dintre acestea, nivelul logic (deci cel al cuvintelor) reprezintă doar 7% din totalul actului de 

comunicare; 38% are loc la nivel paraverbal (ton, volum, viteza de rostire...) şi 55% la nivelul 

nonverbal (expresia facială, poziţia, mişcarea, îmbrăcămintea,etc.). Dacă între aceste niveluri nu sunt 

contradicţii, comunicarea poate fi eficace. Dacă însă între niveluri există contradicţii, mesajul transmis 

nu va avea efectul scontat. 

Tipuri de comunicare: 

 comunicarea intrapersonală - este comunicarea în şi către sine. 

 comunicarea interpersonală - este comunicarea între oameni. 

 comunicarea de grup - este comunicarea între membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii 

din grupuri cu alţi oameni. 

 comunicarea de masă - este comunicarea primită sau folosită de un număr mare de oameni. 
Scopul comunicării: să-i atenţionăm pe alţii; să-i informăm pe alţii; să explicăm ceva; să 

distrăm; să descriem; să convingem etc. 

Limbajul este codul cu care este transmisă informaţia, reprezintă unealta comunicării. În prima 

categorie întră limbajul. Este liantul între cel ce transmite informaţia, emiţător şi cel ce primeşte 

informaţia, receptor. Limbajul determină forma comunicării. El este de trei feluri: limbaj scris, verbal şi 

nonverbal. Judecata, şinele şi societatea nu sunt structuri discrete, ci procese de interacţiune personală 

şi interpersonală. Interacţiunea simbolică subliniază importanţa limbajului, ca mecanism fundamental 

în devenirea sinelui şi judecăţii. 

Personalitatea este ceea ce este propriu, caracteristic fiecărei persoane şi o distinge ca 

individualitate; felul propriu de a fi al cuiva. 

Comunicarea are o foarte mare influenţă asupra personalităţii deoarece în ziua de azi individul 

se defineşte în funcţie de ceilalţi, iar comportamentul reprezintă o construcţie a persoanei în 

interacţiunea cu ceilalţi. Interacţiunea atrage concomitent comunicare. Sinele se construieşte în 

interacţiune cu ceilalţi. În felul acesta, definirea unei situaţii nu este niciodată strict individuală, deşi 

apare astfel; în acelaşi timp, nici individul nu este doar o oglindă a celorlalţi, ci introduce note 

personale în orice evaluare şi răspuns. Cu cât se comunică mai mult cu atât cresc şansele de a se crea 

personalităţi puternice. Comunicarea este cheia individului spre societate şi integrarea în aceasta. Lipsa 

comunicării atrage o îndepărtare iminentă faţă de grup, echipă, societate etc. Dacă luăm în discuţie 

termenul de grup observăm că însăşi societatea din care facem parte este un grup. Grupul înseamnă 

reguli, reputaţie, ţel, muncă în echipă etc. Atâta timp cât există o bună comunicare există şi un 

randament maxim, însă dacă aceasta lipseşte se poate ajunge la disensiuni sau chiar mai rău. 

Funcţionarea unui grup mai mare se bazează pe reţeaua care conectează diferite părţi ale sale şi-i 

asigură coerenţa. Nuanţa pe care o introduce Blumer ar putea chiar surprinde: „o reţea sau o instituţie 

nu funcţionează în mod automat datorită unei dinamici interioare sau unui sistem de cerinţe; ea 

funcţionează pentru că persoanele aflate în diferite puncte fac ceva, iar ceea ce fac este rezultatul 

modului cum definesc situaţia în care sunt chemate să acţioneze". 

Arta de a comunica nu este un proces natural ori o abilitate cu care ne naştem. Noi învăţăm să 

comunicăm. De aceea trebuie să studiem ce învăţăm ca să putem folosi cunoştinţele noastre mai 

eficient. Orice comunicare implică creaţie şi schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt reprezentate 

prin „semne” şi „coduri”. Se pare că oamenii au o adevărată nevoie să „citească” înţelesul tuturor 

acţiunilor umane. Observarea şi înţelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienţi 

referitor la ce se întâmplă când comunicăm. Este o altă lectură a comunicării şi semnificaţiei sale legată 



108 
 

de data aceasta de procese sociale de adâncime, cum ar fi conservarea identităţii şi coeziunii, 

exercitarea funcţiei vitale de integrare socială, de menţinere şi consolidare a unui humus psihologic 

comun. în nici una dintre ipostazele sale majore, societate (comunitatea umană) nu poate exista fară 

comunicare; nici în cea de dobândire a unei experienţe comune (care presupune dialog) nici în cea de 

transmitere a zestrei culturale, nici în construirea acordului asupra unor probleme şi dezlegări; 

comunicarea semnifică mult mai mult decât schimbul şi răspândirea de informaţii; comunicarea crează 

şi menţine societate. Oamenii trăiesc organizaţi în grupuri deoarece sunt fiinţe sociale. 

Un grup social reprezintă un ansamblu de indivizi între care există relaţii bine definite şi în 

care fiecare individ are conştiinţa apartenenţei la grup. Membrii unui grup au o anumită structură, 

funcţionează după unele reguli prestabilite, au interese comune şi urmăresc realizarea unor scopuri 

specifice, bine delimitate. Metodele de investigaţie a grupului sunt puţine, iar acestea care există sunt, 

cele mai multe dintre ele, adaptări ale metodelor folosite în studierea personalităţii individului. 

Psihologia de grup este diferită de suma psihologiilor fiecărui individ ce îi aparţine, de aceea se simte 

nevoia unor modalităţi noi, specializate, proprii cunoaşterii grupurilor. Pentru ca un grup şcolar să 

ajungă al atingerea scopurilor, este necesar ca organizatorul şi conducătorul acestuia să aibă informaţii 

despre caracteristicile grupului, să cunoască deci psihologia sa. 

Lucrarea „Cunoaşterea şi activitatea grupurilor şcolare” elaborată de Mielu Zlate şi Camelia 

Zlate oferă şi ea o serie de metode şi tehnici de cercetare a grupurilor sociale, produse în psihologia 

de specialitate sau împrumutate şi adaptate de ştiinţele învecinate. Printre aceste metode se numără: 

autobiografia grupurilor, observaţia sistemică a grupurilor pe baza categoriilor informaţionale, 

tehnica sociometrică, determinarea personalităţii interpersonale, profilul psihologic al grupurilor. 

Profilul psihosocial al grupului 
Este o metodă de reprezentare grafică a rezultatelor unor măsurători făcute prin utilizarea 

diferitelor probe, fie pe un individ în parte, fie pe un eşantion de subiecţi. Cu ajutorul unor teste sau a 

altor modalităţi, se determină nivelul de dezvoltare al diferitelor capacităţi psihice globale ale 

individului şi a elementelor componente ale acestora, ca de exemplu: gândirea - rapiditatea, ritmul, 

flexibilitatea, creativitatea; atenţia - stabilitatea, concentrarea, volumul, distribuţia, mobilitatea; 

memoria - rapiditatea întipăririi, trăinicia păstrării, exactitatea, promptitudinea şi completitudinea 

reactualizării datelor memorate; alte capacităţi, precum: imaginaţia, afectivitatea, aptitudinile, 

motricitatea, temperamentul, caracterul. 

Fiecare caracteristică are în final o anumită valoarea. Dacă se aşează toate aceste valori pe 

verticală, iar apoi sunt unite printr-o linie, se obţine o figură asemănătoarea siluetei umane. Din acest 

motiv metoda este numită „profil psihologic”. Această metodă are menirea de a vizualiza performanţele 

obţinute de un individ, sau a unui grup la o serie de probe, având şi posibilitatea comparării rezultatelor 

obţinute de o persoană în diferite perioade de timp, sau a rezultatelor obţinute de diferiţi indivizi la 

acelaşi moment. Se pot remarca două puncte în profilul unui individ: puncte slabe - care necesită 

intervenţii educative, remedieri sau ameliorări şi puncte forte - elementele de sprijin în vederea 

desfăşurării unor comportamente eficiente. 

În realizarea profilului psihologic de grup este necesară urmarea etapelor: 

a) Pregătirea grupului în vederea aplicării chestionarului, care poate fi: 

- o pregătire de conţinut - în care se explică termenii dificili. 

- o pregătire tehnică (organizatorică), în care se repartizează foile de răspuns fiecărui individ 

chestionat şi instruirea grupului subiecţilor de a răspunde la fiecare întrebare, notând în dreptul 

fiecăreia numărul de puncte acordat. 

b) Aplicarea chestionarului 

Poate fi lucru individual sau dictarea fiecărei întrebări de către cercetător şi notarea răspunsului 

de către subiecţi. 

 



109 
 

c) Construirea profilului psihosocial al grupului 

Pe verticală sunt notate proprietăţile, iar pe orizontală cele cinci unităţi. În dreptul fiecărei 

proprietăţi se trec mediile rezultate de la toţi membrii grupului. Unind punctele, vom obţine profilul 

psihosocial al grupului. 

Realizarea acestui profil poate oferi informaţii despre grup, precum: indică orientarea generală 

(pozitivă şi negativă) a proprietăţilor grupului social. Dacă proprietăţile sunt prezente în mare şi foarte 

mare măsură, grupul este bine organizat şi structurat; dacă proprietăţile apar într-o mică sau foarte mică 

măsură, grupul este dezorganizat şi conflictual. Apar măsura şi gradul în care fiecare proprietate este 

dezvoltată în grup, indicând ce caracteristică trebuie îmbunătăţită. Arată cauzele probabile ale unei 

situaţii de grup şi unele efecte ce s-ar putea obţine. 

Profilul psihosocial al grupului este modalitatea prin care se poate realiza o bună cunoaştere a 

grupului, a caracteristicilor lui generale şi particulare. Cu ajutorul lui se pot lua decizii de ameliorare a 

unor probleme apărute între membrii grupului, rezolvarea acestora ducând la o creştere a eficienţei şi o 

mai uşoară atingere a obiectivelor comune. 
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CREATIVITATEA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR – 

O AVENTURĂ  A CUNOAȘTERII  ÎN CICLUL GIMNAZIAL 
 

Profesor DANIELA PAHOM  

Școala cu clasele I-VIII “Dan Barbilian” Constanța 

 

Motto: 

 „Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.” 

(John Dewey) 

 

A fi dascăl  este o profesie nobilă, de suflet. Este o călătorie în lumea misterioasă plină de 

aventuri palpitante ale copilăriei  atâtor  generații. Dascălul este un deschizător de drumuri şi un 

căutător al comorilor sufletului uman. Personalitatea cadrului didactic (învăţător, profesor), din orice 

perspectivă ar fi abordată, rămâne una din cele mai distincte, datorită  rolului atât de însemnat pe care îl 

are dascălul în viața copilului. 

Trecerea elevilor din ciclul primar  în ciclul gimnazial este o ”piatră de încercare“ pentru că 

elevul ia cunoștinţă de noile schimbări ce se impun,  atât la nivelul  conținutului  învațării, cât şi al 

contactului cu cadrele didactice. 

Parcursul școlar de la ciclul primar la cel gimnazial ridică  probleme deopotrivă elevilor, cât şi 

cadrelor didactice implicate în proces.  Este nevoie de o bună  comunicare între cadre didactice dintre  

cele două cicluri  privind: cunoașterea particularităților de vârstă, sisteme de evaluare, metode de  lucru 
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folosind  materialul auxiliar, cerințe ale programei și diferența de stil pedagogic dintre profesor si 

învățător. 

Creativitatea  elevilor din ciclul primar reprezintă o adevărată  aventură a cunoașterii în ciclul 

gimnazial. Metodele de predare - învățare – evaluare oferă o ocazie benefică  de organizare pedagogică 

a unei învățări temeinice, ușoare şi plăcute și în același timp şi cu un pronunțat caracter activ- 

participativ din partea elevilor, cu posibiliăți de cooperare şi de comunicare eficientă. 

Folosirea  sistematică a metodelor moderne, presupune desfășurarea unor relații de comunicare 

eficientă si constructive în cadrul cărora toți cei care iau parte la discuții, să obțină  beneficii în 

planurile cognitiv, afectiv-motivațional, atitudinal, social şi practic–aplicativ. Utilizarea metodelor 

moderne de predare–învațare-evaluare nu înseamnă o renunțare la metodele  tradiționale, ci să le 

actualize pe acestea cu mijloace moderne.  

Consider că cel mai important rol în stimularea creativității elevilor îl au profesorii. Condiția 

principală a dezvoltării creativității este ca profesorul să cunoască  metodele   eficiente de stimulare a 

creativității, să întrețină o atmosferă permisivă a unor relații care să nu exagereze nici prin autoritarism, 

nici prin laissez-faire. 

Atât la nivelul ciclului primar, cât şi la nivelul ciclului gimnazial, important este să încurajăm 

copiii să lucreze şi să gândească independent, să-și elaboreze propriile proiecte si să renunțe la ideea că 

în școală  orice activitate trebuie să fie dirijată și controlată de profesor. 

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 utilizând astfel 

la maximum resursele inconștientului. 

 

STRATEGII   DIDACTICE  INTERACTIVE   VALORIFICATE  ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL   PRIMAR    ŞI   GIMNAZIAL 

 

I. METODA   CUBULUI 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL  GIMNAZIAL 

 CLASA:  a  V-a 

 DISCIPLINA: PE  ARIPILE   CUVINTELOR  ( opţional) 

 ARIA  CURRICULARĂ:  LIMBĂ  ŞI  COMUNICARE 

 TEMA : “ AMINTIRI  DIN  COPILĂRIE”, de  Ion  Creangă 

     

   

    DESCRIE 

     Imaginaţi-vă  că vă aflaţi în 

grădina mătuşii Mărioara. 

- Ce personaje vedeţi? 

- Ce culori vedeţi? 

- Ce sunete auziţi? 

 

    COMPARĂ 

    Compară comportamentul tău 

cu cel al lui Nică. Ce ai fi făcut într-o 

asemenea situaţie? 

ASOCIAZĂ 

  Găsiţi  însuşiri următoarelor 

cuvinte: 

         cireşe…………… 

         vară…………….. 

         creangă…………. 

         cânepă………….. 

         nuia…………….. 

         mătuşă…………. 

ANALIZEAZĂ 

    Analizaţi  pericolele situaţiilor 

în care este pus Nică. Ce ar fi putut păţi 

băiatul? 
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ARGUMENTEAZĂ 

     Este sau nu vinovat Nică pentru 

stricarea plantaţiei de cânepă? De ce? 

 

APLICĂ 

    Dramatizaţi textul „Amintiri din 

copilărie”. 

II. METODA   PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE ( „THINKING   HATS”) 

CLASA:  a  II-a 

DISCIPLINA: PE  ARIPILE   CUVINTELOR ( OPŢIONAL) 

ARIA  CURRICULARĂ:  LIMBĂ  ŞI  COMUNICARE 

TEMA :  “ Căţeluşul  şchiop”, de  Elena  Farago 

Pe   catedră    am  şase   pălării   de  culori  diferite.  Pentru  fiecare   pălărie   voi   numi  câte  

un    copil   care  va  răspunde   cerinţei   de  sub  pălărie. 

1. Pălăria  albă  -   INFORMEAZĂ 

Ce  informaţii  avem  despre  “căţeluşul  şchiop”? Dar  despre  copii? 

Ce  informaţii  lipsesc  sau  nu  le  cunoaştem? 

Nu  ştim  care  a  fost  motivul   pentru  care  copilul  l-a  lovit  pe  căţeluş. 

Cum  putem  obţine  aceste  informaţii? 

Povestind  întâmplări  văzute  sau  transmise  despre  comportamentul  copiilor  şi  al  câinilor. 

2.Pălăria  roşie -  SPUNE  CE  SIMŢI! 

Uite   cum  privesc  eu  această  situaţie! 

Copilul  nu  a  ştiut  cum  să  se  joace  cu  căţelul, poate  l-a  tras  de  coadă  sau  l-a  fugărit, iar  el  s-a  

apărat  şi  l-a  muşcat. 

 Eu  sunt  foarte  supărată  pe  copil  şi-mi  pare  rău  că  acest  căţel  a  fost  lovit  cu  răutate  în  picior. 

Vă  imaginaţi  cât  a  suferit  căţelul? Este  cel  mai  rău  copil  cel  ce  repetă  fapta  lui. 

Voi  ce  credeţi   sau  ce-aţi  face? 

Copiii   răspund  la  întrebări.  

Chiar  la  noi  pe  stradă   sunt  câini  fără  stăpâni  şi  nimeni  nu  le  găseşte  un  adăpost. Voi  sunteţi  

de  acord  să  rămână  pe  stradă? Când  plouă  nu  au  unde  să  se adăpostească! 

3. Pălăria   verde -  GENEREAZĂ   IDEILE   NOI 

Oferă  soluţii,  idei. 

Putem  amenaja  un  adăpost  în  curtea  şcolii, pe  scara  blocului  sau  să  instalăm  cuşti  pentru  ei,  

unii  pot  fi  duşi  la  ţară  la  bunici. Putem  ruga  părinţii  să  ne  ajute să  scriem  o  scrisoare  

primarului. 

Ce  credeţi, putem  găsi  şi  alt    mod  de  rezolvare? 

4.Pălăria  galbenă -  ADUCE  BENEFICII 

Ce  se  va  spune  despre  noi   dacă  vom  face  ce-ai  spus? Eu  cred  că  părinţii   vor  fi  de  partea  

noastră  şi  vor  construi   chiar  ei  cuşti  pentru  câini. Vom  fi  apreciaţi   pentru  ideile  noastre.  

5.Pălăria  neagră -  ASPECTE  NEGATIVE 

Sunt  prea  mulţi  câini.  Câinii  ar   face  mizerie  şi  zgomot.  

Nu  toţi  oamenii  iubesc  animalele.  Ei  vor  fi  tot  liberi  şi  copiii   vor  fi  în pericol. Nu  se  respectă  

regulile  de  igienă. 

6. Pălăria  albastră  -  CLARIFICĂ 

Pune  o  întrebare  colegilor  tăi  să  verifici   dacă  au  înţeles   conţinutul   poeziei. 

7.Pălăria  albă  

Putem  să  tragem  o  concluzie? 

Câinii  trebuie  protejaţi  de  primărie  şi  de  oameni. Să  li  se  facă  adăposturi. 

- Ce  trebuie  să  facem  noi? 

- Să  scriem  o  scrisoare  primarului  sau  să-l  sunăm  la  telefon. 

- Ce  putem  reţine  din tot  ce  s-a  spus? 
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- Să  scriem  scrisoare  primarului? 

- Să  hotărâm   cine  o  va  duce  la  primărie. 

- Iar  noi  vom  continua  să-i  hrănim   şi  nu  vom  uita – “ Nu  loviţi  câinii!”,  “ Faceţi  

numai  fapte   bune!”. 

III. METODA   R.A.I. 
Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin 

întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor 

Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe 

de lecţie, institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la 

un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o 

prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o 

nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care 

nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta 

are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel 

care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în 

favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care 

nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, 

când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de 

către institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor 

– ancoră. 

    Pot fi sugerate următoarele întrebări: 

- Ce ştii despre ....................................? 

- Care sunt ideile principale ale lecţiei .................? 

- Despre ce ai învăţat în lecţia ........................? 

- Care este importanţa faptului că ...................? 

- Cum justifici faptul că .................................. ? 

- Care crezi că sunt consecinţele faptului ..................? 

- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată...................? 

- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .........................? 

- Cum consideri că ar fi mai avantajos să....... sau să...................? 

- Ce ţi s-a părut mai interesant...............................? 

-   De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat? 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât şi cu liceenii, 

solicitând în funcţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri complete. Întrebările 

pot să devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele. Metoda R.A.I. este adaptabilă 

oricărui tip de conţinut, putând fi folosită la istorie, biologie, geografie, matematică, literatură, limbi 

străine etc. 

Elevii sunt încântaţi de această metodă–joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 

modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 

competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin 

stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ–ameliorative şi nu în 

vederea sancţionării prin notă sau calificativ. 

Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. Exersează 

abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit 

răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator într-un domeniu, s-a dovedit în practică mult mai dificilă 

decât cea de a răspunde la o întrebare, deoarece presupunea o mai profundă cunoaştere şi înţelegere a 

materialului de studiat. 
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Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu 

uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea. 

Există un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată de 

faptul că nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă mingea 

îţi va fi sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia participanţilor 

trebuind să rămână permanent trează şi distributivă. 

Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o 

minge. Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi în 

finala câştigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfăşurându-se până la rămânerea în cursă a celui mai 

bine pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup care ar 

cădea ar distrage atenţia celorlalte grupuri. 

Institutorul supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au 

găsit soluţii. 

  CLASA: a II-a 

  DISCIPLINA: Limba  şi  literatura  română 

  ARIA  CURRICULARĂ: Limbă  şi  comunicare 

  CONŢINUTUL  ÎNVĂŢĂRII: Pastelul 

  TEMA  LECŢIEI: Toamna, de Octavian Goga 

 Cum  este  scris  textul? 

 Ce anotimp este  descris în  această  poezie? 

 Care  este  titlul  textului? 

 Care  este  numele  autorului? 

 Ce  este  toamna? 

 Ce mijloace  a  folosit  poetul pentru a  prezenta  acest  anotimp? 

 Ce este  bruma? 

 De  ce  este  asemănată  cu  un  văl? 

 Cum sunt  norii? 

 Cine  se  află  sub  greutatea  lor? 

 Ce sens  are  cuvântul  "podoabă"? 

 De ce poetul spune: "podoaba-i zdrenţuită", "tremura ... porumbul"? 

 Cum  este  înfaţişat  vântul? De ce? 

 Câte  rânduri  are  textul? 

 Cum  a  fost  scrisă  prima  literă  din  fiecare  rând? 

IV. TEHNICA  „ COMPLIMENTELOR” 

CLASA: a III-a 

DISCIPLINA: CONSILIERE  ŞI  ORIENTARE 

TEMA  LECŢIEI: STIMA  DE  SINE 

Cadrul  didactic   aşază  scaunele  într-un  cerc,  iar  “ receptorul”   complimentelor  se  află  în  

mijlocul  acestui   cerc.  Fiecare   dintre  persoanele  participante   trebuie  să  identifice   un  

compliment   sincer  şi  onest  despre  cel  aflat   în  centrul  cercului. Apoi, pe  rând, fiecare  va  înainta  

şi  îi  va  spune  acestuia  complimentul,  receptorul  complimentelor  trebuind  să  aibă   doar  una  

dintre  următoarele  reacţii: să  zâmbească  ori  să  le  adreseze  un  “mulţumesc”.  Cercul  

“complimentelor”  trebuie  practicat  până  ce  toţi  cursanţii  au  trecut  prin  ipostaza  de  receptor. 

   Exemple  de  complimente: 

   Eşti  un  coleg  foarte  bun! Mă  ajuţi  ori  de   câte ori  am  nevoie. 

   Eşti  foarte  inteligent! 

   Îmi face  plăcere  să  lucrez  cu  tine! 
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ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

OPȚIONAL PENTRU CLASA A III-A 

 
Învățătoare CARMEN-MARGARETA DONOSĂ  

Școala Gimnazială cu Structură Nr. 34 „ Mihai Viteazul”, Galați 

 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalității elevilor. Cu 

toate că a sporit și influența altor factori în procesul educației, profesorul își  păstrează numeroase 

prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalității elevilor, începând de la 

imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspirațiilor și idealurilor  lor de viață. 

În proiectarea acestui opțional am pornit de la ideea de art-terapie.| Art-terapia reprezintă 

folosirea  terapeutică a creației artistice pentru îmbunătățirea stării emoționale a persoanelor care au 

diferite dificultăți de viață sau a celor care își doresc dezvoltarea personală. Art-terapia folosește tehnici 

creative precum desenul, pictura, modelajul, teatrul, dansul, muzica sau marionetele, pentru a  ajuta 

fiecare persoană să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de anxietățile acumulate, de tensiuni și să 

faciliteze comunicarea și relaționarea.      

Art-terapia este un proces terapeutic benefic persoanelor de toate vârstele: copii, adolescenți, 

adulți și vârstnici, care pot întâmpina dificultăți fizice, emoționale, spirituale sau intelectuale. Tuturor 

acestor persoane art-terapia le va oferi sprijinul de care au nevoie. Însă, există și situații  în care art-

terapia este indicată în  mod special copiilor (preșcolari, școlari) cu dificultăți de comunicare, cu stima 

și respectul de sine reduse, cu probleme de integrare și adaptare în grădinițe și școli, cu randament 

școlar slab, tulburări de limbaj, hiperactivitate, timiditate, nervozitate exagerată, autism . 

Art-terapia se bazează pe recunoașterea faptului că gândurile și emoțiile fundamentale,  ce vin 

din inconștient, capătă expresie  mai degrabă în imagini decât în cuvinte. „Trebuie să te adresezi mai 

întâi sentimentelor – abia după aceea poate fi îmbunătățit comportamentul”( H. Ginott) 

     Nu există modalitate corectă sau greșită în exprimarea emoțiilor prin art-terapie. Nu trebuie să 

excelezi în pictură sau sculptură. Trebuie doar să te simți liber și să te exprimi liber. Și cine poate face 

asta mai bine decât copiii !… 

     Art-terapia învață copiii și oamenii mari deopotrivă, să se exprime, să dea frâu liber creativității. Fie 

că este art-terapie prin pictură, art-terapie prin modelaj, art-terapie prin joc, art-terapie prin teatru sau 

dans, copilul învață să devină el însuși, să se exprime liber, să devină încrezător în forțele sale proprii, 

să comunice și să relaționeze, într-un cuvânt, să fie un copil fericit. 
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     Art-terapia este o oportunitate pentru fiecare de a se exprima spontan și autentic, o experiență care 

în timp duce la împlinire personală, vindecare emoțională și profundă transformare. 

     Atelierul de art-terapie este locul în care copiii își exprimă emoțiile,  trăirile, temerile și dorințele. 

Rolul psihologului este acela de a modera și de a încuraja exprimarea liberă, spontană, într-o atmosferă 

degajată, în care copilul se simte în siguranță și protejat. 

 De ce povești? 

Am ales ca suport care să stimuleze creația, audiția unor povești. Acestea au un bogat conținut 

moral, prezintă modele pentru copii. Prin specificul lor, prin interpretarea artistică a actorilor, 

generează trăiri emoționale care se contopesc în convingeri, apoi în comportamente. Neavând criterii 

proprii de apreciere a actului moral, copiii de această vârstă caută în mod instinctiv modele sub a căror 

influență își reglează propriul lor comportament. Aria exemplelor cuprinde și personajele reale sau 

fictive ale creațiilor literare.  

Școlarii mici preferă narațiunea. Ei urmăresc cu interes conflictul dintre bine și rău în legende, 

povestiri și basme, unde aceste laturi sunt mai bine conturate. Acțiunea unor asemenea texte este 

purtată de personaje care, prin calitățile lor fizice și morale, pot avea o influență educativă de mare 

amploare asupra școlarilor mici. Pentru ei, personajul este un model de imitat sau, dimpotrivă, un 

exemplu rău pe care trebuie să îl respingă. Desigur ca acest lucru nu trebuie să ducă la clasificarea 

formala a pesonajelor, ignorând complexitatea lor a căror existență este marcată de lumini și umbre.  

Din povești, copiii află care sunt consecințele defectelor și calităților umane, care sunt efectele 

faptelor bune și rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferența între bine și rău, între 

minciună și adevăr, între lașitate și curaj, îi învață care sunt calitățile pozitive și care sunt defectele cele 

mai comune ale oamenilor.Trăind alături de personajul preferat întâmplările basmului, copilul învață 

despre lumea din jur, fără să fie el însuși pus în situații periculoase sau dificile. 

         Un alt avantaj major al poveștilor este acela că stimulează imaginația și fantezia copilului. 

Povestitorul folosește cuvinte pentru a descrie imagini pe care copilul nu le vede. De aici începe să 

funcționeze imaginația celui mic care este nevoit să construiască în minte peisaje, chipuri, situații. 

Nu trebuie să uităm nici de rolul benefic pe care poveștile îl au asupra afectivității unui copil. 

Frica, bucuria, iubirea sunt trăite de copil la intensitate maximă, fără ca el să fie pus în situații 

periculoase sau dificile. Există educatori care își fac griji în legătură cu emoțiile prea puternice 

provocate de personajele negative. Copiii mai sensibili poate ar fi bine să beneficieze de o variantă 

puțin “îndulcită” a poveștii, însă în rest, nu avem de ce să ne temem. Să nu uităm că la un moment dat 

copilul va trebui să țină piept lumii care nu este întotdeauna atât de frumoasă pe cât ne-am dori. 

Poveștile îl pregătesc pentru momentul în care se va confrunta cu situații neplăcute. Oricum, basmul îi 

transmite copilului că totul se va termina cu bine, la un moment dat, iar la această vârstă este bine să 

trăiască cu acest gând. 

 De ce audiții? 

 Pentru că urmăresc dezvoltarea capacităţii de a asculta şi  de a înţelege conţinutul poveştilor  

 De ce interdisciplinaritate? 

  Activităţile propuse vizează obiective de referinţă ale mai multor arii curriculare, elevii fiind 

puşi în situaţia de a aplica în situaţii noi cunoştinţe dobândite şi deprinderi formate în cadrul altor lecţii; 

 Tratarea interdisciplinară ne dă o imagine completă a lucrurilor privite izolat şi favorizează 

transferul orizontal al cunoştinţelor de la o disciplină la alta. 

 Scopul : dezvoltarea capacităţii de a asculta şi  de a înţelege conţinutul poveştilor şi 

valorificarea acestuia în spiritul conduitei morale (convingeri, atitudini, comportamente morale); 

ameliorarea şi îmbunătăţirea problemelor de comunicare, creşterea stimei şi respectului de sine, a 

randamentului şcolar, corectarea tulburărilor de limbaj, de hiperactivitate, timiditate sau nervozitate 

exagerată. 

Obiective: atingerea obiectivelor de referinţă vizate în activităţile pe discipline. 
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Activităţi de învăţare: 

-povestiri 

-dramatizări 

-joc de rol 

-jocuri muzicale  

-ghicitori muzicale  

-realizare de compoziţii inspirate din lumea poveştilor în tehnici variate (suflare, stropire, 

dactilopictură, ştampile) cu grupe de culori şi nonculori 

-exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formei spontane şi a formei elaborate 

-exerciţii de tăiere, decupare, lipire, asamblare a unor elemente din poveşti 

-exerciţii de confecţionare a personajelor din diferite materiale (hârtie, materiale textile şi din natură, 

plastilină) 

-colaje, machete 

-jocuri de mişcare 

 

 

Repere tematice :Poveştile  

 Capra cu trei iezi 

 Punguţa cu doi bani  

 Ursul păcălit de vulpe 

 Scufiţa roşie 

 Povestea porcului 

 Ivan Turbincă 

 Soacra cu trei nuror 

 Prinţul fericit,etc 

Repere in evaluare 

-înţelegerea conţinutului poveştilor; 

-stimularea creativităţii şi a cooperării în vederea realizării unor sarcini de grup pe teme din poveşti; 

-identificarea soluţiilor la situaţiile problemă date;  

-adecvarea comportamentului la valorile conduitei morale; 

-concretizarea în lucrările plastice ale elevilor a temelor din poveşti;  

-frumoasa lume a poveştilor reflectată în cântece, jocuri şi ghicitori muzicale;  

-joc şi mişcare cu teme din poveşti. 
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ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV – ÎNVĂȚARE INDIVIDUALIZATĂ 
 

Prof. înv. primar IONICA BOHĂLȚEANU  

Școala cu clasele I – VIII ”I. C. Brătianu” Constanța 

 

1.  „Societatea cunoaşterii” şi  „Noile Educaţii” 

Trăim  într-o  continuă schimbare, iar  fluxul informaţional care invadează societatea actuală, 

modificările pe care  omenirea e nevoită să le trăiască impun educaţiei să se modifice în toate                                 

componentele ei.  

Adaptarea individului la aceste schimbări este o provocare care are drept consecinţă creşterea 

rolului şi ponderii tehnologiilor de informatizare în educaţie. Realizată formal, nonformal sau informal, 

educaţia  trebuie să urmărească formarea omului de tip nou, uşor adaptabil la toate schimbările care 

apar, capabil de informare continuă. 

Societatea contemporană  nu poate fi cunoscută decât prin interpretări personale, variabile şi în 

mare măsură subiective, simbolice.  

Apare astfel necesitatea unor schimbări care urmăresc noi obiective şi noi conţinuturi generate 

de problematica lumii contemporane.  

 

1.1 Noile Educaţii şi competenţele secolului XXI 

„Noile educaţii”  sunt acele răspunsuri pe care dezvoltarea lumii contemporane o cere: 

 educaţia pentru un mediu sănătos(educaţie ecologică); 

 educaţia pentru sănătate; 

 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 

 educaţia pentru înţelegere, toleranţă şi întrajutorare; 

 educaţia interculturală pentru democraţie şi cooperare; 

 educaţia pentru o relaţie democratică internaţională – pentru pace; 

 educaţia pentru dezvoltarea creativităţii şi simţului artistic; 

 educaţia pentru timp liber. 

Urmărind această enumerare, realizăm că de fapt „noile educaţii” reprezintă noi conţinuturi 

specifice, raportabile la oricare dintre conţinuturile generale ale activităţii de formare – dezvoltare, 

intelectuală, morală, estetică, tehnologică, psihofizică a personalităţii umane. 

Învăţământul românesc este în plin proces de transformare în dorinţa lui de a fi pertinent şi 

modern, de a articula două condiţii fundamentale: adaptarea la specificul naţional şi concordanţa cu 

exigenţele viitorului.  

Cadrul didactic nu mai poate rămâne un simplu transmiţător de cunoştinţe sau un organizator al 

condiţiilor de asimilare informaţională. El este chemat să formeze la elevi competenţe participative, să 

dezvolte creativitatea şi iniţiativa, prin plasarea copiilor în centrul unor experienţe integrate de studiu, 

învăţare, trăire, comunicare şi evaluare. 

Acest „rol extins” implică provocarea şi crearea unor situaţii autentice de învăţare cu sens, în 

contextul generat de „Noile Educaţii”, în cadrul cărora elevul îşi conştiientizează demersurile de 

învăţare prin acţiune proprie: 

 prin descoperire; 

 prin intermediul operaţiilor de gândire(reflexivă: să observe, să compare, să strângă date, să 
abstractizeze, să sintetizeze informaţii; 

 prin acţiune(practică, expresivă/creativă); 

 algoritmică. 
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Trecerea de la cunoaşterea ca un ansamblu de cunoştinţe, informaţii, date, la cunoaşterea ca un 

ansamblu de competenţ ( a şti să faci/să acţionezi) determină o mutare de accent în educaţie, de la 

expunerea „ex-cathedra” la învăţarea prin experienţă/prin practică, de la transmiterea şi memorarea de 

informaţii(informare), la formarea de abilităţi, capacităţi, competenţe(formare). 

Apare astfel nevoia formării unor indivizi capabili să analizeze situaţiile concrete noi şi să 

răspundă adecvat utilizând capacităţi de gândire logică, de rezolvare de probleme, de gândire critică, de 

gândire divergentă etc. 

Devine imperios necesar formarea acelor deprinderi de învăţare continuă, capacităţi de adaptare 

la noile situaţii,  competenţe de genul: 

 Responsabilitate şi capacitate de adaptare; 

 Competenţe de comunicare; 

 Creativitate şi curiozitate intelectuală; 

 Gândire critică şi gândire sistemică; 

 Informaţii şi abilităţi media; 

 Capacităţi de colaborare şi interpersonale; 

 Abilitaţi de identificare, formulare şi soluţionare de probleme; 

 Auto–formare; 

 Responsabilitate socială. 

2. Proiectul – modalitate de „predare inteligentă” 

Proiectul este o modalitate de organizare a învăţării care permite 

parcurgerea unor activităţi de învăţare interdisciplinare şi transdisciplinare, centrate pe elevi, 

ancorate în probleme practice ale vieţii de zi cu zi. Este deosebit de util atunci când învăţătorul 

urmăreşte accentuarea caracterului practic / aplicativ al învăţării şi apropierea între discursul teoretic şi 

experienţa de viaţă a elevilor. 

     2.1.  Interdisciplinaritatea – inovaţie în organizarea conţinuturilor învăţării 

Existenţa cotidiană provoacă omul la o cunoaştere aproximativ globală, nu la cunoştinţe 

dispersate, de unde şi nevoia unui curriculum integrat, bazat pe viaţa reală - multidisciplinar, 

interdisciplinar şi transdisciplinar.  

Curriculum-ul bazat pe viaţa reală asigură educaţiei indici de calitate, între care Drake (1998) 

menţionează: 

- eliminarea suprapunerilor de concepte şi abilitaţi din diferite domenii; 

- sporirea relevanţei învăţării oferindu-i un context real; 

- asigurarea unei  imagini globale asupra realităţii; 

- dezvoltarea cunoştinţelor, capacităţilor cu un grad înalt de aplicabilitate; 

- sporirea autoîncrederii elevului, a motivaţiei învăţării, a cooperării cu ceilalţi; 

-  reducerea anxietăţii, a comportamentului disruptiv.  

În prezent, literatura de specialitate oferă trei modele de integrare: interdisciplinaritate, 

transdisciplinaritate şi multidisciplinaritate.  

Modelul interdisciplinar: conţinuturile a două sau mai multe discipline de studiu sunt organizate 

în interdependenţele lor tematice.  

Abordarea multidisciplinară: în acest caz, două sau mai multe discipline de studiu sunt complet 

restructurate în jurul aceloraşi teme sau subiecte tematice. Un asemenea demers este frecvent întâlnit în 

grădiniţe şi şcolile elementare care utilizează "centrele de învăţare" sau "centrele de interes”( 

alternativa educaţională "Step by Step").  

Integrarea transdisciplinară: reprezintă pe deplin o abordare curriculară holistică. Întreg 

programul de studiu este organizat fără a se ţine seama de materii sau discipline de studiu, dar acestea 

pot fi "izolate" în anumite secvenţe ale temei, dacă se impun anumite aprofundări.  

Acţiunea educaţională, unică prin esenţa şi finalitatea ei, se pretează la o abordare 
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interdisciplinară, cu condiţia ca valorificarea rezultatelor obţinute în interiorul diverselor discipline să 

se facă prin prisma finalităţii ei.  

2. 2. Învăţarea bazată pe proiecte - învăţare centrată pe elev  

În organizarea unui învăţământ centrat pe elev, profesorul devine un coparticipant alături de 

elevi la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 

În lecţiile centrate pe elev sunt dominante activităţile individuale şi în grupuri mici. Gibbs 

(1992) dă o definiţie utilă a învăţării centrate pe elev, afirmând că învăţarea centrată pe elev “oferă 

elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele 

de învăţare şi la ritmul de studiu”. Această perspectivă subliniază caracteristicile fundamentale ale 

învăţării centrate pe elev, promovând ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra 

învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la: ceea ce se învaţă, cum se învaţă şi de ce, când se 

învaţă. 

Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la 

clasă, se va pune  acent pe :  

 strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare(vizual, auditiv, 

practic) ; 

 diferenţierea instruirii(răspunsul optim al profesorului la nevoile elevului); 

 metode adecvate(SINELG, Diagrama QVL, Ciorchinele, Bulgărele de zăpadă, Cubul, 

Brainstorming, Portofoliul, Turul galeriei etc.) 

Predarea pe bază de proiecte reprezintă un model inovativ care implică în mod direct şi eficient 

elevii în procesul de învăţare. Avantajele esenţiale pe care le oferă acestă metodă în predarea unei 

unităţi de învăţare sunt: 

- accesul la materiale într-un mediu virtual;  

- favorizarea  dezvoltării unei gândiri transdisciplinare; 

- dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de a cerceta o temă dată; 

- exersarea lucrului  în echipă, a gândirii critice, a schimbului de idei; 

-  individualizarea învăţării; 

-  includerea unor strategii instrucţionale ce  responsabilizează;  

- facilitarea legăturii dintre  conţinut, obiective şi viaţa reală; 

- utilizarea unor tipuri de evaluări multiple şi continue;  

- coordonarea, organizarea şi facilitarea învăţării; 

-  autenticitatea învăţării prin valorificarea experienţelor anterioare. 

3.  „Delta – darul suprem al Dunării” – context de învăţare pentru viaţă 

Alegerea  acestui subiect  a reprezentat un prim pas în iniţierea unui proiect generat de 

problematica lumii contemporane: educaţie ecologică─educaţie durabilă, justificând formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor pe care copilul trebuie să şi le însuşească sau să le dovedească în mod natural. 

Explorând această  idee , care atingea prin conţinutul său diferite discipline,  învăţarea  a devenit 

interesantă şi stimulativă pentru elevi, fiind organizată pe centre de interes. 

 3.1. Formularea întrebării centrale. Planificarea 

Întrebarea „Cum învaţă copiii bunătatea de la natură?” a reprezentat pretextul începerii 

studiului. S-a dovedit a fi o idee oportună fiindcă s-a simţit disponibilitatea elevilor spre aprofundarea 

subiectului lansat, interesul şi implicarea lor fiind evidente. Discuţia purtată plecând de la cuvântul  

„bun”, de la sensurile sale proprii şi figurate, a fost fructuoasă, a incitat imaginaţia, analogiile 

realizate(om – natură), fiind remarcabile şi motivante. A fost o întrebare deschisă care reflecta o 

situaţie pe care elevii să o poată rezolva investigând. 

Atunci când am planificat proiectul am avut în vedere conţinuturile(interdisciplinare), 

selectarea conceptelor, a metodelor care vor facilita învăţarea pe parcursul activităţilor, a obiectivelor 

care trebuie atinse, a competenţelor ce vor fi formate sau dezvoltate. Am implicat şi elevii în această 
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etapă, pentru ca ei să poată simţi că proiectul le aparţine şi să îşi poată asuma responsabilitatea pentru 

reuşita lui. Am inventariat resursele materiale disponibile şi am deschis o listă cu materiale ce ne-ar 

mai fi de folos.  

Întreg procesul de planificare şi organizare s-a realizat conform structurii din figura 1.a. 

 

 
Figura 1.a  Planificarea proiectului 

 

Proiectul tematic despre Delta Dunării a oferit o serie de activităţi care au reprezentat o bază 

solidă pentru învăţarea armonizată acoperind o paletă largă de interese: ştiinţifice( fluviul Dunărea, 

păsări, mamifere, reptile şi batracieni, insecte, peşti,  plante etc.), literare, artistice, logico–

matematice, sociale(obiceiuri şi tradiţii). 

Elevii au descoperit caracteristicile deltei, au stâns date despre  înfăţişarea ei, au surprins 

specificul elementelor ce compun acest mediu, satisfăcându-şi curiozitatea intelectuală, au căutat pe 

internet informaţii suplimentare, imagini, filmuleţe, au comunicat  bucurându-se de rezonanţa acestui 

ţinut în literatură, pictură, au întocmit statistici, măsurători, grafice, comparaţii, au scris în jurnale, au 

întocmit liste de cuvinte specifice acestei zone, au  interpretat roluri inspirate din acest univers al 

apelor, adică au învăţat din bunătatea acestui colţ din natură... 

Toate acestea s-au realizat prin studiu individual sau în echipă, în cadrul activităţilor planificate,  cu 

sprijinul meu şi susţinuţi de părinţi. Proiectul a motivat necesitatea cunoaşterii „bunătăţii” Deltei Dunării, 

finalizându-se cu următoarele „produse”: 

 Portofolii(cu date , imagini , filmuleţe despre Delta Dunării); 

 Prezentări PowerPoint(cu aspecte din activităţile întreprinse); 

 Expozitii cu diverse lucrări  specifice temei;   

 Sceneta:“Fantezie: Lizuca, Patrocle şi… delta” 

 Revistei clasei  “ Brătienii şi  Delta Dunării” 

3.2. Agenda de lucru. Monitorizarea. Evaluarea proiectului 

Pentru o bună organizare am stabilit anumite termene limită ce au vizat diferite etape ale proiectului 

(“Graficul de timp”). Pentru ca elevii să nu piardă din vedere întrebarea esenţială şi astfel să se îndepărteze de la 

tema centrală au fost puse la dispoziţie fişe de monitorizare precum şi criterii clare de evaluare, cunoscute şi 

negociate cu elevii(ce vizau: evaluarea efortului, a gradului de colaborare, a comportamentului, a competenţelor 

vizate, a abilităţilor exersate, a prezentării multimedia etc.). Au fost coordonaţi şi susţinuţi prin punerea la 

dispoziţie a unor  foi cu indicaţii, fişe de aplicaţii, de colectare a datelor, ghiduri de asistenţă şi fişe tehnice(de 

Unde suntem 

acum? 
Situaţia curentă 

Acţiune –„ Paşii proiectului” 

Ce vom face pentru a atinge 

obiectivele? 

Unde 

vrem să 

fim? 

Viziune; Obiective 
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realizare a unei descrieri, de realizare a unei argumentări, de formulare a unor întrebări, de întocmire a jurnalului 

de lucru, de explorare a unei teme noi etc.). 

La îndemână ne-a fost şi planul strategic din figura 1.b. 

 

 
Figura 1.b  Plan strategic 

 

Am oferit timp pentru reflecţie, atât asupra procesului pe care l-au parcurs elevii,cât şi asupra 

produsului rezultat. Dând răgaz reflecţiei(fie în formă scrisă, individual: jurnal de învăţare, fie oral, în 

grup), elevii au avut ocazia să sintetizeze cele învăţate. 

S-au moderat discuţii în care ei 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 

investigaţiei lor etc. 

Centralizând datele din fişele de evaluare se poate observa în figura 2.a că activitatea elevilor a 

fost foarte bună şi bună, aceştia străduindu-se să îndeplinească sarcinile cât mai bine. 

 
Figura 2.a  Implicarea elevilor în proiect 
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Cocluzionez că realizarea proiectului „Delta – darul suprem al Dunării” a oferit elevilor posibilitatea de a 

învăţa într-un mod atractiv, folosind şi tehnologia informatizată. Şi-au exersat abilităţile, punându-şi în evidenţă 

punctele tari, automotivându-se în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos, protejând mediul. 
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NECESITATEA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE  
 

Prof. înv. primar ELENA BABAŞCU  

Şcoala “Nicolae Tonitza” Constanţa 

 

Trăim într-o perioadă cu multe schimbări. Unii oameni o văd ca pe una de confuzie, anxietate şi 

de pierdere a controlului, alţii o văd destul de clară, o perioadă provocatoare cu oportunităţi de afaceri 

multiple. Aceste persoane  sunt empatice, adaptabile, conştiente de propriile emoţii, încrezătoare, 

optimiste, deschise, se comportă ca lideri creativi şi  ştiu să se apere în faţa  stresului.  

 Copiii din ziua de azi îşi petrec mai mult timp singuri, în faţa ecranului, fiind privaţi de a  crea 

relaţii interpersonale. Astfel ei sunt expuşi unor riscuri foarte mari  devin agresivi, depresivi, temători, 

îşi pun în pericol sănătatea. Factorii de risc în apariţia bolilor sunt emoţiile distructive şi relaţiile toxice. 

Şcolii îi revine rolul de a practica educaţia emoţională, primând formarea trăsăturilor inteligenţei 

emoţionale: conştiinţa de sine, administrarea emoţiilor distructive, empatia, dar şi capacitatea de a 

asculta, de a rezolva conflictele şi de a lucra în grup, bineînţeles  în strânsă legătură cu familia, 

comunitatea.  

Inteligenţa emoţională este “ abilitatea de a percepe şi exprima, de a asimila emoţii în gândire, 

de a înţelege prin prisma emoţiilor şi de a  regla emoţiile proprii  şi ale 

altora”.(Mayer,Salovey,Caruso,2000)(3) 

   Finalitatea ei constă în atingerea ţelurilor noastre, cu un minim de conflicte inter- şi 

intrapersonale. Are trei componente: cunoaşterea propriilor emoţii, gestionarea acestora şi înţelegerea 

şi luarea în considerare a emoţiilor celorlalţi. Înţelegerea şi  luarea în considerare a emoţiilor celor din 

jur presupun trei elemente: ascultarea activă, educarea răbdării, abilitatea de a înţelege corect limbajul 

corpului, şi abilitatea de a distinge diferitele emoţii  ale unei persoane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inteligenţa emoţională constă în câteva elemente  bine definite: 

Cunoaşterea emoţiilor personale este abilitatea de a-ţi cunoaşte preferinţele, resursele interne şi 

de a avea încredere în propriile intuiţii. Acest lucru include:        

- Conştiinţa emoţională(modul în care îţi recunoşti propriile emoţii şi impactul lor asupra ta şi 

asupra mediului); 

-  Evaluarea proprie presupune să îţi cunoşti limitele, resursele; 

http://www97.intel.com.roprojectdesign/Design/ProjectsInAction/
http://www.elearning.ro/
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- Încrederea de sine constă în exprimarea clară a nevoilor şi dorinţelor, formularea corectă a 

scopurilor;  

- Controlul emoţiilor se referă la capacitatea noastră de a  alege modalitatea prin care ne vom 

exprima într-o situaţie, de a şti cum să facem faţă stresului şi frustărilor, să fim flexibili şi să ne 

adaptăm schimbării.  

Motivarea personală presupune dezvoltarea unui simţ de autoevaluare şi încredere pentru 

obţinerea ţelurilor ce includ angajament, iniţiativă, optimism. 

Empatia se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi, pe abilitatea de a citi 

informaţiile primite pe cale nonverbală. Stilul empatic de personalitate constă în capacitatea de 

transpunere în psihologia  altei persoane sau de proiecţie atitudinal-afectivă combinată cu perceperea 

realităţii din perspectiva acelei persoane. Experienţa afectivă îmbinată cu flexibilitatea în plan cognitiv  

aparţine  persoanelor înalt empatice. Aceste persoane  sunt altruiste, generoase, tind să acorde ajutor 

altor persoane, au un comportament prosocial bine conturat, sunt bine adaptate social şi puţin anxioase. 

S. Marcus(1997)  defineşte  empatia ca fiind "un fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor şi 

acţiunilor celuilalt, dobândit prin transpunerea psihologică a eului într-un model obiectiv de 

comportament uman, permiţând înţelegerea modului în care celălalt interpretează lumea".(4) 

Abilitatea socială se referă la: - munca în grup, organizarea grupului,  abilitatea liderului de a 

iniţia şi coordona efortul membrilor grupului; - comunicare- gestionarea conflictului- talent de 

mediator; - asertivitate; - analiza socială- capacitatea de a detecta ceea ce se află în spatele 

sentimentelor, motivelor şi grijilor personale. Arta de a conduce -inteligenţa socială, constă în 

recunoaşterea sentimentelor celorlalţi şi în capacitatea de a face rapide legături cu ei.  

Comunicarea     →   Cheia  →  SOCIETATE 

Lipsa  comunicării atrage o îndepărtare iminentă  faţă  de  grup, echipă,  societate. Societatea  

din  care  facem  parte  este  un  grup. Grupul  înseamnă reguli, reputaţie, ţel, muncă în echipă. 

Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea  de a rezolva  conflictele de comunicare. Cu cât se 

comunică mai mult cu atât cresc şansele de a se crea personalităţi  puternice. “Asertivitatea este  

rezultatul  unui  set  de  atitudini  şi comportamente  învăţate  care  au  ca şi consecinţă pe termen 

lung: îmbunătăţirea  relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor 

personale, formarea unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii 

responsabile, dezvoltarea abilităţilor de management al conflictelor “ (Rakos, 1991).(3)  

În orice întâlnire au loc schimburi, contagiunea emoţională fiind o parte mai subtilă a acestora, 

noi recreem în noi dispoziţia persoanei de lângă noi. Transferul are loc de la cel mai puternic către 

celălalt. J. Kacioppo, psihofiziolog, spune că există un "dans", o sincronicitate a transmisiei 

emoţionale. Sincronicitatea apare între persoane care au raporturi emoţionale foarte puternice: 

partenerii unui cuplu,  profesori - studenţi, orator - mulţime. Copiii şi părinţii trebuie instruiţi: ei învaţă 

să reducă folosirea remarcilor negative, ameninţările, ordinele şi să le folosească pe cele pozitive, să 

aplice pedepse nonfizice pentru disciplinare. Comportamentul prosocial include acţiuni ce trebuie  

încurajate. La baza acestuia se află capacitatea de a simţi şi empatie, compasiune .  

În activităţile zilnice, învăţătorul trebuie să acţioneze în direcţia cultivării capacităţii de 

stăpânire a manifestărilor emoţionale primare explozive ale copiilor. Trebuie să rezolve cazurile de 

întârziere sau deviere afectivă a unora, lipsa coparticipării  afective  a  altora, iar în procesul predării 

trebuie să îşi pună întrebarea cum poate face ca programa să aibă semnificaţie la nivel emoţional pentru 

elevi(conţinutul interesant, metode active). Nedezvoltarea emoţiilor şi sentimentelor intelectuale, 

insuccesele şcolare duc la apariţia negativismului. 

Oricine e pregătit şi doreşte să-şi ridice nivelul de Inteligenţă Emoţională, poate. Ştiut fiind 

faptul că o experienţă implică o reacţie emoţională, nu trebuie decât să ştii: să remarci emoţiile, să le 

simţi, să ştii ce transmite ea  şi să o  dezvolţi şi să urmăreşti un nou fir al acţiunii. Goleman susţine că 

orice om îşi poate ridica gradul de inteligenţă emoţională "cultura emoţională" prin educaţie şi exerciţii, 
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dar unele componente ale inteligenţei emoţionale sunt însuşiri de personalitate şi deci nu se pot 

modifica. În timp ce intelectul ne ajută să facem calcule sau să procesăm informaţii, inteligenţa 

emoţională(EQ) ne permite să fim mai creativi şi să ne folosim emoţiile pentru a ne rezolva 

problemele. 

Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii(2) 

1.Exprimă-te! 

Se scriu pe tablă nume de emoţii. Elevii primesc pungi şi fâşii de hârtie. Explicăm că uneori 

avem sentimente pe care nu le spunem, deci ne ascundem sentimentele, la fel cum ascundem ceva în 

pungă. Elevii vor avea de scris  pe fâşia de hârtie o astfel de emoţie şi să o introducă în pungă. Li se va 

cere să spună emoţii pe care nu le ascund şi le spun altora, apoi să le  scrie pe exteriorul pungii. Vor da 

exemple de emoţii pozitive şi emoţii negative. Se discută apoi efectele negative ale emoţiilor ascunse, 

şi efectele împărtăşirii emoţiilor.   

2.Ce se ascunde în interior? 

Elevii vor recunoaşte efectele etichetării asupra relaţiilor. 

Avem nevoie de 6 cutii de conserve goale, fără etichete, etichete cu nume frumoase. Se lipesc  

etichetele confecţionate pe cutii, se arată copiilor  şi se citesc. Copiii vor licita conservele. Se scrie 

preţul pe cutie. Se schimbă etichetele alternând cele atrăgătoare “Fulgii de ciocolată ai lui Petre” cu 

cele dezirabile “Gogonelele lui Marius”, se pun primele sub fiecare cutie. Apoi se citesc. Se 

organizează o altă licitaţie şi o altă etichetă de altă culoare cu alt preţ. Urmează discuţiile- Uneori 

etichetăm oamenii ca şi cutiile, ”prost”, ”amabil”, fără a şti cum sunt ei de fapt.Concluzia -Etichetele 

nu ne spun multe, ne pot influenţa opinia despre cineva, şi că ele fac rău.    

Lecţiile emoţionale  din copilărie modelează circuitele emoţionale, făcându-ne mai adaptabili-

inadaptabili la bazele inteligenţei emoţionale.  În copilărie se pun pietrele de temelie în formarea 

obiceiurilor emoţionale ce  pun stăpânire vieţii. Ele  trebuie întărite nu doar la şcoală  prin jocuri, ci şi 

în familie, în comunitate, ele trebuie testate, exersate şi  în provocările vieţii. Realizând acest lucru, noi 

adulţii vom ajuta copiii să fie mai buni, să înveţe mai bine, dobândind  aceste aptitudini, datoria noastră 

este de a încerca să inoculăm acest “vaccin  pe viaţă”, al inteligenţei emoţionale. 
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MODALITĂȚI DE EVALUARE LA DISCIPLINA OPȚIONAL 

”DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ” 

 

                                                                                      Prof. CRISTINA STANCIU  

                                                     Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru”, Constanța 

 

 Schimbările de esenţă din învăţământul românesc lansează multiple provocări în conceperea 

unor noi conţinuturi, strategii, în acord cu orizontul de aşteptare al elevilor. În faţa educatorilor se află 

mereu grupuri, colectivităţi omogene sau eterogene, cu diferite aptitudini, calităţi intelectuale sau 

disponibilităţi afective.  Arta învăţătorilor şi a profesorilor este de a descoperi talente, de a stimula 

interesul pentru domenii de studiu, de a identifica motivaţii, 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, actualul plan-cadru permite, 

prin intermediul disciplinelor opţionale, flexibilitatea aplicării, a adaptării unor trasee curriculare 

alternative.  

  CE ESTE OPȚIONALUL ȘCOLAR? 

 Opţionalul şcolar reprezintă ansamblul experienţelor de învăţare prin care instituţia şcolară 

asigură realizarea idealului educaţional şi a finalităţilor învăţământului. A fost elaborat pentru a 

sintetiza ansamblul de aşteptări exprimate de şcoală faţă de un tânăr capabil să răspundă cerinţelor unor 

relaţii în schimbare. 

 Se urmăreşte astfel: 

 dezvoltarea capacităţii de gândire critică şi divergentă; 
 utilizarea în diferite situaţii concrete a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite; 
 motivaţia şi disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbare; 
 asumarea unor valori şi atitudini personale. 

 În acest context, opţionalul şcolar oferă un cadru coerent şi flexibil, în care cooperarea şi 

competiţia, gândirea interdependentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile social-pozitive 

constituie dimensiuni definitorii. 

             CUM EVALUĂM? 

Ocuparea unui loc într-un profil sau formă de învăţământ sau într-un loc de muncă al 

domeniului de activitate social – utilă în conformitate cu competenţa profesională, este asigurată în 

principal de componenta procesului de învăţământ numită evaluare.  

 Calitatea 

  Valoarea  

  Eficienţa evaluării implică: 

1. pricepere; 

2. corectitudine; 

3.  obiectivitate şi responsabilitate din partea profesorilor examinatori; 
4. eliminarea subiectivităţii în aprecierea celor examinaţi. 

În acest scop, învăţătorii, ca toate cadrele didactice, au menirea de a identifica şi de a stimula 

potenţele creatoare ale elevilor, deoarece aşa cum bine se spunea într-o cugetare din literatura 

americană: ”Munca învăţătorului are efect asupra eternităţii şi nu se poate spune niciodată unde se 

opreşte influenţa sa.” 

Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei – inventivitate, fantezie, imaginaţie, 

căutări pasionate, elan spre aventură şi cunoaştere,  putem hotărî, în urma consultării cu elevii şi 

părinţii lor, să promovăm unele discipline opţionale cât mai atractive pentru copii. 

Un astfel de model de disciplină opţională este şi cea cu titlul   «Din lumea celor care nu 

cuvântă». 
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Pentru realizarea acestei teme atât de complexe, se poate apela la modelul «infuziei», care 

presupune formularea unor obiective comune mai multor obiecte de studiu cuprinse în planul de 

învăţământ.  

 Tema aleasă ar putea solicita cunoştinţe din cadrul mai multor arii curriculare: arte, tehnologii, 

limbă şi comunicare, matematică, ştiinţe ale naturii. 

Finalitatea acestei discipline opţionale o reprezintă crearea, până la sfârşitul anului şcolar, a 

unei reviste care să cuprindă în paginile ei, rodul muncii elevilor pe parcursul anului în cadrul orelor de 

opţional.  

Confecţionarea unor astfel de reviste presupune aplicarea în practică, în mod creator, util şi 

plăcut, a cunoştinţelor dobândite la diferite obiecte de studiu, încurajând conlucrarea elevilor în 

activităţi dintre cele mai interesante, atractive şi folositoare. 

În paginile revistei se vor regăsi: 

 versuri create de copii având ca suport informaţiile aflate din orele de opţional; 

 jocuri matematice şi de comunicare; 

 rebusuri realizate tot de elevi; 

 diferite jocuri cum ar fi puzzle-uri, 

 animale realizate din hârtie prin tehnica Origami și Tangram; 

 informaţii interesante despre animale şi plantele studiate; 

 imagini cu aceste plante şi animale, colaje; 

 poezii sau legende despre animalele şi plantele studiate: 

 desene care să ilustreze diferite poezii studiate; 

 benzi desenate creeate de elevi. 

  Pe lângă această evaluare finală (reprezentată de realizarea revistei), pe parcursul orelor de 

opţional am folosit mai multe modalităţi de evaluare şi autoevaluare: 

a) „notarea reciprocă” – folosind metoda „Turul galeriei”  

TEMA : CĂLUŢII DE MARE 

b) autoevaluare: TEMA: LALEAUA PESTRIŢĂ 

c) probleme practice: ORIGAMI şi TANGRAM sau diferite materiale din natură. 

MODALITATE DE EVALUARE LA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  

„MISTERELE ADÂNCURILOR” 

a) Peşti 
b) Căluţi de mare 
c) Scoici 

d) Delfini 

1) Extragerea unui jeton (patru viețuitoare marine); organizarea pe grupe; 

2) Efectuarea unor operații matematice; 
3) Ordonarea rezultatelor într-un șir crescător; Numerele ordonate au corespondent o literă: 

peşte, căluţ, scoică, delfin. 

4) Identificarea a trei cuvinte care încep cu primele două litere ale cuvântului cheie descoperit 

anterior (exemplu: pepene, pescar, perie) 

5)  Ordonarea cuvântului în scopul alcătuirii unei propoziții; Exemplu: Am desenat un peşte cu 

acuarele noi. 

    6) Audierea poveștii  ”Perla” (alt sens al cuvântului); 

    7) Realizarea unui colaj folosind imagini cu viețuitoare; 

  În realizarea obiectivelor, cadrul didactic pune suflet, evaluarea trebuie să fie “corectă”, dar 

“stimulativă”, bazată pe interesul şi participarea efectivă la realizarea activităţilor de învăţare.  

În plus şi de maximă importanţă pentru o evaluare pertinentă este nevoie de cadre didactice 

sufletiste, cu multă dragoste de profesie şi copii, dispuse pentru voluntariat, în condiţiile în care 



127 
 

realizarea unui opţional necesită un volum mai mare de pregătire, iar modul de recompensare nu 

prevede diferenţieri în evaluare. 

Se  întăreşte astfel ideea că actul educaţional fiind o componentă a politicii educaţionale, 

vizează schimbarea mentalităţii şi asumarea responsabilităţii în cunoştinţă de cauză. Elevii, cu mai 

multă personalitate în ziua de astăzi, au nevoie de modele reale, care pot fi şi dascălii lor, dacă aceştia 

ştiu să o facă.   

Disciplinele opţionale ar trebui realizate, în primul rând, de dascălii în adevăratul sens al 

cuvântului, pasionaţi şi cu deschidere spre nou.  

Numai aşa se va putea ca: 

 piedicile să fie înlăturate; 

  greutăţile să nu mai fie scuze; 

  recompensele să fie suficiente; 

 învăţământul vocaţional să  aibă răsunet în fiecare zi.  
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O  ZI ÎN GRĂDINIȚA STEP BY STEP 
 

                                                      Profesor educator ALINA CONSTANTIN  

Grădinița PP Neghiniță Constanța  

 

Pornind de la idea  că  “nimic nu este ușor în această lume  şi fiecare lucru îşi are importanţa 

lui“, în misiunea de dascăl avem în vedere realizarea unor demersuri creative care să contribuie la 

sporirea eficienţei învăţării  bazată pe sporirea gradului de implicare activă şi creativă a copilului, 

menită să înlesnească cunoaşterea prin participarea directă la construirea cunoaşterii. 

Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, profesorul Ioan 

Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. 

Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” (1990, p. 12) În procesul 

instructiv-educativ este necesară schimbarea poziţiei faţă de copil. El trebuie considerat drept un 

patricipant activ şi creativ la propria formare. Trebuie luate în consideraţie progresele semnificative pe 

care le-a făcut în această perioadă plină de transformări sociale, economice, culturale. Elevii culeg 

informaţii din tot mai multe surse şi cât mai variate. Şcoala trebuie să ţină pasul cu noul, actualizând 

atât cunoştinţele cât şi metodele , sad ea frau liber creativitatii lor. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influenţează 

comportamentul de învăţare al elevului. Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase 

între profesor şi elevi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigenţă şi 

înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată în activitate. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea copiilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă neautoritară, 

promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, pozitivă  si apreciind ideile bune ale elevilor şi 

neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru 

schimbul de informaţii. Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de 
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fiecare dată întrebările elevilor cu interes, respectă opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea 

elevilor că pot emite idei valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de 

evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării propriilor capacităţi si creativitati .  

Calitatea şi creativitatea în procesul instructiv- educativ pot fi  reprezentate  şi de  sistemul/ 

metoda alternativa de educaţie şi anume Step by Step, acesta conducând la dezvoltarea personală a 

copilului prin demersul creativ al cadrului didactic . 

Step by Step este o metodă alternativă de educaţie a copiilor de la naştere până în adolescenţă 

bazată pe datele psihologiei ştiinţifice a dezvoltării copilului.  Metoda s-a consolidat şi verificat în peste 

30 de ani de aplicare şi funcţionează în peste 26 de ţări. Elaborarea metodei şi licenţa ei aparţine 

Children Resource International din Washington – SUA. 

În România programul Step by Step a debutat în 1994, sub numele de Head Start, la iniţiativa 

Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă. Din 1995 programul a luat numele de Step by Step (“Pas 

cu Pas” - în limba engleză), nume de licenţă pentru toate ţările din Europa de est în care se aplică.   

Programul Step by Step susţine necesitatea creării unui model educaţional care să facă elevul 

conştient că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent. De asemenea, el pune accent pe colaborarea 

şcolii cu familiile elevilor, pe implicarea părinţilor acestora în conceperea şi organizarea activităţilor 

din şcoală. 

La baza activităţilor didactice se află munca în grupuri, scopurile acestor activităţi fiind de a-i 

învăţa pe copii să îşi dezvolte un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, să coopereze, să se respecte unii 

pe alţii şi să se integreze în comunitatea elevilor. Modalităţile de lucru pe grupuri alternează atât 

datorită modului de dispunere a mobilierului, cât si metodelor aplicate, care cer organizarea elevilor în 

formaţii de lucru de diferite mărimi. 

Metodologia didactică utilizată este activizantă în primul rând datorită faptului că vizează 

abordarea individualizată a elevilor clasei, ţinând cont de nivelul de dezvoltare al fiecăruia. O 

modalitate eficientă de individualizare a învăţării este organizarea centrelor de activitate care să 

răspundă intereselor şi nevoilor elevilor. Fiecare centru de activitate include activităţi pe mai multe 

niveluri şi cu materiale diferite, organizate logic, funcţie de cerinţele şi stilurile individuale de 

învăţare.Exemple de centre de activitate: de alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, de arte, 

de teatru şi jocuri etc. 

Activităţile de învăţare ale elevilor sunt bazate pe cercetare, pe asocierea informaţiilor noi cu 

cele asimilate şi a materialelor noi cu cele pe care le cunosc deja. Cu ocazia activităţilor desfăşurate în 

centrele de activitate, organizate în conformitate cu obiective comune prestabilite, elevii au ocazia să-şi 

dezvolte deprinderi, să împărtăşească din experienţa celorlalţi, să-şi consolideze cunoştinţele, într-un 

climat pozitiv şi într-o atmosferă de încredere. 

Educaţia tradiţională este concepută ca o artă de-a conduce copilul spre asimilarea normelor 

societăţii civilizate prin reproducerea sistemului socio-cultural existent. Implicit, pedagogia tradiţională 

considera că la o anumită vârstă copiii vor trebui să acumuleze o anume calitate şi cantitate de 

cunoştinţe şi să poată asimila anumite comportamente, să-şi dezvolte creativitatea.  

În sens modern, educaţia se bazează pe achiziţiile psihologiei dezvoltării copilului şi vizează 

cultivarea tuturor calităţilor potenţiale ale acestuia. Cercetările contemporane privind dezvoltarea ne 

spun că persoane diferite se dezvoltă în ritmuri diferite şi că există perioade critice individualizate de 

dezvoltare.  

Copilul învaţă prin descoperire în interacţiunea sa cu mediul. Interacţiunea cu mediul şi 

motivaţia explorării este cultivată de pedagog. Metodele şi mijloacele de explorare şi cunoaştere ale 

copilului sunt individuale, adesea neaşteptate, originale.                    

Educaţia este individualizată, copilul merge spre cunoaşterea lumii înconjurătoare şi 

identificarea comportamentelor utile, pe căi personale, în ritm propriu. Performanţa într-un domeniu de 

dezvoltare este în acest caz, de comparat doar cu celelalte aspecte ale dezvoltării copilului şi cu propria 
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performanţă sau abilitate anterioară, nu cu un standard extern.  Comparaţia cu el însuşi în 

performanţele anterioare o face atât copilul cât şi pedagogul, aceasta fiind una din motivaţiile 

descoperirii şi progresului individual. În plus copilul descoperă efectele şi mijloacele colaborării şi 

negocierii cu semenii în locul unei competiţii pe criterii standard impuse de adulţi. 

Scenariul unei zile de grădiniţă la nivelul I ( 3 -5 ani) aşa cum îl văd eu după noul Curriculum, 

în alternativa Step by Step, urmăreşte dezvoltarea personală şi creativă a copilului. 

Copiii vin la grădiniţă între ora 8-8,30.Este perioada în care educatoarea îi primeşte, comunică 

cu fiecare dintre ei în funcţie de dispoziţia copilului pentru comunicare, dar şi de intenţia educatoarei 

de a-l atrage pe copil spre activităţi în legătură cu o anumită temă. Este momentul salutului:„Ce rochiţă 

frumoasă ai astăzi Andreea! E cumva o ocazie specială?”…„Mă bucur că azi eşti mai vesel ca ieri, 

Mihai!”…„Ţi-a îngheţat năsucul! E frig afară? Iarna  este mai frig şi va fi mai frig săptămâna 

următoare !”…„Bravo Cara ! Azi ai salutat foarte frumos colegii, când ai intrat în sala de grupă!”…„ 

Bună dimineaţa căciulă, căci stăpânul n-are gură”.  

Toate aceste scurte comunicări reprezintă mesaje educative pozitive pe care copiii le primesc 

încă de la intrarea pe uşa sălii de grupă. 

Urmează pregătirea pentru micul dejun, cu întreruperea altor activităţi şi spălatul pe mâini. 

Toate acestea sub atenta supraveghere a educatoarei. Este ceea ce în planificare apare sub denumirea de  

Rutine si Tranzitii.   

Dar tot în această perioadă copiii pot desfăşura şi Jocuri si activitati liber alese , în funcţie de 

centrele de interes deschise de educatoare în săptămâna sau ziua respectivă. Copiii îşi aleg materialele, 

partenerii de joc, educatoarea având rolul de a interveni doar atunci când copiii solicită acest lucru sau 

când nu pot rezolva un diferend apărut spontan. Întotdeauna în aceste situaţii, trebuie ascultate părerile 

ambelor părţi, chiar dacă educatoarea a văzut ceea ce s-a întâmplat între copii. 

Ora 8,30-9. Copiii servesc micul dejun. E momentul în care educatoarea îi însoţeşte pe copii la masă, le 

acordă sprijin, le dă sfaturi, îi laudă sau îi ceartă pentru un anumit comportament, le corectează 

comportamentele sau obiceiurile proaste, ş.a.m.d. –  rutina                                        

Ora 9 – 11. Urmează perioada în care se desfăşoară alături de jocuri şi activităţi liber alese, de 

activiăţtile de dezvoltare personală, ceea ce numim acum activităţi pe domenii experenţiale. 

Este perioada când copiii se reîntorc la jocurile şi activităţile întrerupte de ora mesei, acest aspect având 

un rol deosebit în educarea lor: un lucru început, trebuie finalizat; doar aşa copiii vor trăi satisfacţia lucrului 

bine făcut! Se fac analize pe rezultatele obţinute, se poartă discuţii individuale cu copiii, se fac încurajări. 

Toate într-un climat de bună-voie, calm şi vorbă domoală. Întotdeauna o educatoare agitată, va agita şi copiii, 

un ton ridicat care să acopere gălăgia lor, va spori ţipetele acestora! Activităţile pe domenii experienţiale sunt 

activităţi în care e de preferat,( dar nu obligatoriu!) să atragem cât mai mulţi copii sau chiar toată grupa. Dar 

dacă la ora când dorim să atragem copiii în această activitate, unul dintre ei are plăcerea să deseneze, pentru că 

lui îi place în mod deosebit să deseneze, îl vom lăsa să facă acest lucru, pentru că pe parcurs, e foarte posibil să 

fie mai atras de ceea ce face educatoarea şi colegii lui, decât de ceea ce face el! Nu insistăm, nu-i obligăm, nu 

facem „lecţii”! E o chestiune de tact pedagogic, de cunoaştere a copilului şi de pliere pe nevoile de moment ale 

acestuia.Educatoarea poate alege să desfăşoare activităţile sub forma unei activităţi trans-disciplinare sau pe 

categorii de activităţi, la această vârstă desfăşurând maximum 2 activităţi zilnic.Dacă veţi alege varianta unei 

activităţi trans-disciplinare, pe care eu personal le agreez. În măsura în care timpul le permite, copiii pot trece 

la alte activităţi care le fac plăcere. Apoi se revine la tranziţii şi rutine, pentru că se apropie momentul servirii 

mesei de prânz. 

Ora 12-12,30. Activitatea de servire a mesei de prânz, continuă cu activitatea de pregătire a copiilor 

pentru perioada de relaxare şi odihnă. Copiii sunt încurajaţi, învăţaţi să se dezbrace/îmbrace singuri, cei mai 

mici sunt ajutaţi şi sprijiniţi. Este momentul activităţilor de dezvoltare personală, dar şi al rutinelor. 

Odată cu deşteptarea copiilor, reintră în scenă Rutinele si Activitatile de dezvoltare personala.  
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Ora 15,30-17. Copiii se aşază la măsuţe sau se grupează în funcţie de activităţile propuse de educatoare: 

unii vor desena, alţii vor colora, alţii vor construi sau vor modela.Câţiva vor vrea să asculte o poveste. 

Educatoarea le va pune la îndemână imaginile citite în perioada de dimineaţă şi copiii vor vorbi despre ele. 

Alţii se vor juca de-a „iepuraşii” întâlniţi în pădure, vor cânta sau vor repeta poezia învăţată ieri. Este perioada 

Activitatilor recuperatorii , a activitatilor recreative si a celor de dezvoltare a aptitudinilor individuale . 

Educatoarea va fi în permanenţă alături de copii, sprijinindu-i în activităţile individuale sau de grup alese. 

Ora 17-17,30. Copiii încep rând pe rând să plece, împăcaţi că a mai trecut o zi în care d-na lor 

educatoare i-a lăudat pentru ce au desenat sau au modelat. Salutul de plecare este la fel de important ca şi cel 

de sosire! 

 În cadrul activităţilor de dezvoltare personală, personal realizez  şi câte un joc, exerciţiu  creativ cum ar 

fi : 

Pata de cerneală – preşcolarilor le sunt prezentate pe o coală  mai multe pete de cerneală. Fiecare 

trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de cerneală.  

Realizarea unor poveşti—pornind  de la câteva cuvinte date (de ex;barcă, copil, pasta de dinţi, baston, 

secure), se cere alcătuirea unei poveşti. 

Finaluri de poveşti – educatoarea  începe o poveste, după care se opreşte şi invită preşcolarii să 

continue povestea într-un mod original. 

Întrebuinţări neobişnuite- preşcolarii sunt invitaţi să găsească cât mai multe întrebuinţări 

neobişnuite pentru  o umbrelă, un bec, o panglică verde, o cordeluţă, un con de brad, o riglă, o scoica 

etc. 

Cât mai multe titluri – preşcolarii trebuie să găsească cât mai multe titluri pentru un desen. 

Realizarea  de rime  - preşcolarii trebuie să compună  rime, după  structuri date – oul 

roşu/pentru moşu’ /oul galben/pentru Carmen sau  Cot –cot -cot,  cot –cot -cot/ Fac şi eu ce pot/ Cot-

codac, cot-codac,/ Puii să-i împac. “Raza lunii, jucăușă/Mi-a-nchis ochii la ……../Cum era cam 

somnoroasă/Am uitat s-o duc în…/Și-a rămas ca până-n zori/Să  viseze printre …/Atunci o să-i 

scuture/Genele un … “ 

Compunerea de ghicitori -,,Cine toarce pe cuptor/Toata iarna sfor, sfor, sfor, /Iar micuții șoricei/ 

Joacă hora-n jurul ei.”Umblă vara prin pădure,/După fragi și după mure/și se vaită de zor/Mai tot 

timpul mor, mor,mor.”  

Poeziile pentru copii îi încântă  și îi atrag pe aceștia prin muzicalitatea versurilor, prin 

conciziunea cu care redau fapte,idei, tablouri sau sentimente. Poeziile sunt folosite in grădiniță pentru 

stimularea creativității, a capacitații de comunicare corecta, fluenta, expresivă. Aduc argument in 

susținerea acestei idei activitatea de memorizare cu tema ,,Zdreanță’’. Un număr destul de mare de 

copii s-au antrenat în acest exercițiu creativ, relatând fapte rele, dar si fapte bune, Zdreanță fiind pe 

rând câine rău, hoț, neascultător, dar și viteaz, curajos, harnic, prietenos. Unii copii au creat  și ghicitori 

despre câini. 

Povestirile -o altă modalitate, dar nu cea din urmă - oferă reale posibilități de stimulare a 

capacităților creatoare. Astfel , în povestea ,,Pățania iepurașului neascultător’’ copiii au  avut ca sarcină 

să creeze începutul cu ajutorul ilustrațiilor iar finalul verbal, doar pe baza interpretării faptelor, pe baza 

cunoștințelor și experiențelor de-o viață, să găsească titlul potrivit. Variantele create de copii au 

oglindit imaginația creatoare a acestora, au oferit informații cu privire la cunoștințele pe care le au 

copiii despre viețuitoarele pădurii, despre relațiile dintre acestea, dar si asupra unor trăsături psihice și 

morale ale copiilor-gândire promptă, bine organizată, capacitate de comunicare monologată și 

dialogată, exprimare fluentă, expresivă, dar și inițiativă, curaj, spontaneitate etc. 

Lecturile după imagini au fost  folosite ca un mijloc de cunoastere si dezvoltare a limbajului, un 

cadru prielnic de exersare a creativității.  Lucrul acesta a fost posibil prin antrenarea copiilor în 

interpretarea datelor oferite de imagini, in valorificarea reprezentărilor etc. Elementele de creativitate 

au fost realizate, mai ales, cu ajutorul întrebarilor problemă. De exemplu, în lectura după imagini ,,La 



131 
 

cules’’, s-au folosit întrebările Vorbiti despre ce nu redă tabloul – culesul legumelor.După ce cunoașteți 

că oamenii au muncit mult la cules? De ce trebuie culese toamna toate fructele și legumele? Realizați o 

ghicitoare despre acest anotimp.  

     Munca desfăsurată cu preşcolarii mi-a confirmat ideea că stimularea creativității nu trebuie să 

fie făcută sporadic, doar pentru unele activități si că nu toți copiii sunt creativi în egală măsură. Pe 

viitor mi-am propus să organizez pentru copiii cu disponibilități creative evidente un cerc de 

creativitate intitulat ,,Mici şi creativi’’ 

             Marele psiholog G. Berger afirma: ,, Specificul lumii noastre este că se schimbă din ce în ce 

mai repede şi că ne pune în prezenţa unor situaţii originale, neprevăzute, ba chiar indispensabile. 

Trebuie deci să-i pregătim pe copiii noştri să fie inventivi şi să dea în acelaşi timp dovadă de curajul 

necesar ca să ia iniţiativă şi să aibă gândirea necesară descoperirii unor soluţii noi “. (G. Berger : ,, 

Omul modern şi educaţia sa ”, Editura Pedagogică, 1973). 
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O MODALITATE DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII SCRISE 

LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR 

(considerente metodice) 
 

Prof. DOINA MOROŞAN 

Şcoala cu cls.I-VIII, Nr.4, Vatra Dornei, jud.Suceava 

 

Exprimarea corectă, orală şi scrisă, constituie unul din instrumentele de bază ale muncii cu 

cartea, fără de care nu poate fi concepută întreaga evoluţie viitoare a elevilor. 

Elevii care reuşesc să se exprime cu uşurinţă încă din clasele mici prezintă garanţii aproape 

sigure de reuşită şcolară, la toate disciplinele de învăţământ. Dimpotrivă, o bună parte din elevii 

predispuşi eşecului şcolar, în special în clasele mici, sunt proveniţi din rândul celor cu exprimare 

greoaie, al celor care nu reuşesc să participe la actul comunicării, să verbalizeze observaţiile, gândurile, 

sentimentele lor, în mod liber. (Ioan Şerdean, “Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul 

primar”) 

Date fiind implicaţiile unei exprimări corecte, clare, în propoziţii dezvoltate, expresive, este 

deosebit de important rolul pe care-l au cadrele didactice din ciclul primar în formarea la elevi a acestei 

competenţe încă din clasa I. 

http://www.didactic.ro/
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Construirea corectă a propoziţiilor şi frazelor este unul din aspectele   scrierii care pot fi 

deosebit de dificile pentru unii elevi, şi mai ales pentru cei cu dificultăţi de învăţare. Mulţi dintre 

aceştia trebuie să beneficieze de îndrumări directe, sistematice care să le formeze abilităţile de 

exprimare corectă, în propoziţii şi fraze.  

Un mod de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte exprimarea scrisă este folosirea exerciţiilor de 

combinare a cuvintelor la nivelul propoziţiilor şi al frazelor (Bruce Saddler and Kristie Asaro-

Saddler, metoda sentence-combining). Sunt exerciţii şi tehnici prin care elevul este ajutat să descopere 

cum să formuleze o propoziţie dezvoltată din nişte propoziţii simple, respectiv cum să combine aceste 

propoziţii dezvoltate în fragmente logice, clare, coerente.  

Am preluat această metodă dintr-un material scris în limba engleză, am adaptat-o 

particularităţilor limbii române apoi, pentru că mi s-a părut interesantă, am aplicat-o la clasa de elevi. 

În scurt timp am constatat efectele pozitive ale acestei metode. 

Combinarea cuvintelor în cadrul unei propoziţii presupune manevre practice structurate şi 

rescrierea esenţialului sau a nucleului unor propoziţii în forme variate şi mai mature din punct de 

vedere sintactic. 

De exemplu, elevii care de obicei creează propoziţii scurte, simple, cum ar fi "Băiatul era scund. 

Băiatul avea părul galben." pot învăţa cum să schimbe aceste propoziţii în altele mai complexe sintactic 

şi mai interesante cum ar fi "Băiatul scund avea părul blond." sau ”Băiatul blond era scund." (în funcţie 

de ce element doreşte autorul să sublinieze), prin practicarea tehnicilor de combinare a cuvintelot în 

cadrul propoziţiilor.  

Exemple de astfel de exerciţii: 

1. Combinaţi următoarele propoziţii simple în propoziţii dezvoltate sau fraze. Scrieţi aceste 

propoziţii rezultate.     

Propoziţiile simple Propoziţia dezvoltată rezultată 

  Prăjitura a fost delicioasă.       

  Prăjitura a fost cu ciocolată. 

 Prăjitura cu ciocolată a fost delicioasă. 

sau: 

 Prăjitura  delicioasă a fost cea cu 

ciocolată.                                     

 Iarna este plictisitoare. 

 Iarna este lungă. 

 Iarna lungă este plictisitoare. 

 Fata privea pe fereastră. 

 Ea părea tristă. 

 

 Fata care privea pe fereastră părea tristă. 

 sau: 

 Fata cea tristă privea pe fereastră. 

 

2. Combinaţi seturile de propoziţii. Ordonaţi-le logic într-un fragment. Evitaţi repetarea 

supărătoare a cuvintelor. Scrieţi fragmentul obţinut. Daţi-i un titlu potrivit. 

Propoziţiile simple Fragmentul rezultat 

 Pământul se scutura. 

 Pământul tremura. 

 Muntele era lângă oraş. 

 Muntele era înalt. 

 Muntele a început să fumege. 

 

Vulcanul 

     Pământul tremura şi se scutura. 

Muntele înalt din apropierea oraşului a 

început să fumege. 

 

 Oamenii locuiau în oraş. 

 Oamenii au auzit un zgomot. 

 Oamenii s-au speriat. 

 

 

     Oamenii din oraş au auzit un zgomot 

puternic. Ei s-au speriat. 
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 Zgomotul era puternic. 

 Zgomotul a zguduit casele lor. 

 Zgomotul a zguduit mobila lor. 

 

     Zgomotul puternic a zguduit casele şi 

mobila. 

La polul opus, combinarea cuvintelor la nivelul propoziţiilor poate ajuta pe elevii care 

formulează propoziţii prea lungi sau neclare să simplifice propoziţiile până la nucleele lor (propoziţii 

simple) şi apoi să le recombine în forme sintactice coerente şi clare. Prin acest procedeu elevii pot 

învăţa să descifreze şi să concentreze acele propoziţii care sunt prea complicate, astfel încât cititorul să 

le înţeleagă cu uşurinţă. 

După cum se observă, pentru a putea aplica la clasă tehnica combinării cuvintelor, am creat 

exerciţii specifice. Dar cea mai bună sursă a creării acestor exerciţii a fost chiar scrierea propriilor mei 

elevi. Utilizarea propriilor lor creaţii îi angajează pe elevi exact la nivelul lor de înţelegere şi, în plus, 

oferă soluţiile la problemele cu care ei se confruntă într-o anumită problemă. Pentru a descoperi ce 

anume trebuie să corectez, am analizat un eşantion din scrierea elevilor mei şi mi-am notat greşelile 

tipice întâlnite:  

a) unii elevi se exprimă în propoziţii scurte, fragmentate, incomplete; 

b) alţii formulează propoziţii legate între ele prin serii de şi, sau;  

c) multe din propoziţiile alcătuite încep în acelaşi mod; 
d) unele cuvinte sunt repetate în mod supărător. 

În cazul în care mai mulţi elevi sau chiar toată clasa a întâmpinat o aceeaşi problemă, activitatea 

de remediere am aplicat-o la nivelul grupului respectiv. 

În completarea exerciţiilor sugerate de greşelile întâlnite în caietele elevilor am creat exerciţii 

având ca surse literatura beletristică, literatura ştiinţifică, unele articole din reviste şi ziare. Multe din 

aceste surse au venit cu informaţii noi despre un concept deja învăţat sau au contribuit la consolidarea 

unor cunoştinţe însuşite. Aşadar, prin exerciţiile propuse am realizat cu elevii şi alte obiective, cum 

sunt însuşirea unor noi cunoştinţe sau consolidare altora însuşite deja,  toate acestea în paralel cu 

exersarea scrisului. Alte surse utile au fost activităţile pe care le-am desfăşurat cu clasa, evenimentele 

şcolare sau cele din viaţa elevilor mei, interesele şi preocupările lor.  

Forma în care sunt prezentate propoziţiile este foarte importantă, de aceea am acordat o atenţie 

deosebită acestui aspect. Cel mai bun mod de configurare a exerciţiilor, pentru început, este acela în 

care prima este propoziţia pe care o considerăm principală, urmată de una sau mai multe propoziţii. 

Următorul exerciţiu este un exemplu în acest sens: 

Propoziţia 1 sau propoziţia principală:      Pasărea a zburat. 

               Propoziţia 2:                                              Pasărea era albă. 

               Combinaţii:                                               Pasărea albă a zburat.   sau  

                                                                   Alba pasăre a zburat. 

 

Mai târziu, elevii vor fi capabili să identifice singuri propoziţia principală, sesizând, de 

exemplu, relaţia cauză-efect, ca în exemplul următor: 

• Poziţionează corect cuvintele din paranteze după propoziţia potrivită. Scrie fraza obţinută.  

De exemplu:                    Sunt foarte obosit.  

                                        M-am dus la culcare.              

                                        (PENTRU CĂ ...) 

Fraza obţinută: M-am dus la culcare pentru că sunt foarte obosit. 

 

Cuvintele sau frazele care urmează a fi incluse în propoziţia principală pot fi subliniate. Acestea 

servesc drept "cuvinte indiciu."  
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De exemplu:                    1.  Florile erau brumate. 

                                                        2. Florile erau vestejite. 

Acest exemplu ar putea duce la o combinaţie  precum: 

                                                        Florile vestejite erau brumate. 

                          Sau:        Vestejitele flori erau brumate. 

Am atras atenţia elevilor că informaţiile care se repetă în prima şi a doua propoziţie trebuie 

eliminate şi doar cuvântul subliniat trebuie inclus în noua combinaţie.  

Ulterior, elevii au decis ce cuvinte din a doua propoziţie sunt suficient de importante pentru a fi 

incluse în prima şi să rezulte combinaţia. 

De exemplu:                   Veveriţa s-a urcat în copac. 

                                                      Copacul era înalt. 

Elevii au înţeles că termenul "înalt" din a doua propoziţie oferă informaţii noi şi ar trebui să fie 

inclus în noua combinaţie, rezultând următoarele: 

                                                       Veveriţa s-a urcat într-un copac înalt. 

Astfel de exerciţii au determinat pe elevi să gândească, să judece şi să decidă cu privire la 

utilizarea limbii într-un mod precis. 

Mai târziu, am sporit complexitatea acestor exerciţii şi am creat sarcini cu trei sau mai multe 

propoziţii simple sau principale pentru a fi combinate.  

De exemplu:                     Hamsterul era mic. 

                                                         Hamsterul avea blană. 

                                                         Hamsterul era gri. 

                                                         Hamsterul trăia într-o cuşcă. 

Una din combinaţiile ce s-au creat cu acest set de  propoziţii a fost: 

Cel care trăia într-o cuşcă era un hamster mic, cu blana gri. 

Apoi, prin dirijarea conversaţiei cu elevii, aceştia au observat că expresia „cu blana gri” poate fi 

înlocuită cu expresia „cu blana cenuşie” sau cu „cenuşiu”, combinaţiile rezultate fiind mai expresive. 

Am trecut astfel către etapa în care elevii au început să-şi aleagă cuvintele cu mai multă grijă, 

pe baza indiciului că unele cuvinte şi expresii sunt mai plăcute auzului şi creează imagini artistice 

deosebite. Propoziţiile au fost modelate şi pentru a se îmbunătăţi aspectul stilistic. În timpul acestui 

proces ne-am concentrat atenţia asupra dezvoltării creativităţii, a obţinerii unor propoziţii încărcate de 

sens, de mesaj 

Mai mult, am arătat că, în timpul combinării propoziţiilor, elevii pot muta cuvinte, pot elimina 

sau pot adăuga cuvinte sau părţi de propoziţie pentru ca propoziţia rezultată să sune mai bine, aşa după 

cum procedează scriitorii adevăraţi. În unele cazuri am încercuit acele cuvinte care se găsesc în ambele 

propoziţii şi am arătat modul în care informaţiile redundante au fost eliminate.  

Am explicat că o asemenea activitate îi ajută pe scriitori să creeze propoziţii mai interesante, 

care să le placă cititorilor, chiar şi scriitorii buni rearanjează adesea ce au scris, adăugând sau eliminând 

părţi din propoziţiile lor, pentru a le face să sune cât mai bine. Le-am precizat că soluţiile exerciţiilor 

reprezintă mai mult decât un singur răspuns, iar pentru asta am scris la tablă combinaţiile diferite pe 

care le-au creat elevii şi, împreună cu ei, am explicat de ce unele dintre acele combinaţii sunt mai bune 

decât altele. 

Odată ce elevii au înţeles combinarea la nivelul propoziţiei cu ajutorul seturilor de propoziţii 

simple, am trecut la combinarea propoziţiilor în cadrul paragrafelor. Aceasta presupune aranjarea unor 

propoziţii individuale într-un tot coerent. 

Pentru aceasta, am oferit elevilor exemple de paragrafe în cadrul cărora propoziţiile pot fi 

revizuite şi recombinate pentru a le îmbunătăţi claritatea, dar şi forma. De exemplu, în cadrul unui 

paragraf ce conţine o serie de propoziţii scurte, acestea pot fi modelate. 
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Iată o mostră:                    Era o zi de primăvară. 

                                                         Era o zi cu soare . 

                                                         Fata a mers în grădină. 

                                                         Fata a cules ghiocei. 

                                          Ghioceii sunt pentru mama. 

O modalitate de a combina aceste propoziţii ar putea fi: 

Într-o zi însorită de primăvară, fata a mers în grădină, de unde a cules ghiocei pentru mama 

sa. 

Alte paragrafe pot primi în plus propoziţii atributive sau apoziţii pentru a se obţine o exprimare 

mai sofisticată, descriptivă. Propoziţiile pot fi modelate şi pentru a se îmbunătăţi aspectul stilistic. În 

timpul acestui proces mi-am concentrat atenţia asupra dezvoltării creativităţii şi a obţinerii unor 

propoziţii încărcate de sens, de mesaj. 

Deoarece tehnica pe care am descris-o presupune respectarea normelor sintactico-morfologice, 

cu timpul, practicând această tehnică, elevii şi-au putut verifica singuri corectitudinea, claritatea şi 

expresivitatea celor formulate. Aşadar, elevii şi-au însuşit un instrument eficient de autoverificare şi 

autocorectare. 
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Ortografia cuprinde norme ale scrierii corecte, norme fixate după anumite principii sau criterii 

şi deosebite prin obiectul lor (părţi din cuvinte, grupuri mici de cuvinte care fac corp comun în vorbire) 

de regulile de punctuaţie, care condiţionează alte aspecte ale corectitudinii scrierii. 

Ortografia stabileşte corectitudinea formală a domeniilor celor mai întinse ale scrierii, supunând 

normelor ei folosirea sistemului de semne grafice adoptat, relaţiile scrierii cu sistemul, cu structura şi 

cu normele limbii literare, în primul rând cu pronunţia, dar şi situaţii de scriere fără legătură cu 

realitatea fonetică. 

Ortoepia este ansamblul normelor de pronunţare corectă, fixate în exprimarea literară. 

Normele ortografice sunt restricţii impuse scrierii, spre a-i da unitate şi stabilitate şi spre a-i 

mări eficacitatea funcţională. Ele hotărăsc, potrivit cu principiile adoptate, ce forme grafice sunt 

considerate corecte şi resping, direct sau indirect, alte posibilităţi de scriere ale aceluiaşi fapt, dar 

socotite incorecte din punct de vedere al principiilor directoare. Limba nu poate funcţiona decât dacă 

sistemul ei este normal. Respectarea normelor ortografice asigură eficacitatea funcţională a comunicării 

prin scris. 
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Normele ortoepice sunt norme fonetice ale uzului literar pretenţios al limbii. Ele stabilesc 

corectitudinea formală a pronunţării cuvintelor ca unităşi lexical, a pronunţării cuvintelor ca unităţi 

lexical, a pronunţării formelor flexionare, uneori a pronunţării unor cuvinte legate de vorbire. După 

natura obiectului lor, ele implică sau nu şi referiri la compartimente ale limbii din afara foneticii: la 

morfologie, la formarea cuvintelor ori la sintaxă. 

Între normele ortografice şi în normele ortoepice, există raporturi de concordanţă sau 

discordanţă, iar o parte din fiecare categorie de norme nu are legătură cu categoria cealaltă. 

Caracteristică pentru scrierea şi pronunţarea limbii române este concordanţa dintre normele ortografice 

şi cele ortoepice. Discordanţa provine în general din lipsa de corespondenţă între litere şi sunete. 

Ortografia are un domeniu specific în care scrierea este reglementată fără legătură cu felul pronunţării. 

Nu corespund unor diferenţe de pronunţare situaţii de poligrafie (x-cs, gz, â-î, c-k), scrierea cu iniţială 

majusculă (Vulcan, vulcan), folosirea cratimei în cuvinte în mod obligatoriu conjuncte (s-a dus), 

împrumuturile şi numele proprii străine, neadaptate fonetic şi ortografic (Bordeaux). 

Ortografia are şi ea un domeniu specific în care normele de pronunţare nu sunt redate de 

ortoepie. De exemplu: lipsa unor semne speciale pentru vocale şi semivocale, valorile lui x înainte de 

litere care notează vocale, marcarea accentului în scris numai atunci când diferenţiază cuvinte şi forme 

gramaticale. 

Scrierea este deci o copie aproximativă a limbii vorbite, pe care o reprezintă cu ajutorul unor 

semne convenţionale. Aspectul formal al corectitudinii scrierii face obiectul reglementărilor ortografice 

şi ale punctuaţiei. 

Studiul ortografiei urmăreşte, în mod treptat, învăţarea normelor, regulilor şi principiilor care 

previn scrierea greşită şi inestetică. Elevii află despre corespondenţa generală dintre litere şi sunete, 

potrivit sistemului  ortografic al limbii române, despre corespondenţa dintre pronunţie şi scriere, cu 

excepţiile cunoscute. Ei dobândesc treptat instrumente de lucru menite să le regleze scrisul. 

Cunoaşterea şi respectarea normelor  şi regulilor oferă posibilitatea de a exprima corect ideile, iar 

cititorul să poată înţelege mai uşor cele citite. 

La studirea sunetelor, trebuie depistate şi eventualele greşeli de pronunţie ale elevilor, 

stabilindu-se cauzele lor. Dacă asemenea situaţii există, pe lângă procedeele intuitive, sunt justificate 

reguli ortoepice care să fie aplicate în pronunţie. Educarea pronunţiei este posibilă şi necesară în 

cazurile de rostire semicultă sau neîngrijită. Sunt necesare, cu unele rezerve, şi regulile ce fixează 

forma grafică a cuvintelor în divergenţă cu norma ortoepică sau care nu au legătură cu felul pronunţării. 

Există o corelaţie strânsă între pronunţarea corectă a cuvintelor şi perceperea lor auditivă şi 

imaginea vizuală a unor simboluri şi semne. Asigurarea unei pronunţii corecte duce la o corelaţie 

perfectă între cele două aspecte. Elevul care se exprimă corect şi clar poate folosi această calitate ca 

mijloc de a se autocontrola în activitatea de scriere. 

Punctuaţia este un sistem de semne convenţionale care au rolul de a despărţi unităţile sintactice 

după raporturile stabilite între părţi de propoziţie, propoziţii şi fraze, corespunzător cu pauzele şi cu 

intonaţia din vorbire. 

O comunicare verbală nu capătă înţeles dacă nu se stabilesc anumite raporturi logice şi 

gramaticale între cuvintele, grupurile de cuvinte, propoziţiile şi frazele care o compun. 

Dar pentru că scrisul reprezintă în general o aproximare a vorbirii, semnele de punctuaţie 

reflectă realităţile cu inconsecvenţe şi limite. De exemplu, nu orice pauză în vorbire este notată în 

scriere, iar nuanţele intonaţiei exclamative rămân nereprezentate grafic. Acelaşi semn poate apărea şi 

cu alte funcţii. 

În ciuda inconsecvenţelor şi a limitelor, scrierea nu poate da expresie corespunzătoare 

complexităţii gândirii, stărilor sufleteşti şi manifestărilor de voinţă fără o punctuaţie riguroasă. 

Folosirea greşită a punctuaţiei sau citirea unui text, fără a se ţine seama de normele de punctuaţie, 

denaturează sensul ideilor exprimate. 
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Semnele de punctuaţie au deci un rol sistematic şi logic. În interiorul unui text, ele delimitează 

propoziţii şi fraze, indicând totodată caracterul lor enunţiativ, interogativ sau exclamativ. În cuprinsul 

propoziţiilor şi al frazelor, ele delimitează porţiunile care se află în raporturi sintactice, servind uneori 

şi la identificarea lor sau indicând, unde e cazul, şi caracterul interogativ sau exclamativ al unităţilor 

izolate. Astfel, ele contribuie la realizarea legăturilor dintre părţile constitutive ale unei comunicări, la 

realizarea intenţiilor ei, la transmiterea corespunzătoare a unei comunicări scrise. 

Înţelegerea sensului celor citite constituie o cerinţă principală a unei citiri bune. 

Expresivitatea este o calitate a citirii. Ea se realizează prin luarea în seamă a unor reguli. O 

primă regulă o constituie respectarea pauzelor care pot fi de mai multe feluri: gramaticale, indicate de 

semnele de punctuaţie; logice, pentru a marca unele cuvinte sau expresii cu valoare specială; 

psihologice, care servesc la marcarea unei anumite stări sufleteşti, a trecerii de la o stare la alta. Alte 

reguli care asigură expresivitatea se referă la accent. La asigurarea expresivităţii citirii mai contribuie 

ritmul, precum şi intonaţia cea mai potrivită conţinutului. 

În perioada abecedară, la litera M mare de tipar, copiii au citit propoziţia ”Mama are .” şi au 

găsit la sfârşit semnul punct. Am precizat că punctul marchează sfârşitul unei propoziţii. În lecţia 

următoare (u mic), elevii au fost familiarizaţi cu scrierea punctului. Au aflat că sunt obligaţi a marca 

sfârşitul propoziţiei cu acest semn în scris, iar oral coborâm tonul şi facem o pauză corespunzătoare. 

Analizând cele două propoziţii, elevii au observat că primul cuvânt din propoziţie este scris cu 

literă iniţială mare, chiar dacă nu este nume. Am făcut analiza propoziţiilor şi am precizat că 

întotdeauna o propoziţie începe cu literă mare. Elevii au scris apoi propoziţii pe caiet. 

Semnul întrebării l-am denumit la lecţia N mare de tipar. Am alcătuit întrebări şi răspunsuri. 

Am explicat că la sfârşitul unei propoziţii care întreabă ceva se pune semnul întrebării. Elevii au 

descoperit în manual propoziţia interogativă ,,Nana are un an?”. 

Pe baza exemplelor de la lecţia ,,La cinema” a fost denumit semnul exclamării şi s-a precizat că 

poate arăta o strigare, o chemare, un îndemn, o rugăminte. Am formulat împreună cu elevii mai multe 

propoziţii exclamative şi am insistat asupra intonaţiei. 

În cadrul propoziţiei interogative, la pagina 32 din ABECEDAR, s-a introdus şi virgula. Copiii 

au aflat că se face o pauză scurtă şi se coboară tonul. Virgula a fost folosită pentru a separa de restul 

propoziţiei cuvântul care arată a persoană chemată. La lecţia ,,Furnica Fănica”, virgula s-a folosit între 

cuvintele unei enumerări. 

În etapa dobândirii noilor cunoştinţe am folosit învăţarea prin descoperire. Elevii au dedus 

regulile şi au formulat propoziţii asemănătoare. 

Exerciţii de consolidare: 

 - exerciţii de citire: 

 Citeşte următoarele propoziţii: 

o Ce vapor mare! 

o Cine este acolo? 

o Cela are cercei? 

- exerciţii de transformare: 

o Schimbă semnul punct cu semnul întrebării, apoi cu semnul exclamării, acum 

citeşte: Mama are mere. 

- exerciţii de motivare şi exemplificări: 

o Citeşte cu intonaţia corespunzătoare şi explică folosirea semnelor de punctuaţie: 

 Ce măr mare! 

 Unde este casa ta? 

o Scrieţi câte o propoziţie în care să folosiţi virgula într-o enumerare şi înaintea 

cuvântului care arată o persoană chemată. 
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Semnul două puncte apare în lecţia ,,Căsuţa păsărelelor”, la pagina 70 din Abecedar, înaintea 

cuvintelor de persoane. Elevii au descoperit semnul, l-au denumit şi observat, analizând textul, ce 

urmează după acest semn. În alt text, elevii au descoperit că acelaşi semn se foloseşte şi înaintea unei 

enumerări, înaintea unei concluzii, înaintea unei explicaţii. 

Exerciţii de consolidare: 

- de motivare: 

 Explică folosirea semnelor de punctuaţie: 
„Învăţătoarea a spus: 

- Copii, mâine mergem în excursie.” 

 Pune semnul două puncte la locul potrivit: 
“Ionel strigă vesel 

- Am găsit un melc!” 

Copiii au cules flori, ciuperci şi zmeură. 

Pentru înţelegearea dialogului, am formulat cu elevii întrebări şi răspunsuri. Am cerut apoi să 

privească imaginea de la pagina 57, (Tatăl meu) şi să spună cine întreabă (tata) şi cine răspunde 

(Toma). Am explicat că atunci când vorbesc două personae, aşa cum au vorbit tata şi Toma, se 

foloseşte în scris linia de dialog. Am alcătuit propoziţii la stelaj şi am pus în faţa lor linia de dialog. A 

fost citit dialogul de câte doi copii. Elevii au transcris propoziţiile pe caiet. 

               Exerciţii de consolidare: 

o Explicaţi de ce s-a folosit linia de dialog: 

,,- Ce se întâmplă aici? Ce fac atâtea maşini la intersecţie? 

-Încearcă să o ajute pe fetiţă.” 

o Puneţi linia de dialog la locul potrivit: 

Mama spune: 

Azi mergem în parc. 

o Dictare: 

Mircea îi spune lui Mihai: 

-Ieri am fost la grădina zoologică. Am văzut tot felul de animale: lei, tigri, urşi, lupi, căprioare. 

 

 Bibliografie: 
1. Molan, Vasile, Bizdună, Maria, Didactica limbii şi literaturii române, Bucureşti, 2006; 

2. Peneş, Marcela, Comunicare, culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Bucureşti, Editura Aramis 

Print, 2007; 

3. Simionică, Elena, Bogdan, Fănica, Gramatica prin joc, Metodică, Casa Corpului Didactic, Vaslui, 
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PRIETENIA PENTRU CARTE – O VALOARE CARE SE ÎNVAȚĂ ÎNCĂ DE MIC 

 

Institutor GICUȚA BUCĂTARU 

Școala Nr.13 Ștefan cel Mare, Galați 

 

1. Metoda proiectului pentru promovarea atitudinii pozitive faţă de cuvântul scris şi carte 

„Cercurile de lectură” este un proiect iniţiat de Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi 

Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRPO), cu sprijinul Institutului Cultural Român, demarat 

în 2004 şi care constituie o inovaţie didactică în şcoala românească şi, în acelaşi timp, un exemplu de 

bună practică al profesorilor de limba română. Proiectul este derulat la nivel naţional, constând în 

activităţi extraşcolare organizate de profesori de limba şi literatura română şi învăţători, care 

promovează lectura de plăcere. Activităţile sunt organizate după regii creative, nondirective, în care 

contactul elevilor cu cartea să fie cât mai puţin mediat. 

Marele câştig al acestui proiect este marea varietate de metode şi proceduri folosite în trezirea şi 

aprofundarea gustului pentru lectură. Este de apreciat în mod deosebit inventivitatea dovedită de colegii 

participanţi în găsirea a tot felul de forme agreabile şi incitante de activitate, potrivite cu circumstanţele 

locale: accentul pe prelectură(alegerea locului unde citim, „ambalarea” literaturii, mizanscena grijulie a 

şedinţei de cerc etc.); instituirea jurnalului de cerc şi de lectură personală; folosirea pe scară largă a 

scrierii şi rescrierii(interviuri imaginare cu autori şi personaje, comentarii, corespondenţă pe mail etc.); 

utilizarea de intermediari din clasele mari pentru a se ocupa de cei mici, dramatizarea unor texte; un 

marş şi un miting Pro Lectura până în faţa Primăriei oraşului; sărbătorirea Zilei Cărţii pe 23 aprilie; unii 

schiţează harta ţinutului Fantaziei operei citite, desenează personaje, fac caricaturi ori asociaţii 

muzicale. Scriu un jurnal al cărţii sau desenează un poster, întocmesc fluturaşi de lectură ori primesc 

răsplată papirusuri parfumate; alţii au realizat un cerc de lectură la sala de sport, folosindu-se de 

peretele-oglindă pentru o lectură de interpretare, iar de spaliere ca de suporturi de cărţi, pe bara cea mai 

înaltă fiind amplasată cartea cea mai citită ... o profesoară a propus chiar blogurile de cultură ca loc de 

desfăşurare a unui cerc de lectură. 

Deşi nu am participat direct, mă înscriu printre beneficiarii diseminării rezultatelor acestuia pe 

net. Mi-a plăcut ideea, care continuă încercări mai vechi ale mele de atragere a copiilor spre citit. 

Adaptând idei, am proiectat şi desfăşurat şi eu la clasa mea câteva proiecte extracurriculare – Noaptea 

de lectură la şcoală, Clubul de teatru, Campania electorală a cărţilor, Jocul Trei cărţi călătoare; am 

implementat un curriculum opţional de lectură – Prietenii cărţii, am făcut excursii tematice şi vizite la 

casele memoriale ale unor scriitori ş.a.. 

Cursul de formare la care am participat în cadrul Proiectului Dezvoltarea carierei în societatea 

cunoaşterii în regiunea de SE, Intel-Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, m-a provocat să 

valorific unul din prietenii actuali ai copiilor – computerul, pentru a-i atrage spre carte şi lectură(de 

informare, de plăcere, instituţionalizată).   

Scopul cursului a fost crearea şi utilizarea proiectelor şi a tehnologiei în cadrul unităţilor de 

învăţare  din curriculumul fiecărei disipline predate, pentru a susţine şi pentru a evalua achiziţiile 

elevilor, pentru a-i ajuta pe elevi să atingă competenţele specifice / obiectivele de referinţă şi să îşi 

dezvolte abilităţile necesare în secolul XXI, şi în final pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare al 

elevilor.  

2. Proiectul „Cartea - Model de comunicare” 

Personal am optat pentru proiectul Cartea - Model de comunicare, o unitate de învăţare care 

se regăseşte în planificările mele la limba română pentru clasele 2-4, dar pe care l-am aplicat la elevii 

mei aflaţi  anul trecut în clasa a 2-a. 
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Unitatea de invăţare propusă a vizat cultivarea la elevii mici a gustului pentru cuvântul scris şi a 

atitudinii pozitive faţă de carte, răspunzând obiectivului cadru de formare a capacităţii de receptare a 

mesajului scris 

În acest scop, elevul a decoperit informaţii despre carte – alcătuirea ei(volum, coperte, foaie, 

pagină, numerotarea paginii, direcţii de orientare în pagină, autor, titlu, cuprins) şi despre procesul de 

realizare a unei cărţi, despre rolul cărţii în viaţa copiilor, despre bibliotecă şi rolul ei activ în viaţa de 

şcolar. 

Prin textele-suport oferite de manual şi bibliografia auxiliară(Pinocchio, de Carlo Collodi; 

Cuore, inimă de copil, de Edmondo de Amicis) s-a dorit formarea unei atitudini pozitive faţă de carte şi 

de opera literară, promovarea unui comportament de cititor activ, cultivarea studiului individual, 

premisă pentru formarea unui stil propriu de invăţare.  

Activităţile propuse în această unitate s-au bazat pe învăţarea prin descoperire şi pe simularea 

situaţiilor de viaţă concrete în care conţinuturile studiate au aplicabilitate: excursie la tipografie, vizită 

şi joc de rol la biblioteca şcolii, folosirea tehnologiei pentru redactarea propriilor cărţi. 

Timpul alocat acestei unităţi a fost de 8  lecţii  a câte 90 de minute(2 ore de clasă x 45 de 

minute), 3 săptămâni. 

Aptitudini şi capacităţi tehnice recomandate: Elevii să aibă abilităţi de redactare în programele 

MS Office Word şi Ms Office Publisher, de desenare în Ms Paint, de inserare a unor imagini în pagina 

redactată, de creare a graficii folosind instrumentele programelor de redactare, de printare a unui 

document, de numire şi salvare a documentului, de vizualizare a slide-urilor unui document 

PowerPoint, de comunicare prin Instant Message sau E-mail. 

 

3. Activităţi şi procedee de instruire 

 
Lecţia 1  - Lecţie introductivă 

Învăţătorul a prezentat elevilor aplicaţia PowerPoint de identificare a nevoilor elevilor şi  s-a 

discutat despre modalităţile prin care oamenii se informează şi ajung să cunoască cele mai subtile 

lucruri din lumea care-i înconjoară, despre cum sunt comunicate şi păstrate aceste informaţii. Au fost 

adresate întrebările esenţiale despre rolul cărţii. 

S-a realizat analiza manualelor şi auxiliarelor pe care le-au avut în ghiozdan: Atât analiza fizică 

-  componentele fizice, elemente de organizare a textului în pagină, rolul imaginilor, cuprinsul, 

informaţiile de pe copertă, pagina de titlu, casetele tehnice; cât şi analiza conţinuturilor şi a rolului 

acestor cărţi în viaţa de şcolar. 

În a doua parte a lecţiei s-a studiat textul Pinocchio, după Carlo Collodi şi s-a discutat rolul pe 

care îl au manualele, şcoala şi învăţătura în viaţa unui copil. 
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 Lecţia 2 – Lecţie în afara clasei: Vizită la biblioteca şcolii 

Elevii au purtat o comunicare tematică cu bibliotecara despre rolul bibliotecii despre tipurile de 

cărţi aflate la bibliotecă, despre modalitatea de împrumut, despre fişele de înscriere ale elevilor care 

deja frecventau biblioteca, au realizat un joc de rol pentru a demonstra modul de comportare a elevului 

care frecventeză biblioteca. Li s-a explicat modul de înscriere şi elevilor care nu aveau fişă la 

bibliotecă. S-a realizat lecturarea unor fragmente de carte de către bibliotecară şi de către elevi – 

Cuore,inimă de copil, de Edmondo de Amicis. 

Pentru extindere, elevii au avut de realizat acasă o analiză a blibliotecii personale, completând 

fişa de înregistrare oferită de învăţătoare ca material de facilitare.  

 

Lecţia 3 – Lecţie în laboratorul de informatică: Planul proiectului personal  

Prima parte a lecţiei s-a realizat în laboratorul de informatică. Au fost prezentate fişele de 

înregistrare a cărţilor din biblioteca personală. 

 
Elevii au rezolvat materialul de evaluare – o aplicaţie PowerPoint cu itemi de alegere singulară, 

cu titlul Ce este o carte? - prin care au fost evaluate deprinderile de utilizare a cărţii pentru obţinerea de 

informaţie necesară. 

Li s-a prezentat elevilor planul proiectului Prima mea carte, şi planul broşurii, apoi exemplul 

realizat din perspectiva elevilor. Au fost aduse spre exemplificare şi produse ale elevilor din promoţiile 

anterioare.  

În a doua parte a lecţiei elevii au avut de aranjat pe grupe nişte puzzle-luri, prin ordonarea 

cărora obţineau proverbe sau cugetări despre carte. Fiecare reprezentant al grupei a scris la tablă 

enunţul descoperit, iar un raportor a prezentat opiniile grupei referitoare la înţelesurile pe care le poate 

releva cugetarea sau proverbul investigat. Celelalte grupe au făcut aprecieri şi au putut aduce alte 

interpretări. 

La final toţi elevii au transcris enunţurile de la tablă şi le-au învaţat.  

Pentru extindere, elevii au avut de căutat ca temă pentru acasă, mai multe proverbe şi cugetări 

despre carte. 

Lecţia 4 – Lecţie în afara clasei: Vizita la tipografie  

Elevii au mers la Tipografia Alma Galaţi, aflată în vecinătatea şcolii. Ei au vizitat atelierul de 

tipografie şi sala tehnoredactorilor. Au purtat discuţii tematice despre procesul parcurs de carte de la 

manuscrisul autorului până la trimiterea lui către librării şi biblioteci. Tipografii au demonstrat practic, 

prin exemplificare, unele etape ale procesului de producţie. Elevii au fost ajutaţi să-şi fabrice carneţele 

proprii, folosind echipamentele şi maşinile din tipografie, produse pe care le-au luat acasă. La sfârşit au 

primit cadouri constând în cărţi, broşuri, ilustrate, calendare. 
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La întoarcerea în sala de clasă s-a realizat evaluarea, cu ajutorul softului Drumul cărţii (material 

realizat în Ms Office PowerPoint) – cu itemi de completare. Au fost necesare laptopul, videoproiectorul 

şi ecranul de proiecţie. 

 
Lecţia 5 – Elemente de vocabular şi de imbogăţire a lui 

S-au lucrat exerciţii de vocabular(alfabetul, transcrierea fonetică a grupurilor de litere, 

sinonimie, omonimie), pe baza auxiliarului de comunicare şi a fişelor de facilitare puse la dispoziţie de 

învăţător. 

Lecţiile 6-7 – Crearea, ilustrarea şi redactarea unei cărţi proprii - lecţii realizate în 

laboratorul de informatică, cu instruire de tipul unu la unu.  

S-a lucrat la realizarea efectivă a proiectelor Prima mea carte de către fiecare elev. Au fost 

necesare: reţeaua de 25 de computere, şabloanele pentru redactarea cărţii editate în Ms Office 

Publisher, programul de grafică Ms Paint pentru editarea imaginilor, conexiune la Internet pentru 

căutare de imagini sugestive şi pentru trimiterea lucrărilor pe mailul personal, imprimantă pentru 

listarea lucrărilor. 

Textul pentru carte, creat de fiecare copil ca temă pentru acasă, a fost tehnoredactat în casetele 

predefinite. S-a realizat apoi cel puţin o imagine sugestivă în programul de grafică şi s-a importat în 

pagina redactată, în caseta specială. Celelalte imagini au putut fi importate de pe Internet.  

 
Elevii au beneficiat de asistenţa învăţătorului pentru operaţiile tehnologice, pentru folosirea cât 

mai multor instrumente oferite de programele amintite. De asemenea, elevii s-au ajutat reciproc, 

oferindu-şi soluţii de personalizare a lucrărilor. 

Elevii vau urmărit realizarea proiectului pe baza planului  şi a fişei de autoevaluare puse la 

dispoziţie de învăţător ca materiale de facilitare. 

 

Lecţia 8 – Lecţie de evaluare - Lansare de carte 

S-au prezentat proiectele personale Prima mea carte pe baza ghidului de prezentare oferit ca 

material de facilitare şi pe care l-au avut de completat acasă. În plus au fost evaluate aspecte diferite ale 

procesului tehnologic, elevii fiind împărţiţi în 4 grupe: 
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Echipa 1 – au citit un fragment reprezentativ, au prezentat programele utilizate pentru 

tehnoredactarea cărţii; 

Echipa 2 – au prezentat pagina cu date tehnice şi instrumentele cele mai folosite; 

Echipa 3 – motto-ul/ cuvântul înainte şi aprecierea primită de la primul cititor; 

Echipa 4 – au prezentat copertele şi drumul parcurs în realizarea cărţii. 

Elevii au făcut aprecieri pe baza ghidului de observare oferit ca material de facilitare. Ei au fost 

consutaţi în stabilirea calificativelor. S-a realizat o expoziţie cu toate cărţile elevilor.  

  
Pe parcursul următoarelor 4 săptămâni, cărţile au fost luate acasă pe rând şi citite, timp în care 

au fost completate fişele de aprecieri ale cărţilor şi de către ceilalţi colegi. 

S-a realizat la flipchart un poster în formă de carte pe care elevii au lipit postituri cu reguli 

personale de comportare faţă de carte.  

S-au enunţat concluziile şi propunerile de extindere a proiectului. 

4. Concluzii 

Abordarea curriculumului prin metoda proiectului susţine individualizarea actului educaţional, 

oferind elevului posibilităţi multiple şi variate de a-şi valorifica potenţialul de cunoştinţe dobândit, 

modul în care le posedă, modul în care ştie să le valorifice şi modul de expunere. Produsele finale 

obţinute contribuie la reuşita şcolară a elevului, la mulţumirea sufletească a lor, a cadrului didactic şi a 

părinţilor. 

Activităţile integrate care s-au desfăşurat pe parcursul proiectului au asigurat o învăţare activă, 

reflectând interesele şi experienţa elevilor şi au avut finalităţi reale. În cadrul lor, elevul şi-a concentrat 

atenţia şi energia, cu atât mai mult cu cât  a avut oportunitatea de a-şi personaliza cunoştinţele 

dobândite şi de a etala abilităţile de utilizare a tehnologiei.  

Atunci când am cerut elevilor să descrie ceea ce au simţit, să-şi măsoare propriul progres am 

obţinut o evaluare autentică, o învăţare prin cooperare, interesantă, stimulativă, interactivă, relaxantă şi 

plăcută pentru elev. 

Rolul hotărâtor în realizarea proiectului îl are capacitatea cadrului didactic de a determina şi 

organiza activităţi autentice, la nivelul posibilităţilor minime-medii-maxime ale colectivului de elevi. 
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TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN CADRUL 

ORELOR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ 
 

Profesor RALUCA GRIGORE  

Grup Şcolar Cogealac 

 

În lumea contemporană, calculatorul este „cutia magică” care deschide nenumărate „ferestre” 

spre ceea ce generaţia anilor 70 numea cărţi, discuri, casete audio-video, biblioteci academice, mari 

muzee şi galerii celebre, călătoriiîn locuri încărcate de cultură etc. Un „click” şi se deschide o lume! 

Sigur că a deschide o carte şi a te cufunda în lumea ei, în spaţiul ocrotitor al camerei care îţi poartă 

amprenta nu este o trăire identică cu cea dată de răsforirea unui volum virtual, fie acesta ediţie 

princeps. Sunt două lumi distincte, două realităţi care pentru elevii noştri există şi cărora li se acordă un 

interes aproape egal. Balanţa înclină, de la un individ la altul, când spre bibliotecă, când spre calculator. 

„Cutia magică” nu poate înlocui prezenţa profesorului, căldura vocii sale, magia omului de la catedră, 

scenarist, regizor şi actor al unui spectacol viu. „Ferestrele” pe care le putem deschide în colaborare cu 

elevii noştri por fi folosite cu succes ca suport virtual pentru orele de limba şi literatura română.  Colaje 

şi caligrame reprezintă o succesiune de imagini însoţite de text explicativ, redactat într-o forma grafică 

atractivă, pentru a permite o pătrundere în intimitatea operei răsfrânte în eul unui receptor cu statut de 

creator- un cititor activ (exemplu Mihai Eminescu- motivul lunii, fragmente lirice dintr-un volum de 

poezii). 

Educaţia asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii în care strategia didactică 

se împleteşte cu tehnologiile multimedia. Instruirea asistată de computer schimbă atitudinea elevului, 

dar şi a profesorului, faţă de învăţare, elevul devine centrul demersului didactic, rolul lui este activ 

pentru că el îşi construieşte cunoaşterea, profesorul mijloceşte învăţarea completând experienţa sa 

personală cu ceea ce îi oferă platforma de e-learning Asistent Educaţional pentru  Licee (AEL). 

Platforma AEL este un mediu de învăţare care, în afară de avantajele evidente legate de posibilitatea de 

a prezenta materialele didactice după modele noi, dinamice, interactive, induse de folosirea 

computerului, prezintă şi o serie de avantaje îndreptate spre a influenţa favorabil atitudinea elevului 

pentru studiu: elevul participă la lecţie având un cadru vizual proiectat pentru a capta atenţia şi 

introducerea instantanee în atmosfera de lucru. Pe acest mediu de învăţare profesorul îşi realizează 

propria lecţie cu ajutorul materialelor pe care le găseşte într-o bază de date pusă la dispoziţia lui odată 

cu platforma. 

Tipuri de conţinut educaţional pe care AEL le susţine: utilitare (dicţionare, enciclopedii, 

eficientizează traseul dintre elemente şi concepte prin suplinirea unor demersuri costisitoare de timp), 

soft tematic (de prezentare care abordează subiecte/  în scopul lărgirii orizontului cunoaşterii în 

diverse domenii sau achiziţia independentă a unor competenţe profesionale),  soft de simulare (permite 

prezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, simulare care facilitează înţelegerea), soft de 

investigare (elevul poate să-şi extragă singur informaţiile necesare rezolvării sarcinii propuse), soft de 

evaluare (prin testele grilă propuse, oferirea imediată a rezultatelor şi a punctelor slabe), soft interactiv 

de învăţare (adaptat fiecărui utilizator permiţând astfel, prin rularea lui integrală, atingerea obiectivelor 

http://www97.intel.com/ro/ProjectDesign
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educaţionale), jocuri educative (implicarea elevului într-un proces de rezolvare de probleme/ situaţii), 

soft de administrare (baze de date, cataloage, documente referitoare la planificarea educaţională de 

învăţare, instruire, formare).  

Impactul tehnologiei informaţiei în câmpul educaţional constituie o tendinţă constantă şi 

novatoare, conjugată cu includerea în didactica modernă a tot mai multe tehnici şi mijloace de învăţare 

şi comunicare şi mai aprope de dinamica psiho-socio-pedagogică a educatului din societatea 

contemporană. Sistemul informatic promovează valorile teoriei şi practicii pedagogice moderne, din 

prisma inovării şi optimizării procesului instructi- educativ.  

Lecţiile multimedia AEL au fost create pentru a completa procesul tradiţional de predare- 

învăţare, oferind profesorului posibilitatea de a transmite, motiva şi de a primi feedback rapid din 

partea celui instruit. Elevul este învăţat cum să înveţe adaptând mijloacele propuse la propriile 

capacităţi şi abilităţi, este deprins să caute, să investigheze, să analizeze, să sistetizeze folosind 

algoritmi precişi, decât să reţină informaţii fără discernământ. Este necesară adaptarea metodelor 

tradiţionale de învăţământ pentru că viitorul Europei se formează de pe treptele şcolii, clasele vor 

deveni laboratoare de cercetare, dezvoltare şi structurarea societăţii de mâine. Se va vorbi din ce în 

ce mai puţin de tradiţionala tablă neagră care va fi înlocuită cu o tablă senzitivă grafică de aceleaşi 

dimensiuni. Pe ea se va putea scrie şi şterge cu un „burete” electronic, dar în acelaşi timp se pot 

viziona şi aplicaţii software didactice sau se pot vizualiza video- conferinţe care au loc între elevi 

situaţi în diferite colţuri ale lumii.  

Centrarea învăţării pe subiect presupune o viziune simplă şi clară din partea proiectantului şi 

anume aceea că subiectul nu "învaţă un program" sau "de la un program", ci apelând un instrument 

şcolar de suport, învaţă pentru un anumit domeniu care nu este legat de informatică; respectarea 

particularităţilor psihoindividuale şi psihosociale ale subiectului, respectiv "personalizarea" 

produsului informatic adaptat nevoilor, vârstei, stilului cognitiv, aspiraţiilor etc. pentru subiectul 

vizat, precum şi contextului socio-cultural al acestuia, conform paradigmei structural-expresive. 

Este realizat acordul cu dinamica învăţării păstrând echilibrul psihologic atractiv-captivant, 

prin raportarea secvenţelor aplicaţiei la dificultatea materialului, la conţinutul 

iconic/simbolic/abstract, la tipul de educaţie formală/nonformală/ informală, la unităţile de instruire, 

la programa şcolară, la ritmul învăţării, efortul disponibil, atenţie, oboseală, stres etc. din partea 

subiectului. Se urmăreşte dozarea tipului şi gradului de interactivitate la interfaţă în funcţie de 

caracteristicile mesajului instrucţional aşteptat sau de provocat subiectului; modurile text, grafic, 

animat, audio-video sau combinat vor depinde de particularităţile senzorio-perceptive optime ale 

receptorului utilizator la un moment dat. 

Aplicarea colectivă a produsului informatic este adaptată la condiţiile societăţii,  ţinând cont 

că sub influenţa fenomenelor şi efectelor psihosociale acelaşi individ se poate comporta diferit în 

colectiv, decât luat separat; în acest caz, sunt oportune crearea în faza de cercetare a unei bănci de 

itemi, iar în faza de utilizare propriu-zisă a unui suport de autoetalonare. Pretestare- simulare- 

testare- (retestare)- validare- omologare reprezintă parcursul experimental în implementarea 

sistemului educaţional profesional; astfel, cea mai mare parte dintre aplicaţiile disponibile actual au 

caracter de popularizare a ştiinţei, de utilitare, de timp liber sau dedicate copiilor, fără a constitui un 

instrument educaţional în sens experimental-ştiinţific al metodologiei didactice. Ghid metodic 

special conceput asociat utilizării produsului informatic, realizat prin colaborarea cu un educator 

metodist pentru posibile implementări în context şcolar, care să participe în parteneriat la elaborarea 

unei strategii auxiliare, adaptate, mixte sau alternative de învăţare, raportate la design-ul instructiv-

educativ clasic. 

Strategiile cognitive deschise, plastice, euristice, problematizatoare, complementare 

algoritmilor bine consolidaţi şi metodele activ-participative creatoare trebuie să se regăsească în 
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forma demersului educaţional ca formare de competenţe, atitudini şi conduite, mai puţin ca simple 

asimilări de cunoştinţe şi rutine comportamentale.  

Dimensionarea produsului informatic în raport cu alţi agenţi educaţionali, întrucât rolul şi 

semnificaţia instrumentală software nu trebuie înţelese ca substitute de factori sau mijloace de 

învăţământ, ci mai mult, să ofere deschideri spre complementaritate şi soluţii educaţionale integrate. 

Exploatarea maximală a resurselor specific informatice în scop educaţional, astfel încât prin utilizarea 

calculatorului să se valorifice cât mai aproape de exhaustiv disponibilităţi informaţionale, altfel 

prohibite, prin intermediul altor mijloace de învăţare.  

Locul profesorului nu este luat de calculator, acesta păstrându-şi rolul pedagogic de formator al 

tinerilor. Atât profesorii cât şi elevii sunt acum solicitaţi să participe creativ la procesul de instruire 

pentru că pot să folosească informaţiile selectiv, fără să mai parcurgă linear textul iniţial (organizarea 

eficientă a timpului), putându-le combina mult mai uşor (relaţionarea cu alte texte literare şi 

nonliterare). 

Aplicaţie  Prezentare multimedia a unei personalităţi a culturii româneşti: I.L. Caragiale „Cum 

să înţeleg ţăranii”, clasa a IX-a. Profesorul poate interveni cu explicaţii, cu sarcini noi, adaptând lecţia 

la colectivul cu care lucrează. El poate relua un pasaj multimedia de câte ori este nevoie pentru 

exemplificarea diverselor probleme impuse de obiectivele lecţiei. 

1) Dintre obiectivele lecţiei putem enumera: să identifice trei factori ai comunicării în cele două 

pasaje video; să enumere cinci mijloace paraverbale în comunicarea orală; să explice efectul comic al 

dialogului; să regizeze o scenetă folosing limbajul paraverbal şi/ sau nonverbal pentru ilustrarea unei 

situaţii cotidiene. 

2) Pornind de la fragmentele video se pot identifica factorii comunicării (Roman Jakobson, 

strategie inductivă), funcţiile acestora, tipurile de limbaj, elemente ce ţin de interpretarea dramatică, 

viziunea regizorului, tipurile de comic şi importanţa realizări lor, caracterizarea personajelor, explicarea 

titlului, evidenţierea stilului caragialian (în funcţie de receptivitatea clasei punctele enumerate se pot 

realiza în a doua oră).  

3) În următoarea oră se pot discuta reguli în realizarea conversaţiei: formule de iniţiere, de 

menţinere şi de încheiere a conversaţiei.  

4) Ca extensie a acestei ore a fost realizat un proiect folosind schiţele lui Caragiale (s-a stabilit 

prin colaborare cu elevii titlurile operelor). Clasa a fost împărţită în grupe de câte cinci/ şase elevi, s-au 

stabilit rolul fiecăruia în grupă, schiţele pe care le vor analiza şi cerinţele proiectului. Printre acestea  a 

fost şi realizarea unei scenete pornind de la una dintre schiţele alese de ei, de I.L. Caragiale. 

Interpretările au fost remarcabile, elevii ca actori amatori au reuşit să transpună atmosfera din operele 

lui Caragiale în viaţa şcolară actuală, identificând chiar unele similarităţi, dacă nu chiar unele 

coincidenţe. Notarea elevilor a urmărit coerenţa în citirea rezumatelor, respectarea cerinţelor în 

caracterizarea personajelor, în ilustrarea trăsăturilor spaţio-temporale din schiţele alese, capacitatea de a 

se transpune în postura de actori şi improvizaţie. 

5) Feedbackul oferit elevilor ca urmare a vizualizării fragmentelor video au fost diverse, dar 

făcând comparaţie între textul citit („Cum să înţeleg ţăranii”, Momente şi schiţe) şi fragmentul audiat au 

recunoscut calitatea superioară a materialului video folosit în comparaţie cu talentul actoricesc al 

profesorului. Dacă putem folosi, în spijinul activităţii noastre didactice, materialele audio şi video 

oferite prin programul AEL înregistrăm un succes în lecţia respectivă. 

Pentru ca lectura să devină motivantă pentru elevi trebuie: să fie centrată pe sensurile pe   care 

un text le poate genera, să fie interactivă (să permită formularea unor răspunsuri personale),   să fie 

exersată (oportunitatea de a citi în scopuri diverse texte variate), să aibă un scop pe care elevii să-l 

poată identifica (plăcere, cunoştere, autocunoştere), să fie încurajată. 

La sfâşitul orei elevii au fost rugaţi să redacteze, fără să se semneze, pe o foaie de hârtie 
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diferenţele pe care le-au observat între textul dramatic citit şi textul dramatic înscenat. Cităm 

câteva dintre răspunsurile lor: 

Diferenţa dintre un text citit şi o piesă de teatru vizualizată constă în mimica şi gesturile 

însufleţite pe care le realizează actorii. O piesă vizualizată este mai bine înţeleasă decât una citită; se 

înţelege mai bine conflictul şi relaţiile între personaje. 

Se remarcă preferinţa pentru canalul vizual de comunicare, pentru că actorii ce interpretează 

personajele aduc replicile personajelor din spaţiul ideilor în spaţiul concret al scenei, fie ea văzută într-

un fragment video. Elevii îşi reprezintă mai uşor contribuţia replicilor la construirea acţiunii, 

personajelor şi a conflictelor dintre ele. Ei intuiesc în această înscenare tipuri comportamentale ce pot fi 

identificate în reacţiile cotidiene ale oamenilor (nevoia de relaţionare între imaginile textului şi 

realitate). 

  „Un text video este înţeles mult mai bine. Putem compara lucrurile pe care noi ni le imaginam 

din ce am lecturat cu ceea ce am văzut. Un text video ne ajută mai mult decât atunci când citim pentru 

că dacă lecţia nu o înţelegem ne rămân în minte anumite secvenţe pe care ni le reamintim. „  

Se reliefează nevoia ca părerile proprii pe care şi le conturează să fie apropiate de cele 

recunoscute prin valoarea operei în scopul  fie al construirii unor opinii  argumentate, fie al confirmării 

propriei descoperiri. Fragmentul video poate fi utilizat, pe parcursul unei lecţii atât la începutul 

secvenţei de învăţare, pe parcurs, cât şi la sfârşitul acesteia în scopul realizării unei conexiuni între 

textul dramatic şi imaginile simbolice. 

„Înţelegem mai bine şi mai uşor datorită vizionării : putem reţine şi înţelege din gesturile lor, 

mimica, convorbirea versonajelor. Este mult mai uşor !”  

Textul reprezentat scenic şi vizualizat în timpul orei contribuie la combinarea optimă între 

silurile de învăţare (învăţare vizuală, elevii percep personajul în complexitatea sa : costume, machiaj, 

societatea de care aparţine şi al cărei reprezentant este, relaţiile sociale pe care le dezvoltă în scopul 

atingerii propriilor interese în comparaţie cu trăsăturile de caracter pe care le demonstrează ; învăţare 

auditivă: limbajul verbal, paraverbal, inflexiuni ale vocilor actorilor în corelaţie cu atitudinea 

comportamentală; învăţare practică: cum se construieşte o reprezentare scenică a unui text dramatic 

(scenografie, regizor, actori, scenarist, responsabili pentru sunet, lumină), cum ar putea ei interpreta un 

personaj, ce elemente noi ar aduce în interpretarea lor (propunerea unor alte costume). 

Folosirea mijloacelor multimediale în context didactic permite relaţionarea oricăror informaţii 

cu altele din domenii diferite în scopul pregătirii subiectului pentru o conjunctură socială nouă, prin 

transmiterea de cunoştiinţe şi dezvoltarea de competenţe specifice: aptitudini pentru comunicare şi 

relaţii interpersonale şi intercomunitare, spirit critic faţă de identităţi specifice şi asigurarea identităţii 

naţionale.   
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PROBLEME … GRAMATICALE 
 

ION DUDĂ, învăţător pensionar (88 ani) 

Constanţa 

 

I. SĂ NU CONSIDERĂM TOATE LUCRURILE VECHI CA ÎNVECHITE! 

 

Motto: „Toate-s vechi şi nouă toate...”  

M. Eminescu 

 

 Goana după ... noutăţi în exprimare a devenit – aşa cum veţi vedea – un pericol pentru limba ce-

o vorbim. 

 Intrăm direct în subiect, plecând de la unele formulări întâlnite în manualele alternative. 

Începem cu exemplele. Acestea au – după cum se ştie – puterea de a convinge.  

 Pentru definirea semnelor de punctuaţie, unii dintre autorii manualelor alternative resping 

termenii folosiţi de Gramatica limbii române (1954) şi de Gramatica limbii române în două volume: I 

Cuvântul şi II Enunţul (2005), recurgând la formulări ca: 

a) scriem punct la sfârşitul propoziţiilor; 
b) când propoziţia este o întrebare, scriem la sfârşitul acesteia semnul întrebării. 

Şi aşa mai departe: scriem semnul exclamării, scriem semnul două puncte etc., etc. Semnele de 

punctuaţie – părerea unor autori – se ... scriu, nu se pun. Se scrie chiar şi semnul diacritic prin care 

litera a devine litera ă sau litera â sau pentru literele i şi j. 

A elimina – fără a fi nevoie – termenii consacraţi în definirea semnelor de punctuaţie e o doză 

de snobism, cu care nu putem fi de acord. 

Să urmărim formulările întâlnite în lucrările de gramatică apărute înainte de decembrie 1989: 

a) punctul marchează..., punctul se foloseşte...; 
b) semnul întrebării e folosit..., semnul întrebării se pune... etc.; 
c) semnul exclamării marchează..., se pune semnul exclamării... etc. 

Nu apar – în ciuda noutăţilor în exprimare a autorilor de manuale alternative – expresiile 

„scriem semnul întrebării”, „scriem semnul două puncte” etc. 

Cazul a fost criticat – pe bună dreptate – de domnul Şerban Iliescu în binecunoscuta rubrică 

radiofonică „Ghid radiofonic de exprimare corectă”. Acest lucru, la semnalarea semnatarului rândurilor 

de faţă. 

Pentru a-i întoarce pe calea cea bună pe autorii de manuale, amintim – e încă un argument – că 

autoarele lucrării „Gramatica limbii române” (în două volume: I Cuvântul şi II Enunţul) nu folosesc – 

în capitolul privitor la semnele de punctuaţie – expresiile întâlnite în manualele alternative. Autoarele 

folosesc termenii întâlniţi în „Gramatica limbii române” (1963), fie sinonimele acestora: 

a) punctul marchează sfârşitul unei propoziţii; 
b) semnul întrebării se utilizează după enunţurile interogative; 
c) virgula marchează sau se utilizează. 
Atenţie, domnilor autori! Nu aruncaţi peste bord tot ce este vechi! Aruncaţi peste bord numai ceea 

ce este învechit! 
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II. INVENŢII... ÎN GRAMATICĂ 

 

Motto: Să lăsăm forurile îndriduite să formuleze normele de scriere! 

 

 Începem printr-un citat – reclamă referitor la o carte ce-şi propune să-i înveţe pe micuţii şcolari 

să vorbească şi să scrie româneşte. 

 Cităm: 

 „Lucrarea este scrisă într-un stil modern, sub forma unui dialog permanent între autori şi elev. 

Calităţile didactice şi pedagogice deosebite ale cărţii permit elevilor o însuşire conştientă şi temeinică a 

noţiunilor de limbă română. Lucrarea poate fi utilă atât în studiul individual cât şi ca material ajutător la 

clasă.” Am încheiat citatul. 

 Când citeşti o asemenea recomandare – indiferent de preţ – iei cartea din raft, plăteşti 

contravaloarea acesteia şi, cu nerăbdare firească, începi – după ce-ai ajuns acasă – să citeşti cartea 

despre care – luând ca întemeiată reclama de mai sus – ai putea rosti versurile poetului cuvintelor 

potrivite: 

 „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, 

Încet gândită şi gingaş cumpănită.” 

Cititorul avizat încearcă – nu fără temei – o dezamăgire: În primele zece pagini, el întâlneşte 

mai multe ciudăţenii gramaticale. Ne oprim asupra uneia, pe care – pe bună dreptate – am ... botezat-o 

„invenţie în gramatică”. 

Cităm (e vorba de exerciţiul 10a):  

„Citiţi propoziţiile: Este dimineaţă. Mama mă scoală cu blândeţe. Încep pregătirea pentru 

şcoală. Mă spăl bine. Mă îmbrac cu grijă. Îmi iau ghiozdanul cu cărţi şi caiete. Plec la şcoală. La poartă 

mă aşteaptă Andrei.” 

Urmează două întrebări. Cităm din nou: 

„Câte propoziţii sunt? Cum au fost scrise?” 

Exerciţiul 10 continuă cu partea a doua (10b): 

„Citiţi aceleaşi propoziţii aşezate astfel: 

E dimineată. Mama mă scoală cu blândeţe. Încep pregătirea pentru şcoală. Mă spăl bine, mă 

îmbrac cu grijă, îmi iau ghiozdanul cu cărţi şi caiete şi plec la şcoală. La poartă mă aşteaptă Andrei.”  

Urmează o a trei întrebare: „Ce aţi observat?” 

Lăsăm necomentate răspunsurile ce s-ar putea da la primele două întrebări şi ne oprim la 

răspunsurile ce s-ar putea da la a treia întrebare. 

Autorii aşteaptă un răspuns dorit de ei. De ce? Pentru a ajunge la concluzia fără rost: nu se pune 

punct la sfârţitul unor propoziţii. 

Elevii – în cazul când cunosc fraza – vor da următorul răspuns: Primul text are opt propoziţii, în 

timp ce al doilea text e alcătuit din patru propoziţii şi o frază. 

Autorii refuză – pentru a sublinia propria descoperire: propoziţii fără punct la sfârşitul lor – 

răspunsul de mai sus şi – cu autoritatea ce le-o conferă calitatea pe care o au – „decretează”: 

„Nu întotdeauna – şi ei se referă la propoziţiile din fraza «Mă spăl bine, mă îmbrac cu grijă, îmi 

iau ghiozdanul cu cărţi şi caiete şi plec la şcoală.» - se pune punct după fiecare propoziţie. În exemplul 

de mai sus, pauza scurtă dintre propoziţii este marcată de virgulă, dacă nu există cuvântul «şi».” Am 

încheiat citatul ciudat. 

Concluzia este şocantă: Unde o plasăm? Alături de descoperirea roţii sau a apei calde? Sau 

undeva mai sus? 

Ce caută astfel de false probleme – ca să nu folosesc termeni mai duri, mai meritaţi – în cărţile 

de gramatică? Prevede programa aşa ceva? În ce lucrări de gramatică au întâlnit autorii astfel de 

explicaţii? 
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Dacă autorii s-ar fi gândit – şi cazuri concrete sunt -  la titlurile unor cărţi, lucrurile s-ar 

schimba. Astfel, după propoziţiile, titluri de cărţi, ca: „Venea o moară pe Siret” (M. Sadoveanu), 

„Cânta la Stupca o vioară” (Ghiban), „Rădăcinile sunt amare” (Zaharia Stancu) etc. nu se pune punct. E 

o normă stabilită de forurile competente: după titluri, punctul nu are ce căuta! 

În încheiere, exprimăm o nedumerire. Cum se face că autorii n-au descoperit – tot în fraza 

împricinată – că sunt şi propoziţii în care primul cuvânt nu se scrie cu majusculă. Ar fi fost două ... 

descoperiri, nu numai una! 

Domnilor autori! Ocupaţi-vă de ceea ce e scris în programele şcolare şi vă vom felicita! Altfel... 

 

III. GRAMATICA ŞI SENSURILE CUVÂNTULUI  ENUNŢ 

 Arătam – într-o anumită împrejurare – că termenul enunţ, folosit şi atunci când nu e cazul, 

devine izvor nesecat de confuzii. Cred că – prin exemplele date – am să reuşesc să demonstrez, încă o 

dată, adevărul scris în rândurile de mai sus. 

 Se ştie că termenul „ENUNŢ” este folosit, cu multiple sensuri, în mai toate domeniile: şi în 

gramatică (ceea ce ne interesează pe noi), şi în matematică, şi în logică, şi în filozofie. 

 Aşa stând lucrurile, îndrăgostiţii de termenul în cauză – spre a se feri de eventualele erori – ar 

trebui, mai întâi, să cerceteze dicţionarele şi lucrările de specialitate care stabilesc sensurile termenilor 

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 noţiuni. 

 Sorin Stati – în lucrarea sa „Elemente de analiză sintactică” – pune, în problema de care ne 

ocupăm, punctul pe „i”. 

 Să-l urmărim: 

 „După modul de alcătuire, enunţurile se împart în: a) propoziţii; b) fraze şi c) structuri 

nepropoziţionale (pseudo– sau semipropoziţii).” 

 Abandonând punctul c şi, bazându-ne pe punctele a şi b, putem afirma: 

a) enunţul cu un singur predicat este o propoziţie şi 
b) enunţul cu cel puţin două predicate este o frază. 
Aşa stau lucrurile. Mai clar şi mai pe înţelesul tuturora, nu se poate. 

Să ne întoarcem cu mult timp în urmă şi să ne amintim că în formularea definiţiei propoziţiei s-

a folosit, la început, termenul „zicere”. Apoi, termenul „zicere” a cedat locul termenului „comunicare”. 

Acum, termenul „comunicare” urmează să părăsească scena şi să facă loc termenului „enunţ”. 

Cred că pentru elevii claselor mici trebuie să folosim substantivul „comunicare”. Substantivul 

„enunţ” să intre în uz în clasele gimnaziale, nu fără explicaţiile de rigoare. 

 

 

 

IV. DEPĂŞIRE FLAGRANTĂ A PROGRAMEI ŞCOLARE 

 

Motto: „Să nu aşternem cu lopata definiţii stupide şi 

forme grele care-l sperie şi-l zăpăcesc pe copil.”  

Al. Vlahuţă 

 

 Programele şcolare – întocmite cu stricta respectare a particularităţilor de vârstă ale şcolarilor – 

stabilesc, pentru fiecare obiect, cu ce anume cunoştinţe şi deprinderi trebuie să-i dotăm pe elevi. 

Autorilor de cărţi le este interzisă depăşirea programelor şcolare şi nu le este îngăduit să treacă cu 

vederea peste particularităţile de vârstă ale şcolarilor. 

 Cu sprijinul manualelor şcolare, cadrele didactice au obligaţia ca – prin sisteme de lecţii cu 

structuri variate şi flexibile – să parcurgă programele şcolare integral şi să pregătească temeinic 
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schimbul ce urmează să construiască o Românie modernă, care să se numere printre ţările civilizate din 

lume. 

 Cu programe şcolare nedocumentate ştiinţific şi cu manuale îmbibate cu tot felul de greşeli, 

şcoala românească nu-şi va îndeplini misiunea. 

 Urmează două cazuri de încălcare grosolană a programelor şcolare şi implicit de nesocotire a 

particularităţilor de vârstă ale elevilor. Cităm din lucrarea intitulată „Gramatica practică pentru ciclul 

primar”.  

 „Încă din clasele mici elevii întâlnesc – fie în exerciţii ce li se dau spre rezolvare, fie în cărţile 

pe care le citesc, fie în vorbirea curentă – o serie de situaţii inexplicabile pentru ei din punctul de 

vedere al gramaticii noastre. De aceea, am considerat util a preciza şi explica (în conformitate cu 

particularităţile de vărstă) unele din aceste situaţii mai des întâlnite. Spre exemplificare aş alege 

cazurile de subiect şi predicat neexprimat, de anacolut, de exprimare a părţilor de propoziţie prin alte 

părţi de vorbire decât cele învăţate.” Am încheiat citatul. 

 Autoarea – prin acest citat – se declară, fără echivoc, o adeptă înfocată a depăşirii programelor 

şcolare (şi aşa prea încărcate) şi a neluării în seamă a particularităţilor de vârstă ale şcolarilor mici, pe 

care chiar le evocă. 

Anacolutul – termen gramatical frecvent întâlnit – nu poate fi explicat de autoare şi nu poate fi 

înţeles de elevii din clasele mici. În realizarea acestui deziderat nu ne ajută nimeni. Nu ne ajută nici 

explicaţiile din DEX2: „Discontinuitate sau ruptură logico-sintactică în interiorul unei propoziţii sau a 

unei fraze.” Nici explicaţiile lui Al. Graur – prezente în lucrarea sa „Gramatica azi” – nu pot ajuta la 

ceea ce îşi propune autoarea să realizeze. Anacolutul e acel fenomen când „Fraza începe cu o 

construcţie care e dusă numai până la jumătate, iar sfârşitul frazei aparţine altei construcţii, eventual 

lipsite de început.” Al. Graur dă – pentru o înţelegere a fenomenului – şi un exemplu: „Atunci tu, 

numaidecât, a venit frate-tu şi te-a luat cu el; subiectul tu a rămas fără predicat.” 

Situaţia este şi mai gravă dacă mai amintim că cei doi referenţi – unul cercetător în domeniu şi 

autor de cărţi de gramatică, iar celălalt inspector de specialitate în ministerul de resort – se alătură, prin 

recomandarea făcută, părerii autoarei. 

Trecem la un alt caz. Este vorba de o definiţie. Mai precis e vorba de definiţia punctului, 

întâlnită în lucrarea „Gramatică, ortografie şi punctuaţie pentru toţi copiii (clasele II - IV)”. 

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

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

independente, după care vorbirea nu mai continuă.” 

Aceeaşi definiţie – decupată din „Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” – e formulată 

după cum urmează: 

„Semnul grafic numit punct marchează pauza care se face în vorbire între propoziţii sau fraze 

independente ca înţeles. El se pune de asemenea la sfârşitul unor fraze şi propoziţii independente, 

grupuri de cuvinte izolate care echivalează cu propoziţii independente şi după care vorbirea nu mai 

continuă.” 

Comparând cele două definiţii – prima exprimată prin 40 de cuvinte, iar a doua construită din 

46 de cuvinte – se poate formula o gravă acuză: cea de plagiat. Nu vom face aşa ceva. Ne vom referi 

însă la ceea ce ne obligă subiectul intervenţiei noastre. 

Autorii depăşesc programa şi nesocotesc particularităţile de vârstă ale şcolarilor mici. Pentru 

înţelegerea definiţiei, în formularea de mai sus, ar trebui ca elevii clasei a II-a să cunoască sensul 

expresiilor: „grup de propoziţii independente ca înţeles” şi „cuvânt sau grup de cuvinte cu valoare de 

propoziţii independente”. Cunosc aceste lucruri? Nu! Atunci? Atunci, elevii sunt condamnaţi să 

memoreze mecanic definiţia aproape copiată după „Îndreptar ...”, fără a le folosi la ceva.  

Cărţile cu astfel de aberaţii – ca să nu le numim inepţii – să fie retrase din uzul şcolar. 
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V. UN MIC SCENARIU GRAMATICAL – VINOVAT FĂRĂ... VINĂ 

 

Motto: Elevul, victimă a greşelilor din manuale. 

 

 Un elev avea de răspuns – în cadrul unui examen – la următoarele întrebări: 

1. Explicaţi prezenţa virgulei din fraza următoare: „Mă spăl bine, mă îmbrac cu grijă, îmi iau 

ghiozdanul şi plec la şcoală.” 

2. Formulaţi trei propoziţii cu subiecte multiple! 

3. Analizaţi sintactic şi morfologic cuplul „de aur” din propoziţia „Gâgâlici de aur se ascund sub 
aripile cloştilor.” 

Iată şi răspunsurile date de elev: 

1. Virgula – în cazul de faţă – uneşte propoziţiile frazei. 

2. Următoarele propoziţii au subiecte multiple: 

a. Capra-neagră este podoaba munţilor noştri. 

b. Floarea-soarelui cheamă albinele spre ea. 

c. Câinele-lup l-a muşcat pe Alexe. 

3. Cuplul „de aur” este atribut, exprimat prin substantivul „de aur”, fără număr, fără gen. 
Să comentăm răspunsurile! Toate sunt greşite: 

- Virgula nu uneşte propoziţiile dintr-o frază. Ea delimitează. 

- Subiectele nu sunt multiple. Ele sunt exprimate prin substantive compuse nesudate şi se scriu cu 

cratimă. 

- Cuplul „de aur” nu-i substantiv. E o locuţiune adjectivală alcătuită din substantivul „aur” şi 

prepoziţia „de”. 

Ce mai putem spune despre faptul că substantivul „aur” (nu „de aur”) n-are număr, n-are gen! 

Elevul – cu astfel de răspunsuri – a picat, pierzând un an (era ultimul examen de admitere al 

anului). 

În Anglia – citeam cu mulţi ani în urmă – într-o astfel de situaţie, familia elevului a chemat pe 

vinovaţi în faţa justiţiei şi a cerut despăgubiri: plata pentru meditaţii în vederea pregătirii 

corespunzătoare a copiilor lor. 

Pe când şi la noi asemenea măsuri? 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„PRIETENII CĂRȚII” 
 

                                                                               Institutor învăţământ primar IONICA PANTEA  

                                                          Liceul Teoretic Murfatlar 

 

ARGUMENT: 

MOTTO: 

 

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

                                                      Încet gândită, gingaş cumpănită, 

                                                      Eşti ca o floare, anume înflorită 

                                                      În mâinile mele care te-au deschis. 

 Prin însăşi natura sa, şcoala este principala instituţie care are ca prim scop formarea 

multilaterală a personalităţii elevului. În şcoală se realizează în corelaţie atât instrucţia, cât şi educaţia, 

care fără a putea fi separate duc la formarea culturii. Astfel definită, noţiunea de cultură este extrem de 

vastă şi nu va putea fi niciodată  însuşită în totalitate de un om pe parcursul vieţii sale. Desigur, scoala 

are rolul de a pune bazele formării acestei culturi, dar procesul este menit a continua toată viaţa. Şi cum 

altfel se poate realiza autoeducaţia decât prin lectură?! 

Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea îţi 

oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lângă care ai 

trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul lecturii, şi, după ce ai 

terminat-o, să o reiei oricând doreşti. 

O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate 

celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi aşa vor rămâne, oricât de 

mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Este un instrument care dezvoltă posibilitatea 

comunicării între oameni. 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali 

(familia, şcoala), o muncă ce se  caracterizează prin răbdare, perseverenţă, continuitate şi voinţă. 

DURATA 

  Activităţile se vor desfăşura pe parcursul întregului an şcolar 2009-2010, cu posibilitate de 

prelungire. 

LOCAŢIA 

Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Poarta Albă 

GRUPUL ŢINTĂ 

 25 elevi din clasele I-IV, coordonator Pantea Ionica 

OBIECTIV GENERAL 

Dezvoltarea interesului pentru lectură, formarea unei atitudini pozitive faţă de cărţi şi 

dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. lansarea proiectului „Prietenii cărţii”; 

2. formarea echipei de proiect; 

3. desfăşurarea unui concurs tematic „Cititorii cei vestiţi”; 

4. premierea câştigătorilor de către sponsor; 

5. realizarea unei vizite la Biblioteca Judeţeană Constanţa; 

6. observarea procesului de tipărire a cărţilor la Tipografia ”Steaua Nordului” Constanţa. 
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RESPONSABILI: 

1. COORDONATORUL DE PROIECT 

2. CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT 

3. REPREZENTANTUL BIBLIOTECII 

4. REPREZENTANTUL TIPOGRAFIEI 

5. SPONSORUL DIN PARTEA BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 

BENEFICIARI 

       Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 25 de elevi din învăţământul primar de la Şcoala cu clasele 

I-VIII NR.1 Poarta Albă. Elevii sunt repartizaţi pe clase astfel:  

1. Clasa  I: 5 elevi 

2. Clasa a II-a: 10 elevi 

3. Clasa a III-a: 5 elevi 

4. Clasa a IV-a: 5 elevi 

           Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt elevii din celelalte şcoli invitate să participe la proiect, 

părinţii şi comunitatea locală. 

PARTENERI 

 Inspectoratul Judeţean Constanţa 
 Banca Comercială Română (pentru sponsorizare) 
 Biblioteca comunei Poarta Albă - asigurarea de cărţi necesare în desfăşurarea proiectului; 

 Biblioteca Judeţeană Constanţa 
 Primăria comunei Poarta Albă - asigură transportul necesar pentru deplasarea în diferite locaţii 
 Tipografia “Steaua Nordului” Constanţa 

- primirea elevilor în incinta tipografiei în cadrul activităţii „Cum se nasc cărţile?”; 

- prezentarea procesului de tipărire a cărţilor; 

 Structura Galeşu şi Colegiul Agricol Poarta Albă - pentru participarea la concurs 

RESURSE    -  UMANE: elevi, părinţi, cadre didactice, bibliotecara, reprezentantul tipografiei,  

                        primarul comunei Poarta Albă 

                 - MATERIALE: cărţi, CD-uri, aparat foto, calculator, imprimantă 

                 - FINANCIARE: sponsorizări (oferirea de premii pentru câştigătorii concursului) 

EVALUARE  

 discuţii, chestionare, observare directă, sondaje, analiza albumelor foto, fişe feed-back de opinii 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 albume foto ( portofoliu cu poze de la activităţile desfăşurate) 
MODALITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE 

În şcoală: 

Proiectul va fi lansat în şcoală prin organizarea unui simpozion  în cadrul căruia se va prezenta 

calendarul activităţilor, partenerii, sursele de finanţare şi rezultatele aşteptate. Elevii şi cadrele didactice 

vor afla despre activităţile desfăşurate din afişele realizate, dar şi din pliantele ce vor fi distribuite în 

rândul acestora. Se vor realiza desene, modelaje, pliante şi afişe realizate de elevi pe parcursul 

activităţilor. 

Lunar, se va realiza mediatizarea subproiectului, în cadrul şedinţelor cu părinţii pe clase şi pe 

şcoală, un punct de pe ordinea de zi fiind o informare despre modul în care se realizează activităţile din 

cadrul subproiectului şi impactul acestora asupra elevilor şi întregii comunităţi.  

Pe parcursul derulării proiectului, în revista şcolii vor fi publicate articole despre activităţile 

desfăşurate.  

În comunitatea educativă lărgită 

Elevii de la celelate şcoli de la nivelul primar vor putea participa la concursul “Cititorii cei 

vestiţi”. Se vor purta discuţii despre proiect în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor, dar şi în cadrul 
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consiliului profesoral de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Poarta Albă. Subproiectul va fi popularizat 

prin pliante, afişe şi invitaţii.  

Se vor transmite şi 2 comunicate de presă către mass-media locală (la începerea şi la finalizarea 

implementării proiectului).  

În comunitatea locală  

Comunitatea locală va participa direct la festivitatea de lansare a subproiectului. În comunitate 

vor fi expuse afişe la Primărie, Bibliotecă, celelalte şcoli, se vor distribui pliante şi broşuri de fiecare tip 

instituţiilor. 

 

CONTINUITATE- anul şcolar 2010/2011 

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR 

 Echipa de proiect va fi formată în urma convocării coordonatorului de proiect şi a cadrelor 
didactice din unitate interesate de implicarea în proiect.  

                 Membrii echipei de proiect:  

1. Pantea Ionica- coordonator de proiect 

2. Pătraşcă Camelia – coordonator activităţi şcolare 

                  3.   Beca Tudora – responsabil al activităţilor cu părinţii  

 Părinţii vor primi invitaţii pentru a participa la şezătoarea literară. Aceştia împreună cu 
elevii vor urmări o prezentare Power Point în care se va detalia  proiectul, se va prezenta calendarul de 

desfăşurare a activităţilor propuse, se vor descrie activităţile, se vor prezenta partenerii şi rolul acestora 

precum şi rezultatele aşteptate. Coordonatorul va propune părinţilor să participe la o dezbatere despre 

importanţa cărţilor în educaţia copiilor şi despre rolul acestora pentru formarea intelectuală a elevilor. 

La finalul activităţii, părinţii şi elevii vor primi chestionare pentru a vedea care este impactul acestui 

proiect.  

 Coordonatorul de proiect va anunţa cadrele didactice ale Şcolii Galeşu şi Colegiul Agricol 
Poarta Albă care predau în învăţământul primar la clasa a III-a şi a IV-a despre desfăşurarea acestui 

concurs, va anunţa tematica şi data desfăşurării acestuia. Testele vor fi elaborate de către coordonator 

împreună cu cadrele didactice. Fiecare cadru didactic va distribui testul la clasă şi se vor premia 

căştigătorii. 

 Elevii şcolii se vor deplasa cu microbuzul pus la dispoziţie de primărie la Biblioteca 

Judeţeană. Aici doamna bibliotecară le va prezenta biblioteca şi regulile care se respectă la intrarea în 

această instituţie.  

 Elevii se vor deplasa cu microbuzul şcolii în oraşul Constanţa, la sediul tipografiei Steaua 
Nordului. Aici elevii vor putea observa procesul de tipărire al cărţilor. Reprezentantul tipografiei va 

descrie importanţa tipografiilor şi va povesti despre istoria tipografiei sale. La finalul activităţii elevii 

vor completa chestionare care testează impactul vizitei.  
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE  

ÎN PROGRAM 

 

Nr.

crt. 

Obiective specifice  

Denumirea activităţii 

Perioada de 

desfăşurare 

 

Responsabili 

1. - lansarea 

proiectului 

“Prietenii cărţii” 

 

 

 masă rotundă cu invitaţi 

Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele 

I-VIII nr. 1 Poarta Albă 

Beneficiari: elevii, părinţii, 

comunitatea 

Metode/mijloace de 

realizare:videoproiector, calculator, 

imprimantă, afişe, invitaţii, cărţi 

Modalităţi de evaluare: discuţii, 

chestionare, observare directă 

OCTOMBRIE -coordonatorul 

de proiect 

-informaticianul 

şcolii 

(prezentare ppt 

proiect)  

 

2. - formarea echipei 

de proiect 

 

 

 

 seminar interactiv (şezătoare) 

Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele 

I-VIII nr.1 Poarta Albă 

Numărul de participanţi pentru 

fiecare categorie (elevi, cadre 

didactice, parinti, reprezentanti ai 

comunitatii etc): 10, din care 3 cadre 

didactice, 2 reprezentanţi ai 

comunităţii locale, 2 reprezentanţi ai 

bibliotecii, 1 reprezentant al 

tipografiei, primarul, reprezentant al 

sponsorului 

Beneficiari: elevii, părinţii, 

comunitatea 

Metode/mijloace de realizare: 

calculator, imprimantă, afişe, invitaţii 

Modalităţi de evaluare: discuţii, 

observare directă 

 

NOIEMBRIE 

-coordonatorul 

proiectului 

-coordonator 

activităţi 

şcolare 

-coordonator al 

activităţii cu 

părinţii 

3. -desfăşurarea 

unui concurs 

tematic (clasele a 

III-a şi a IV-a) 

 

 

-premierea 

câştigătorilor de 

către sponsor 

 concurs “Cititorii cei vestiţi” 

Locul desfăşurării: În şcoala cu cls. 

I- VIII nr.1 Poarta Albă 

Parteneri : Structura Galeşu, Colegiul 

Agricol Poarta Albă 

Beneficiari: elevii, părinţii, 

comunitatea 

Metode/mijloace de realizare: 

calculator, imprimantă, teste, diplome, 

afişe  

Modalităţi de evaluare:sondaje, 

observare directă, analiza albumelor 

foto 

IANUARIE -coordonatorul 

de proiect, 

cadre didactice 

implicate 

-sponsorul ce 

oferă premii 

pentru 

câştigători 

4. -realizarea unei 

vizite la Biblioteca 

Judeţeană 

Constanţa 

 

 

 vizită la Biblioteca Judeţeană 

Constanţa 

Locul desfăşurării: Biblioteca 

Judeţeană 

Beneficiari: elevii, părinţii, 

comunitatea locală 

MARTIE - coordonatorul 

de proiect 

-primăria 

comunei 

-Biblioteca 

Judeţeană 
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Metode/mijloace de realizare: 

microbuzul şcolii 

Modalităţi de evaluare: observare 

directă, fişe feedback 

Constanţa 

5. -programarea 

unei vizite la 

tipografie pentru a 

observa procesul 

de tipărire al 

cărţilor 

 

 

 vizită la tipografia “Steaua 

Nordului”  

Titlul activităţii: Cum se nasc cărţile? 

Locul desfăşurării: Tipografia 

Beneficiari: elevii, comunitatea 

Metode/mijloace de realizare: aparat 

digital, albume foto 

Modalităţi de evaluare: chestionare, 

observare directă 

MAI -coordonatorul 

de proiect 

-reprezentantul 

tipografiei 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL LIMBAJULUI ÎN DEZVOLTAREA GÂNDIRII  

ŞI CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA REALITĂŢII 
 

Prof. înv. primar STANA PETRICĂ  

Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari        

 

Reforma din învăţământul românesc face trecerea, în studiul limbii române, de la elevul mai 

mult asimilator şi depozitar de informaţii la cel ce este îndrumat, ajutat, învăţat cum să opereze cu 

noţiunile de limbă, iar comunicarea să devină funcţională în viaţa lui cotidiană, să-l ajute în 

adaptarea la noile condiţii social-culturale, iar integrarea socială şi profesională de mai târziu să se 

producă în condiţii optime. 

Programele şi planurile excesiv de încărcate au dus, în ciuda aşteptărilor, la scăderea 

performanţelor şi chiar la mediocrizare în învăţământ. Rabelais spunea, pe bună dreptate, că un 

copil „este un foc care trebuie aprins şi nu un vas care trebuie umplut”, iar  Simion Mehedinţi, care 

este cunoscut mai mult ca geograf şi mai puţin ca teoretician al culturii şi ca pedagog: „Orice copil 

are ceva bun în el şi acel bun trebuie descoperit şi pus în valoare”. Cadrele didactice ar reuşi să 

realizeze ceea ce atât de frumos spune Simion Mehedinţi dacă fac tot ceea ce e posibil ca să 

cunoască şi să înţeleagă mecanismele de dezvoltare şi învăţare ale copiilor şi să-i pună în centrul 

actului educaţional. 

Pentru dezvoltarea limbajului oral, pentru care copilul stăpâneşte la modul practic regulile 

de folosire corectă, importantă este conduita de ascultare, când şcolarul trebuie să înveţe să meargă 

pe urmele îndrumărilor şi raţionamentelor învăţătorului. Primele noţiuni de gramatică (de limbă) îi 

permit copilului să conştientizeze deosebirea dintre cuvinte ca elemente de limbă şi obiectele 

desemnate prin cuvinte. Însuşirea categoriilor gramaticale îi dezvăluie bogăţia posibilităţilor de 

exprimare, ca şi rolul pe care-l joacă în exprimare rădăcina, sufixele, prefixele. Dezvoltarea 

limbajului se face şi la celelalte ore, obişnuind copilul cu terminologia adecvată fiecărui domeniu. 

În perioada şcolară mică, apreciază specialista în psiholingvistică Tatiana Slama-Cazacu, 

limbajul şi gândirea se dezvoltă în strânsă legătură, însă relaţiile dintre ele prezintă particularităţi 

specifice vârstei. Astfel, limbajul are anumite caracteristici datorită gândirii, iar gândirea se 

dezvoltă în funcţie de stadiul atins de limbaj. La copii, relaţiile dintre gândire şi limbaj nu trebuie să 

fie considerate ca un fenomen static, ci dinamic, într-o unitate contradictorie, în unele momente. 

Astfel, gândirea şi limbajul se potenţează reciproc, însă pot apărea între ele decalaje sau efecte 

inhibitoare reciproce. 
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Limbajul ajută gândirea atât prin conţinut, cât şi prin mecanism funcţional. Pe măsură ce 

limbajul evoluează, „câmpurile lingvistice” se sistematizează, se îmbogăţesc, se consolidează; pe 

măsură ce se automatizează legăturile între cuvinte, procesele gândirii se desfăşoară mai uşor şi mai 

corect, permiţând copilului să sesizeze esenţa fenomenelor. În dinamica automatizării şi amplificării 

conexiunilor verbale, îşi găseşte linia sa de dezvoltare gândirea verbală, care trece la formele 

conceptuale. Astfel, formele de gândire concretă pot fi depăşite prin automatizarea categoriilor 

lexicale şi sintagmatice, care ajută la dezvoltarea operaţiilor gândirii. Apare posibilitatea de analiză 

a cauzalităţii din propria gândire (adică gândirea critică şi capacitatea de reversibilitate a gândirii), 

fixarea şi reapariţia unor conţinuturi identice, diferenţierea între diversele aspecte ale realităţii. 

              Limba, prin sistemul ei de semnificaţii, de conexiuni gata elaborate, care pot fi preluate de 

la oamenii cu care vine în contact, ajută la câştigarea experienţei socializate, la introducerea 

socialului în gândire. 

              „Limbajul – mai ales când este dezvoltat în mod normal şi sistematic – joacă… un rol 

reglator, facilitează anumite operaţii de gândire, fie ca sprijin utilizabil în momentul însuşi al 

răspunsului adaptativ, fie ca fond formator anterior, preexistent conduitei (moment în care rolul său 

poate fi destul de şters în aparenţă).” (Slama-Cazacu, T., p. 332). 

Cel mai semnificativ fenomen în dezvoltarea limbajului şcolarului mic constă în însuşirea 

limbajului scris. Dificultăţi de diferenţiere corectă a fonemelor (componentele sonore ale 

cuvintelor) se repercutează în scriere, determinând unele particularităţi: 

 eliziunile în grafeme: ,,îtuneric’’ pentru întuneric; ,,îtreabă’’ pentru întreabă; 
 sunete supraadaugate: ,,aritimetică’’ pentru aritmetică; ,,viouară’’ pentru vioară; ,,deminineaţă’’ 

pentru dimineaţă etc. 

            Vocabularul atinge un număr de 4000-4500 de cuvinte, dintre care 1500-1600 reprezintă 

vocabular activ. 

Prin dezvoltarea capacităţii de a citi, şcolarul mic începe să ia contact tot mai intens cu limba 

literară, care îi va îmbogăţi vocabularul dar şi posibilitatea de a se exprima frumos, artistic. În 

acelaşi timp, creşte volumul cuvintelor tehnice, specifice pentru domeniile aritmeticii, geometriei, 

gramaticii, geografiei etc. 

În procesul scrierii gramaticale şi ortografice se dezvoltă şi capacitatea de a se exprima 

corect gramatical, precum şi deprinderea de a înţelege valoarea gramaticală a diferitelor părţi de 

propoziţie. 

Limbajul scris are o structură gramaticală mai exigentă decât limbajul oral, impune un 

vocabular mai critic şi acţionează nemijlocit asupra limbajului oral, dându-i mai multă consistenţă şi 

organizându-i topica. 

Sesizarea sensului celor citite este strâns legată de nivelul la care s-a însuşit tehnica citirii. 

Cu cât tehnica e mai bine însuşită, cu atât se realizează mai uşor înţelegerea sensului celor citite, iar 

cu cât este sesizat mai uşor şi mai repede sensul unui cuvânt, cu atât citirea propriu-zisă se 

desfăşoară în condiţii mai bune. Astfel, simpla „citire” a unui cuvânt nu înseamnă şi sesizarea 

imediată a sensului acestuia. Elevii încep actul citirii prin recunoaşterea literelor, care se face mai 

mult sau mai puţin repede, în raport cu gradul  însuşirii acestora. După aceea începe procesul unirii 

sunetelor în silabe şi cuvânt, apoi citirea propoziţiei, în scopul de a-i înţelege mesajul. O 

particularitate a actului citirii la începători o constituie tendinţa lor de a reveni mereu asupra 

cuvântului sau textului citit, tocmai datorită greutăţilor pe care le întâmpină în înţelegerea sensului 

celor citite. 

Pe măsură ce elevii învaţă literele, modul de sesizare a sensului cuvintelor se schimbă; dacă 

la început aveau nevoie să identifice toate literele din cuvântul citit pentru a-i cunoaşte sensul, pe o 

treaptă mai înaintată a însuşirii cititului ei încep să sesizeze sensul cuvântului citindu-l până la 

mijloc şi câteodată chiar după citirea primei silabe. 

Pentru mărirea ritmului propriu de citire, dezvoltarea gândirii logice şi asigurarea celorlalte 

calităţi ale citirii, mai pot fi folosite şi alte procedee didactice, îndeosebi jocuri, pe care le voi 

prezenta în continuare. 
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„Dezleagă, citeşte şi potriveşte” Folosesc metoda prin ghicitori, deoarece este plăcută şi 

antrenantă: 

 Arici – Merge moşul pe cărare 

                Cu-o mie de ace-n spinare. 

 Bursuc – Ursuleţ cu alb vărgat 

                    Rău cu vulpea e certat. 

 Elefant – Uriaş cu nasul mare 

                    Poartă oameni în spinare. 

 Cerb – Mândru şi încoronat 

                Prin poieni e Împărat. 

 Delfini – Acrobaţi fără scenariu, 

                        I-aţi văzut la Delfinariu. 

 Albina – Din flori, picuri de dulceaţă 

                    Strânge dis-de-dimineaţă. 

 Raţă – Toată ziua stă pe lac 

                 Şi ne spune mac, mac, mac. 

           Selectând sunetele iniţiale ale răspunsurilor corecte, vom obţine numele celei dintâi cărţi a 

şcolarului: abecedar. Într-un alt joc, le „povestesc” despre o elevă foarte conştiincioasă, care a 

format pe stelaj mai multe cuvinte cu ajutorul unor silabe, pentru a le transcrie în caiet; frăţiorul ei 

mai mic, fără să vrea, le-a amestecat, iar noi îl vom ajuta să le reaşeze corect, pentru ca surioara lui 

să nu-l certe. Cerinţă: Se dau silabele: ţel, fa, bul, că, mă, ră, gar, cer, gi. 

Pentru a evalua înţelegerea poeziei „Bondarul leneş” de Elena Farago, am scris versurile pe fâşii 

de carton disparate, elevii având sarcina să le ordoneze aşa cum sunt în poezie. În alt joc, axat pe 

noţiunea de rimă şi ritm, am aşezat cuvintele în cadrul fiecărui vers într-o altă ordine: 

                        „O mititică furnică 

                          Cât de mei un grăuncior  

                          În spate o greutate duce 

                          Cât trupul ei de trei ori.” 

            Copiii au citit şi au ordonat cuvintele până când au sesizat că poezia sună frumos, apoi au 

explicat de ce cred ei că sună bine versurile. 

            În cadrul altor jocuri, elevii au avut ca sarcină să potrivească imaginile date cu textul unor 

proverbe. 

În cele din urmă, înţelegerea celor citite este determinată şi de vocabularul de care dispun 

elevii şi de aceea este necesar să se acorde o atenţie deosebită activităţilor în vederea dezvoltării 

vorbirii elevilor, a îmbogăţirii, precizării şi activizării vocabularului lor. Stimularea interesului 

copiilor pentru lectură în condiţiile în care, în societatea informatică actuală, acesta a început să 

dispară treptat odată cu răspândirea la scara largă a facilităţilor pe care le oferă calculatorul şi 

accesul la Internet, care le ocupă cea mai mare parte a timpului liber, a devenit deja o necesitate 

stringentă. În societatea contemporană, opţiunile celor mici pentru petrecerea timpului liber şi 

distracţie sunt din ce în ce mai diverse. Motivul inapetenţei pentru lectură ar putea consta într-o 

asociere dintre excesul de urmărire a programelor de televiziune şi a desenelor animate şi volumul 

mare de teme de efectuat pentru şcoală. Practica a dovedit că, la cei mai mulţi copii, motivaţia de a 

citi scade, de regulă, pe măsură ce aceştia înaintează în vârstă. În fapt, lectura este asemănătoare 

oricărei alte activităţi practice – în lipsa exerciţiului, nu se vor dezvolta nici vocabularul, abilitatea 

de a citi şi de a savura universul unei cărţi şi, cu atât mai puţin, plăcerea lecturii. Copilul nu va 

putea citi repede şi, în consecinţă, când o va face, se va plictisi şi va abandona cartea în scurt timp. 

Televizorul şi calculatorul, pe lângă faptul că provoacă deficienţe de atenţie şi concentrare, 

slăbirea capacităţilor mentale, a puterii de judecată şi a motivaţiei devin agresive în domeniul 

informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, iar lipsa posibilităţii de selecţie conduce la pervertirea 

conştiinţei multor copii şi debusolarea în conduita de cunoaştere; astfel, găsirea unor modalităţi 

alternative de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant, acela al lecturilor care 
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nouă ne-au încântat copilăria, devin nu numai o opţiune, ci chiar o necesitate. Universul cărţii 

trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate 

în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul 

sens al copilăriei. 

Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sper că în viaţa lor 

prezentă, dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,,prietenul“ lor  nedespărţit. Prin 

lumea fascinantă a poveştilor şi poeziilor alese, prin personajele atât de îndrăgite de copii îmi doresc 

ca aceştia să-şi învingă sentimentele de teamă şi inhibiţie, să gândească logic, să-şi dezvolte 

capacitatea de exprimare orală prin dobândirea unor deprinderi de receptare a textelor audiate, 

folosirea precisă şi nuanţată a unor cuvinte noi cu care îşi îmbogăţesc vocabularul, formularea clară 

şi personală a unor mesaje proprii, argumentarea punctelor de vedere. 

Având în vedere că 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 educaţia copilului. Gustul pentru citit nu vine de la 

sine, se formează de către familie, grădiniţă şi în special de şcoală şi poate fi stimulat şi cultivat încă 

de la cele mai fragede vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor de 

înţelegere şi cunoştere. Faza următoare este preluată de grădiniţă şi apoi de şcoală, când câmpul de 

opţiuni se lărgeşte. Cititorul se identifică cu personajele şi se generează o stare de empatie. Lectura 

are o importaţă deosebită pentru formarea multilaterală a şcolarului, pentru exprimarea corectă orală 

şi scrisă, instumente de bază ale muncii intelectuale fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea 

intelectuală a elevilor. Scopul lecturii în şcoală este acela de a forma tânărul cu o cultură 

comunicaţională de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice, să interacţioneze cu 

semenii să fie sensibili la frumosul din natură să poată continua procesul de învăţare. În scopul 

stimulării interesului pentru lectură, am antrenat părinţii şi copiii în activităţi care să vină în 

sprijinul acestui obiectiv. Atât la Serbarea de Moş Crăciun, cât şi la Serbarea Abecedarului le-am 

dăruit copiilor câte o carte cu poveşti accesibile vârstei lor pentru a-i stimula şi a-i face să preţuiască 

marile valori ale literaturii pentru copii, am organizat vizite la biblioteca şcolii şi la cea orăşenească, 

apoi diferite activităţi în parteneriat cu Biblioteca Pontus Euxinus, cu ocazia unor aniversări ale 

unor scriitori; de asemenea, vom ajuta la recondiţionarea unor cărţi, pentru a-i învăţa să păstreze şi 

să respecte cele mai bune şi fidele prietene ale omului – cărţile. 

O achiziţie lingvistică importantă a copilăriei mijlocii o reprezintă utilizarea mai multor 

coduri în activitatea de comunicare; astfel, se poate observa că într-un fel se exprimă copiii când 

sunt implicaţi în activitatea de instruire şi în alt fel atunci când sunt în recreaţie sau în alte contexte 

nonformale. De aceea, este bine să antrenăm copiii în cât mai multe activităţi care au loc în afara 

şcolii; acestea, dacă sunt bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se 

dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 

cooperare, contribuie la consolidarea unităţii colectivului de elevi. O modalitate de dezvoltare a 

limbajului şi de relaţionare a acestuia cu realitatea este excursia, care ajută la dezvoltarea 

intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui şi este cea care îl reconfortează pe copil, îi 

prilejuieşte atât însuşirea unei experienţe sociale importante, cât şi îmbogăţirea orizontului cultural 

ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară, însuşindu-şi noi 

cunoştinţe într-un mod mai variat şi mai plăcut decât în activitatea obişnuită de instruire în şcoală. 

Excursiile reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută să le 

înţeleagă nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de 

ridicare a nivelului cultural. De asemenea, în timpul acestora putem urmări discuţiile dintre copii 

despre ceea ce observă şi putem să le explicăm unele aspecte pe care ei nu le sesizează sau putem să 

le îndrumăm aceste observaţii în sensul dorit de noi, pentru a realiza legături corecte între noutăţile 

studiate şi lucrurile cunoscute, pentru integrarea eficientă şi temeinică a acestora în sistemul de 

cunoştinţe pe care îl deţin. 
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Dezvoltarea limbajului poate fi realizată cu eficienţă în cadrul serbărilor şcolare pregătite cu 

diferite ocazii şi al dramatizărilor, care ajută la activizarea vocabularului şi la îmbogăţirea lui cu noi 

cuvinte şi expresii, dar şi cu descoperirea conotaţiilor lor prin interpretarea expresivă a versurilor 

sau textelor în proză.  Serbările şi dramarizările au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât 

şi pentru părinţii lor, fiindcă pot participa activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor şi 

talentului său. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 

şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, 

munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 

colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de 

succes sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, face ca elevii să trăiască clipe de 

desfătare sufletească şi fiecare dintre ei  trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde 

reuşita unei serbări şcolare. 

Achiziţiile făcute în domeniul limbajului îi ajută pe copii să-şi planifice activitatea, să 

exprime ce acţiuni au de realizat şi ordinea în care vor lucra; toate acestea au influenţă nu numai 

asupra perfecţionării conduitei verbale, ci şi asupra dezvoltării intelectuale, contribuind la formarea 

capacităţii copiilor de a raţiona, demonstra şi argumenta. 
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SITUAREA LIMBAJULUI ÎNTRE FIINŢĂ ŞI GÂNDIRE SAU  

DESPRE ACCESUL LA REALITATE 
 

                                                                                                        Prof. MIHAELA CALENICI  

                                                                                    Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Jalea” Constanţa 

 

Motto:  

„Noi, românii, suntem o lume în care dacă nu se face ori  nu se 

gândeşte prea mult, ne putem mândri că cel puţin se discută foarte 

mult. Asta e frumos din parte-ne – să lăsăm încolo orice modestie; căci 

este ştiut că din discuţie răsare scânteia adevărului. Nu e vorba, adesea 

discutăm cam pe de lături: dar asta o facem pentru că voim să 

alimentăm continuarea discuţiei: dacă n-am da pe de lături, ar înceta 

poate discuţia prea degrabă: ei! Atunci de unde ar mai ţâşni 

adevărul?”  

                          (I.L.Caragiale, Câteva păreri) 

 

Lucrarea îşi propune să transmită câteva consideraţii  privind tendinţa unor vorbitori de a 

inova din punct de vedere lingvistic pentru a se adapta unor realităţi noi, pe de o parte, şi  

necesitatea conservării limbii, tradiţiilor şi culturii specifice fiecărui popor, pe de altă parte. 

Situaţiile de comunicare în care suntem implicaţi ne dezvăluie identitatea, apartenenţa etnică, setul 

de norme şi credinţe la care ne raportăm, referinţe culturale, perspectiva asupra realităţii imediate 

sau îndepărtate, trecute sau viitoare. Limbile nu cunosc graniţe, ele fiind folosite în funcţie de 

nevoile şi interesele participanţilor la comunicare.  

Orice limbă este un vehicul pentru o anumită cultură, pentru concepte şi seturi de valori, a 

unui orizont intelectual şi spiritual. O limbă este  purtătoarea unui mesaj, a unei încărcături de 

civilizaţie, a unei acumulări de experienţe istorice, a unei anumite mentalităţi şi a raportării faţă de 

universul înconjurător. O limbă de circulaţie internaţională ajunge în această postură datorită unor 

factori care îi facilitează răspândirea: prestigiul cultural, economic, militar, asocierea mentală cu 

un tip de civilizaţie, cu progresul, modernitatea şi sofisticarea sau pur şi simplu din raţiuni 

demografice. Anumite limbi au devenit dominante de-a lungul  istoriei, în anumite perioade şi 

zone geografice, fie că acestea au  fost impuse brutal(latina, araba, spaniola, portugheza, franceza, 

rusa), fie prin autopersuasiune(limbile franceză şi germană, asociate cu un model înalt de cultură 

şi civilizaţie). 

Putem desluşi un model asemănător organismului biologic de apariţie, creştere, răspândire, 

proliferare, apariţia de mutaţii în cazul „organismelor lingvistice” care au avut succes şi de 

secătuire a vitalităţii şi pieire pentru altele. Indiferent de modul în care judecăm, apreciem, 

valorizăm sau nu fenomenul lingvistic, ne referim la un proces obiectiv-evolutiv, limbile 

comportându-se în esenţă ca nişte organisme vii, care se nasc, trăiesc şi mor. Sau se transformă, 

zămislind alte limbi. 

Ca o limbă să se impună la nivel mondial, trebuie să existe anumite caracteristici care să 

conducă la creşterea numărului de vorbitori: fie indici demografici favorabili(cazul chinezei, 

spaniolei, arabei, a limbii hindu), adică efectiv răspândirea limbii respective prin creşterea 

numărului de vorbitori nativi, fie perceperea unei limbi ca un instrument potrivit pentru 

exprimare, comunicare, gândire, acumulare culturală, respectiv învăţarea şi utilizarea acesteia de 

către non-nativi. Toate limbile dominante au avut şi au, din punct de vedere istoric, perioade lungi 

şi intense de asimilare a altor populaţii. Un imperiu(orice imperiu) îşi foloseşte limba în prima 

fază de expansiune ca pe un instrument  de colonizare mentală a celor cuceriţi. Supuşii sunt 

încurajaţi să asimileze limba stăpânitorilor, ulterior cei cuceriţi asimilându-se într-un anumit 

procent culturii dominante, modului de gândire, practicilor cutumiare şi spirituale. 

Culturile mici, expresii ale unor populaţii reduse numeric, au complexele provincialismului, 

zăgăzuirii şi incapacităţii de comunicare a valorilor proprii(percepute ca esenţiale) către culturile 



163 
 

puternice. Engleza, o limbă germanică hibridizată prin aportul francezei şi al latinei(fiind cea mai 

romanică dintre limbile germanice) a avut, din punct de vedere istoric, o evoluţie lentă a răspândirii 

sale, fiind izolată geografic la extremitatea vestică a continentului european. La început a fost 

impusă  galezilor, scoţienilor şi irlandezilor, fiind vorbită apoi în America de Nord, în Africa, în 

Asia, în Australia, în Noua Zeelandă şi în Oceania, adică a urmat strategia de expansiune mondială 

a Imperiului Britanic. În secolul al XIX-lea, engleza a avut şansa utilizării ei de către inovaţia 

tehnologică(prin revoluţia industrială britanică), iar în secolul al XX-lea ca urmare a succesului şi 

proliferării conceptului american de cultură de masă(cinematografia, muzica), respectiv a impunerii 

rolului dominant economico-militar al Statelor Unite. Limba metropolei devine ulterior marca 

prestigiului economic, militar, cultural, artistic şi ştiinţific. Impunerea limbii dominante nu se mai 

face          virulent-agresiv, ci persuasiv, prin relevarea caracteristicilor de acumulare şi relevanţă 

culturală: limba franceză în secolele al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea; limba engleză în 

secolul al XX-lea. 

În termeni obiectivi cunoaşterea şi folosirea unei limbi străine de prestigiu cultural conferă 

utilizatorului o serie de avantaje certe, de la cele economice la cele culturale. Uşurinţa învăţării 

englezei şi exprimării în această limbă îi creează acesteia un avantaj decisiv faţă de alte limbi de 

circulaţie, încurajând astfel proliferarea  şi utilizarea pe scară tot mai largă. O gramatică simplă, 

reguli sintactice clare, capacitate ridicată de compactare lexicală, adică acele caracteristici intrinseci 

care conduc la succes. Reuşita economică, ştiinţifică, tehnologică şi culturală a spaţiului anglofon 

au condus la transformarea englezei într-o limbă universală, vorbită, citită şi înţeleasă pe tot globul. 

Factorul democratic reprezentat de Marea Britanie şi S.U.A, din punct de vedere istoric, a condus la 

perceperea englezei ca limbă a democraţiei, a progresului şi a modernităţii. 

Românul se pare ca s-a născut poliglot. Sociologul şi criticul literar Dan Culcer, stabilit la 

Paris, mărturisea într-un interviu
9
, că a fost întrebat deseori “cum se explică faptul că atâţia români 

vorbesc franţuzeşte atât de bine”. Explicaţia începe cel puţin cu o redimensionare a acestui fapt, 

dacă nu cu o negare. „Eu spun că românii vorbesc o franceză dă Dâmboviţa, o franco-română, ei 

înţeleg bine franceza şi nu se poate vorbi de o dominaţie a limbii franceze. Există o tradiţie, pe care 

o pot explica şi franţuzilor şi pe care unii români o ştiu, dar nu e vorba de o proporţie specială de 

români care vorbesc mai bine franceza decât alte limbi. Când ziariştii români au ajuns la Bucureşti,  

ei natural că au căutat parteneri de discuţie care să le ştie limba. Deci faptul că pe canalele 

televiziunii franceze apăreau tot felul de români care vorbeau franţuzeşte e o selecţie din selecţia 

selecţiei. Deci o imagine falsă”.   

Deşi a trecut de mult vremea chiriţelor care se graseiau pe întrecute ca în uvrajele lui monsiu 

Şarlă despre desirul, olivul şi şarmele evropene, viaţa noastră publică abundă în personaje preţioase 

care îşi flutură cu importanţă poalele semidoctismului. Limba română este un costum a cărui 

eleganţă s-a depreciat. Suntem deseori martorii opiniei că un text scris în engleză arată mai bine 

decât unul în română. Dar de dragul diversităţii, vorbitorii sau utilizatorii internetului  fac şi postări 

în limba română, iar alte postări probabil vor conţine şi română şi engleză… sau chiar “romgleză”. 

Romgleza defineşte combinaţia dintre română şi engleză,  care este vorbită de tot mai mulţi români 

care intră în contact cu limba engleză. Profesorul Dorin N. Uritescu, doctor în filologie, autor a 

numeroase cărţi de specialitate, a acordat un  interviu Jurnalului naţional
10
, răspunzând la câteva 

întrebări privind starea limbii române actuale. “Dragostea pentru limba română a început în clasa a 

III-a primară, după o bătaie soră cu moartea dată de tatăl meu, pe care  l-am făcut... fraier, crezând 

că vocabula înseamnă om care nu reuşeşte să facă ceva anume, iar nu ceea ce exprimă termenul în 

mod real şi este consemnat în toate lucrările lexicografice care îl cuprind: om prost care nu ştie să 

se descurce într-o anumită împrejurare - tata nu reuşise să bage o buturugă de fag în sobă, iar eu 

reuşisem. A doua zi, Greta, tovarăşa mea de joacă, plângându-mi de milă, mi-a mărturisit că tatăl ei 
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îi spune în nemţeşte lui Hans, care îi făcea curte, domnişoarei Lizelot, "să termine odată cu starea 

asta de Fraier", cu majusculă, cum se spunea în germană. Lucrurile se complicau, mai ales că 

unchiul Den - l-am auzit - îi  spusese la un pahar cu rachiu unui prieten că Lizelot este un fel de... 

Lucreţia Borgia rurală. Ca să mă lămuresc am început să cercetez dicţionarele şi, după atâta amar de 

vreme, constat că dragostea pentru limba română nu are sfârşit.”  

Domnul professor Dorin Uritescu este un recunoscut autor de dicţionare, considerând 

necesar să cerceteze înnoirea vocabularului, prezentarea dinamicii acestui compartiment al limbii, 

cel mai active al ei întrucât se desfăşoară paralel cu evoluţia societăţii, aflată într-o etapă de 

modernizare fără precedent. “Dicţionarul de cuvinte şi sensuri noi”
11

 include:  

1. cuvinte noi, formate din elemente lexicale existente în limba noastră; 

miticime, s.f. , colectivitate relativă de persoane protestatare, reprezentând spiritul 

muntenesc, dâmboviţean şi în mod special bucureştean. Substantivul propriu Mitică, a creat 

substantivul comun mitică, tipul volubil, deloc singuratic, extraordinar de sociabil, având interesele 

ţării ca prioritate,  indiferent de situaţie, deşi le vede tot timpul în negru, pentru care nu-i bun, totu-i 

moft. De la substantivul comun s-a derivat cel colectiv.  

multinaţională, -e,  s.f. , societate economică(financiară, bancară, industrială, comercială), 

pe acţiuni, cu participarea unor parteneri străini(multi+naţională). 

2. cuvinte utilizate în diferite limbaje cu sensui consarate, cărora li s-au adăugat, de 

obicei în ultimii douăzeci de ani, şi alte sensuri dintre care unele figurate;  

injector, -i, s.m., (despre persoane în cosmetică) specializaţi în injectarea unei toxine(în 

general a unui produs cosmetic) împotriva ridurilor şi a transpiraţiei(din vb. a injecta + suf. -tor). 

Apariţia noii vocabule este justificată de existenţa unei noi profesii, în domeniul atât de extins astăzi 

al esteticii înfăţişării umane. Termenul este utilizat de practicanţii în domeniu. 

mercurial, -ă , adj., agil, iscusit, descurcăreţ; exprimă plastic acele trăsături puse pe seama 

unei persoane foarte agile; datorită noutăţii sensului are darul de a înviora comunicarea.  

 3. împrumuturi lexicale din alte limbi, făcute câteva înainte de 1989, majoritatea în perioada 

postrevoluţionară, cele mai multe în 2008. 

visagist, visagişti, s.m.,  specialist care într-un cabinet de înfrumuseţare, se ocupă de 

îngrijirea feţei persoanelor interesate; din fr. Visagiste;  

nickname; s.n. pseudonim, nume fals, pe blogul personal(din engl. Nickname, poreclă);  

check-in, engl. amer., înregistrare, înscriere, primire; recepţie(a unor obiecte, bunuri 

aparţinând unor persoane), 1) a reţine locuri(la hotel); 2) a se prezenta(la gară, la aeroport); 3) a se 

înregistra la garderobă, la bagaje.  

Îndreptarea greşelilor însuşite este greu de făcut. Câteva exemple din presa 

postrevoluţionară care oglindesc tendinţa  autorilor de a emite pretenţii de critic literar, comentator 

sportiv şi lingvist ar fi lămuritoare. Astfel, într-o publicaţie din 1993, o comentatoare de ocazie 

susţinea că a defini semantic termenul "dalmaţian" ca "secătură" sau "un om de nimic": "(...) Este 

nu numai o exagerare, ci, mai cu seamă, o lipsă de subtilitate; termenul are o conotaţie în care intră 

sensurile: «concesie»,  ba chiar o idee de «simpatie»". După 15 ani, apărea în presă articolul 

"Dalmaţienii politici...", în care am surprins afirmaţia: "Colaborarea cu Securitatea sau averile 

nejustificate sunt criteriile care au stat la baza numirii acestora ca dalmaţieni... lista pătaţilor 

continuând...". Termenul a fost cuprins şi în "Marele dicţionar de neologisme", ediţia a X-a, 2007, 

p. 268: "dalmaţian(fig. despre biografia, comportamentul cuiva) secătură, om de nimic, 

netrebnic...". Prin analogie cu blana albă, presărată cu pete negre sau maro închis, la figurat, s-a 

obţinut neologismul semantic dat, care nici pe departe nu exprimă concesie şi simpatie!  

Erupţia de inovaţii lingvistice(neologisme) în perioada postrevoluţionară, explicabilă prin 

multiplele şi variatele schimbări în viaţa societăţii româneşti, reflectate în vorbire, este percepută de 

anumiţi vorbitori ca un pericol, ca o posibilă pierdere a identităţii limbii române. Lingviştii susţin cu 

fermitate că nu limba se alterează prin valul de anglicisme, argotisme etc., ci numai exprimarea 
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celor care le folosesc excesiv şi care fac regretabila confuzie dintre stilul familial şi cel trivial, 

dintre vorbirea populară şi cea mahalagească.  

Oboseala, comoditatea şi indiferenţa sunt factorii care alterează limba română şi în afara 

graniţelor ţării. ”Îmbogăţirea” vocabularului românesc cu expresii şi cuvinte spaniole a devenit o 

obişnuinţă şi pentru tinerii români care trăiesc în Spania. Există chiar şi un termen care defineşte 

noul dialect - rumaniol. Pentru românii rezidenţi în Spania, folosirea unor termeni spanioli în 

amestec cu expresiile şi cuvintele româneşti a devenit o obişnuinţă. Printre cuvintele cel mai des 

utilizate se numără regalo(cadou), tarjeta(card), ingreso(depunere la bancă), cita(programare), 

obra(şantier), trabajo(muncă), cole(n.r. colegio - şcoală), guarderie(grădiniţă), hola(bună ziua), 

nomină(fluturaş de salariu), encargado( şef, responsabil) sau comercial(agent de vânzări). Uneori, 

unele dintre aceste cuvinte sunt românizate: mi-a regalat(mi-a dăruit),  m-am împatronat(am 

obţinut viza de flotant - empadronamiento), am ingresat banii (am depus banii la bancă).
12

 

Interculturalitatea prin interacţiune şi cooperare continuă între diverse grupuri culturale, 

etnice, religioase şi va aduce intercunoaşterea şi schimburile culturale în contextul grijii faţă de 

menţinerea identităţii proprii şi a asimilării unor valori universale printr-un proces de ajustare 

continuă. Important este să conştientizăm cu toţii avantajele  păstrării şi comunicării interculturale a 

valorilor identitare: păstrarea şi consolidarea valorilor perene, codul identitar, stimularea 

creativităţii, a expresivităţii, emulaţia, păstrarea ţelurilor, a idealurilor, frumuseţea în diversitate, 

bogăţia culturală, perpetuarea identitară, păstrarea valorilor perene, păstrarea memoriei culturale 

colective, ieşirea din anonimat, progresul umanităţii. Păstrarea şi cultivarea capacităţii de a crea, de 

a gândi, de a fi expresivi, înseamnă a ne asuma păstrarea valorilor identitare, printr-un demers 

educaţional, activ şi susţinut, care să ofere fiecărui individ, ca şi naţiunii din care facem parte, 

dreptul de a-şi conserva memoria culturală şi patrimoniul identitar, fără de care fiinţarea noastră ar 

rămâne anonimă. 
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4. STIMULAREA EXPRIMĂRII VERBALE A ŞCOLARULUI MIC  

ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
                                                                                                                

Prof. înv. primar Sultana Della  

                                                          Școala cu clasele I-VIII "Dr. Constantin Angelescu" Constanţa 

 

Observând evoluţia învăţământului de la cel tradiţional la cel modern, şi post modern, se 

observă o complementaritate la nivelul strategiilor didactice. 

Comunicarea este expresia vieţii, de aceea trebuie cunoscut profilul psiho-social al grupului de 

elevi pe care profesorul îl are la clasă. 

La fiecare oră de curs, comunicarea orală este o componentă a creării climatului educaţional 

favorabil, deoarece apare un dialog continuu între profesor şi elev, punându-le în valoare aptitudinile 

pentru materia preferată. Profesorul are menirea de a demonstra utilitatea temei predate şi în celelalte 
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domenii. Elevii trebuie ajutaţi să găsească mai multe căi de rezolvare pentru unele probleme. Soluţia 

obţinută de fiecare îi pune în valoare. 

Aceste noi metode create de o pedagogie modernă şi postmodernă nu se pot desprinde în 

totalitate de cele tradiţionale pentru că fiecare metodă nou creată are la bază "urme" ale vechilor 

metode. Nu putem spune că oricare dintre metodele noi nu se bazează pe conversaţia sau explicaţiile, 

pe expunere, dar noile metode sunt mai complexe, dinamice, urmăresc să implice elevul cu toate 

resorturile sale afective şi intelectuale. Deşi comunicarea orală are o încărcătură emoţională mare, dar 

cu o mai mare libertate de exprimare, vocea profesorului îi ajută să formuleze întrebarea sau 

răspunsul dorite. 

Astfel, atunci când se simte nevoia de un dialog verbal, chiar dacă e paralel cu lecţia predată, 

trebuie ascultat deoarece în felul acesta îsi dezvoltă capacitatea de comunicare chiar dacă se pierd 

câteva minute din oră. 

În acele cinci minute se mai descoperă ceva la elevul respectiv sau la elevii respectivi, astfel 

consolidându-se legătura dintre profesor şi elev. 

Vocabularul este o componentă de bază a studiului limbii. 

Prin aplicarea unor forme variate de muncă, printr-un tratament pedagogic adecvat, 

vocabularul elevilor suferă modificări în sensul dezvoltării, activizării şi nuanţării, elevii abandonând 

pasivitatea, devenind motivaţi şi interesaţi. 

În activitatea didactică exerciţiul reprezintă o metodă fundamentală ce presupune efectuarea 

conştientă şi repetată a unor operaţii şi acţiuni, având o anumita finalitate. Exerciţiul nu se confundă 

cu repetarea, el presupunând o îmbunătăţire continuă, de la un moment la altul. La intrarea în clasa I 

vocabularul elevilor este sărac, nevariat şi imprecis. Analiza lui scoate în evidenţă prezenţa, pe lângă 

cuvintele "concrete", a unui mare număr de cuvinte cu conţinut semantic fără mare specificitate, pe 

care ei le utilizează plurivalent, ajutându-se de context, de mimică, de gesturi pentru a se face înţeleşi. 

În această categorie de cuvinte intră mai puţine substantive şi verbe, dar mai ales o serie de indici 

situaţionali care nu au sens decât în procesul comunicării ("asta", "aşa" etc). 

Dezvoltarea vocabularului presupune dobândirea de noi achiziţii lexicale. Pe de altă parte, 

numărul de cuvinte poate fi mare în memoria unui elev, dar acest stoc informaţional nu are o 

suficientă relevanţă. Aşadar activizarea vocabularului presupune trecerea noilor achiziţii lexicale în 

vocabularul activ, în comunicarea curentă, personală. 

Nuanţarea vocabularului reprezintă condiţia esenţială pentru înţelegerea de către elevi a 

resurselor expresive ale textelor citite, pentru dezvoltarea unei vorbiri colorate, capabilă să redea 

diversitatea şi intensitatea gândurilor, sentimentelor şi trăirilor proprii. 

În toate compartimentele limbii române se găsesc sarcini lexicale, ca de exemplu: 

-  Identificarea şi gruparea cuvintelor care fac parte din aceeaşi familie, eventual cu sublinierea 

cuvântului de bază, de la care s-au format celalalte; 

-  Alcătuiri de familii de cuvinte; 
-  Înlocuirea unor cuvinte cu altele din aceeaşi familie lexicală; 
-  Alcătuiri de compuneri folosind anumite familii de cuvinte; 

-  Obţinerea unor cuvinte noi adaugând prefixe sau sufixe unor cuvinte date; 
- Identificări de sinonime, antonime, paronime în texte date şi, eventual, integrarea acestora în 

contexte noi; 

-  Completarea unor texte lacunare cu perechi de sinonime, antonime, omonime sau paronime; 

-  Selectarea unor serii sinonimice din mai multe şiruri de cuvinte date; 
Deprinzându-i să-şi exerseze şi supravegheze exprimarea, elevii devin conştienţi şi interesaţi 

de propria formare şi dezvoltare, se vor întrece între ei să propună enunţuri îmbunătăţite, să caute 

modele de exprimare. Ei vor deveni treptat conştienţi de corectitudinea, bogăţia şi frumuseţea 

exprimării. O strategie eficientă de dezvoltare a creativităţii o constituie simularea de roluri, de situaţii 

de viaţă. Puşi în situaţii sociale diverse, elevii sunt obligaţi să folosească cunoştintele specifice pe 

care le posedă rolului jucat şi cuvintele, expresiile, enunţurile lingvistice, stilul şi tonul cerut de noua 

situaţie. Prin astfel de activităţi elevii devin vorbitori ai limbii ca mijloc de comunicare socială şi nu 

numai ai limbii de şcoală şi pentru şcoală. Nu poţi avea însă o exprimare adecvată, bogată, corectă 
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cu un vocabular sărac. Pentru acesta se pot face exerciţii diverse: folosirea termenului nou în situaţii 

concrete, de viaţă, desprinderea termenului nou şi aplicarea lui prin seria sinonimică, utilizarea în 

derivate compuse, folosirea lui în jocuri de cuvinte. Exerciţiile care cer elevilor să întrebuinţeze 

unele cuvinte reper în mai multe situaţii sporesc fluiditatea şi flexibilitatea limbajului, dezvoltă 

capacităţile lingvistice creatoare, dar şi creativitatea în general. Capacităţile creatoare depind de 

zestrea genetică, dar sunt mai ales rezultatul exerciţiului efectuat pentru a combina elementele 

cunoscute în structuri noi rezultând produse încărcate de noi valori funcţionale. Există multe jocuri 

care pot fi folosite în orele de limba română atât pentru dezvoltarea limbajului copiilor cât şi pentru a 

le lărgi bagajul de cunoştinţe despre tema propusă ("Cuvinte alintate"; "Eu spun, tu spui multe"; 

"Completează propoziţia"; Silaba care lipseşte" etc). 

La matematică problemele pot fi rezolvate cât mai ingenios, iar rezolvarea unei probleme 

reprezintă găsirea unor soluţii asemănătoare problemelor reale pe care le putem întâlni în practică. 

La geografie şi istorie, prin intermediul calculatorului şi a jocurilor pe calculator, putem duce 

elevii într-o lume necunoscută şi greu abordabilă, îi putem pune să găsească soluţii pentru ieşirea din 

situaţii dificile sau chiar extreme. Reţinerea datelor istorice se va face mai uşor dacă le asociază cu 

diferite date, evenimente sau fapte din viaţa personală. 

În cadrul activităţilor plastice sunt create condiţii pentru dezvoltarea creativităţii. Utilizarea 

tehnicilor gândirii divergente contribuie la stimularea şi la educarea posibilităţilor creatoare ale 

elevilor, le oferă acestora mijloacele de expresie plastică şi le orientează observaţia de la aspectele 

exterioare la studiul structurilor interne din natură, dezvoltându-le potenţialul creator. 

Un mijloc eficient de cunoaştere a aptitudinilor creatoare ale elevilor îI reprezintă activităţile 

practic-aplicative care se pot folosi cu succes la foarte multe teme. Activităţile practice ne învată să 

acţionăm şi ceea ce gândim să putem crea cu ajutorul mâinilor şi totodată să emitem judecăţi 

artistice, să formăm convingeri estetice. 

O atenţie specială trebuie acordată explicării cuvintelor, dată fiind frecvenţa acestor activităţi 

în orele de limba şi literatura română, dar şi importanţa realizării ei metodice. 

Printre procedeele folosite pentru explicarea cuvintelor necunoscute sunt şi următoarele: 

1. Prezentarea în faţa elevilor a obiectului sau a acţiunii denumite; 
2. Prezentarea, în lipsa obiectelor, a imaginii acestora folosind diferite desene, decupaje sau 

desenând chiar în momentul explicaţiei; 

3. Explicarea cuvintelor prin gesturi, mimică; 
4. Folosirea sinonimelor pentru explicarea cuvintelor noi; 

5. Explicarea folosind omonimele şi familiile de cuvinte;  

6. Explicarea prin descompunerea noţiunilor generale în noţiuni particulare; 
7. Explicarea prin generalizarea noţiunilor particulare; 
8. Descompunerea cuvintelor compuse în părţile lor componente; 
9. Introducerea cuvintelor noi în propoziţii cu cuvinte cunoscute; 

10. Explicarea prin descrierea obiectului sau fenomenului respectiv, arătând însuşirile 

caracteristice ale acestuia şi importanţa lor. 

În activitatea de zi cu zi remarcăm că impactul emoţional al unui text nou poate fi mărit sau 

micşorat inclusiv de momentul ales pentru explicarea cuvintelor (înainte, în timpul, sau după citirea 

textului). 

Carnetul-vocabular poate fi utilizat pentru notarea cuvintelor noi din lecţiile aflate în manual 

sau din lectura particulară. Astfel, se lucrează pe două pagini alăturate pentru a avea la dispoziţie 

patru coloane. Prima este rezervată cuvântului de explicat, a doua sensului propriu, a treia sensului 

figurat iar ultima coloană integrării cuvântului în enunţuri, folosindu-se ambele sensuri. 

Caietul-repertoar este o alternativă la carnetul vocabular. Prezintă însă avantajul localizării 

mai precise a cuvintelor; facilitează căutarea şi găsirea lor mai rapidă; obişnuieşte elevii cu ordonarea 

alfabetului specifică dicţionarului; construind şi folosind ei înşişi un mic dicţionar utilizează mai 

eficient şi dicţionare tipărite. Prin notarea cuvintelor pe măsura găsirii lor în texte, ele se pot ordona 

doar după prima literă. La rezolvarea temei pentru acasă elevul riscă "să scape" ne repetate şi ne 

aprofundate cuvinte din lecţia nouă, ele nefiind grupate pe lecţii, cuvintele fiecărui text nou fiind 
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răspândite în cuprinsul întregului caiet repertoar. Acestea ar fi neajunsurile folosirii caietului 

repertoar.Indiferent de varianta aleasă (vocabular sau repertoar), elevii sunt interesaţi să consulte 

dicţionarul. 

Iată exerciţii-antrenament pe care le-am propus în vederea folosirii corecte şi eficiente a 

dicţionarelor: 

1.  Expunerea cu glas tare a alfabetului limbii române; 

2.  Vizualizarea alfabetului în ordine inversă; 
3.  Expunerea sărind peste o literă a alfabetului; 
4.  Stabilirea literelor vecine unei anumite litere (literele vecine literei "b" sunt "a" şi "c") 
5.  Exerciţii de ordonare alfabetică a unor serii de litere; 
6.  Exerciţii de aşezare în ordine alfabetică a cuvintelor cu iniţiale diferite; t 

7.  Exerciţii de ordonare alfabetică a cuvintelor cu aceeaşi iniţială; 
8.  Exerciţii de ordonare alfabetică a cuvintelor care au primele două sau trei litere 

identice; 

9.  Descrierea dicţionarului şi explicarea abrevierilor esenţiale; 
10. Explicarea însoţită de demonstrarea de către învăţător a folosirii diferitelor tipuri de 

dicţionare; 

11. Exersarea utilizării dicţionarului de către elevi în scopul creşterii vitezei de localizare 
a unui cuvânt. 

Un material foarte preţios pe care l-am utilizat pentru dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului 

şi care dă expresivitate limbajului au fost proverbele şi zicătorile. 

De altfel unele lecţii de literatură impun sintetizarea ideii de bază printr-un proverb. Exemple 

de sarcini lexicale în care materialul lingvistic îI constituie proverbele: 

Identifica antonimele din următoarele proverbe şi zicători: 

" Nici alb, nici negru , nici afară, nici înăuntru." 

" Buturuga mică răstoarnă carul mare." 

"Cine se teme de pagubă nu are caştig." 

Găseşte sinonimele din: 

"Nici o zi trăită fără de folos!"(caştig, rost, binefacere) 

" Munca staruitoare (insistenţă, perseverenţă, răbdătoare) le învinge (biruie, învinge, 

depaşeşte) pe toate." 

Alege cuvinte potrivite pentru a completa expresiile: 

" Bate fierul cât e (rece, cald, ruginit)!" 

" Taie frunze la (iepuri, câini, raţe)!" 

Completează verbul potrivit în proverbele urmatoare: 

" Cine nu seamănă nu (alege, culege, aude)" 

Deşi nu există un obiect de învăţământ, o activitate specifică care să urmarească exclusiv acest 

scop, trebuie valorificate maximal toate posibilităţile pe care le oferă procesul de instruire şi educare a 

elevilor din şcolile noastre. 

În acest scop se organizează şi se desfăşoară în cadrul lecţiilor de limba română multiple 

activităţi: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie. continuarea povestirii, 

intercalarea unor noi episoade în povestiri, dramatizarea povestirilor, dialogurile imaginare, 

schimbarea finalului unui text, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă, povestirea prin 

sublinierea contrastului etc. 

Întrebuinţate în diferite momente ale lecţiei, jocurile lexicale dau posibilitatea elevilor să se 

destindă, să se recreeze deoarece în timpul jocului atenţia lor este atrasă de aspectele emoţionale, iar 

însuşirea cunotinţelor sau fixarea lor constituie un proces involuntar. 

Unele jocuri sunt menite să îmbogăţească vocabularul elevilor altele înlesnesc activizarea 

acestuia, iar altele ajută la fixarea şi sistematizarea cunoştintelor, toate produc multă bucurie copiilor, 

îi antrenează în acţiuni variate. 

Aprecierea pozitivă a rezultatelor poate fi facută verbal prin cuvinte de laudă la adresa celor 

care au fost atenţi , au lucrat frumos şi bine şi de încurajare pentru elevii mai timizi. Iată câteva titluri 
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ale unor jocuri lexicale, apreciate de elevi şi eficiente, în acelaşi timp: "Lanţul cuvintelor", 

"Cortina", "Mai spune ceva!", "Cuvântul interzis", "Jocul sugestiilor", "În cautarea literelor 

pierdute" etc. 

Tabloul acestor activităţi în care jucăriile sunt cuvintele, încep cu cele mai simple, cele care îl 

întâmpină pe micul şcolar în orele de limba şi literatura română din perioada preabecedară, continuă 

cu jocurile ceva mai solicitante ale celorlalte perioade şi clase încheiate cu jocurile mai complexe 

care îşi găsesc locul în orele de curs din clasa a IV-a. 

Reuşita depinde în mare măsură de modul de organizare şi desfăşurare a acestor activităţi şi 

de măiestria fiecărui cadru didactic. 
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STRATEGII DIDACTICE CREATIVE ÎN 

CADRUL ORELOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Prof. înv. Primar ANAMARIA COCARGEANU  

Şcoala cu clasele I-VIII «B.P. Haşdeu» Constanţa 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cuvântul, silaba 

TEMA: Despărţirea cuvintelor în silabe – cuvinte formate din trei silabe. Cum mă comport? 

METODA: „Gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi” – aplicaţie. „Jurnalul dublu” – aplicaţie 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate pe perechi 

Fiecare pereche va avea o mini ilustraţie reprezentând un suport pentru formularea unei reguli de 

comportare civilizată. 

Reguli:  

- se păstrează linişte în clasă; 

- se ascultă unul pe celalalt; 

- fiecare trebuie să vină cu o idee; 

- amândoi trebuie să contribuie la formularea unei idei care să-i reprezinte; 

- prin corectitudinea şi originalitatea informaţiilor; 

- tot ceea ce spun este valoros dacă aduc argumente; 

- timp de lucru 5 – 10 minute. 

         Aceasta este o metodă care-i pune preponderent pe elevi să-şi dezvolte capacităţile 

intelectuale de reflectare a unei probleme, sarcini, teme.  

         Pentru atingerea obiectivelor propuse s-a continuat cu o altă metodă de învăţare activă. 

         Metoda „Jurnalului dublu” – aplicaţie. 

         Elevii vor desena în coloana din stânga elemente/ obiecte ilustrate/ sugerate de benzile 

desenate după care au lucrat în cadrul momentului anterior din lecţie. Aceştia vor stabili elementele 

de desenat nu numai după criteriul mai sus enunţat, cel al legăturii cu situaţia de comportament 

vizată, ci şi după criteriul numărului de silabe al cuvântului reprezentat prin desen şi anume trei 

silabe. 
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         Cerinţe: 

                       1. identificarea unor cuvinte legate de ilustraţia primită; 

                       2. alegerea cuvintelor formate din trei silabe;  

                       3. desenarea acestora în coloana din stânga; 

                       4. reprezentarea grafică a cuvintelor folosind simbolurile stabilite. 

         Exemple:  

◊ Despre comportarea civilizată – «La cofetărie» 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

◊ Despre comportarea civilizată – „În autobuz” 

 

 

 
 

 

                   

 
 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cuvântul, silaba 

TEMA: Cuvinte monosilabice 

METODA: „Tabelul conceptelor” – aplicaţie 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate frontală 

Am ales activitatea frontală ca formă de organizare, deoarece metoda necesită întocmirea unui tabel 

pe care l-am realizat pe tabla magnetică. 

Tabelul conceptelor cuprinde rubrici în care se trec informaţii, despre conceptul aflat la începutul 

rubricii, în cazul de faţă, numărul de silabe al cuvintelor. 

Astfel elevii vor aşeza în tabel diverse ilustraţii în funcţie de numărul de silabe al cuvintelor care îl 

denumesc:  

    I coloana: ilustraţii sugerând cuvinte monosilabice; 

    a II-a coloana: ilustraţii sugerând cuvinte din două silabe; 

    a III-a coloana: ilustraţii sugerând cuvinte din trei silabe. 
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Cerințe:  

                ● rostirea cuvântului sugerat de ilustraţia prezentată de învăţător; 

                ● despărţirea cuvântului în silabe; 

                ● identificarea numărului de silabe al cuvântului; 

                ● aşezarea ilustraţiei în rubrica corectă. 
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         Utilizarea metodei „Tabelul conceptelor” i-a obligat pe elevi să ordoneze cuvintele, să 

gândească în legătură cu despărţirea acestora în silabe, să colaboreze şi să comunice cu învăţatorul, 

dar şi să acţioneze. Mai mult, aceştia capătă deprinderi de orientare în spaţiul tablei şi al paginii, 

învăţând să se gândească la numărului rubricilor, la semnificaţia lor şi la distribuirea lor în spaţiul 

de interes. Prin sistematizare şi exersare cunoştinţele şi deprinderile devin mai trainice. 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cuvântul, silaba 

TEME: Despărţirea cuvintelor în silabe – Cuvinte formate din două silabe 

                  Despărţirea cuvintelor în silabe – Cuvinte formate din trei silabe 

                  Despărţirea cuvintelor în silabe – Cuvinte monosilabice 

                  Consolidare, sistematizare, evaluare 

METODA: „Acumularea” – aplicaţie 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate pe perechi 

         Aceasta metodă diferă de metoda ciorchinelui prin faptul că în jurul nucleului sunt aşezate 

toate informaţiile fără a mai decurge şi altele din acestea. 

         Astfel elevii au primit câte o fişă care conţinea ca şi termen central reprezentarea grafică a 

unui cuvânt monosilabic/ format din două silabe/ format din trei silabe. 

         Cerinţa: 

                        - Completaţi casetele cu desene ale căror denumiri să fie cuvinte monosilabice. 

                        - Completaţi casetele cu desene ale căror denumiri să fie cuvinte formate din două 

silabe. 

                        - Completaţi casetele cu desene ale căror denumiri să fie cuvinte formate din trei 

silabe.  
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sunetele limbii romane – vocale 

TEMA: Sunetul „a” 

METODA: „Jurnalul dublu” – aplicaţie 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate individuală 

         Trecând la o nouă unitate de învăţare, metodele prezentate anterior pot fi aplicate în această 

etapă mai facil, deoarece au la baza experienţele de învăţare ale copiilor de până acum. 

         Astfel, elevii au primit o fişă împărţită în două rubrici: în rubrica din stânga au desenat obiecte 

în a căror pronunţie se aude sunetul „a”, iar în rubrica din dreapta au reprezentat grafic prin 

simboluri cuvintele sugerate de desene, silabele acestora şi au precizat grafic poziţia sunetului „a”. 

         Cerinţa: Desenează două obiecte din clasă, în a căror pronunţie se aude sunetul „a” şi 

reprezentaţi-le grafic, precizând poziţia sunetului „a”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cât mai mulţi elevi au fost solicitaţi să arate fişele celorlalţi colegi, să pronunţe denumirea 

obiectelor din clasă alese, să le despartă în silabe, să precizeze silaba în care se aude sunetul „a” şi 

locul acestuia în cadrul silabei. 

         O a doua cerinţă ce a decurs din completarea fişei a fost aceea de a explica utilitatea acestora 

în cadrul clasei şi prezentarea unui al treilea motiv pentru care acestea sau acesta a fost ales (primul 

motiv – apartenenţa la mulţimea obiectelor clasei; al doilea – existenţa sunetului „a” în pronunţia 

denumirii acestora ). 

         Întrebările despre alegerea făcută, utilitatea acestora în cadrul clasei, au fost formulate de 

ceilalţi elevi ai clasei. 
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         Astfel putem concluziona că utilizarea metodei ne da posibilitatea de a continua activitatea în 

spiritul îndeplinirii celorlalte obiective propuse în cadrul lecţie. (exemplu: să formuleze întrebări şi 

răspunsuri; să explice utilitatea obiectelor din sala de clasă).  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sunetele limbii române – vocale 

TEMA: Sunetul „e” 

METODA: „Cadranele” – aplicaţie 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate individuală 

         În aplicaţia acestei metode, pe care am utilizat-o anterior se vor prezenta particularităţi ale 

acesteia în scopul adaptării la specificul învăţării elevilor şi al conţinutului de predat. 

         Fişa împărţită în patru părţi va conţine câte două obiecte ilustrate în fiecare cadran. 

         Cerinţe: 

    Cadranul 1: Coloraţi obiectul în a cărui pronunţie auzim „e” la început. 

    Cadranul 2: Coloraţi obiectul în a cărui pronunţie auzim „e” se aude la mijloc. 

    Cadranul 3: Coloraţi obiectul în a cărui pronunţie auzim „e” la final. 

    Cadranul 4: Coloraţi obiectul în a cărui pronunţie auzim „e” de două ori. 

         Având în vedere că elevii se aflau la începutul formării deprinderilor cu aceste metode de 

lucru, li s-au enunţat şi explicat la început cerinţele corespunzătoare celor patru cadrane, şi apoi li s-

a enunţat fiecare cerinţă lăsându-li-se un timp de lucru adecvat până la rostirea celei de-a doua 

ş.a.m.d. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sunetele limbii române – vocale 

TEMA: Sunetul „u” 

METODA: „Diagrama Venn – Euler” 

FORMA DE ORGANIZARE – activitate frontală 
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         Este o metodă pe care am folosit-o cu succes atât în momentele de consolidare din cadrul 

lecţiilor, cât şi în evaluare, dar şi în cadrul activităţilor de sistematizare şi evaluare. Mai exact, în 

această perioadă de studiu a sunetelor limbii romane am utilizat metoda pentru atingerea 

următoarelor obiective: 

- identificarea cuvintelor a căror denumire conţine „u”; 

- precizarea poziţiei sunetului „u” în cadrul cuvintelor. 

         Ca şi celelalte metode prezentate până acum, şi „Diagrama Venn – Euler”, prin modalitatea de 

aplicare, permite împletirea mai multor tipuri de obiective, specifice şi altor discipline în spiritul 

realizării interdisciplinarităţii în cadrul fiecărei ore de curs. Posibilitatea realizării momentului de 

interdisciplinaritate/ transdisciplinaritate potenţează caracterul formativ al metodei şi multiplele 

valenţe ale acesteia. 

         Astfel am organizat aplicarea metodei realizând pe tabla magnetică cele două diagrame care se 

intersectează şi pregătind mici ilustraţii cu diverse animale. 

         În diagrama din interior vor fi aşezate animalele a căror denumire conţine sunetul „u”, la 

început, la mijloc sau la sfârşit, iar în celelalte două, animalele domestice şi respectiv animalele 

sălbatice. 

         Metoda are la bază identificarea asemănărilor sau deosebirilor între texte, personaje, categorii 

de noţiuni, iar în cazul prezentat, aceasta a fost aplicată pentru a consolida cunoştinţele abordate 

într-un moment anterior al lecţiei despre animalele sălbatice şi domestice, criteriul de identificare al 

asemănărilor fiind „sunetul u”. 

         Elevul numit de învăţător va alege o ilustraţie, o va prezenta clasei şi va numi un coleg care va 

încadra animalul ilustrat în prima, a doua sau a treia diagramă, argumentându-şi alegerea. 

         Dacă elevul scos în faţa clasei concluzionează că a primit răspunsul corect aşează jetonul la 

locul potrivit. 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII NARATIVE A ELEVILOR PRIN 

STIMULAREA    GÂNDIRII CREATIVE 

 

Prof. de limba şi literatura română DIANA-ELENA HERŢA 

Şcoala cu clasele I-VIII Istria, Constanţa 

 

Motto:  „Fiecărui copil ar trebui să-i spunem: dar ştii tu ce eşti? Tu eşti o 

minune! Tu eşti unic! În toată lumea nu mai există un copil exact ca tine! 

Milioane de ani au trecut fără să fi existat un copil ca tine. Tu poţi deveni un 

Eminescu, un Mozart, un Brâncuşi. Nu există nimic ce nu ai putea deveni!” 
 

Creativitatea este un concept destul de vag şi oarecum imprecis. Michel şi Bernardette 

Fustier (1988) arată că în mintea omului obişnuit creativitatea este legată de expresii şi creaţii 

artistice, de invenţii tehnologice sau descoperiri ştiinţifice, de comunicare inter-umană, de educaţie, 

de comportamentele personale şi de mişcările sociale. Ea semnifică: adaptare, imaginaţie, 

construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă de lucrurile deja 

existente. H. Jaoui, definind creativitatea ca aptitudinea de a realiza ansambluri originale şi eficiente 

plecând de la elemente preexistente, consideră că oricine poate fi creativ (H. Jaoui, 1990, p. 70). 

Maslow considera că a fi creativ înseamnă a-ţi realiza în chip autentic potenţialul. Cu alte 

cuvinte, într-un sens mai larg creativitatea se referă şi la spiritul scormonitor, flexibilitate în 

abordarea problemelor, găsirea unor  soluţii, metode şi procedee pentru rezolvarea unor probleme. 

După P. Popescu-Neveanu ,,creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii 

spre nou, o anumită organizare stilistică a proceselor psihice în sistem de personalitate”. 

Ioan Căpâlneanu consideră creativitatea ,,cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil 

de a antrena şi focaliza toate celelalte niveluri de conduită biologică şi logică (instincte, deprinderi, 

inteligenţă), precum şi toate însuşirile psihice ale unui individ (gândire, memorie, atenţie, voinţă, 

afectivitate), în vederea realizării unor produse care se caracterizează prin originalitate, noutate, 

valoare şi  utilitate socială”. 

“Creativitate” e sinonim cu „gândire divergentă”, capabilă să rupă continuu schemele 

experienţei. E creativă o minte totdeauna în lucru, totdeauna pornită să întrebe, să descopere 

probleme unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, nestingherită în situaţiile fluide în care alţii 

presimt numai pericole, capabilă de judecăţi 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 calităţi se manifestă în procesul creativ” (Rodari). 

Primii paşi în crearea unei atmosfere favorabile creativităţii sunt foarte importanţi, iar 

valoarea lor funcţională este deosebită. ,,Lowenfeld este de părere că primii paşi spre creativitate 

sunt făcuţi atunci când îndemnăm un copil să miroasă o floare, să observe un pom în toate 

amănuntele sale, să mângâie blana unei pisici. Copilul trebuie să fie îndrumat să-şi folosească ochii, 

nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a 

asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a le pipăi şi simţi”. (Erica 

Landau). 

    Lecţiile de literatură română oferă o gamă nelimitată de posibilităţi prin care să se cultive spiritul 

creator al elevilor. De exemplu, elaborarea de texte plecând de la premise neaşteptate, năstruşnice, 

care generează texte  umoristice: ,,Ce s-ar întâmpla dacă stiloul ar fi cât o umbrelă? sau ,,Ce s-ar 

întâmpla dacă lumea ar fi condusă de pisici?”. O altă modalitate de cultivare a capacităţilor creative 

ale elevilor o reprezintă realizarea de texte pornind de la un  titlu dat. De aceea, la clasa a VI-a, 
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după ce am studiat ,,Basmul toamnei” de Ionel Teodoreanu, am propus elevilor să realizeze o 

compunere cu titlul ,,Spiritele toamnei”. Compunerile realizate de elevi s-au remarcat prin 

originalitate, inventivitate, imaginaţie, de exemplu: ,,Toamna a venit. Pădurile stranii sunt 

acoperite de frunze aurii şi maronii. Copacii seamănă cu nişte creaturi înspăimântătoare. Până şi 

vântul scoate un şuier de te trec toţi fiorii. Cerul este înnorat, iar soarele are dinţi şi este înfrigurat. 

Afară este răcoare, iar pe înserat parcă se aud râsetele vrăjitoarelor şi ale demonilor. În cimitirul 

de lângă pădurea bântuită se adună vampiri, vrăjitoare şi tot felul de creaturi pentru a petrece 

faptul că a venit cel mai înspăimântător anotimp. Lupii urlă, iar oamenii intră înspăimântaţi în 

case. Fantomele bântuie pe la ferestrele oamenilor. Spiritele rele fac tot felul de farse oamenilor, 

înspăimântându-i. Vrăjitoarele zboară pe măturile lor magice, iar vârcolacii apar pentru că e lună 

plină. Toţi dansează şi se bucură că a venit toamna. Iarna este aproape, dar spiretele toamnei vor 

să rămână cât mai mult”[…] 

Tot în direcţia dezvoltării capacităţilor de invenţie a copilului şi, în acelaşi timp, pentru 

sistematizarea şi consolidarea unor noţiuni de teorie literară, le-am propus elevilor clasei a V-a, 

după ce le-am predat legenda “Soarele şi luna”, să realizeze şi ei, ţinând cont de caracteristicile 

legendei, “Legenda nufărului”. 

De asemenea, le-am indicat elevilor, pornind de la  câteva cuvinte date (noapte, mare, 

iubire) să creeze ei înşişi o poezie, căreia, ulterior, îi vor face analiza literară. Vă redau doar două 

strofe dintr-o poezie realizată de ei: ,,[...] Mare... iubita mea!/ Te-ai gândit vreodată,/ Cât de 

frumoasă eşti, tu, noaptea?/ Ţi-am prins în poală o stea/ Din adâncul sufletului tău/ Şi pentru o clipă 

te-am văzut zâmbind, noaptea [...]. Pentru tine, aş strânge Universul în palmă/ Şi l-aş transforma în 

pulbere de stele,/ Pentru frumuseţea ta,/ M-aş contopi cu tine,/ Iubirea mea veşnică,/ Marea”. 

Ţinând cont de faptul că la baza oricărui proces de cunoaştere stă compararea ca determinare a 

asemănărilor şi deosebirilor, la lecţiile de literatură, în scopul organizării activităţii creative a 

elevilor, vor fi practicate un şir de exerciţii de comparare. Printre ele: 

 compararea diferitelor variante de titluri ale operei literare (,,Părinţii Otiliei” şi ,,Enigma Otiliei” 

de George Călinescu);                                                                                                            

 compararea diferitelor traduceri ale aceleiaşi opere şi confruntarea lor cu originalul (ex: 

versiunile în spaniolă, engleză, franceză, rusă ale baladei ,,Mioriţa”) etc. 

O atenţie deosebită trebuie acordată exerciţiilor cu caracter de stilizare de tipul: 

 să scrie în numele personajului îndrăgit o scrisoare unui alt personaj din operă (o scrisoare în 

numele Anei adresată lui Ion – personaje de romanul „Ion” de Liviu Rebreanu); 

 să recunoască autorul după fragmentul propus/ după replica personajului; 

 să reconstituie replica personajului. 

              Pentru a dezvolta potenţialul creativ al elevului la ora de literatură este important a-l pune 

pe acesta în situaţia de a improviza, experimentul de gândire fiind o cale sigură în vederea 

dezvoltării atât a aptitudinilor creative, cât şi a receptării imaginii artistice, a concepţiei scriitorului. 

„Cum se vor manifesta trăsăturile de caracter ale lui Ion, protagonistul romanului omonim de Liviu 

Rebreanu, dacă Vasile Baciu i-ar da de la bun început toate pământurile sale?” – se întreabă elevul, 

pătrunzând pe această cale în logica chipului literar. La întrebarea respectivă el poate da răspuns 

propunându-i-se să scrie ori să povestească despre comportamentul personajului în alte condiţii, 

complet diferite de cele create de scriitor, să relateze despre trecutul ori viitorul personajului 

(„Creaţi o schiţă de portret al lui George după ce îşi ispăşeşte pedeapsa”, „Inventaţi o poveste a lui 

George după ce revine în satul de baştină peste zece ani de detenţie”), să modifice unele fragmente, 

trăsături de caracter ale personajelor, sfârşitul operei („Închipuiţi-vă că aveţi dreptul să schimbaţi 

sfârşitul romanului. Ce modificări veţi face?). 

În lucrarea sa “Teoria şi metodica compunerii”, cercetătoarea Eliza Botezatu propune 

următoarele tipuri de compuneri narative: a) despre o întâmplare din viaţa personală, b) după un 
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plan propus de profesor, c) cu un început/ un final propus, d) cu subiect alegoric, e) după un proverb 

(ex.: „Cine sapă groapa altuia, însuşi cade în ea”), f) cu subiect de legendă (ex.: legenda răchitei, 

pornind de la faptul că-şi lasă în jos crengile sale), g) cu subiect fantastic, h) după un tablou/ 

ilustraţie, i) cu subiect întemeiat pe o operă literară studiată, j) sub formă de epistolă. 

Desigur, această listă poate fi completată ţinând cont de faptul că orice compunere narativă 

impune o mare doză de improvizaţie atât din partea profesorului, cât şi din cea a elevului. În clasele 

de liceu, când compunerile narative cedează locul celor scrise pe baza textului literar, primele pot fi 

practicate cu acelaşi succes mai ales în contextul studierii unor specii literare epice de proporţii 

mici, cum ar fi: nuvela, schiţa, anecdota, povestirea, basmul, snoava. Astfel, în urma studierii 

trăsăturilor de fond ale uneia din speciile literare epice, elevii pot fi solicitaţi să „îmbrace” în forma 

acesteia o diegeză/ istorie inventată de ei înşişi. În cazul scrierii unui basm, de pildă,  ei vor avea 

grijă ca în textul lor să predomine elementul fantastic, tărâmul de aici şi cel de dincolo, finalul în 

care binele învinge răul. 

Alegând să inventeze o poveste sub forma unei schiţe, elevii vor respecta rigorile acestei 

specii: acţiune lineară, concentrată în jurul protagonistului pentru a-l caracteriza, relatarea unui fapt 

relevant din viaţa personajului principal, 2-3 personaje, participante la acţiune. 

Cert este că reuşita elaborării unei compuneri depinde preponderent de modul în care elevii 

sunt pregătiţi pentru o atare activitate. Or, în acest sens subliniem importanţa cunoaşterii de către ei 

a specificului naraţiunii ca mod de expunere, a elementelor acţiunii (expoziţiune, intrigă, 

desfăşurare, punct culminant, deznodământ), a formulelor, indiciilor, care leagă secvenţele textului, 

a modului în care autorul prezintă cele relatate (la persoana I, la persoana a III-a etc.), precum şi a 

modalităţilor de inserare a dialogului ori a descrierii într-o naraţiune. 

Dezvoltarea capacităţii narative a minţii,  a utilizării pe care le dă metaforei, a integrării pe 

care o dă cognitivului şi afectivului, a modului în care conferă sens şi semnificaţie, în care 

imaginaţia îi oferă comprehensivitate, este de importanţă educaţională deoarece aceste capacităţi 

sunt centrale pentru capacitatea noastră generală de a găsi înţeles prin experienţă. McIntyre  afirma 

că vieţile noastre sunt „înţelese ca o încorporare a unui anume tip de structură narativă”. 

Este recunoscut faptul că fiecare om are capacităţi creatoare, deşi potenţialul creativ, 

resursele şi capacităţilor de a produce noul sunt inegal repartizate. Încurajarea şi valorificarea 

resurselor creative ale fiecărui individ devine în mod necesar un scop al oricărei formări. Prin 

urmare, sarcina profesorului de limba şi literatura română e să-i creeze elevului posibilitatea de a se 

manifesta, stimulându-i gândirea creativă, independentă. 
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EXERCIŢIUL –  

O CALE DE FOLOSIRE A PUTERII CUVÂNTULUI ÎN PROCESUL DE 

CREAŢIE 
 

Prof. înv. primar RODICA RADU 

Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

Prof. înv. primar PARASCHIVA ALECU 

Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

Actul creativităţii se înscrie la nivelul celei mai înalte forme de realizare a omului, 

focalizând confruntările omului, ale umanităţii, cu natura, cu viaţa socială şi incluzând inteligenţă 

constructivă, sensibilitate, problematizare, dispoziţie fecundă, fiind scânteia unui gând aflat mereu 

în lupta care dă focul progresului. 

Literaţi, esteticieni, critici de artă, psihologi, pedagogi, economişti, sociologi, filozofi, 

„specialişti în creativitate” dau conceptului de creativitate accepţiuni diferite, care nu se contrazic, 

ci mai degrabă se completează, mulţi fiind obligaţi să recunoască însă că noţiunea de creativitate – 

una din cele mai fascinante noţiuni cu care a operat vreodată ştiinţa – este insuficient definită. 

Creativitatea este un gen de activitate umană valoroasă şi complexă ce poate fi definită prin 

produsul actului creator, prin procesul care duce la acel produs, prin calităţile personalităţii 

creatoare şi prin factorii de mediu care o favorizează. 

Anca Dragu, în „Psihologie şi pedagogie şcolară”, Editura Ovidius University Press, 

Constanţa, 2002, p. 76, arată că: „Deşi nu există până în prezent o unanimitate de păreri în privinţa 

definirii creativităţii, considerăm că aceasta poate fi circumscrisă referindu-ne atât la produsul 

procesului, cât şi la procesul însuşi”. 

Procesul de creaţie apare ca o folosire flexibilă şi surprinzătoare a experienţei şi a 

cunoştinţelor, ceea ce îndreptăţeşte să susţinem teza că la copiii lipsiţi de cunoştinţe şi de 

experienţă, aşa-zisele produse originale nu trebuie apreciate exagerat ca fiind creative. Drumul spre 

creativitate trece prin multă învăţare într-un mediu care asigură climatul pentru copiii cu potenţial 

creativ. 

În urma analizei a peste 100 de definiţii ale creativităţii, Irving Taylor a descris cinci 

niveluri ale creativităţii, după cum urmează: 

1. Creaţia expresivă – este forma fundamentală şi, probabil, necesară pentru apariţia mai 

târziu a unor forme mai avansate. Aceasta este prezentă la copil şi implică „O expresie 

independentă, în care îndemânarea, originalitatea şi calitatea produsului nu sunt importante”; poate 

fi exemplificată şi de desenele spontane ale copiilor. 

2. Creaţia productivă. Apare tendinţa de a controla jocul liber şi de a îmbunătăţi tehnica, 

iar produsele seamănă cu ale majorităţii.  

3. Creaţia inventivă. La acest nivel persoana „descoperă relaţii noi şi neobişnuite între 

elemente sau părţi care înainte erau separate”. Pe curba de distribuţie a aptitudinilor, aceste 

persoane sunt imediat superioare mediei. Probabil că întâlnim destul de des elevi care pot fi 

încadraţi în acest nivel. 

4. Creaţia inovatoare. Se întâlneşte la puţini oameni şi înseamnă o modificare 

semnificativă a principiilor sau a fundamentelor care stau la baza unui întreg domeniu de artă sau 

ştiinţă. 

5. Creativitatea emergentivă. „Un principiu total nou sau o ipoteză nouă apare (emerge) la 

nivelul cel mai profund şi mai abstract”. 

După opinia psihologului american P. Torrance, un copil creativ se manifestă astfel: 

curiozitate, originalitate, independenţă, imaginativ, nonconformist, plin de idei, experimentator, 

flexibil în gândire, persistent, permanent preocupat, preferă complexitatea.  

După părerea Anei Stoica, copilul creativ are următoarele manifestări de conduită:                    

 capacitate de înţelegere a materialului, de prelucrare şi restructurare a acestuia; 
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 deplină încredere în forţele proprii; 

 efort fluctuant; 

 nivel superior de aspiraţii, interese variate, curios, activ; 

 lipsă de sociabilitate în raporturile cu egalii; 

 o oarecare indiferenţă faţă de opinia adulţilor. 

Se poate vorbi despre creativitate la şcolarii mici? Dacă avem în vedere definiţia creativităţii 

ca produs, ca o capacitate de a realiza ceva nou, superior – evident, nu. Răspunsul devine afirmativ, 

dacă privim creativitatea ca proces ce se desfăşoară în timp, înscriindu-se în sfera educaţiei. 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi 

de transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional. Şcoala poate contribui la dezvoltarea 

potenţialităţilor copilului, vizând flexibilitatea, fluenţa şi senzitivitatea, cultivarea originalităţii şi 

ingeniozităţii. Fenomenele psihice dinamizatoare cum sunt: curiozitatea, pasiunea, nevoia de 

activitate, succesul şi satisfacţia ce pot fi declanşate sau accelerate de şcoală, asigură şcolarilor mici 

fondul psihic necesar acţiunilor creative. 

Având în vedere că abilităţile creative pot fi infuenţate, antrenate, cultivate, Anca Dragu 

consideră oportun a menţiona anumite premise ce pot fi considerate specifice învăţării creative. 

Cadrul didactic este cel care trebuie să insufle elevilor – prin modul de prezentare a 

informaţiilor, pri stilul său de gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi – o 

atitudine şi un stil de gândire creator, liber, independent. 

Stimularea, orientarea şi incitarea gândirii elevilor spre nou, spre neexplorat constituie o altă 

cerinţă. În timpul învăţării creative, sunt necesare: asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere 

elevilor acel climat optim pentru manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi 

sancţiunea, aprecierea critică imediată; crearea unei atmosfere de explorare independentă, 

încrezătoare şi netulburată. 

Direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 

mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă şi cultivarea încrederii în sine, încurajarea 

efortului creator al elevilor încă de la primele manifestări sunt cerinţe specifice învăţării creative. 

Climatul de creativitate presupune prevederea de situaţii apte să stimuleze curiozitatea, 

confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii noi. 

Copilul este creativ prin soluţia găsită, prin rapididitatea găsirii ei, prin calea pe care a 

străbătut-o pentru a găsi această soluţie, prin tenacitatea sa. Capacitatea copilului de a acţiona 

independent va fi un  prim pas pe calea unor produse în care independenţa actului să garanteze 

originalitatea soluţiei. Accepţiunea creativităţii ca act manifestat, finalizat într-un produs de mare 

originalitate, rămâne valabil doar pentru copiii excepţionali. 

Prezentăm, în cele ce urmează, câteva rezultate ale unei învăţări creative prin utilizarea 

exerciţiului ca joc al inteligenţei. 

1. În ce situaţii pot exista frunze albastre? 

Răspunsuri primite: 

 într-o pictură; 

 într-un vis neobişnuit; 

 într-o poveste; 

 într-un desen al unui copil; 

 la florile artificiale; 

 pe pereţii unei peşteri; 

 în desenele animate; 

 când copacul este invadat de omizi albastre; 

 când pe copac sunt fluturi albaştri; 

 într-o imagine de satelit; 

 într-o friză cu frunze; 

 pe un covor; 

 într-un goblen; 
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 într-un mozaic; 

 dacă pui planta în cerneală; 

 dacă nu ai culoare verde. 

2. Completaţi cu un răspuns prin care să personificaţi: vântul, frunzele, frigul. 
Soluţii găsite: 

a) – Unde-i vântul?  b) – Unde-i vântul?  c) – Unde-i vântul? 

- L-a-nghiţit pământul. - Înconjoară pământul. - E cu gândul. 

- Frunzele nu mor?  - Frunzele nu mor?  - Frunzele nu mor? 

- Nu. Se-aşază-n stol. - Se ofilesc de dor.  - Ele pleacă-n zbor. 

- Frigul a sosit?  - Frigul a sosit?  - Frigul a sosit? 

- Cred c-a adormit.  - Iarna l-a grăbit.  - Da, s-a cam grăbit! 

(E. G.)    (L. B.)    (L. P.) 

3. Imaginaţi-vă că sunteţi în deşert. Vreţi să ajungeţi într-un loc... Povestiţi! 

Împreună cu părinţii mei am plecat în excursie în Egipt, pentru a vizita piramidele. 

Soarele dogorea nemilos. 

După câteva ore de mers, maşina s-a defectat. Rezerva de apă era pe sfârşite şi, cât a mai 

rămas, a trebuit să o împărţim în mod egal. Ne înspăimânta gândul că va trebui să înnoptăm în 

mijlocul deşertului. 

Totul s-a terminat cu bine în numai câteva ore. Ne-am continuat drumul. (B. D.) 

Mă aflu în deşertul Sahara. E o căldură greu de suportat. Păşesc cu greu pe nisipul fierbinte. 

Proviziile de apă sunt pe terminate şi îmi este sete din ce în ce mai tare. Salvarea mea este o oază, 

dar unde se află? Din când în când mă păcăleşte fata morgană. În zare apare silueta unei caravane. 

Sunt salvat! (G. A. T.) 

4. Ce poate fi: uşor, rotund, mlădios? 

uşor: fulgul, vântul, mersul, dansul, ghiozdanul; 

rotund: balonul, capul, ochiul; 

mlădios: trunchiul, mersul, pasul, gâtul lebedei.    (T. R.) 

5. Cine sunt eu?  

 Sunt un băiat cuminte, brunet, cu ochi jucăuşi şi de statură potrivită. 

 Sunt o fetiţă veselă, harnică şi prietenoasă. Mama zice că sunt soarele ei. 

 Sunt fetiţa din prima bancă, colega Ioanei, prietena voastră a tuturor. 

 Sunt un învingător. La înot, i-am învins şi pe cei de la Braşov. 

6. Alcătuiţi, pe grupe, o poezioară care ar putea fi scrisă pe felicitarea mamei de ziua ei. 

Gând de soare,      

Iz de floare, 

Aripă de călătoare,  

Primăvară zâmbitoare, 

Pentru mama mea strălucitoare. 

(grupa „Soare blând”) 

7. Alcătuiţi o poezioară despre primăvară. 

 Florile înfloresc,    Păsările ciripesc 

Razele de soare strălucesc   Şi în graiul lor vorbesc, 

 Albinele zumzăie iară.   Pomii au înmugurit, 

 E primăvară!     Primăvară, bine ai venit! 

  (L. B.)      ( L. P.) 

8. Sunt elev în clasa a II-a. Ştiu să scriu corect, frumos şi cu multă responsabilitate. Astăzi 

vreau să-i scriu mamei un bilet frumos, să o bucur. 

  Dragă mamă, 

Te iubesc foarte mult pentru că eşti bună cu mine şi de fiecare dată când merg la şcoală, tu 

mă îmbrăţişezi. 

Eşti atât de bună, încât nu am cuvinte să îţi mulţumesc.   (T. R.) 
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Dragă mamă,  

Eşti frumoasă şi cu privirea ta blândă eşti un înger alb. 

Oare ce faci tu acolo, la serviciu, cu colegii tăi? 

Am să-ţi iau un buchet de flori.    (G. A.) 

 

9. Imaginează-ţi că bradul ar fi crescut până la stele. Cu cine s-ar fi întâlnit? 

Într-o zi însorită, bradul ajunse sus, sus şi se întâlni cu soarele. Îl salută politicos: 

- Bună ziua, soare! 

- Bună ziua, băieţelule! Ce faci tu aici, sus? 

- Păi, mă aflu aici pentru că în pădure chiar şi ziua e întuneric, iar întunericul este produs 

de frunzişul des. Eu sunt un brad tânăr şi trebuie să am lumină, aşa că m-am decis să vin 

sus. Pe deasupra, mă voi întâlni cu luna şi cu stelele. 

- Foarte bine, spuse soarele. Acum ne vom despărţi, căci seara se apropie, iar mie mi-e 

somn. La revedere, brăduţule! 

- Rămâi cu bine, soare! 

10. Alege unul din titluri şi, în cinci minute, alcătuieşte un text.  

Titluri: Lumea azurie/ Planeta azurie/ Oraşul azuriu/ Poieniţa azurie/ Ţinutul azuriu/ Oamenii azurii/ 

Insula azurie/ Adâncul azuriu/ Pădurea azurie 

    Adâncul azuriu 

În adâncul mării, unde totul este azuriu, trăiesc mii de vieţuitoare. Acolo întâlnim peşti 

azurii de diferite forme şi mărimi care înoată zburdalnic printre alge. 

Meduzele plutesc ca nişte umbrele. Între braţele coralilor albi şi roz, micile vieţuitoare se 

ascund de marii prădători. 

11. Găseşte un alt sfârşit pentru textul „Zâna Mării”, îndeplinind dorinţa ascunsă a fetei 

mici. 

a) Mai sunt câteva zile până la petrecerea dată în cinstea Împăratului Mării şi al micii zâne. 

Toată lumea se pregăteşte. Sirena îi face tatălui o surpriză, iar tatăl la fel. Fata cântă cu vocea ei 

cristalină melodii dăruite tatălui. Împăratul amenajează o grădină cu multe flori, cu plante 

mlădioase şi cu foarte multe scoici. Petrecerea începe. Toată lumea apelor e fericită şi ascultă trupa 

peştişorilor coloraţi. 

b) Era o zi călduroasă în largul mării. Urma să aibă loc Balul Verii. Sirena îşi dorea foarte 

mult să meargă la bal. Dintr-o dată i s-a îndeplinit dorinţa. A apărut într-o rochie foarte frumoasă, 

cu flori parfumate. A văzut un curcubeu care se îndrepta spre un castel. Mica sirenă, mirată, mergea 

uşor. A văzut un palat cu ferestrele din sticlă colorată. Ea a fost invitată la bal de către un prinţ. Ei 

au dansat şi s-au bucurat de această zi. 

12. Găseşte un alt sfârşit pentru povestirea „Prinţul Fericit”. 

Un înger a poposit pe umerii Prinţului Fericit. S-a întristat când a văzut statuia cenuşie şi 

Rândunelul mort. A zburat la urechea dreaptă şi i-a şoptit: 

- Dragul meu Prinţ, pentru că ai făcut atâtea fapte bune aş vrea să te răsplătesc. Pune-ţi trei 

dorinţe, iar eu ţi le voi îndeplini! 

Prinţul Fericit nu a stat pe gânduri şi i-a zis: 

- Aş vrea să am din nou ochi ca să pot vedea tot ce se întâmplă în oraşul meu. Te-aş mai 

ruga să-i dai viaţă Rândunelului ca să poată fi din nou mesagerul meu. Dar cel mai mult mi-aş dori 

să construieşti un cămin unde copiii săraci să poată primi hrană şi adăpost.  

Cine trece astăzi pe acolo, poate admira clădirea de culoare roşie a căminului de copii. La 

poartă te întâmpină statuia Prinţului Fericit, iar din alunul de pe alee zboară vesel Rândunelul. (M. 

G.) 

13. Alcătuiţi un text în care să folosiţi semnele de punctuaţie învăţate. Daţi-i titlul potrivit! 

Texte evidenţiate: Iarna, Cele trei pisici, Prima zi de şcoală, Prinţul şi balaurul cu trei capete, 

Programul lui Mihai, Computerul, O fetiţă cuminte. 
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Stiloul şi rezerva 

Într-o zi frumoasă, stiloul spuse fericit rezervei: 

- Azi sunt foarte mândru! Am ajutat un copil. 

- Da? Asta e ceva frumos. Dar ştii ce am făcut eu? 

- Nu. Spune-mi! Ard de nerăbdare să aud! 

- Am ajutat un stilou mai vechi. Şi cu asta am ajutat şi un copil, făcând stiloul să scrie. 

- Bravo! 

14. Redactează un text în care să foloseşti cuvintele: cai/c-ai. 

   La cules de floricele 

Mirela şi Dana se plimbau în pădure, călare pe cai. Mirosul puternic al florilor le-a 

făcut să coboare de pe cai şi să culeagă florile frumos mirositoare. Cei doi cai pasc liniştiţi 

la umbra deasă a pădurii. 

- Mirela, fii atentă c-ai să calci în urzici! strigă Dana. 

- Ştiam eu c-ai să mă faci atentă! Mulţumesc! 

- Pentru asta sunt prietenii! îi răspunde Dana. 

Cu braţele pline de flori, cele două fete au încălecat pe cai şi au plecat. În drumul lor 

spre casă au văzut o herghelie în care erau mai multe rase de cai. (C. T.) 

 

15. Foloseşte corect cuvintele date în enunţuri. (clasa a II-a) 

 Colegul meu şi-a dat cuvântul că îmi va aduce să citesc o carte interesantă. 

 Tata s-a ţinut de cuvânt şi ne-a dus în parcul de distracţii. 

 Avocatul apărării are cuvântul. 

 Judecătorul îi dă cuvântul acuzatului. 

 Bunicul nu s-a ţinut de cuvânt să mă ducă la acvariu. 

 Papagalul repetă după mine cuvânt cu cuvânt. 

16. Alcătuieşte un text în care să foloseşti cât mai multe expresii ce conţin cuvântul „ochi”. 

(clasa a IV-a) 

     Ohi şi ochi 

Mama pregăteşte ouă ochi pentru Maria. Fetiţa îşi toarnă suc într-un pahar până îl face plin 

ochi. Printr-un ochi de geam, ea vede un ochi de apă. Sub ochii lor, Miţi, pisica, stă cu ochii-n 

patru spre un şoricel. Cât ai clipi din ochi, ea îl prinde. Bunica se sperie şi scapă un ochi de pe 

andrea.  

După ce termină de mâncat, Maria pleacă să se joace cu prietenii. Ea ia ochii prietenilor cu 

noua sa încălţăminte. Chiar şi soarele îi face cu ochiul. (B. B.) 

 

    Bunicul  

Ionuţ privea printr-un ochi de geam la bunicul său. El venea de la fântână cu o găleată plină 

ochi. Cât ai clipi din ochi, băiatul s-a încălţat şi a zbughit-o afară, în curte. 

- Bunicule, după ce dai mâncare animalelor, mergem în vale, la acel ochi de apă, unde am 

văzut broscuţe şi peştişori? 

Bunicul l-a privit cu ochi galeşi, după care a zis: 

- Mergem, dar stai să mănânc şi eu nişte ouă ochi, că nu am apucat de dimineaţă. 

Zis şi făcut. Cei doi au plecat către vale. Ionuţ era numai ochi şi urechi la zgomotele făcute 

de brotacii gălăgioşi. Cum stătea el concentrat, a ochit o broscuţă dungată şi i-a spus bunicului că 

este o specie pe cale de dispariţie. Bunicul i-a făcut ştrengăreşte cu ochiul şi i-a spus că-i mai arată 

cel puţin cincizeci prin zăvoi. 

Fericit că broscuţele nu sunt în pericol, nepotul o porni către casă, sub ochii plini de 

mândrie ai bunicului. ( D. A.) 

17. Alcătuieşte un text scurt despre iarnă în care să foloseşti drept cuvinte de sprijin 

următoarele substantive şi adjective: zăpadă, nea, omăt, bucurie, fericire, vrajă, pescăruşi, 

porumbei, ghiocei,lână,spectaculoasă, fantastică, feerică. 
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    Iarna  

Afară ninge cu fulgi pufoşi ca lâna. Omătul care acoperă pământul seamănă cu o haină 

groasă. În mine izbucneşte o bucurie spectaculoasă deoarece este prima zăpadă din an. 

După ce se opreşte ninsoarea, ies afară să mă joc prin oceanul de zăpadă. Vraja pe care o 

face neaua este feerică.  

Pescăruşii şi porumbeii albi dansează elegant împreună cu albinele albe, împrăştiind fericire 

în sufletele oamenilor. Mă simt ca primul ghiocel crescut în pădure. 

Este o zi fantastică!!! (B. B.) 

 

    Peisaj de iarnă 

Ninge! Vraja iernii ne aduce multă bucurie. Fulgi mari de omăt plutesc în văzduh şi se 

aştern într-un covor feeric. 

Iarna aşază peste îtinderile fantastice o dantelă albă, spectaculoasă. Peste case, fumuri albe 

se ridică în văzduh ca nişte porumbei şi pescăruşi. Copiii construiesc oameni de zăpadă. Sub paşii 

lor neaua scârţâie uşor. 

De sub plapuma de lână, peste puţin timp, îşi vor face apariţia bobocii de ghiocei. (M. G.) 

Exemplele prezentate mai sus au menirea de a demonstra un lucru deja ştiut: toţi copiii au în 

dotarea lor naturală predispoziţia creativităţii. Posibilităţile creative ale copilului se dezvăluie şi se 

dezvoltă îndeosebi în învăţarea de tip şcolar. Drept urmare, datoria cadrului didactic este de a 

valorifica din plin potenţialul creator al fiecărui elev prin expunere la situaţii variate de învăţare, 

care să-i dea ocazia de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile sale sunt cele mai 

evidente. 
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MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII ELEVILOR  

ÎN CADRUL ORELOR DE  

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Prof. învățământ primar Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Viitorul aparţine unui gen de persoană cu un anumit tip de 

minte: creatori capabili să empatizeze, persoane care pot recunoaşte 

tipare, persoane care pot da sensuri şi semnificaţii lucrurilor, artişti, 

inventatori, consilieri, gânditori care văd „peisajul general”- ei vor 

culege laudele şi bucuriile societăţii.” 

(Dan Pink- A Whole New Mind) 

 

Creativitatea este o capacitate complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur 

mintale, constitund un progres în planul social.  

Componenta principală a creativității o constituie imaginația, dar creația de valoare reală 

mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea nu se 

obtine cu ușurință, o altă componentă ar fi voința, perseverența în a face numeroase încercări și 

verificări. 

Imaginația, deci și creativitatea, presupun următoarele însușiri:  

1. Fluiditatea  

2. Plasticitatea  

3. Originalitatea  

 În ce privește factorii creativității, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creație.    
 Un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experința,cunoștințele acumulate. 

Importanta nu este doar cantitatea, bogăția experienței, ci și varietatea ei. Multe descoperiri într-un 

domeniu au fost sugerate de soluțiile găsite în altă diciplină.  

Se disting două feluri de experiente: a) o experiență directă, acumulată prin contactul direct 

cu fenomenele sau prin discuții personale cu specialiștii și b) o experiență indirectă, obținută prin 

lectura de cărți ori audierea de expuneri. Prima formă are un ecou mai puternic psihic, ceea ce nu 

înseamnă că ar fi de neglijat cărțile,care ne pun în contact cu mari spirite ce strălucesc de-a lungul 

multor secole.  
Societatea are o influență deosebit de importantă pentru înflorirea spiritiului creativ    într-un 

domeniu sau altul. 
 Una dintre disciplinele de învățământ care contribuie la dezvoltarea creativității 

elevilor, la dezvoltarea abilităților de comunicare este Limba și literatura română. 

 A dezvolta creativitatea elevilor nu este o activitate uşoară, dar poate fi plăcută şi ne poate 

aduce satisfacţii profunde. În ceea ce-l priveşte pe cadrul didactic, presupune mai mult timp alocat 

planificării şi evaluării rezultatelor învăţării, presupune încrederea şi curajul de a improviza şi devia 

de la plan, de a fructifica oportunităţi neaşteptate de învăţare. Înseamnă tolerarea incertitudinii şi 

asumarea riscului că demersul adoptat nu a dat rezultatele scontate. 

Voi prezenta câteva din experiențele mele la catedră care vizează dezvoltarea creativității 

elevilor din ciclul primar, abordând însușirile creativității. 

Fluiditatea este manifestată prin posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un mare număr 

de imagini, idei, situații etc.; sunt oameni care ne surprind prin „bogăția” de idei, viziuni, unele 

complet năstrușnice, dar care nouă nu ne-ar putea trece prin minte; (orice întâlnire de formare 

reprezintă un nou „izvor” de idei).  

Pentru dezvoltarea fluidității, am solicitat elevilor să completeze un ciorchine pe o temă dată 

sau am folosit cu un real succes brainstormingul, metode care dau frâu liber imaginației. Aceste 

exerciții permit elevilor să exprime orice, fără nicio reținere, înlătură pozițiile negative ale colegilor 
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și chiar ale unor cadre didactice, chiar dacă răspunsurile lor nu sunt întotdeauna ceea ce ne dorim. 

După listarea ideilor, cer să se argumenteze sau să se prezinte ce ar reprezenta prin ideea enunțată. 

Uneori suntem puși în fața unor motivări la care nu ne-am fi gândit și, astfel, se deschide o nouă 

„poartă” de discuție, de creație. 

Tipuri de exerciții pentru dezvoltarea fluidității 

Pune capul pe bancă și închide ochii. Imaginează-ți:  

- că ești într-o poieniță și stai întins pe iarbă. Ce observi? 

- că primești un dar. Ce ai primit? 

- că ți se îndeplinește o dorință. Care este aceasta? 

- că primești un creion (măr, floare). Ce vei face cu el (ea)? 

Plasticitatea constă în ușurința de a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei 

probleme, când un procedeu se dovedește inoperant ; sunt persoane „rigide” care greu renunță la o 

anumită metodă, deși se constată că este ineficientă.  

Pentru dezvoltarea plasticității am conceput diverse tipuri de exerciții, respectând 

particularitățile de vârstă ale elevilor din ciclul primar. Am început cu formarea și dezvoltarea 

deprinderilor de realizare corectă a unei povestiri. Pentru aceasta, am parcurs următorii pași: 

- Citirea unui text scurt și povestirea orală a acestuia;  

- Realizarea povestirii scrise; 

- Corectarea povestirii scrise de către învățător; 

- Discuții pe marginea povestirii scrise, apreciind elementele pozitive apărute în lucrările 

elevilor, dar prezentând și elementele care trebuie corectate sau îmbunătățite; 

- Realizarea unei povestiri model;  

- Lectura unui alt text și reluarea etapelor.  

Pentru obținerea unor rezultate deosebite este nevoie de multă muncă din partea cadrului 

didactic. 

Am folosit cu mare eficiență, în clasa a II-a, textele literare din volumul „Furnica și 

porumbița” de Lev Nicolaevici Tolstoi, texte de întindere mică, dar la care elevii pot interveni, pot 

folosi creativitatea. 

Originalitatea este expresia noutății, a inovației; ea se poate constata, când vrem să testăm 

posibilitățile cuiva, prin raritatea statistică a unui răspuns, a unei idei. 

Elevii primesc un text scurt, după care primesc sarcini de lucru, dintre care am selectat: 

- lectura textului; 

- comentarea textului; 

- povestirea textului citit; 

- solicitarea creativității elevilor în anumite momente ale acțiunii din text; 

- realizarea unei povestiri combinând textul citit cu imaginația elevului.   

Alte modalități de a dezvolta creativitatea ar fi compunerile pe baza unor benzi desenate, 

compunerile cu început dat, compunerile cu sfârși dat sau compunerile tematice, libere. 

Pentru îmbogățirea și activizarea vocabularului am conceput și realizat cu elevii un caiet de 

cuvinte și expresii artistice, pe care-l au permanent la ei și au posibilitatea să-l folosească în 

momentele de creație. Acesta este împărțit pe teme. Cu ajutorul părinților, care au primit un cuprins 

al acestui caiet, cu menționarea paginilor, am alcătuit acest caiet pe un caiet dictando de 80 de file, 

încă din clasa a doua. Caietul poate fi folosit atât în ciclul primar, cât și în ciclul gimnazial. 

Cuprinsul caietului este următorul:  
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                          Cuprins  

Tema Pagina 

Toamna 3 

Iarna 11 

Primăvara 21 

Vara 29 

Copilăria 37 

Muntele 43 

Dealurile și podișurile 49 

Câmpia 55 

Lunca și Delta Dunării 61 

Animale 67 

Plante 73 

Mama 79 

Învățătoarea 87 

Constanța 91 

Orașe  93 

Prietenie 95 

 

Foarte des apelez la momente de creație, scurte, dar prin care se dezvoltă imaginația 

elevilor, se realizează interdisciplinaritatea, se motivează elevul să citească, să completeze caietul 

de cuvinte și expresii artistice. 

Ce trebuie să facă învățătorul? 

- să selecteze texte scurte, cu conținut atractiv, dar și educativ; 

- să îmbine lectura explicativă cu libertatea de exprimare a elevului; 

- să creeze sarcini de lucru pentru exploatarea textului; 
-  să deruleze activități de povestire orală, în clasă, cu explicații în momentul corectării 

vocabularului elevilor;  

- să învețe elevii să scrie planul de idei al textului; 
- să dea elevilor, ca sarcină independentă, povestirea scrisă; 
- să corecteze munca indepentă; 
- să analizeze frontal greșelile tipice, dar și pe cele individuale, fără nominalizare; 
- să creeze o atmosferă de relaționare, comunicare și înțelegere a rezolvărilor;  
- să analizeze greșelile de ortografie; 
- să solicite elevilor crearea unor enunțuri în care să utilizeze ortogramele descoperite la 

corectare ca fiind greșite.  

Limbajul folosit în relațiile cu elevii trebuie să fie proactiv, care să aibă în vedere: 

 Să vedem ce-am putea face; 

 Pot să încerc și în alt fel; 
 Sunt stăpân pe mine; 
 Pot face o prezentare convingătoare; 
 Voi opta pentru un răspuns potrivit; 
 Aleg/ Optez să..... 
 Prefer să fac 
 Vreau să ....  
Proiectarea si dezvoltarea curriculară a activității de instruire-educație oferă posibilități de 

stimulare a capacității creative a elevilor. 

Cadrul didactic trebuie să aibă o conduită creativă, să găsească modalități de cultivare a 

creativității, astfel încât să încurajeze gândirea creatoare si efortul suplimentar, creând o atmosferă 

neautorizată, utilizând întrebări deschise care conduc spre explorarea noului, dezvoltând 

curiozitatea. 

În clasa a doua, am repartizat, în lecțiile de 

transcriere și copiere, ore speciale pentru 

completarea unor teme. Astfel, am pregătit texte 

pentru tema „Toamna”, pentru temele „Iarna”, 

„Animale”, „Muntele”, pe care le-am citit cu elevii, 

le-am comentat și am extras cuvintele și expresiile 

artistice. 

Într-o altă lecție am solicitat elevilor să 

creeze enunțuri în care să folosească expresii și 

cuvinte din acest caiet. 

După mai multe lecții de exersare a acestui 

tip de creații, am alcătuit compuneri, primele fiind 

concepute în colectiv, antrenând toți elevii, apoi  

le-am lăsat libertatea creației. Pentru fiecare creație 

este nevoie de alocarea unui timp de corectare, 

apoi de analiză a compunerilor, de menționare a 

elementelor valoroase și de prezentare a 

elementelor care nu sunt specifice creației date. 
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Un profesor bun este cel care dă dovadă de următoarele: 

- motivaţie înaltă; 

- expectanţe mari; 

- capacitate de a comunica şi asculta; 

- capacitate de a stârni interesul, de a captiva şi inspira elevii; 

- tehnici de stimulare a curiozităţii, creştere a încrederii în sine a elevilor; 

- capacitate de a recunoaşte situaţiile în care elevul are nevoie de încurajare, când încrederea în sine 

este ameninţată; 

- capacitatea de a armoniza învăţarea structurată cu oportunităţi de autodeterminare; 

- managementul grupului şi acordarea de atenţie pozitivă elevilor. 

Mediul creat de profesor este unul creativ dacă: 

- elevii pun în discuţie idei, pun întrebări, fac legături, observă relaţii; 

- elevii gândesc lateral, fac asociaţii neobişnuite; 

- elevii au o viziune despre cum vor fi lucrurile, îşi imaginează posibilităţi, se întreabă „cum ar fi 

dacă...?”, văd alternative, privesc lucrurile din mai multe puncte de vedere; 

- explorează idei şi opţiuni- se joacă cu ideile, încearcă ceva diferit, abordări proaspete, sunt 

deschişi la noi idei, îşi schimbă ideile pentru a obţine ceva nou; 

- reflectă critic asupra ideilor, acţiunilor, rezultatelor 

- analizează progresele, invită şi dau feedback, ştiu să critice constructiv şi să facă observaţii 

pertinente 

- nu se tem de greşeli, îşi asumă riscul de a greşi şi învaţă din ele. 

Dezvoltarea creativităţii elevilor înseamnă să le oferim prilejuri de a acţiona creativ, să-i 

încurajăm în aceste demersuri şi să recompensăm gândirea şi acţiunea creativă, înseamnă 

disponibilitatea de a experimenta şi a învăţa din experienţă, înseamnă încredere în sine. 
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SECȚIUNEA NR. 3 

CALITATE ŞI CREATIVITATE 
 

 

 

 

ADOBE YOUTH VOICES 
 

 

Profesor CORNELIA PLATON 

Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej 

Coordonator I*earn România 

 

Creaţi cu scop 

Adobe Youth Voices este un program educaţional filantropic, lansat şi dezvoltat de Fundaţia 

Adobe, care îşi propune împuternicirea tinerilor din diferite comunităţi ale globului cu folosirea 

tehnologiei pentru a explora şi exprima propriile perspective asupra unor probleme care au impact 

asupra lor şi asupra comunităţilor lor. Prin Adobe Youth Voices, tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 

18 ani realizează filmuleţe, animaţii, fotografii, prezentări, muzică şi alte creaţii, care contribuie la 

materializarea perspectivelor esenţiale ale tinerilor asupra unor probleme critice şi îi inspiră în 

găsirea de noi soluţii pentru rezolvarea acestora. Totul este despre „crearea cu scop”. 

În timp ce tinerii creează în cadrul programului, atât în şcoală cât şi în cadrul activităţilor 

extraşcolare, realizează o muncă cu un înalt impact, împărtăşită unei audienţe locale sau globale, îşi 

dezvoltă valoroase deprinderi şi competeţe, care le deschid uşi către succes în viitor. Din anul 2006, 

peste 76.000 de tineri şi 4000 de educatori din 50 de ţări s-au angajat în programul Adobe Youth 

Voices, dezvoltând conţinuturi originale, uneori provocatoare, legate de violenţa domestică, 

degradarea mediului, consecinţele războiului, discrimnarea de orice fel, sau alte subiecte de interes 

pentru tineri. Rezultatele obţinute dovedesc dezvoltarea unor valoroase competenţe de creativitate, 

comunicare şi colaborare, deprinderi esenţiale pentru obţinerea succesului în economia globală 

competitivă a zilelor noastre. Prin Adobe Youth Voices, educatorii şi tinerii au acces cu uşurinţă la 

instruire valoroasă, mentorat, colaboare online, materiale educaţionale folositoare, expoziţii şi 

donaţii de software de la Adobe. 

Reaprinderea pasiunii pentru învăţat 

Într-o eră în care atât de multe aspecte ale vieţii tinerilor – de la comunicare personală la 

divertisment şi interacţionări comerciale – sunt în tot mai mare parte digitale, tinerii deseori simt că 

ceea ce ei învaţă la şcoală şi cum învaţă este departe de realitatea experienţelor lor zilnice. Prin 

oferirea unor multitudini de medii de învăţare şi tehnologii puternice Adobe Youth Voices îi ajută 

pe educatorii din şcoli să dezvolte experienţe unice, care să reaprindă pasiunea tinerilor pentru 

învăţare. 

Lucrând singuri sau în echipe cu profesori şi mentori, tinerii pot să-şi exprime creativitatea 

şi viziunea, întâi prin discuţii interactive şi apoi folosind tehnologia pentru a realiza şi comunica 

munca lor. Participanţii în program sunt încurajaţi să iasă în mijlocul comunităţii lor să intervieveze 

prieteni, colegi şi experţi ai comunităţii, iar în drumul lor să capteze imagini şi instananee din lumea 

reală, care să reflecte cât mai real poveştile lor.  

Impacte măsurabile ale programului 

Pentru majoritatea tinerilor una dintre cele mai mari bariere în realizarea succesului este 

lipsa lor de încredere în ei înşişi şi în puterea lor de a-şi schimba vieţile şi lumile în care trăiesc. 

Adobe Youth Voices afirmă potenţialul tinerilor de a-şi dezvolta deprinderi valoroase, asigurându-

le oportunităţile şi creşterea încrederii de sine pentru a-şi comunica ideile. De asemenea oferă 

profesorilor instruirea şi uneltele de care au nevoie pentru a-i inspira pe tineri să devină participanţi 
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activi şi angajaţi în procesul de învăţare. Evaluările programului au constatat că Adobe Youth 

Voices construieşte deprinderi de comunicare şi colaborare, înbunătăţind în acelaşi timp şi 

deprinderile tradiţionale de citit şi scris. Din statisticile şi cercetările făcute şi validate asupra 

programului, reies câteva date edificatoare: peste 90% dintre educatorii şi tinerii care au lucrat în 

program şi-au dezvoltat abilităţile de exprimare şi şi-au însuşit noi deprinderi media. Pe lângă 

aceasta mulţi educatori (83%) au spus că au câştigat deprinderile esenţiale necesare pentru a-i ajuta 

pe tineri să creeze media.  

La fel de semnificativ este faptul că 84% din tineri au raportat că au învăţat mai mult despre 

problemele importante alese de ei, dovadă că Adobe Youth Voices îi conectează cu viaţa reală a 

tinerilor. Programul a contribuit de asemenea la creşterea sentimentelor de angajare şi stimă de sine 

a participanţilor, astfel 86% dintre tinerii participanţi în program cred că munca lor a adus o 

schimbare în bine şi 91% spun că opiniile lor contează. Înarmaţi cu noile deprinderi şi reînnoindu-şi 

angajamentul faţă de învăţare, 91% dintre tinerii Adobe Youth Voices sunt interesaţi să-şi continue 

educaţia după liceu. 

Atingând audienţe globale cu perspective locale 

Prin intermediul parteneriatelor cu organizaţii media, festivale de film şi alte programe care 

îi reprezintă pe tineri, cum ar fi: MTV, PBS şi altele, Adobe Youth Voices le oferă tinerilor o 

audienţă globală care să vadă şi să audă ceea ce aceştia au de spus. Printr-un angajament crescut în 

procesul de învăţare şi printr-o dezvoltare mai puternică a deprinderilor tehnice, creative şi de 

rezolvare a problemelor, Adobe Youth Voices demonstrează cum educatorii predau şi cum tinerii 

învaţă. Pentru toţi cei implicaţi, educaţia devine mai relevantă şi semnificativă. Rezultatul este că 

tinerii îşi pot dezvolta un angajament reînnoit faţă de educaţie şi conştientizează profunda 

contribuţie pe care o pot aduce când li se dă şansa.  

Rolul educatorilor conducători – „lead educators” 

Ţelurile programului pentru educatori lideri: 

- Dezvoltarea unui nucleu de educatori lideri 

- Menţierea fidelităţii programului prin suportul acordat nucleului 

- Suport acordat tinerilor şi întărirea calităţii muncii lor 

- Dezvoltarea de curriculum inovativ şi diversificat 

Educatorii lideri posedă următoarele calităţi: 

- Entuziasm: Adobe Youth Voices a adus o schimbare în modul lor de predare şi aceştia 

sunt dornici şi încântaţi să contribuie la o permanentă dezvoltare a programului 

- Gândire profundă: educatorii pot reflecta şi articula abordarea procesului instructiv-

educativ când se face referire la integrarea mediei in curriculum 

- Dedicaţi: au fost participanţi serioşi în multe evenimente şi activităţi ale programului în 

timpul anului 

- Pricepuţi: pot servi ca model pentru ceilalţi din program, bazându-se pe abilităţile şi 

realizările lor 

Un educator lider poate: 

- Integra cu succes programul Adobe Youth Voice în curriculum 

- Facilita un program care cuprinde filosofia AYV „tinerii să creeze cu scop” 

- Folosi softurile Adobe pentru a facilita producerea de media de către tineri 

- Demonstra activităţile gen răspunsuri critice în cadrul instruirii practice 

- Documenta şi scrie despre predarea şi învăţarea abordării AYV 

- Îmbunătăţi conducerea, creativitatea şi colaborarea între tineri 

- Forma şi acorda asistenţă altor profesori în abordarea programului AYV 

Beneficiile unui educator lider AYV: 

- Soft adiţional de la Adobe pentru a dezvolta programul 

- Oportunităţi avansate de training 

- Oportunităţi de conducere şi recunoaştere  în cadrul programului AYV 

- Întreaga suită de softuri pentru uz personal şi profesional 
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O experienţă de neuitat: Adobe Youth Voices Lead Educator Workshop 

Am participat la acest workshop de instruire la invitaţia organizatorilor: Fundaţia Adobe, 

Fundaţia Americano-Indiană şi Centrul de Dezvoltare Educaţională din Stale Unite, ca urmare a 

prezentării în cadrul Conferinţei Educaţiei Globale online, a felului în care, în calitatea mea de 

manager al programului Adobe Youth Voices în România, am implementat cu succes programul la 

nivelul ţării, cu precădere la nivelul municipiului Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele şi 

principiile acestuia.  

Workshopul s-a desfăşurat la sediul Adobe Systems din New Delhi, iar participanţii au fost 

profesori din 11 ţări în care se derulează programul: Egipt, India, Indonezia, Kazakstan, Nepal, 

România, Rusia, Timorul de Est, Tailanda, Uganda, Vietnam. Instructorii au fost de la Fundaţia 

Americano-Indiană din New Delhi, Centrul de Dezvoltare Educaţională din Stale Unite şi Adobe 

System Noida, New Delhi. 

Temele dezbătute au fost:  

Inspirarea gândirii critice – folosirea mediei pentru a dezvolta gânditori critici 

Construirea conştientizării – aducerea mesajului tinerilor la cunoştinţa comunităţii 

Tehnici de pre-producţie – mergând de la o idee la un proiect, facilitatea transmirerii ideilor 

tinerilor 

Inspirarea creativităţii – lucrând cu uneltele care să avanseze viziunea tinerilor 

Identificarea problemelor – explorarea problemelor de interes pentru tineri 

Participanţii au fost împărţiţi pe grupe de lucru, fiecare grupă având ca sarcină de lucru 

abordarea uneia dintre temele menţionate mai sus, mai precis un proiect pe o temă din cele cinci şi a 

avut de realizat un produs media care să reflecte tema respectivă. Am lucrat cu echipamente şi 

softuri puse la dispoziţia noastă de Adobe Systems şi cu inginerii dezvoltatori de programe şi 

softuri, experienţă unică atât pentru noi cât şi pentru ei. Am vizitat 3 şcoli diferite în care s-a 

implementat cu succes programul chiar de la inceputul său, din 2006: o şcoală normală, o şcoală cu 

elevi cu nevoi speciale (deficienţe fizico-motorii) şi o şcoală cu elevi orfani. Am rămas 

impresionată de felul în care, în ciuda condiţiilor şi a problemelor existente, elevii din cele trei şcoli 

au reuşit să înveţe să folosescă softurie Premiere Elements și Photoshop, să creeze produse media 

excelente şi să abordeze teme de real interes pentru tineri, pe care să le ilustreze în filmuleţe de 

scurt metraj create de ei. Pe de altă parte mi s-a mai dovedit încă o dată, dacă mai era cazul, că 

oamenii sunt peste tot la fel, indiferent de rasă, naţionalitate, sex sau orice altă diferenţă la care ne-

am putea gândi. Cu toţii avem aceleaşi griji, sperate, aspiraţii, doar ca ni le exprimăm în moduri 

diferite. Adobe Youth Voices însumează toate aceste moduri diferite dându-le un scop comun, acela 

de a face viaţa mai bună în comunităţile lumii prin vocile tinerilor. Curcubeul talentelor şi ideilor 

expuse şi culese pentru a crea produse media timp de cinci zile cât a durat cursul atestă acest lucru. 
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CALITATE ȘI CREATIVITATE 
 

Prof. înv. primar DORINA VAMEȘ  

Școala ,,Constantin Brâncuși’’ Medgidia, jud. Constanța 

 

1. Definire  

Creativitate în engleza –creativity, este o dispoziție spontană de a crea și inventa, care există 

potențial în fiecare persoană (dicționar de psihologie). 

Problemele creativității au fost puse frontal în 1950 de către J.P. Guilford în calitate de 

președinte al Asociației Psihologilor Americani. 

În limba română termenul de creativitate se formează din termenul creativ, plus sufixul -itate și 

înseamnă, într-o exprimare oarecare tautologică, însușirea (calitatea, capacitatea, aptitudinea) unei 

persoane de a fi creativă, în sens de creatoare.  

Creativitatea este  activitatea mentală, în sensul operațional, dat de J. Piaget, ca o totalitate de 

operații mentale (intelectuale, afective si volitive), complexe, dinamice și reversibile etc. Astfel, 

conceptul de creativitate poate fi raportat și redus  la un concept consistent, descris si definit riguros 

în psihologia genetică. Pornind de la aceste premise, creativitatea poate fi definită ca fiind 

capacitatea esențială și integrală a persoanei, rezultată din activitatea conjugată a tuturor funcțiilor 

sale psihice (intelectuale, afective si volitive), conștiente si inconștiente, native si dobândite de 

ordin biologic, psihofiziologic și social, implicată în producerea ideilor noi, originale si valoroase. 

Conceptul de creativitate este foarte apropiat lingvistic și semantic de conceptul de creație. 

Conceptul de creativitate se referă la producerea de idei noi și originale (a se vedea definiția data); 

conceptul de creație vizează finalizarea ideii, finalizarea și concretizarea ideii, metamorfozarea ei 

procesuală, complexă și anevoioasă, transpunere ce implică cunoștințe, priceperi, deprinderi, 

aptitudini, talent etc.        

Totuși marile personalități creative se manifestă oriunde, oricum, în orice condiții. 

Printre factorii care contribuie la creativitate după I. Moraru mai pot fi: experiența, jocurile 

distractive și rezolvarea enigmelor, pasiunile colaterale secundare, pescuitul, vânătoarea, 

colecționarea timbrelor, lucrul manual, practicarea mesteșugurilor. 

De asemenea să gândești când citești (să-ți pui întrebări, să-ți cauți soluții în paralel cu autorul și 

diferite de ale lui, să te îndoiești că soluția găsită de autor e singura posibilă și cea mai bună etc). 

Scrisul creator, prin încercarea de a elabora scheme, grafice, calcule etc. are o anumită influență 

stimulatorie. 

W.I. Beveridge printre factorii perturbatori ai creativității enumeră: grijile, oboseala intelectuală 

și fizică, întreruperile, munca prea constantă asupra unei probleme, care poate să genereze anumite 

blocaje mentale, iritațiile, zgomotele, framântările personale si familiale, o activitate condiționată de 

celelalte date ale existenței. 

2. Elemente definitorii ale creativității  
- originalitate – manifestată prin capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără 

tendința de a copia sau reproduce modul de gândire al vreunei persoane; 

- flexibilitatea – caracterizată în esență ca rapiditate a gândirii de a se adapta la situații noi, 

neprevăzute, cu scopul de a găsi soluții optime de rezolvare a problemelor din diverse domenii, 

inclusiv al cunoașterii artistice; 

- ingeniozitate (ingenuity) – spriritul inventiv prin care se realizează rezolvarea problemelor cu 

eleganță într-un mod abil si surprinzător; 

- senzitivitatea (sensitivity) – capacitatea de a simți, de a fi sensibil. Profunzimea și aria 

sensibilității depind de spiritul de observație, care poate fi format și educat; 

- fluența – proprietate a stilului, caracterizată prin cursivitate și flexibilitate în exprimare; 

- expresivitatea – exprimă culoarea, forma, mărimea, ritmul, simetria, asimetria și dinamica. 

Cu cât expresivitatea unei opere de artă este mai mare, cu atât place mai mult publicului; 

- productivitatea – cuprinde număr mare de idei, soluții, produse mai mult sau mai puțin 

materiale; 
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- eficiența – ia în calcul performanțele ce se pot obține ca urmare a rezultatelor acțiunii 

creatoare.  

3. Elemente componente 

Memoria este numai aparent antagonică imaginației, dar ideile noi se sprijină totdeauna pe 

acțiunile acumulate în prealabil. 

Factorii aptitudinali includ: aptitudinile speciale, nivelul gândirii și al inteligenței. 

Factorii nonintelectuali pot fi explicați prin factori motivaționali, aptitudinali, temperamentali 

și caracteriali. 

Motivația (mobilurile și stimulii) pot fi un imbold de dinamizare a creativității. 

Factorii temperamentali și caracteriali au o influență deosebită în dezvoltarea creativității. 

Predispozițiile si capacitățile nu sunt suficiente pentru ca cineva să devină inventator sau creator de 

artă. Pentru aceasta este nevoie să  existe o motivație, o dorință, o aspirație creatoare. Adevărații 

creatori devin animați de sentimente trainice, chiar de veritabile pasiuni care le domină 

preocupările, aspirațiile de fiecare zi. Succesele le cauzează emoții puternice intensificând obsesiile 

lor creatoare. Pentru a crea se cer: o voință fermă, perseverență, depunerea îndelungatelor eforturi. 

4. Etapele procesului creator 

- pregătirea - bazată pe următoarele operații: identificarea problemei în termeni optimi (natură, 

specific, timp etc.); analiza datei problemei în vederea formulării clare a acestora (premise, 

principii, resurse posibile și necesare), acumularea și selecționarea informației necesare pentru 

abordarea corectă a problemei; prelucrarea și sistematizarea informației stocate, elaborarea 

strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ; 

- incubația - o acțiune complexă realizabilă intensiv sau și extensiv prin diferite operații de 

organizare și reorganizare a informației pregătite anterior prin procesări, care valorifică experiența 

individuală și socială a subiectului la nivelul conștiinței acestuia, dar și în planul verigilor sale 

profunde, dependente de zona inconștientului dar  și a conștientului; 

- iluminarea – acțiunea complexă de asociere și de combinare a informației care declanșează 

momentul inspirației, respectiv al descoperirii soluției optime de rezolvare a problemei; 

- verificarea – acțiunea complexă de evaluare finală a soluției adoptate anterior, realizabilă prin 

operații de apreciere, validare, aplicare, în condiții de amendare, finisare, ajustare, reorganizare, 

perfecționare permanentă. Procesul creator implică sesizarea și rezolvarea unor probleme, acțiune 

complexă bazată pe următoarele operații: definirea și înțelegerea tipului de problemă, avansarea 

unor soluții virtuale, ipotetică a soluțiilor probabile, (re)actualizarea - activarea cunoștințelor și 

capacităților necesare pentru alegerea soluției optime pe criteriul originalității și al eficienței, 

aplicarea soluției optime în cadrul specific definit  de problema existentă; verificarea modului de 

rezolvare a problemei în sens managerial (abordare sistematică - optimă - strategică). 

5. Predarea compunerii 

În școala primară predarea redactării și a compunerii constituie o muncă grea, iar obiectivele 

sale sunt limitate. 

Această muncă începe prin a-i obișnui pe elevi cu un vocabular corect și nuanțat și tinde să-i 

învețe să se exprime în scris mai bine decât vorbesc. Când vorbește, elevul nu are timp să se 

gândească, nici să se corecteze; își urmărește ideea fără să se gândească, nici să se corecteze; își 

urmărește ideea fără să se poată gândi în mod deosebit la felul în care o formulează. 

Când redactează, el poate să-și precizeze în gând ceea ce va scrie și, cum se spune, să-și 

cântărească cuvintele. În sfârșit, el poate să se corecteze, să îmbunătățească ceea ce a scris, până în 

momentul în care este mulțumit sau până când simte că nu poate să compună mai mult decât atât.  

Pentru a proceda astfel, elevul trebuie să aibe idei, o oarecare experiență de viață, amintiri, de 

asemenea, posibilitatea de a sistematiza, sensibilitate și imaginație, cunoștințe, capacitatea de a 

gândi. 

Să zicem că într-o zi, la o anumită oră, scriem pe tablă un titlu și anunțăm: ,,Aveți 45 de minute 

pentru această compunere; la lucru!’’ 

Mai sunt asemenea practici. Să facem apel la propria noastră experiență. Să zicem că trebuie să 

facem un CV. Ne așezăm la masă, începem o propoziție, două, le ștergem, începem din nou, fără un 
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rezultat mai bun. Renunțăm și ne apucăm de căutat pe google modele. Rezultă că nici noi, adulții, 

nu putem redacta într-un anumit moment; căci ideile nu ne vin în minte sau nu ne găsim formularea 

pe care o dorim. În primii ani , copiii n-ar trebui obligați să compună la ordin; înseamnă să-i 

obligăm la vorbărie. Să trateze un subiect care nu trezește în el nicio rezonanță afectivă, nicio 

amintire, niciun interes. 

Atunci ce este de făcut? 

6. Redactarea ca o realizare personală 

Condiția indispensabilă pentru a obține o compunere personală constă în a lăsa elevului 

libertatea  de a-și alege subiectul. 

Mai trebuie căutată și respectată și o a doua condiție: alegerea momentului. Însă este greu să 

realizăm acest lucru în școală din pricina orarului săptămânal. Putem să facem față acestui neajuns 

folosind tehnica textelor libere. 

,,Textele libere’’ își au originea, de cele mai multe ori, în ,,povestirile’’pe care elevii mici 

obișnuiesc să le istorisească învățătorului. La început aceste povestiri sunt foarte scurte. Propoziția 

sau fraza cea mai bună (din cele spuse oral) este scrisă de învățător pe tablă. Mai târziu, învățătorul 

dă dispoziții să se scrie direct pe caiet, respectând ortografia și punctuația. Au permisiunea de a 

întreba când au dubii în scrierea ortogramelor. Elevii au la dispoziție vocabularul în care au cuvinte 

și expresii, fișe cu cuvinte de sprijin, texte din care se pot inspira, imagini, începuturi de text, 

finaluri de text, modificări de finaluri, în sfârșit se antrenează progresiv în a scăpa cu bine dintr-un 

impas prin propriile lor mijloace, sau cu ajutorul unui coleg. De fapt, încetul cu încetul, învățătorul 

este din ce în ce mai puțin solicitat. 

Care este valoarea educativă  a unor asemenea mijloace pedagogice? 

Compunerile sunt izvorâte din dorința de a scrie a elevilor și nicidecum din intervenția 

învățătorului, ale cărui încurajări nu sunt necesare. 

Am utilizat textele libere, concepute în mai multe feluri: 

a) copiii au avut libertatea să scrie ce au vrut și când au vrut; avantajele au fost că au ales 
singuri timpul și au scris ce au vrut, dezavantajele au fost pentru analiza lor și critica lor, având 

teme diferite; 

b) un text liber pe săptămână: clasa a fost împărțită pe două grupe și fiecare elev știa că lucrările 
grupei din care face parte vor fi citite în clasă într-o anumită zi; 

c) permisiunea de a pregăti textul liber acasă. Orice învățător, oricât de puțin ar fi informat, 
simte imediat dacă elevul și-a făcut singur tema. Ajutorul părinților nu este o crimă dacă este 

mărturisit și dacă elevul arată în ce constă contribuția acestora; 

d) textul liber este compus în întregime la școală, însă elevii au fost anunțați să se gândească la 
tema dată: să-și aleagă subiectul, maniera în care își propune să-l trateze etc.; 

e) punerea la dispoziția elevilor, în diverse perioade ale anului, a unei liste de subiecte legate de 
anumite evenimente : aniversări, comemorări, serbări, sărbători naționale sau religioase etc. 

f) elevii propun ei înșiși subiecte de compuneri, având la bază o motivare personală, altele o 

fantezie exprimată fără să se fi gândit prea mult. 

g) fiecare elev aduce o propoziție sau două în legătură cu observarea solicitată de învățător: 
aceste propoziții sunt citite, comparate, reținute ori eliminate; discutarea motivelor care stau la baza 

alegerii constituie o adevărată lecție de stil accesibilă elevilor: originalitatea cuvintelor și a topicii, 

evidențierea unei observații meticuloase și exacte; 

h) jurnalul de clasă, în care, rând pe rând, fiecare elev relateză evenimente care  reflectă viața și 
munca de fiecare zi a tuturor și fapte care i-au uimit; 

Este bine ca învățătorul  să ceară elevilor  să copieze într-un caiet o serie de sfaturi simple pe 

care trebuie să le consulte înainte de a începe o compunere. 

De exemplu: 

a) Respectă cele trei părți ale unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere. 

b) Folosește termeni corecți, preciși, expresivi! 

c) Formulează propoziții clare! 

d) Evită repetările, dezordinea, plictiseala! 
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e) Controlează fiecare propoziție pe care o elaborezi din punct de vedere ortografic: acordul 

dintre subiect și predicat, substantiv și adjectiv! Pune-ți întrebări! 

f) Propozițiile sunt citite cu ușurință, sunt înțelese imediat? 

g) Atenție la punctuație! 

h) Verifică-ți încă o dată lucrarea înainte de a o trece pe caietul de teme! 

7. Verificarea compunerilor libere 

Este reținută o compunere liberă, pe care au ales-o majoritatea elevilor din clasă. Învățătorul o 

transcrie pe tablă, în forma în care i-a dat-o autorul ei. 

Prima operație este ,,vânătoarea greșelilor’’, dacă sunt. Fiecare elev care observă vreuna, ridică 

mâna. El trebuie să spună în ce constă greșeala, să enunțe regula gramaticală care a fost călcată, să 

arate acordul corect sau să analizeze în detaliu un cuvânt scris incorect din punct de vedere 

ortografic. 

Se reia apoi propoziție cu propoziție și la fiecare se pun întrebări: Este ceea ce a vrut să spună? 

Se putea spune altfel mai bine? Cine propune altceva? Cutare cuvânt este bine folosit? Poate fi 

înlocuit cu altul mai potrivit? 

Are loc un schimb de idei continuu, o elaborare colectivă, rod al eforturilor personale. Când 

lucrarea este terminată, textul a pierdut din originalitatea sa, dar îmbunătățirile sunt făcute la 

sugestiile elevilor, savoarea se menține și astfel copiii sunt în situația de a compara două versiuni, 

cea de a doua rezultată din folosirea sfaturilor date de învățător și din exercițiile progresive ale 

elevilor. În sfârșit, textul în ansamblul său, acum este colectiv. Elevii învață să observe totul, să 

redacteze cu exactitate, clar și sistematic. 

Corectarea nu trebuie să se mărginească la găsirea greșelilor și la înlocuirea lor prin forme 

corecte. Ea trebuie să includă o muncă de creație: ameliorarea formulărilor greoaie, a topicii, a 

stilului. 

Prima datorie a învățătorului este să dea copiilor încredere în forțele lor, să nu-i ironizeze, să nu 

râdă de ei niciodată și să nu exagereze prea mult cu critica. 

Dacă copilul este încurajat, se va exprima în mod liber și învățătorul îl va ajuta să găsească cea 

mai bună formă pentru ceea ce vrea să spună. 

De bună seamă, textele elevilor nu vor fi totdeauna modele de stil. Dacă unii se exprimă frumos 

și realizează uneori lucrări originale, alții întâmpină greutăți. Scopul compunerii în școala primară 

va fi însă atins: a dota pe fiecare elev, după posibilitățile sale, cu capacitatea de a scrie corect, astfel 

ca să fie înțeles. Să ne bucurăm dacă câțiva ajung să-și exprime gândurile într-o formă originală și 

elegantă. 
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CREATIVITATE IN CADRUL ORELOR DE 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

TEHNICA TANGRAM - CLASELE III-IV 
 

Învăţător NECULAE PETRUŢA 

Şcoala cu clasele  I-VIII “Mihail Sadoveanu” Medgidia 

Institutor IORDACHE RALUCA 

Şcoala cu clasele  I-VIII “Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

Creativitatea cu coordonatele ei teoretice şi practice constituie o temă în spiritul vremii. 

Problematica creativităţii infantile şi a stimulării ei, frecvent abordate în cercetările de specialitate 

din ultimii ani, continuă să frământe nu întâmplător gândirea pedagogică contemporană. 

Structurându-se ca însuşire esenţială a personalităţii, creativitatea conturează şi desăvârşeşte 

individualitatea, conferindu-i valoare socială şi umană. 

În altă ordine de idei, multiple aspecte legate de elucidarea creativităţii la diferite vârste şi 

modalităţile stimulării şi dezvoltarii ei continuă să ridice semne  de întrebare, să suscite cercetări şi 

să aştepte răspunsuri. 

În acest context ne vom opri asupra câtorva momente esenţiale pentru educarea creativităţii 

relatând succint unele procedee care s-au dovedit a fi eficiente în cadrul experimentelor formative 

efectuate la clasele III-IV. 

Dezvoltarea creativităţii ca orice fenomen educaţional este mediată de particularităţile 

psihice ale subiecţilor. În acest caz asistăm la o coincidenţă a trăsăturilor psihice caracteristice 

vârstei a celor ce condiţionează activitatea creatoare. 

Se ştie că potenţialul intelectual al copiilor este însoţit de curiozitatea veşnic trează şi activă, 

de receptivitate, sensibilitate, predilecţie pentru inedit. 

Disciplina prin intermediul căreia vom exemplifica încercările în domeniul creativităţii este 

Educaţia tehnologică la clasele III-IV. 

Educaţia tehnologică este o disciplină care face parte din trunchiul comun şi i se acordă o 

oră săptămânal la clasele I-IV. 

Educaţia tehnologică este una dintre disciplinele unde elevii îşi pot pune, cel mai bine, în 

valoare creativitatea.  

Tema lecţiei este”Tehnica Tangram “ la clasele a III-a şi a IV-a, iar subiectul a fost ales de 

copii.  

Elevii celor două clase au fost împărţiţi în 3  grupe a câte 8 copii. Pe mesele de lucru au fost 

pregătite materialele necesare desfăşurării lecţiei: coli A4, foarfece, lipici şi pătratul Tangram ca 

model. 

Au fost anunţate obiectivele lecţiei, s-a explicat modul de lucru, apoi s-a trecut la executarea 

lucrărilor. 

Fiecare echipă a realizat câte două lucrări şi-anume: 

Echipa nr. 1 – a realizat lucrările “Cocosul” şi “Găina”; 

Echipa nr. 2 – a realizat lucrările “Zmeul” şi “Papagalul” 

Echipa nr. 3 – a realizat lucrările “Băiatul” şi “Brăduţul”; 

Elevii au dat dovadă de interes, curiozitate şi spirit de echipă, dar, mai ales, de multă creativitate. 

Folosindu-se cele mai adecvate metode şi procedee de lucru s-au obţinut rezultatele 

aşteptate. 

 

Bibliografie: 
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CULTURA  CIVICĂ  ŞI ROLUL  GRĂDINIŢEI  ÎN  DEZVOLTAREA 

RELAŢIILOR  SOCIALE 
 

Educatoare IOANA BACALU  

Grădinița de copii „Dumbrava Minunată” nr. 193 București 

Educatoare CARMEN-MIHAELA VLADU   

Grădinița de copii „Dumbrava Minunată” nr. 193 București 

 

În lucrarea  propusă am pornit de la adevărul că un rol important în integrarea macrosocială 

a copilului preșcolar îl au parteneriatele educaționale. Lucrarea de față își propune să evidențieze 

cum un proiect realizat cu succes, poate aduce un climat favorabil în grupă și poate crea premise de 

dezvoltare a întregii lumi a copilului.   

 De-a lungul anilor de practică în învățământul preșcolar, am constatat că reacțiile copiilor 

din grupă în ceea ce privește manifestările în cadrul grădiniței,  sunt strâns legate de 

comportamentul pe care aceștia îl  văd în familie, de modelul pe care îl au acasă și nu în ultimul 

rând de atitudinile familiei asupra celor defavorizați din societate.  

 În lumina acestor considerații, în elaborarea lucrării am pornit de la următoarea ipoteză: 

„Relatiile copiilor din grupă vor fi cu atât mai admirabile și trainice, cu cât aceștia primesc și oferă 

un model de dăruire, încredere și respect din partea cât mai multor factori educaționali.”  

 Din dorința de a constata contribuția parteneriatelor educaționale asupra schimbărilor 

atitudinale, am realizat un parteneriat între grupa pe care o conduc, grupa Florilor- mare nr. 2 - a 

Grădiniței nr. 193 „Dumbrava minunata” și Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția 

Copilului, sector 4.   

La începutul anului școlar părinții aveau rețineri în a-și lasă copiii să se joace cu copiii 

defavorizați, copiii cu „probleme”, datorită unor motive extrinseci, cum ar fi posibilitatea ca și 

copilul lor să contacteze diverse boli. De asemenea, teama de a învăța lucruri rele despre viață de la 

acei copii, îi reținea pe părinți.    

 La  ședința cu părinții din luna noiembrie, am  propus părinților acest parteneriat cu 

D.G.A.S.P.C., profitând de apropierea sărbătorilor de Crăciun, de spiritul magic al Crăciunului și de 

dărnicia ce coboară peste noi în acea perioadă. Mi-am luat răspunderea să reușesc să aduc în viața 

copiilor din grupă un strop de satisfacție că au dăruit și să le schimb în bine atitudinea pentru 

prietenie cu toți copiii. Le-am arătat părinților că efortul financiar pe care aceștia îl fac pentru a 

dărui copiilor instituționalizați cadouri, va fi răsplătit cu schimbarea comportamentului egocentric al 

copiilor.  

Scopul proiectului : 

 Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă 
decầt ca probleme care trebuie să fie depăşite; 

 Inlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de adulti, nu de 

către copiii din grupă; 

 Schimbarea atitudinii faţă de  copilul  deficient sau defavorizat social; 

 Promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre 

copiii cu nevoi speciale şi copiii consideraţi « normali », dintre copiii romầni şi copiii rromi 

sau de alte naţionalităţi; 

 Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor cu diferite 
dizabilităţi sau de diferite etnii; 

 Promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi comunitate; 

 Educarea sentimentelor de satisfactie, dărnicie, prietenie, respect; 

 Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care 
dăruiesc. 
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Obiective pentru preşcolari: 

 Pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii 
pentru a face faţă varietăţii existente, în mod normal, în rầndul copiilor; 

 Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare 
pentru a face faţă exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături 

de ceilalţi copii; 

 Dezvoltarea relaţiilor pro-active în sensul real al integrării şi incluziunii; 

 Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a 
relaţiilor de egalitate între copii. 

         Obiective pentru cadrele didactice şi părinţi: 

 Abilitarea cadrului didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul 
proiectului; 

 Aplicarea unor metode active de învăţare: Jocul de rol, Studiul de caz, Mozaic, 

Brainstorming-ul; 

 Stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulţilor faţă de toţi copiii, 
indiferent de situaţie socială, etnie, religie, dizabilităţi; 

 Sensibilizarea comunităţii locale cu privire la problematica abandonului. 
Am realizat Jurnalul Reflexiv al grupei, care conţine gânduri, sentimente, opinii, 

atitudini, comportamente ale copiilor, considerate achiziţii pe care l-a avut programul 

derulat asupra copiilor preşcolari. 

BIANCA I.– toţi copiii au dreptul să primească dulciuri şi hăinuţe 

ANDA – mie îmi place să mă joc cu toţi copiii 

IOANA-MARIA– mama mi-a spus să nu mă joc cu ţiganii dar eu m-am jucat cu ei 

aici la grădiniţă pentru că sunt copii buni şi ştiu să se joace frumos 

ALEX G.– este frumos să ne jucăm toţi împreună  

ALEX. T.- mă simt bine când pot să ajut un coleg din grupă 

ANDREI M.– este bine să dăm şi altora dacă noi avem mai mult 

MARIA – dacă aş putea, mi-aş face o surioară de la casa de copii, aş vrea să ne 

jucăm împreună... Şi ce dacă mami a mea o să fie si mama ei?! 

CONCLUZII: 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare diversitate. 

Copiii care ne trec pragul grădiniţei ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la 

problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. 

Uneori suntem puşi însă în dificultate de complexitatea problemelor. Ce este mai bine 

pentru copilul în cauză? Ce este bine pentru ceilalţi copii din grupă? Avem disponibilitate şi 

resurse suficiente pentru a depăşi problemele apărute? Acestea sunt unele întrebări pe care 

ar trebui să ni le punem noi, cadrele didactice. 

O grădiniţă poate fi incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea 

copiilor, dacă se doreşte cu adevărat acest lucru. 

De asemenea, pentru o educaţie incluzivă, comunitatea şi multiplele modalităţi de 

intervenţie, au un rol hotărầtor în depăşirea barierelor de comunicare, a dificultăţilor de 

ordin social şi economic care ar putea să ducă la marginalizare şi segregare. 

În acest sens, munca cu preşcolarii trebuie să continue până când nu se vor mai face 

diferenţieri şi segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi „colegii” copilului 

lor.  

Fiecare om este un unicat şi nu poate încăpea în nici un tipar universal valabil. Se 

pot stabili parametri pentru a măsura segmente ale acestui tot care este personalitatea 

umană, dar niciodată nu vom putea cuprinde întregul. Se stabilesc tot felul de norme, de 

reguli fixe, dar modul de înţelegere, de aplicare ori rezultatele nu vor fi niciodată aceleaşi 

pentru toţi, fie ei dascăli ori discipoli. În ţesătura mai mult sau mai puţin fină, numită 

personalitate, se împletesc în mod subtil cunoaştere si simţire, muncă şi intuiţie, biologic si 
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social. Fibra ţesută va avea de fiecare dată o vibraţie distinctă, perfectibilă ori degradabilă în 

funcţie de calitatea firelor prinse în ţesătură.  

De secole, dascăli, psihologi şi sociologi se străduiesc să perfecteze « arta 

învaţării », pentru ca rezultatul final al demersului educaţional să fie o personalitate 

complexă, cu o vibraţie armonioasă, în care să se întrezărească acel filon subtil, 

numit « valoare », ori, mai simplu « om ». 

Fiind vorba de o artă, aplicarea de norme, reguli, principii stabilite de un sistem sau 

altul de învăţământ, presupune cunoaştere, iscusinţă, creativitate, intuiţie, tact şi,  nu în 

ultimul rând, « chemare ». 

Dacă acest proces al învăţării este cu adevărat o « artă », atunci ambele părţi 

implicate - dascăl şi învăţăcel - au de câştigat, ambii se vor simţi  îmbogăţiţi. 

Ritmul alert al schimbărilor din societate impune un spirit mereu treaz, care să poată 

îmbina în mod optim tradiţionalul şi noul, ştiinţa şi creativitatea, cugetul si simţirea, teoria şi 

practica, pentru a obţine performanţa.  

Un spirit mereu tânăr caută corzile sensibile pentru a putea comunica cu ceilalţi, 

pentru a se face înţeles, dar vibrează la rândul său şi simte interesele, necesităţile, 

aptitudinile si potenţialul celorlalţi. 

Atunci când omul îmbină în mod armonios conştiinţa propriei valori cu acceptarea şi 

respectarea valorii semenilor săi, dar şi cu recunoaşterea valorii sale de către ceilalţi, se 

poate considera o personalitate, a cărei amprentă poate fi uşor recunoscută prin vibraţia 

armonioasă pe care o emite, prin regăsirea în ceilalţi de valori dăruite din tezaurul său, 

valori reprezentate de gânduri, fapte, cuvinte, simţiri. 

Un dascăl adevărat nu se poate plafona, nu poate ramâne închistat în rutină şi nu 

poate accepta un sistem dat, fix, lipsit de flexibilitate. De aceea, programele şcolare, 

metodologiile, strategia didactică  sunt continuu perfectibile şi îmbunătăţite din mers, 

brodându-se mereu şi mereu, în ţesătura de experienţă, de tradiţional, de valori general 

acceptate, fibre de modernitate, de experiment, de nou. 

Cel care culege, combină, compară, selectează, creează pentru a putea valorifica la 

maximum potenţialul său, dar şi al copilului, este dascălul. El filtrează totul prin 

personalitatea lui şi alege cele mai adecvate căi pentru a trezi în cei mici interese, motivaţii, 

trăiri propice demersului educativ. 

Cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai maleabil, dar şi mai vulnerabil la 

influenţele exterioare asupra formarii personalitaţii sale, cu atât mai mare este rolul 

educatoarei în a selecta obiectivele instructiv-educative, de a le individualiza, pentru a putea 

mula medodele si procedeele alese pe interesele si potenţialul fiecarui copil. 

Educatoarea trebuie sa trezească în fiecare copil interese, motivaţii si trăiri optime 

dezvoltării sale şi trebuie să construiască în jurul său un ambient emoţional favorabil 

învăţării, comunicării armonioase  şi creativităţii. Fără o perfecţionare şi o autoperfecţionare 

continuă nu poţi găsi calea spre individualitatea fiecarui copil, pentru a putea  valorifica  

întregul său  potential. 

Arta, măiestria, tactul pedagogic pot descoperi şi trezi valori ascunse, pot face să 

vibreze armonios corzile personalităţii în formare, atunci când sunt împletite cu cunoaşterea, 

motivaţia, interesul, înţelepciunea şi iubirea pentru om. 

Fără  cultivarea complexă a spiritului, fără  cizelarea  continuă a  psihicului, fără  

morală  şi estetică, personalitatea  omului ar fi incompletă, ar rămâne doar un deziderat pe 

care mulţi îşi propun să-l atingă şi puţini  îl ating într-adevăr. Noi, dascălii, să fim printre cei  

puţini  aleşi  pentru a lucra cu acest material  maleabil şi sensibil, puiul de om!        
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EDUCAŢIA PLASTICĂ ŞI ROLUL EI  

ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 
 

Prof. înv. primar ALINA CIUBOTARU 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Ovidiu, Constanţa 

 

 Conceptul pedagogic de creativitate propune un model teoretic adaptabil la condiţiile unui 

„praxis” educaţional deschis autoperfecţionării permanente. În această accepţie, creativitatea se 

defineşte ca fiind  „procesul  prin  care  un  individ  sau  un  grup  plasat    într-o  situaţie  dată  

elaborează  un  produs  nou  original  în  conformitate  cu  necesităţile  şi  scopurile  situaţiei  

respective”. Creativitatea mai poate fi definită şi ca o capacitate de a  organiza  (reorganiza)  

elementele  câmpului  perceptiv  sau  imaginativ  indiferent  că  este  vorba  de  joc,  principii  

matematice  sau  cuvinte.   

 Creativitatea ocupă un loc de cinste în sistemul de educaţie. 

    Nu fiecare fiinţă umană are din punct de vedere ereditar aceeaşi capacitate creativă. 

Coeficientul de inteligenţă joacă un rol important în acest proces. Dincolo de acest nivel 

determinant sunt factorii de personalitate: fluiditatea şi flexibilitatea gândirii, echilibrul afectiv, 

perseverenţa, originalitatea, capacitatea de a rezista spiritului gregar etc. Un alt factor determinant îl 

reprezintă nivelul şi varietatea cunoştinţelor, precum şi predominanta factorilor psihici non-verbali 

care îşi au sediul în emisfera dreaptă a creierului. 

Dat fiind faptul că este o caracteristică atipică şi calitativă, nivelul de creativitate al unui 

elev nu poate fi determinat prin metode cantitative. Pentru evidenţierea lui trebuie utilizate teste 

specifice, experienţe şi chestionare adecvate.      

În acelaşi timp însă, nivelul de creativitate al unui copil nu este o constantă absolută, ci el 

poate creşte prin stimulare adecvată sau poate scădea prin neîntrebuinţare şi necultivare. 

Creativitatea poate şi trebuie să fie cultivată, atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare. 

 Deşi există anumite înclinaţii şi înzestrări înnăscute în fiecare dintre noi, creativitatea 

poate fi învăţată şi dezvoltată. Aceasta nu se poate realiza însă dacă sistemul pedagogic dominant 

este unul care accentuează conformismul şi reproducerea servilă a informaţiilor transmise de 

educator. 

Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie 

de riscuri pe care educatorul trebuie să şi le asume, conştient fiind că rezultatul final merită un 

asemenea preţ. Un educator incompetent, nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă 

imagine de sine, se va simţi în general ameninţat de manifestările de nonconformism, implicite 

comportamentului creativ şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată, absolut 

esenţială în creativitate. 

 De asemenea, o atitudine  rigidă, dominatoare, care exclude dialogul, întrebările şi în 

general interacţiunea va induce elevilor un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea 

capacităţilor creatoare. 

 Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru 

stimularea şi cultivarea creativităţii, deoarece în asemenea condiţii copiii devin nesiguri şi şovăitori, 

temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a limitelor şi 

explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi 

stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a educatorului. 

Însuşirea de a fi ingenios se impune ca un semn al unei minţi agere, capabile să găsească 

soluţii neordinare în cele mai complicate şi surprinzătoare împrejurări. Ingeniozitatea permite 

evitarea stereotipilor.  
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Sarcinile corpului didactic  în scopul ridicării potenţialului creativ al copiilor şi stimularea 

lui sunt: 

 reformulări într-o viziune personală; 

 clasificări de obiecte care posedă însuşiri similare; 

 evidenţierea particularităţilor unor clase de obiecte; 

 formulări şi explicaţii personale care se pretează la interpretări controversate; 

 comentarea unor opere artistice; 

 inventarea de jocuri şi soluţii de rezolvare a unor situaţii; 

 interpretarea de roluri ale unor persoane reale sau imaginare; 

 dramatizări ale episoadelor din creaţia literară, artistică. 
 Creativitatea în stilul de muncă al cadrelor didactice ţine de factorii psiho-pedagogici şi 

reflectă un cuantum de capacităţi specifice şi generale. 

 Capacităţi generale: 

1. Vocaţia profesională: predispoziţii, aptitudini literare, muzicale, artistice, simţul noutăţii; 
2. Erudiţia: posedarea unui larg şi bogat orizont cultural în diferite ramuri – artă, filozofie, 

psihologie, etică etc; 

3. Pasiunea pentru literatură şi artă; 
4. Structuri fizice şi psihice cognitive, afective, motivaţionale, predominarea semnificativului spre 

satisfacerea solicitărilor copiilor (elevilor, discipolilor). 

Capacităţi speciale: 

 capacitatea intelectuală. 

 posibilitatea cadrului didactic de a reacţiona şi de a se adapta la nivelul diferenţial al copiilor. 

 posibilitatea de a opera cu eficienţă în cadrul activităţilor teoretice şi practice în scopul 
asimilării cunoştinţelor, al formării priceperilor şi deprinderilor necesare. 

 iscusinţa de a-i captiva pe copii, de a le trezi şi satisface interesul de cunoaştere. 

 capacităţi docimologice: evaluarea reală obiectivă, a nivelului de dezvoltare a cunoştinţelor şi 
aptitudinilor copiilor. 

 capacitatea de generalizare a experienţei personale. 

Creativitatea vizează o dimensiune axiologică a personalităţii care valorifică resursele 

globale ale sistemului psihic uman, la nivelul interacţiunii optime dintre atitudinile şi aptitudinile 

creative.  

Rolului artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale şcolarilor este unul major. 

            Putem considera că creativitatea şcolarilor va evolua la o nouă treaptă: 

 dacă vom forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi, capacităţi creative de alcătuire şi redare a 

obiectelor; 

 dacă vom dezvolta priceperi, de redare corectă a formelor, de a aplica independent elemente, 
forme, obiecte, deprinderea de a lucra cu acuarela, creioane, carioca şi paleta de culori; 

 dacă în activităţile copiilor de artă plastică va fi o consecutivitate; 

 dezvoltarea capacităţilor creative ar produce progrese în dezvoltarea potenţialului creativ; 

 potenţialul copiilor cu imaginaţie creatoare dezvoltată se va deosebi de potenţialul copiilor cu 
fantezie mai puţin dezvoltată prin valorile indicilor de: expresivitate, coerenţă, originalitate, 

variabilitate, flexibilitate, fluenţă. 

Arta plastică prevede câteva obiective majore: 

1. Elaborarea noilor sisteme ştiinţifice de organizare a activităţii plastice; 
2. Elaborarea tehnicilor (metodelor, procedeelor de lucru), în cadrul activităţii de artă plastică; 

3. Elaborarea formelor şi strategiilor de lucru în domeniul artei plastice; 
4. Formarea unui volum de cunoştinţe, priceperi, deprinderi de a aplica în practică acele 

metode, procedee, forme; 

5. Formarea abilităţilor practice la copii; 

6. Formarea deprinderilor tehnice şi grafice de lucru cu diverse materiale (creioane, acuarele, 
carioca). 
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Arta plastică este strâns legată de ştiinţe, de biologie, anatomie, pedagogie, psihologie, 

matematică, limbă şi comunicare, literatură.  

Rolul artei plastice în formarea personalităţii este acela de a  dezvolta perceperea eu-lui, 

auzului, văzului, gustului estetic, formează  un volum de cunoştinţe pe care le aplică în practică, 

creând.  

Creativitatea include memoria, imaginaţia; ea aplică toate cunoştinţele, le combină, 

rezultând ceva original, irepetabil, unic.  

Creativitatea este lucrul creierului şi este o structură specifică pentru psihicul omului. Cum 

credeţi, în afară de om poate cineva să creeze? 

Omul trebuie să-şi facă un plan, un proiect pentru a realiza o acţiune, să poată să facă o 

analiză critică. Creativitatea face posibilă realizarea unor producţii sau opere noi. Originalitatea 

acestui produs sau opere este variată, în dependenţă de fiecare persoană, care vine cu un aport de 

vârstă, intelect, cunoştinţe, interese, experienţe. Oamenii de ştiinţă din pedagogie, psihologie 

studiază ce este creativitatea, toţi o tratează-n mod diferit, dar când se analizează ne oferă un 

produs, un tot întreg. 

Creativitatea este combinarea cunoştinţelor în diferite situaţii pentru a obţine ceva nou, 

original, flexibil şi fluid, schimbător.  Este posibilă la orice vârstă şi la orice om şi îşi are valoarea 

sa. Omul n-are capacitatea de a crea, dar poate fi formată; această capacitate se bazează pe unele 

premize, poate fi dezvoltată prin muncă, străduinţă şi efort. Copilul nu are aceste capacităţi, dar 

motivându-l, el poate să obţină nişte rezultate interesante. Motivul vine de undeva din exterior - mai 

rar acei copii ce dispun de o motivaţie intrinsecă - şi este impus. Dacă corespunde caracterului şi 

temperamentului, putem obţine rezultate înalte.  

 Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Considerăm că una 

dintre cele mai eficiente este familiarizarea copiilor cu textul literar şi dezvoltarea creativităţii prin 

diverse exerciţii artistico – plastice: desen, pictură, modelare, aplicare. 

 Elementele de bază ale creativităţii sunt: 

-Originalitatea - prevede capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără tendinţa 

de a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva. 

-Flexibilitatea - capacitatea de a adapta gândirea la situaţii noi, uneori neprevăzute, cu 

scopul de a căuta şi a găsi soluţii optime de rezolvare a problemelor ce apar în diverse domenii de 

cunoaştere inclusiv în cel al cunoaşterii artistice. 

-Senzitivitatea - înseamnă facultatea de a simţi, de a fi sensibil. Profunzimea şi aria 

sensibilităţii depind de spiritul de observaţie care poate fi format, educat la copii prin exerciţii 

dirijate de pedagog. 

-Fluenţa - o proprietate a stilului şi se caracterizează prin cursivitate şi fluiditate în 

exprimare (având ca suport limbajul şi fluenţa lui). 

-Ingeniozitatea - indică spiritul inventiv, de iniţiativă -  calităţi indispensabile creativităţii 

umane. 

-Expresivitatea - exprimă culoarea, forma, mărimea, ritmul, simetria, asimetria şi dinamica. 

Cu cât este mai expresivă opera de artă cu atât mai mult ne place. Dezvoltarea creativităţii nu poate 

fi dezvoltată fără a înţelege ce-i acela mijloc de expresivitate.  

Pe baza cunoştinţelor existente dezvoltăm la copii potenţialul creativ. Dezvoltarea 

creativităţii este un proces complicat şi îndelungat. Progresul creativităţii poate fi considerat efectiv 

numai atunci când trece patru etape:  

1. Etapa formativă presupune existenţa unor noi condiţii şi adaptarea la ele (pentru elev această 

etapă presupune învătarea abc-ului picturii, a tehnicilor de lucru, a semnificaţiei culorilor etc). 

2. Etapa normativă are drept scop integrarea fiecărui copil într-un grup (a nu se considera 

diferit, aparte) deoarece colegii exercită influenţă şi cineva poate fi complexat din cauza 

diferenţelor. 

3. Etapa interogativă în care elevul nu mai găseşte că e plăcut să fie ca altcineva. Asemănarea 
devine plictisitoare şi inutilă. Individul începe să aprecieze aceea ce deosebeşte de alţii şi ceea ce 
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este particularitatea altora. El îşi dezvoltă un simţ al mândriei pentru unicitatea sa şi o încredere mai 

mare în eul său. 

4. Etapa transformaţională în acest punct individul realizează că pentru a evolua, trebuie să se 
schimbe şi schimbarea trebuie să fie majoră: aceasta e o perioadă de criză când sinele doreşte să se 

debaraseze de ceea ce era plăcut şi comod. La această etapă individul îşi face drum înainte sau 

regresează. Este vorba de o “transformare”. 

            Acţiunile de stimulare a creativităţii urmăresc să determine productivitatea acestor capacităţi 

umane. 

 Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic. 

Pentru aceasta sunt necesare cunoştinţe multilaterale, eficienţă în muncă şi o bună pregătire.  

Să formăm cunoştinţe, priceperi, deprinderi, să formăm capacităţi de analiză, sinteză, 

comparare; să învăţăm copilul să mediteze asupra celora ce este în mediu; să verbalizeze apoi 

despre ceea ce a meditat; să-şi poată alege o temă după capacităţile şi posibilităţile sale – acestea 

sunt deziderate ale educaţiei artistice. 

Creativitatea este posibilă la vârsta şcolară, dar fără instruire nu se pot obţine acele succese, 

deoarece elevii vor întâlni greşeli, greutăţi în calea lor şi rezultatul va fi anevoios.  

 Capacităţile se obţin numai prin muncă, prin instruire şi educaţie. Pedagogul trebuie să 

dispună de o măiestrie foarte înaltă astfel încât copilul nici să nu simtă că el este tutelat. Să formăm 

deprinderi grafice: de exemplu, este mai uşor să pictăm marea din tuşe orizontale care sugerează 

ideea de întindere, sau blocurile care, pictate cu tuşe verticale vor sugera ideea de înălţime. 

 Singur, copilul n-o să reuşească să selecteze culorile pe care le poate îmbina pentru a obţine 

o culoare dată, spre exemplu o nuanţă de violet-albăstrui sau nu va şti cum să redea un peisaj 

mohorât.  

Sugestii pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie plastică, în vederea dezvoltării 

potenţialului creativ 

În demersul didactic se merge mult pe interdisciplinaritate. Astfel, în cadrul orelor de limbă 

şi comunicare se pot realiza treptat activităţi diverse care să conţină informaţii, teorii, sugestii 

despre semnificaţia culorilor. Apoi, în cadrul orelor de educaţie plastică elevii vor şti să utilizeze o 

culoare într-un anumit context, ţinând cont de faptul că acea culoare inspiră ochiului şi psihicului 

uman: 

 O anumită temperatură;  
Culori calde sunt galbenul, oranjul si roşul. Culorile reci sunt verdele, albastrul si violetul. 

Atunci când asociem o culoare caldă cu una rece ne rezultă un contrast de cald-rece sau caloric. 

Fiecare pereche de complementare se bucură de un contrast cald-rece: oranj (cald) – albastru (rece), 

galben (cald) – violet (rece), roşu (cald) – verde (rece). Totuşi, delimitarile nu sunt foarte clare. În 

funcţie de saturaţia si variaţiile cromatice ale culorilor, ele pot fi mai calde sau mai reci. Un oliv 

(nuanţă de verde) poate părea uneori mai cald decât o anumită calitate de roşu desaturat deşi, 

teoretic, verdele e rece şi roşul e cald. Şi lucrurile nu se opresc aici: între două nuanţe ale aceleiaşi 

culori se pot stabili relaţii calorice, de exemplu un violet purpuriu va fi foarte cald în apropierea 

unui lila. Turcoazul, culoare rece prin definiţie, poate părea cald în apropierea unui albastru pur. 

 O anumită stare: 

Roşu – viaţă, forţă, energie, acţiune, tinereţe, sănătate; este şi semn al unuei acţiuni interzise 

(culoarea roşie la semafor arată că este interzis să trecem), dar şi culoarea războinicului; 

Galben – culoarea zeilor, a nemuririi, a bogăţiei pământului; aurul; 

Albastru – adâncime, calm, linişte; sinceritate; 

Verde – prospeţime, renaştere, putere, speranţă, energie, răcoare; copilărie, natură; 

Violet – echilibru, inteligenţă, înţelepciune, mister (secret, taină), magie; 

Portocaliu – veselie, căldură, mişcare. 

Procesul de activitate practică a copiilor va fi orientat spre reprezentarea propriilor 

sentimente, atitudini, găsind mijloace proprii de reprezentare, perfecţionând deprinderile grafice de 

executare ce le posedă: haşurări în diferite direcţii, trasarea liniilor drepte, oblice, paralele, ondulate, 

rotunjite cât mai perfect; obţinerea liniilor subţiri, groase, uşoare, pronunţate în scopul de a mări 
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efectul artistic; înlăturarea liniilor de prisos, nuanţarea şi evidenţierea formelor. Se vor consolida 

deprinderile de mânuire şi de alegere a instrumentelor şi materialelor necesare (creioane simple şi 

colorate, cariocă, pastele, pai, peniţă, pană, beţişoare arse la capăt, cretă, cărămidă etc.). 

Abordarea temelor utilizându-se chipuri şi forme abstracte (obţinute la întâmplare), găsirea 

asemănărilor cu lumea din jur, stimulează dezvoltarea imaginaţiei, fanteziei, creativităţii. „Eu şi 

lumea din jurul meu” (cu cretă), „Micii graficieni”, „Un buchet de toamnă”, „Animal îndrăgit”, 

„Din lumea insectelor”, Consolidarea şi acumularea noilor deprinderi grafice, folosind materiale şi 

procedee. 

Dezvoltarea sensibilităţii estetice, contribuie la formarea gustului artistic prin intermediul 

mijloacelor de expresie a picturii (culorile, lumina şi luminozitatea, pata, linia, punctul). Elevii vor 

fi familiarizaţi cu reproduceri ale unor lucrări celebre, ale pictorilor de renume mondial. Expunerea 

acestora trebuie să se realizeze într-o manieră cât mai atractivă şi memorabilă, de aceea am ales ca 

prezentările să se deruleze pe fundale sonore şi să fie însoţite de o scurtă relatare captivantă despre 

operă sau creatorul ei. 

Elevii vor fi încurajaţi să-şi exprime  propriile idei, sentimente, trăiri, stări interioare prin 

intermediul culorilor, formelor, proporţiilor acestora. De asemenea, prezentarea unei lucrări proprii 

poate fi făcută printr-un scurt eseu, cvintet, diamant etc. 

Familiarizarea copiilor cu culorile propriu-zise – cromatice şi acromatice, nonculori alb – 

negru se va realiza practic: culorile primare, care nu sunt obţinute din niciun amestec sunt: roşu, 

galben şi albastru; culorile binare sunt obţinute din amestecul, în cantităţi egale, a două culori 

primare. Astfel, din roşu amestecat cu galben rezultă portocaliu, din combinaţia roşului cu albastrul 

rezultă violetul, iar albastru amestecat cu galben va da culoarea verde; culorile complementare sunt 

cele care pe cercul cromatic trebuie să fie diametral opuse. Culorile complementare sunt cele care 

sporesc contrastul unei lucrări. Ele se găsesc în cupluri: roşu-verde, galben-violet, albastru-

portocaliu. Suportul vizual, respective steaua culorilor sau cercul lui Itten va fi în permanenţă  în 

mapa lor de lucru.  

Este foarte plăcută pentru elevi abordarea instrumentelor neconvenţionale pentru pictură 

(pai, cuţitaş), precum şi însuşirea unor tehnici de mânuire iscusită a pensulei, tamponului şi a 

procedeelor de dactilopictură (pictură cu degetul, unghia), executând linii subţiri, groase şi de 

diferite forme, la fel puncte şi pete variate.  

O temă de lucru poate fi realizată prin diverse procedee, abordând subiecte diferite, astfel 

încât elevul să aibe posibilitatea de a alege.  

Exemplu: tema „Contrastul cald-rece” 

1. Modalitate de realizare: fuzionare pe suport umed 

Tehnica dirijării jetului de aer prin pai 

Subiect propus: „Grădina cu irişi” 

2. Modalitate de realizare: fuzionare pe suport uscat 

Dactilopictură 

Subiect propus: „Câmp cu maci” 

Caracterul procesual unic şi irepetabil al activităţii artistice plastice la fiecare copil îşi pune 

amprenta pe unele din sarcinile de bază ale educaţiei generale contemporane: „tratamentul” 

personalizat în corelaţie cu dezvoltarea autonomă a fiecărei individualităţi, stimularea nelimitată a 

spiritului investigator şi, prin acesta, a creativităţii. Dacă alte materii pot fi pe cât de stimulative, tot 

pe atât de bine şi inhibitive pentru că nu pot decât separat sau cu exigenţe diferite să abordeze aceste 

sarcini, educaţia prin artă pentru toţi le poate aborda concomitent şi într-o înlănţuire logică. La 

rândul ei „dezvoltarea creativităţii” contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia 

înlesneşte şi îmbogăţeşte relaţiile sociale, iar o bună inerţie socială stimulează în acelaşi timp 

responsabilitatea şi gustul creaţiei. 
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EDUCAŢIA PRIN FRUMOS ÎN CLASELE PRIMARE       
 

Învăţător  ANETA NICOLETA DOGARU  

Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu” Hârşova 

 

Frumosul pătrunde în zonele cele mai adânci ale vieţii sufleteşti, răscolește emotivitatea, 

sensibilizează, înviorează, transformă şi determină meditaţia. Omul modern este preocupat de 

crearea în  jurul său a unui mediu estetizat, care să-i înnobileze viaţa. 

Educaţia estetică este o componentă de bază a educaţiei integrale şi armonioase, cu ajutorul 

căreia realizăm formarea personalităţii omului prin frumosul existent în natură, artă şi cultură, în 

viaţa 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 viaţă. Arta, spune Tudor Vianu, ,,este 

forma cea mai perfecta a muncii omeneşti”, în care se materializează prin imagini concret-

senzoriale inteligenţa şi sensibilitatea fiinţei umane. Dintotdeauna arta a mijlocit cunoaşterea lumii 

prin limbajul său specific, al imaginilor concret senzoriale. Ea are ca obiectiv dezvoltarea 

sensibilităţii copilului pentru a-l face să aprecieze şi să caute impresii care îi imbogăţesc mintea, îi 

încălzesc inima, îl fac să simtă bucurii de ordin superior prin contemplarea unui peisaj sau 

vizionarea unui spectacol.    

Fiind o rezultantă a funcţionării optime a mai întregii personalităţi, creativitatea reprezintă 

sinteza unor factori multipli de natură intelectuală şi aptitudinală, fără a minimaliza rolul factorilor 

motivaţionali, emoţionali şi, cu precădere, ai celor atitudinali. 

Creativitatea este, aşa cum afirma Ioan Jinga, condiţia de bază a artei, a atitudinii estetice, o 

finalitate importantă a educaţiei estetice. 

Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocari ale vieţii şi, implicit, atrage după 

sine cele mai mari recompense. 

Orice proces de creaţie începe prin sesizarea unei probleme care generează o stare de 

îndoială, devenind astfel mobilul întregii activităţi de analiză şi căutare a soluţiei. 

Niciodată în istoria educaţiei problemele specifice acestui domeniu nu au fost discutate ca 

astăzi, la  scară  planetară, pentru că investiţia în învăţământ este, de fapt, o investiţie în om ca 

factor esenţial în dezvoltarea societăţii. Astăzi este unanim recunoscută ideea că cea mai mare 

bogaţie a unei ţări o constituie inteligenţa şi creativitatea oamenilor, concepţiile şi atitudinile 

acestora faţă de muncă. Este necesar ca şcoala să formeze personalităţi creatoare, receptive faţă de 

schimbări, capabile să se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă, contribuind din plin la 

progresul social. Modelarea unei astfel de personalităţi nu se poate realiza decât în cadrul unei şcoli 

strâns legate de viaţă, deschisă spre viitor. 

Este posibil şi trebuie ca şcoala să răspundă cerinţelor de a asigura un tineret bine pregătit, 

oferind şanse egale de studii şi de dezvoltare a capacităţilor intelectuale, sprijinindu-i pe elevi să-şi 

utilizeze optim potenţialul nativ. Idealul educaţional al şcolii româneşti îl reprezintă ,,dezvoltarea 

liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi 

creative” (Art. 3, punctul (2) din „Legea învăţământului”). Ceea ce le oferă şcoala copiilor trebuie 

să fie o introducere sistematică şi competenţa în marile domenii ale cunoaşterii şi acţiunii umane, 

oferindu-le instrumente necesare pentru a-şi particulariza şi aprofunda competenţele în acord cu 

propriile nevoi şi interese, definite în raport cu specificul societăţii şi al pieţei muncii. 

Pentru a forma „personalitatea autonomă si creativă”, a dezvolta individualitatea umană, e 

nevoie ca instruirea să fie personalizată. Instruirea personalizată presupune crearea unor situaţii de 

învăţare adecvate fiecărui elev în parte, astfel încât fiecare elev să înveţe de fiecare dată la nivelul 

maxim al capacităţilor sale. Educatorul are datoria de a lucra în aşa fel cu elevii, încât să le asigure 

tuturor dezvoltarea multilaterală şi obţinerea succesului la învăţătură. Personalizarea instruirii este o 

problemă de mare actualitate, care trebuie să stea în atenţia 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 
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ce au în faţă, 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; emoţia şi temperamentul se exprimă fără reticenţe. Creaţia 

copiilor se întemeiază mai ales pe imaginaţie şi intuiţie, interferează totuşi cu zona artei. Cei care au 

deprins capacitatea exprimării prin linii şi culori sunt capabili să facă paşi importanţi pe calea 

manifestării fiinţei lor, înlesnindu-le o comunicare vie, directă, impresionantă ca viaţa. 

Cercetările psiho-pedagogice au aratat 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 confera o dublă funcţie, şi anume capacitatea de a se exprima pe sine, precum şi 

capacitatea de a înţelege expresiile celorlalţi şi expresia formelor lumii înconjurătoare. 

Dacă este important ca învăţătorul să îndrume elevii să se exprime pe ei înşişi prin imagini 

artistico-plastice, la fel de important este să-i facă pe aceştia apţi să înţeleagă şi să interpreteze prin 

linii şi culori unele forme de expresie estetică şi artistică din mediul înconjurător. Înţelegerea 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, cadenţând nobleţea liniei . 

În clasele I – IV se aşează bazele viitoarei culturi artistico-plastice a elevilor, o dată cu 

temelia primelor noţiuni 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 înveţe 

un limbaj distinct, proriu fiecarei arte. 

Limbajul artistic al elevilor reprezintă învelişul material al gândirii lor artistice, al acelei 

calităţi a gândirii care acţionează în câmpul sensibilităţii 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 exerciţiile-joc din cadrul orelor de educaţie,  prin limbajul artei, elevul învaţă 

să stăpânească culorile, să le facă să exprime trăirile şi ideile, învaţă să comunice cu ajutorul lor. 

În clasele I-IV, problemele de formă se limitează la: linii, puncte, semnificaţii. Problemele 

de culoare sunt preponderente. 

Educaţia estetică a tineretului şcolar trebuie să înceapă cu sensibilizarea acestuia faţă de 

frumos, cu formarea simţului şi a gustului estetic, ca mijloc de a discerne frumosul de urât. Elevii 

vor fi initiaţi în acest scop să sesizeze frumosul din mediul înconjurător, să înţeleagă 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 educaţiei plastice este de a forma un consumator si creator de 

frumos, la nivelul cerinţelor epocii actuale. 

Obiectivele educaţiei plastice se pot realiza prin activitaţile şcolare şi extraşcolare.  

Devine astfel necesară o nouă poziţionare a educaţiei plastice în calitatea sa de disciplină cu 

rol important în dezvoltarea armonioasă a şcolarului. 

Programul de educaţie plastică este destinat profesorilor, învăţătorilor, părinţilor, precum şi 

altor membri ai comunităţii, interesaţi de educaţia artistică a copiilor. 

„Înaintea oricărei educaţii 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 constructii.” (Alfred Binet, Idei noi despre copii). 

„Mâzgăleala” nu poate fi doar prima din mai multe faze sau etape de „luare în primire” a spaţiului 

exterior, fix, tridimensional, ca descoperiri ale acestuia, ale realităţii în sine, ci prima dintr-un 

extrem de lung şir de edificări vizualo-manuale treptate, ale unei intercondiţionări om-mediu, 

extrem de complexe. 

Copilul deformează realitatea în lucrările sale din motive afective. Este spontan prin 

excelenţă; elaborează cu plăcerea imensă de a încerca, de a inventa şi de a descoperi făcând, 

formând, este preludiul potenţelor lui formatoare de mai târziu. 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 – emoţiile, percepţiile, dorinţele, preocupările, 

modul lui de a gândi, de a selecta, de a aprecia. 
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Necesitatea încurajării, exagerând chiar, devine o condiţie de mare importanţă a dezvoltării 

de mai târziu; atrofierea treptată a funcţiei 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 educaţiei sistematice şi cu aceleaşi mijloace gramaticale şi 

tehnologice ale artei. 

Ceea ce poate fi luat drept geniu este geniul copilăriei. El dispare fără urmă, o dată cu vârsta. 

Dacă talentul pentru artă este continuarea firească, superioară, a aptitudinilor artistice 

(vizuale) în sensul complexului de abilităţi manualo-creativo-sensibile şi estetice, parţial dobândite, 

parţial moştenite, descoperirea lui timpurie este o problemă de intuiţie şi nu de certitudine. În acest 

sens, învăţătorul trebuie să aibă vocaţie de educator de artă. 

Dascălul devenit „șef de atelier” este 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 înveţe a distinge practic  calităţile materialelor pe care le prelucrează: structura, forma, 

culoarea şi alte însuşiri, precum rezistenţa, maleabilitatea, plasticitatea etc. Cine-i ajută? Evident 

colegul lor mai mare şi cu mai multă experienţă, educatorul de artă ca manager-formator. 

Tabloul blând şi competenţa sufletească sunt indispensabile pentru a te putea adresa copiilor 

cu îndemnuri inofensive, de protejare a individualităţii lor. „Alegeţi-vă culorile preferate şi jucaţi-vă 

de-a pictorii cu ele!”, „Compuneţi ce vreţi şi cu ce ştiţi să lucraţi mai bine!”, „Aşa cum poţi 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 faţă de anumite 

materii sunt rezultatul atitudinilor neadecvate adoptate de către profesori. 

Predarea este opera profesorului, iar învăţarea – 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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EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ 

O PERSPECTIVĂ ÎN ORIENTAREA SOCIALĂ A COPIILOR 
 

Înv. DANIELA CIUHLĂU  

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2, Vatra Dornei 

 

În societatea contemporană, măcinată de conflicte şi orgolii personale, guvernată de o reală 

răsturnare a valorilor şi de lipsa aproape generală a preocupării pentru tot ceea ce înseamnă valori şi 

norme, şcoala este chemată mai mult decât oricând să formeze elevilor acel profil moral care să-i 

caracterizeze acum şi în viitor. 

Noua orientare a educaţiei are ca ideal conturarea personalităţii omului de mâine care să fie 

mai responsabil, căruia să-i pese de tot ce se petrece în jurul său şi tocmai de aceea  educatorii 

trebuie să-i înveţe pe copii să-şi dezvolte competenţe sociale, emoţionale, valori şi atitudini. 

Frost şi Iacobs susţin: „ Copiii au nevoie să se joace pentru a-şi dezvolta abilităţi cognitive  

şi pentru a învăţa despre lumea socială şi locul lor în ea. Ei învaţă cum să coopereze şi cum să fie 

generoşi. Învaţă să aibă încredere în ei însişi prin reuşită în încercări pe care le stabiesc singuri 

prin interecţiune cu alţi copii şi prin stăpânirea unor elemente de natură fizică, intelectuală şi 

socială.” 

În acest sens, pregătirea pentru viitor este însăşi munca, activitatea practică şi înţelegerea 

valorii acesteia. 

Orice activitate practică şi invers, orice activitate intelectuală fără corespondent raţional, 

determină mai devreme sau mai târziu grave dificultăţi în integrarea socială a copiilor. 

Pregătirea practică a elevilor din ciclul primar are nu numai caracter instructiv, ci şi 

formativ. Copilul trebuie ajutat să dea semnificaţie socială activităţilor lui intelectuale. 

La clasele mici, acest obiectiv se poate realiza în primul rând prin dezvoltarea relaţiilor 

personale ale elevilor, facilitează modalităţi psiho-comportamentale de atitudine socială.  

În orele de Educaţie Tehnologică elevii participă cu plăcere, cu energia specifică vârstei, dar 

ceea ce ni se pare mai important este stimularea de valori morale şi estetice prin activităţile pe care 

le desfăşurăm în cadrul acestei discipline. 

Cusăturile, împletiturile, tapiseriile, plierile, lucrările cu diferite materiale din natură sunt 

mijloace de stimulare a creativităţii copiilor în contextul integrării lor sociale. 

Elementele unui gust estetic îşi au punctul de plecare în obişnuinţa cu un cadru cotidian în 

care primează frumuseţea şi ordinea. 

Tendinţa de frumos se va manifesta şi în modul în care micul şcolar îşi întreţine camera de 

lucru şi obiectele sale, în modul de a-şi petrece timpul, în modul de a gândi şi de a simţi, de a se 

îmbrăca, de a discuta cu colegii şi părinţii, cu cadrele didactice. 

Prin activităţile practice se formează capacităţi de lucru cu materiale şi cu unelte diferite, se 

dezvoltă interesul şi aptitudinile pentru meseriile viitoare. 

Orice activitate practică antrenează gândirea, atenţia, imaginaţia, voinţa de a învinge, 

sentimentul lucrului bine făcut, preocuparea de a munci creator, cu iniţiativă, cu dragoste, cu spirit 

gospodăresc, cu perseverenţă, sunt stimulaţi să fie utili prin munca lor. 

Toate obiectele confecţionate de elevi, începând cu cele mai simple, au o utilitate evidentă, 

fie că sunt utilizate ca simple jucării, fie ca mijloace de învăţare necesare la unele lecţii, fie ca 

obiecte de utilitate mai largă. 

Dând o întrebuinţare tuturor lucrărilor efectuate de elevi nu facem altceva decât să trezim 

interesul copiilor pentru aceste activităţi, fiindcă ei lucrează jucându-se şi astfel îşi dau seama cât de 

variată este activitatea practică pe care o realizează. 

Îndemânarea, perseverenţa, migala, gustul estetic, atenţia, spiritul creator, plăcerea şi bucuria 

de a îmbina culori şi modele, de a finisa lucrările, spiritul de ordine şi economie, disciplina şi 

spiritul de echipă sunt calităţi pe care le câştigă micii şcolari făcând lucruri utile. 

Ţinând cont că participarea elevilor pe parcursul activităţilor desfăşurate se fundamentează 

pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală, îmi permit să exemplific câteva 
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modalităţi de abordare a unor lucrări care atrage, stimulează şi motivează participarea directă a 

elevului la activităţile din clasă, iar învăţarea devine un proiect personal al său, îndrumat, orientat şi 

animat de către învăţător. 

1. GHIVECIUL CU FLORI 

Tehnici de lucru: lipire şi asamblare, pentru realizarea unor compoziţii simple. Materiale şi 

ustensile:  

- flori şi frunze mici, presate; 

- seminţe de pepene sau de dovleac uscate; 

- hârtie colorată; 

- lipici, foarfecă, creion. 

Mod de lucru - Pentru lucrare sunt necesare o coală colorată, pe care se aşează şablonul şi se 

conturează după care se lipesc seminţele pentru a se obţine forma ghiveciului, după care se aşează 

florile, tulpini de plante şi frunzele mici presate. 

2. CĂLUŢUL DE MARE 

Materiale necesare: 

-învelitoare de carte; 

- creion şi foarfece, hârtie cartonată, o perie de dinţi veche, o bucată de plasă prinsă pe o ramă; 

tempera în care se adaugă câteva picături de aracet. 

Mod de lucru - Se alege modelul, se desenează, se decupează, se fixează pe hârtia colorată cu câteva 

ace cu gămălie, se stropeşte, după care se lasă timp suficient pentru uscare, apoi se scoateşablonul. 

3. JUCĂRIA VIE 

Materiale necesare - o bucată dintr-un ciorap de mătase; 

-talaş-o cană; 

-seminţe de iarbă-o lingură; 

-trei nasturi, aţă, lipici. 

Mod de lucru - Se taie un pătrat cu latura de 20 de cm dintr-un ciorap, apoi se pun la mijloc 

seminţele de iarbă, iar deasupra lor talaşul, după care se strânge ciorapul cu aţă, dându-i forma unui 

cap de păpuşă, se taie bucata rămasă, apoi se coase nasturii în locul ochilor şi a gurii, zilnic se udă 

cu puţină apă, seminţele vor încolţi şi vor ieşi prin ciorap, semănând cu firele de păr. 

4. BRADUL  

Materiale necesare : 

-hârtie glacee; 

-confete; 

-beţişoare pentru frigărui; 

-beteală colorată; 

-foarfece, lipici, polistiren;  

Mod de lucru:  

-se pliază cele 2 coli(verde, galben)  

-se conturează formele(bradul, steaua)  

-se decupează formele 

-se pune beţişorul pe linia de centru a bradului  

-se lipeşte steaua în vârful beţişorului 

 -ornarea bradului (originalitate) 

 -fixarea bradului într-un dreptunghi din polistiren (10-20 cm) 

Fără intelectualizarea dirijată activităţilor practice şi fără transferul practic a activităţilor 

intelectuale copiii nu s-ar integra social la maturitate. 

De aceea, noi, educatorii, suntem obişnuiţi să potenţăm funcţiile educative ale fiecărei 

activităţi pe care o întreprindem cu elevii. 

Pentru toate acestea mi se par potrivite cuvintele lui G.C. Lovinescu, care spunea : "Toată 

taina unei lecţii bune stă în căldura sufletului . Trebuie să zbârnie sufletul dascălului ca să răsune 

strunele din sufletul şcolarului ”. 
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EVALUAREA MOTIVAŢIEI ŞI INTERESELOR  

PENTRU ÎNVĂŢARE LA ELEVII DE 10-11 ANI 

 

                                                                                       Prof. înv. primar FLORENTINA HRIŢAC  

                                                            Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Kogălniceanu 

                                                                                                Lect. univ. Dr. RODICA ENACHE 
 

                                                                                       Universitatea Ovidius – Constanţa 

 

În activitatea de învăţare individul este supus influenţei unui sistem larg de stimuli materiali 

şi sociali (spirituali) care intervin în procesul motivării acestor activităţi.  

Între motivul şi scopul învăţării elevilor se stabilesc relaţii multiple şi foarte complexe. 

Astfel, în general, scopul este subordonat motivului şi, odată fixat, întăreşte motivaţia care l-a 

determinat. De cele mai multe ori însă, în învăţarea şcolară scopurile sunt fixate din exterior, de 

către profesori, părinţi (mai ales la vârstele mai mici) sub forma unor cerinţe care devin sarcini 

pentru elevi (M.R. Ryan, E.L. Deci). Problema care se pune este ca elevii să-și asume aceste sarcini, 

să le conștientizeze, acceptându-le ca şi când ar fi propriile lor scopuri. Aceasta înseamna ca ele 

trebuie să corespundă unei motivaţii ce ţine de natura internă a personalităţii.  

Prin conceptul de motivaţie a învăţării şcolare se înţelege ansamblul factorilor interni ai 

personalităţii elevului care-i determină, orientează, organizează şi susţin eforturile în învăţare (M.L. 

Ambrose, C.T. Kulik). Acesti factori interni sunt motivele, adică acele cauze de ordin mental – 

imagini, judecăţi, idei – care apar ca rezultat al reflectării în conştiinţa şcolarului a obiectelor, 

situaţiilor şi cerinţelor mediului şi care intră în relaţie cu trebuinţele sale, determinând anumite 

tensiuni emoţionale.  

Aşadar, motivele care îi determina pe elevi să înveţe sunt de mai multe feluri: sociale, 

cognitive, de ordin afectiv, profesionale, ale autorealizării, succesul sau insuccesul şcolar, 

aptitudinile speciale. 

Motivația nu trebuie considerată și interpretată, ca un scop în sine, ci pusă în slujba obținerii 

unor performanțe înalte (T. Constantin). În cadrul activităţii trebuie să ne mulțumim nu cu orice fel 

de performanţe, ci cu performanţe cât mai bune, cât mai înalte, care să însemne nu doar o simplă 

realizare a personalităţii, ci o autodepăşire a posibilităţilor ei. Stimulul motivaţional care împinge 

spre realizarea unor progrese şi autodepăşiri evidente poartă denumirea de nivel de aspiraţie. Acesta 

trebuie raportat la posibilităţile şi aptitudinile elevului (un şapte va fi un nivel de aspirație crescut 

pentru un elev slab, acceptabil, pentru unul mediocru, dar o decepţie, pentru unul bun).  

Scopul lucrării noastre este acela de a releva caracteristicile motivaţiei pentru învăţare şi 

interesele la elevii de vârstă şcolară mică. 

Organizarea cercetării 

Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2010-2011, pe un numar de 44 de elevi 

de clasa a IV-a (21 fete şi 23 băieţi), de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” – Constanţa. 

Metode de cercetare 

Pentru testarea gradului de motivaţie al elevilor am folosit “Chestionarul de evaluare a 

motivaţiei pentru învăţare”, iar pentru evaluarea intereselor am folosit “Invetarul de interese pentru 

elevii de clasa a IV-a”. Instrumentele de evaluare au fost propuse şi realizate de noi.  

Prezentarea datelor 

Chestionarul de evaluare a motivaţiei pentru învăţare propus de noi cuprinde 28 de itemi, 

grupaţi în 5 dimensiuni operaţionale: 

1. Stima de sine  

2. Nevoia de afiliere, de apartenenţă  
3. Nevoia de cunoaştere  
4. Dorinţa de a face pe plac celor mari – părinţi, învăţător, bunici  

5. Dorinţa de succes, de evitare a insuccesului, combativitate. 
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Rezultatele înregistrate de lotul de elevi participanţi la experiment sunt prezentate în Tabelul 

nr.1.  

Tabelul nr. 1:  

Subiecti 
Stima de 

sine 

Nevoia de 

afiliere 

Nevoia de 

cunoaştere 

Dorinţa de a 

face pe plac 

altora 

Dorinţa de a 

avea succes 

Punctaj 

total 

Fete 
15.38 

± 3.04 

18.85 

± 3.89 

29.14 

± 4.90 

21.57 

± 4.35 

17.46 

± 3.95 

102.19 

± 14.46 

Băieţi 
15.95 

± 3.19 

19.65 

± 2.30 

29.91 

± 5.15 

21.00 

± 3.50 

19.52 

± 3.44 

106.04 

± 10.57 

Total 
15.68 

± 3.10 

19.27 

± 3.15 

29.54 

± 4.99 

21.27 

± 3.89 

18.54 

± 3.80 

104.21 

± 12.58 

 

Analiza statistică a datelor din tabelul 1 a relevat faptul că scorurile totale obţinute de elevi 

la acest chestionar sunt cuprinse între 101 şi 120 p. Conform grilei de scorare, aceste valori 

reprezintă o motivaţie crescută pentru învăţare, ceea ce se poate traduce prin următoarele: 

adaptabilitate şi mobilizare în activitate, interes pentru cunoaşterea amănunţită, dorinţa de a fi 

primul, de a-şi depăşi colegii, participare cu plăcere la ore şi la alte activităţi.  

Şi în ceea ce priveşte cele 5 dimensiuni operaţionale ale chestionarului (stima de sine, 

nevoia de afiliere, nevoia de cunoaştere, dorinţa de a face pe plac altora şi dorinţa de a avea succes), 

rezultatele obţinute nu diferă semnificativ la fete faţă de băieţi.  

În ceea ce priveşte Invetarul de interese pentru elevii de clasa a IV-a, acesta cuprinde 14 

itemi care urmăresc să evidenţieze activităţile pentru care elevii prezintă un interes mai marcant.  

Analiza rezultatelor la „Inventarul de interese” arată că lotul experimental prezintă valori 

semnificativ mai bune decât lotul martor (t = 2.519, p < 0.01). Explicaţia pentru acest lucru este 

aceea că, participarea elevilor lotului experimental la o serie de activităţi extraşcolare a condus la 

creşterea nivelului intereselor acestora. 

Mediile obţinute de subiecţii celor două grupe au fost de 29.78 ± 2.09 puncte la lotul 

experimental şi de 28.20 ± 2.04 puncte la lotul martor, pentru itemul nr.1 - care reprezintă 

orientarea elevilor către o anumită activitate sau un grup de activităţi (Tabelul nr.2).  

 

Tabelul nr.2: Rezultatele obţinute de ambele loturi la Itemul 1 al Inventarului de interese – testare 

finală. 

Lotul Activitatea 

Punctajul 

1 p = 

deloc interesantă 

2 p = 

oarecum 

interesantă 

3 p = 

foarte interesantă TOTAL 

fete baieti fete baieti fete baieti 

E
x
p

er
im

en
ta

l 

Dans  4  3 5 7 12 

Muzică    2 5 12 17 

Teatru 11   7 5 7 12 

Sport   1  4 14 18 

Scris  1  1 5 12 17 

Matematică  3  3 5 8 13 

Informatică  4 1 3 4 7 11 

Ştiinţă  1 2 3 3 10 13 

Afaceri 4 7  3 1 4 5 

Limbi străine  1  3 5 10 15 

Politică/ legi 1 4 1 5 3 5 8 
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La nivelul grupului experimental, ponderea cea mai mare o au sportul (94.73%) şi, pe locul 

doi, la egaliate de puncte, muzica şi scrisul (89.47%), secondate de limbile străine (78.94%), în timp 

ce la lotul martor, ponderea cea mai mare revine informaticii (84%) şi limbilor străine (68%), 

secondate de sport (60%).  

Activităţile cel mai puţin atractive pentru subiecţii ambelor loturi sunt: afacerile şi politica, 

la fel ca în cazul testării iniţiale. 

Restul itemilor inventarului urmăresc să evidenţieze nivelul interesului elevilor pentru 

activitatea de învăţare. 

Analiza rezultatelor acestor itemi, a relevat faptul că mediile obţinute de cele două loturi 

diferă semnificativ în favoarea lotului experimental (t = 4.666, p < 0.001) – Figura nr.3. 

Lotul experimental a realizat o medie de 30.21 ± 1.75 puncte, iar cel martor, 27.92 ± 1.41 

puncte. Conform grilei de scorare propusă de noi, aceste valori se încadrează la categoria „Interes 

crescut pentru activitatea de învăţare”, cu o plajă de valori cuprinsă între 19 şi 25.  

      La nivelul lotului experimental, compararea rezultatelor celor două testări (iniţială şi finală) 

a demonstrat faptul că la testarea finală nivelul interesului pentru activitatea de învăţare a crescut 

semnificativ, faţă de testarea iniţială. Corelând aceasta cu faptul că şi la testarea nivelului motivaţiei 

pentru învăţare, dimensiunea operaţională „nevoia de cunoaştere” a avut valori semnificativ mai 

bune la testarea finală, faţă de cea iniţială, putem susţine că participarea elevilor lotului 

experimental la activităţile extracurriculare a avut ca efect creşterea semnificativă, atât a motivaţiei, 

cât şi a interesului pentru învăţare. Acesta se datorează în principal programului de activităţi 

M
a
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o
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Dans 3 3 4 2 8 4 12 

Muzică 1 2 5 3 9 4 13 

Teatru 2 3 5 2 8 4 11 

Sport 3  4 2 8 7 15 

Scris 5 2 5 2 5 5 10 

Matematică 5 1 4 3 6 5 11 

Informatică  3   15 6 21 

Ştiinţă 3  6 2 6 7 13 

Afaceri 4 4 8 2 3 3 6 

Limbi străine 1 1 3 2 11 6 17 

Politică/ legi 13 4  3 2 2 4 
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curriculare şi extracurriculare la care elevii lotului experimantal au participat pe parcursul 

desfăşurării experimentului. 

Concluzii 

1. Elevii de clasa a IV-a prezintă un nivel crescut al motivaţiei pentru învăţare (104.21 ± 12.58 

puncte). 

2. În ceea ce priveşte nivelul de motivaţie al fetelor comparativ cu cel al băieţilor, nu s-au înregistrat 

diferenţe semnificative din punct de vedere statistic.  

3. În ceea ce priveşte activităţile preferate de elevi, la nivelul grupului experimental, ponderea cea 

mai mare o au sportul (94.73%) şi, pe locul doi, la egaliate de puncte, muzica şi scrisul (89.47%). 

4. La nivelul lotului martor, ponderea cea mai mare revine informaticii (84%) şi limbilor străine 

(68%).  

5. Activităţile cel mai puţin atractive pentru subiecţii ambelor loturi sunt: afacerile şi politica. 

6. Nivelul interesului elevilor pentru activitatea de învăţare se încadrează la categoria „Interes 

crescut pentru activitatea de învăţare”. 
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FORMAREA DEPRINDERILOR ETICE LA ȘCOLARII MICI 
 

Prof. înv. primar CRISTINA DIMA 

Școala Nr.13 Ștefan cel Mare Galați 

 

 „A pregăti fiinţa umană pentru o lume din ce în ce mai complexă înseamnă a-i oferi şansa 

de a se regăsi oarecum în această lume, iar pentru aceasta grija educatorilor pentru conţinuturi nu 

mai este nici pe departe suficientă, aceasta trebuind să se subordoneze modalităţilor celor mai 

potrivite de acces la conţinuturi, ele fiind în ultimă instanţă calea spre a face faţă complexităţii lumii 

şi culturii actuale.”
13

 Faptul că progresul societăţii este condiţionat de “produsele” educaţiei, de 

capacităţile, cunoştinţele, priceperile şi atitudinile adulţilor de mâine, a elevilor de astăzi, şcoala 

este cea care trebuie să fie tot mai responsabilă. Ea trebuie să-şi schimbe calitativ rolul, de la 

transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice la favorizarea formării unor personalităţi capabile să fie 

beneficiari, dar şi agenţi creatori ai dezvoltării.  

Abordarea educației în școala românescă se limitează în continuare la domeniul cognitiv și, 

chiar, am putea spune la discipline specifice. Totuși, educația trebuie văzută ca pe un efort mult mai 

                                                           
13

 Păcurari, O. (coord) - Învăţarea activă. Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Editura Aramis Print, Bucureşti, 

2001, p.95. 
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larg, „care implică motivație, emoții, practici și valori morale ori sociale. Dacă aceste fațete ale 

personalității nu sunt incluse în practica zilnică, educația riscă să devină ineficientă sau, și mai rău, 

să formeze indivizi care intră în conflict cu noțiunile noastre despre umanitate.”
14

 

Mai curând decât explicit, o mare parte din educație se realizează implicit. O parte a 

programei școlare prevede conținuturi despre cum să gândim, acționăm sau să ne comportăm 

moral.
15

 Dar o înțelegere profundă rezultă pe de o parte din puterea exemplelor și a contextului 

experiențial al învățării, iar pe de altă parte din considerarea și valorificarea diferențelor dintre 

minți, a combinației unice de inteligențe a fiecărui educabil.  

O modalitate care încurajează înțelegrea aprofundată și o abordare integrată a învățării este 

proiectul de grup. O primă justificare constă în specificul metodelor interactive de grup, faptul că 

promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o 

învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea 

subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea 

elevului în stăpânul propriei transformări şi formări. Apoi interacţiunea stimulează efortul şi 

productivitatea elevului şi este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, 

pentru autoevaluare. Am creat astfel o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul 

personalităţii, iar elevii care au lucrat în echipă au fost capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul 

lucrului individual. În acest fel se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie 

într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare.  

În plus, putem vorbi  despre importanța uriașă a climatului afectiv din grupurile de învățare 

și de achizițiile atitudinale valoroase ale aplicării la clasă a învățării prin cooperare: ”stimulează 

interacțiunea dintre elevi, generează sentimente de acceptare și simpatie,  încurajează 

comportamentele de facilitare a succesului celorlalți, creșterea stimei de sine,  diminuarea anxietății 

față de școală, intensificarea atitudinilor pozitive față de profesori.”
16

   

Pretextul cercetării l-a constituit tocmai această dimensiune afectivă a cadrului de învățare. 

Am observat apariția în cadrul grupului clasei a dese situații conflictuale ca efect a 

individualismului și competiției promovate de familiile copiilor, dar și de tradiția școlii, prin 

angajarea copiilor în diverse activități competiționale, cu alte cuvinte o orientare explicită  pentru o 

evaluare cu funcția de clasificare. Nu de puține ori interesul părinților pentru școală se 

materializează în întrebarea „…cam al câtelea este copilul meu în clasă?”. Iar competiția exagerat 

promovată la vârsta micii școlarități generează și o serie de de comportamente negative, care-l 

împiedică pe elev să se adapteze la viața socială a școlii, iar mai apoi să reușească în viață. Printre 

efectele acesteia am observat la elevii mei: conflicte și comportamente agresive, interacțiune slabă 

între elevi, lipsă de comunicare, lipsa încrederii în ceilalți, anxietate, teamă de eșec, egoism.
17

   

Am caracterizat astfel grupul țintă al clasei la care am aplicat cercetarea, grup constituit din 

25 de elevi ai clasei a IV-a C, de la Şcoala Nr.13 Ştefan cel Mare Galaţi. Elevii au un nivel mediu 

spre ridicat și sunt angajați în multe activități competiționale fie în școală, fie în afara ei, au aspirații 

înalte și o stimă de sine crescută. De asemenea se implică în sarcinile de învățare prin cooperare 

propuse de învățătoare încă din clasa I, dar sunt reticenți la proiectele în parteneriat, iar dacă 

proiectele propuse îi motivează, se grupează exclusiv pe criteriul afinităților deja existente între ei. 

Manifestă atitudine de toleranță față de ceilalți, fiind obișnuiți ca în fiecare zi să se așeze în bancă 

cu alt coleg, ca regulă a clasei.    

Pe baza problematicii identificate am propus un demers care să verifice ipoteza conform 

căreia elevii vor dezvolta comportamente de respectare a diferenței dacă voi utiliza activitățile în 

parteneriat ca strategie a învățării. 

                                                           
14

 Gardner, H. – Mintea disciplinată. Educația pe care o merită orice copil dincolo de informații și teste standardizate , 

Editura Sigma, Bucureşti, 2011, p.23. 
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 Ibidem, p.22 
16

 Ulrich, C.- Managemetul clasei: Învăţarea prin cooperare, Editura Corint, Bucureşti, 2000, p.49 
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 Ibidem, p.12 
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Cercetarea s-a derulat începând în primul semestru al anului școlar 2011 – 2012 pe parcursul 

a trei unități de învățare la disciplina limba și literatura română, care acoperă o perioadă de 

aproximativ 60 de ore, dar și pe parcursul a două proiecte extracurriculare, unul de excursie școlară, 

iar celălalt de promovare a lecturii ca activitate de timp liber.  

Fiecare unitate de învățare propusă în cadrul orelor de limba și literatura română a avut ca 

strategie specifică proiectul de grup, în care elevii au fost antrenați să colaboreze o perioadă de timp 

destul de lungă pentru realizarea unor produse originale și complexe: „Our Big Book”, „Curcubeul 

– frumusețe în diversitate” și „Our Heroes”. Demersurile au propus o strategie integrată foarte 

motivatoare a învățării și o apreciere a reprezentărilor multiple în comunicare, care să-i încurajeze 

pe copii în afirmarea propriilor aptitudini și interese și să conștientizeze valoarea diferenței. 

Prezentarea de față se referă la rezultatele cercetării obținute în urma primei etape de 

desfășurare, la finele Unității de învățare Povestiri cu tâlc. 

Pentru că obiectivul fundamental l-a constituit, înainte de toate eficientizarea randamentului 

învățării, unitatea de învățare a debutat cu două strategii care să potențeze o înțelegere profundă a 

conceptelor învățate: 

a) un punct de acces semnificativ și experiențial; efectul de prioritate al acestuia îi determină 

pe elevi să își aducă aminte de ilustrarea inițială în construirea propriilor înțelesuri;  

b) și o analogie corespunzătoare, ca model inspirat dintr-un teritoriu familiar.
18

 

În cazul propus analizei punctul de acces a fost o proiecție cu filmul de desene animate 

Aventurile lui Piggley Winks - un bunic care le povestește nepoților tot felul de năzbâtii făcute de el 

în copilărie, toate cu tâlc. Pentru această proiecție a fost selectat episodul Vecinul cel bun. 

Concluzia: îți poți formula o opinie greșită față de ceva sau cineva dacă nu îi acorzi timp pentru a-l 

cunoaște. 

Activitățile de valorificare a punctului de acces au constat într-un focus-group despre 

motivul bunicului Piggley de a-i istorisi nepoatei sale întâmplarea cu vecinul – nu îi plăcea o 

mâncare doar după indiciul aspectului - și în identificarea efectelor pe care le are atitudinea de 

superficialitate în relațiile cu ceilalți și propunerea unor soluții de remediere a acestor efecte: ex. 

activități în parteneriat.    

Obiectivele de referință vizate prin proiect au urmărit formarea unor deprinderi specifice de 

receptare a  mesajului textelor literare, de exprimare orală sau scrisă: 

- citirea independentă a textului narativ; 
- brainstorming: ceva semnificativ, marcant după primalectură - un gând, o idee, un 

sentiment, o emoție, o nelămurire, o intrigare; 

- formularea de întrebări în legătură cu conținutul textului, pentru sesizarea raporturilor 
logice de tipul: din ce cauză?, cu ce condiţie?... 

- formularea răspunsului la întrebări; 
- redactarea planului simplu de idei al textului; 

- redactarea planului dezvoltat de idei prin adăugarea fiecărei idei principale a unor enunțuri 
de detaliere, în ordinea întâmplărilor; 

- povestirea orală a textului cu atenție pe transformarea textului dialogat în povestire – nu 

vorbim despre noi și nici nu suntem personaje ale povestirii; 

- redactarea pe caiete a povestirii textului,  pe baza planului de idei și a exercițiului oral. 
Textele –suport valorificate ca resursă pentru atingerea obiectivelor educaționale au 

ilustrat întâplări scurte cu pronunțat acccent moralizator:  

• Pălăria Omului de zăpadă, după Iuliu Raţiu 

• Povestea crocodilului care plângea, după Vladimir Colin 

• Sfatul degetelor, de Elena Farago 

• Prepeliţa şi puii ei, după Lev N. Tolstoi 

• După asemănarea lor, după Emil Gîrleanu 
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• Cumătra vulpe, de Otilia Cazmir 

• Prinţul Fericit, după Oscar Wilde 

Analogia propusă pentru conceptul de tâlc al povestirilor (poveștilor) – a fost imaginarea 

motivului și a scopului pentru care bunicul Piggley Winks ne-ar fi povestit această poveste, dacă 

am fi fost nepoțeii lui – să ne învețe ceva. 

Propunerea de structurare a conceptelor a urmat pașii experienței din punctul de acces: 

1) povestirile sunt scrise pentru că autorii observă în viața de zi cu zi comportamente 
nedorite, negative; 

2) povestirile ne oferă niște exemple de rezolvare a problemelor și efectele pe care acestea le 
au, din care noi învățăm; 

3) tâlcul poveștilor = ceea ce noi învățăm din povești, ceea ce înțelegem din întâmplările 

povestite, scopul pentru care au fost povestite. 

Proiectul de grup propus pentru valorificarea achizițiilor acestei unități de învățare s-a numit 

„Our Big Book”. Elevii au lucrat în parteneriat (echipe de 4) pentru a crea o carte de dimensiuni 

mari cu propriile povestiri cu tâlc. Pașii proiectului au fost anunțați și discutați pentru clarificări la 

începutul, elevii având posibilitatea propunerii unor activități de completare sau restructurare a 

lui:
19

 

Etapa 1: formarea echipelor pe criteriul diferențierii intereselor;  

Etapa 2: realizarea planului simplu al unei povestiri cu tâlc, în funcție de aria de interes a 

fiecăruia, pentru big book-ul echipei;  

Etapa 3: prezentarea titlurilor și a planurilor de idei ale povestirilor; stabilirea tâlcului 

fiecăreia;  

Etapa 4:  redactarea indepdendentă a planului dezvoltat de idei al propriilor povestiri;  

Etapa 5: redactarea povestirii cu tâlc pentru big book-ul echipei, ca temă pentru acasă;  

Etapa 6: citirea în echipă a povestirilor cu tâlc redactate acasă;  

Etapa 7: realizarea unor ilustrații și a unei grafici care să pună în valoare textul și să ajute la 

înțelegerea lui;  

Etapa 8:  legarea big-book-urilor și copertarea; stabilirea unui titlu de carte; completarea cu 

informații și ilustrații a copertelor cărții;  

Etapa 9: definitivarea big-book-urilor și autoevaluarea, pe bază de ghid, ca temă pt. acasă;  

Etapa 10: La bibliotecă - citirea în echipă a povestirilor din big-book-urile colegilor, la 

prima vedere; completarea de către echipe a fișelor de apreciere;  

Etapa 11: realizarea prezentării big-book-urilor, pe bază de ghid, ca temă pentru acasă; 

Etapa 12:  Evaluarea proiectelor - prezentarea produselor și a procesului realizării lor.  

Pentru colectarea datelor şi informaţiilor relevante pentru obiectivul urmărit, a căror analiză 

şi interpretare au condus la câteva concluzii parțiale la problemele ridicate de tema pe care mi-am 

propus-o, am folosit un complex de instrumente de cercetare: 

• Focus-group pentru elevi -pentru măsurarea comportamentului afectiv față de grup  

• Proiectul de unitate de învăţare, având ca strategie specifică metoda proiectului de grup 

• Grilă de evaluare a proiectelor – pentru analiza produsului  

• Ghidul de prezentare a proiectului – pentru analiza procesului 

• Jurnal de reflecție- pentru observarea comportamentului de relaționare. 

Focus-group-ul pentru elevi
20

: s-a aplicat la începutul cercetării și s-a construit în jurul unor 

întrebări referitoare la climatul afectiv al clasei. S-au supus observării: 

• măsura în care elevii se percep ca membri ai unei comunități de învățare: Cât de des 

arată elevii că o ascultă pe învățătoare? Elevii se ascultă unii pe alții? Elevii vorbesc despre ceea 

ce simt?Se simt liberi să vorbescă despre ideile lor? 
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• semnificația anumitor experiențe din clasă pozitive sau negative: Ce înseamnă să ai o zi 

bună la școală? Ce înseamnă să ai o zi proastă la școală? Ce ar trebui să se întâmple mai des în 

clasă pentru a fi un climat plăcut? 

• determinarea gradului relaționare în clasă: Elevii se ajută unii pe alții? Își adresează 

reciproc întrebări legate de ideile, părerile sau sentimentele lor? Conflictele se rezolvă în mod 

creativ? Elevii apreciază modul în care lucrează împreună pe grupe? Sunt respectate nevoile și 

stilurile diferite ale fiecăruia? 

Interpretarea răspunsurilor: 

• Satisfacția elevilor față de activitatea școlară se rezumă la rezultatele (calificativele) bune 

obținute la școală, aprecierea doamnei învățătoare, a colegilor, plăcerea de a lucra în echipă. 

• Insatisfacția este determinată de calificativele mici, neînțelegerile și conflictele din pauză. 
• În pauze există grupuri relativ închise, care interacționează destul de greu și nu prea 

acceptă intrarea outsiderilor. 

• Garanția succesului e dată de activitatea individuală sau de cooperarea cu anumiți colegi 
din grupul lor de interese. 

• Mulți elevi fac aprecieri față de colegi pe baza a ceea ce aud de la prieteni, fără a 

comunica direct cu cel în cauză. 

Grilă de evaluare a proiectelor : instrument folosit pentru analiza produselor. 

Fişa de autoevaluare a propus următorii indicatori de performanță: cartea are coperte; prima 

copertă prezintă un titlu atrăgător și autorii; copertele au grafică și imagini ilustrative pentru 

conținutul cărții; există cel puțin patru povestiri scrise de autori diferiți; fiecare povestire are un titlu 

sugestiv; titlul este scris şi aranjat corect; textele sunt aranjate corect în pagină; textele sunt 

redactate cu un scris mare, citeț, caligrafic; povestirile sunt scrise într-o ordine logică a 

întâmplărilor; povestirile au introducere, cuprins și încheiere; povestirile au tâlc; povestirile au 

imagini atractive, care ajută înțelegerii textelor; povestirile sunt originale şi expresive; cartea a fost 

corectată pentru a nu apărea greşeli de ortografie; cartea este legată. 

Pentru o măsurare mai edificatoare pentru fiecare proiect, cât și pentru o analiză comparată a 

celor 6 produse, am grupat criteriile de evaluare în două categorii, referitoare la conținut și 

referitoare la formă. 

  
Indicii procentuali arată ponderea calificativelor de FB în cadrul criteriilor din fiecare 

categorie, pentru fiecare produs.  

Din analiza comparată rezultă că au fost 4 produse care au o pondere însemnată a 

calificativului FB, dar și 2 produse a căror calitate a avut atât deficiențe de conținut, cât și de formă. 

Calitatea produselor relevă atât o colaborare fructuoasă și o comunicare eficientă la cele 4 

echipe, cât și probleme de comunicare și lipsă de soluții în rezolvarea conflictelor la nivelul 

grupului pentru celelalte două echipe. 

Deși toate echipele au fost eterogene din punct de vedere al diversității intereselor și a 

profilului cognitiv, doar 66% elevi, putem spune, au manifestat comportamente de comunicare 

asertivă și de respectare a diferenței.  
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Ghidul de prezentare a proiectelor – instrument de analiză a procesului relaționării în cadrul 

echipei, pe parcursul proiectului.  

Instrumentul a înregistrat reflecțiile elevilor asupra evouției relațiilor din echipă, ca  metodă 

importantă de dezvoltare a metacogniției. Aspectele vizate au fost: etapele pe care le-au parcurs în 

elaborarea cărţii; ce au învăţat pe parcursul proiectului; dificultățile pe care le-au întâmpinat; ce i-a 

ajutat în realizarea cărții; ce le-a plăcut cel mai mult la activitatea în grup; pentru ce proiectul lor 

merită apreciere în mod deosebit. 

Răspunsurile copiilor reflectă gradul ridicat de conștientizare a legăturii directe dintre 

calitatea produselor și cea a relațiilor dintre membrii echipei. O parte din ei au fost foarte motivați 

de reușita proiectului, încât au trecut peste divergențele manifestate în cadrul grupului, iar alții au 

găsit soluția de a se implica mai mult ei înșiși pentru a pune în practică în primul rând propriile idei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalul de reflecție – instrument pentru observarea comportamentelor de relaționare. 

Aspecte care au atras atenția învățătorului în timpul observărilor: 

- Elevii au acceptat cu interes să lucreze în parteneriat la un big book. 

- Au fost reticenți la maniera de selecție a grupurilor de lucru impusă de învățător. 

- S-au angajat și au realizat la termene responsabilitățile individuale. 

-  O singură echipă s-a întâlnit și în afara orelor pentru a lucra la proiect, unii s-au întâlnit 

doar cu o parte a echipei, alții nu s-au întâlnit deloc. 

- Comunicarea a fost mai eficientă în activitățile în perechi. 

- Conflicte puternice au apărut la sarcinile de lucru în echipă, ex. crearea copertei. 

- Activitățile în echipă au necesitat un timp mai mare de realizare. 

-  Au fost surprinși de produsele realizate de colegi și de creativitatea de care au dat 

dovadă. 

- Au continuat să comunice cu partenerii de echipă și în pauze … 
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• Concluzii 

Activitățile în parteneriat propuse în cadrul proiectelor pe termen mediu oferă cadrul de 

cunoaștere mai bună a colegilor de echipă, le oferă timp să asculte, să descopere aspecte diverse ale 

personalității celorlalți, premise ale formării atitudinii de respect pentru oameni. 

Se impune o continuare a cercetării în aceeași direcție, pentru obținerea unor rezultate cât 

mai edificatoare pentru verificarea ipotezei propuse. 

 

Bibliografia 

1. Gardner, Howard – Mintea disciplinată. Educația pe care o merită orice copil dincolo de 

informații și teste standardizate , Editura Sigma, Bucureşti, 2011. 

2. Păcurari, Otilia (coord) - Învăţarea activă. Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Editura 

Aramis Print, Bucureşti, 2001. 

3. Sarivan, Ligia (coord) – Predarea interactivă centrată pe elev. Suport de curs.PIR: Dezvoltare 

profesională pe baza activității proprii desfășurate în școală, Bucureşti, 2005. 

4. Ulrich, Cătălina- Managemetul clasei: Învăţarea prin cooperare, Editura Corint, Bucureşti, 

2000. 

5. http://www97.intel.com/ro/ProjectDesign  

 

 

 

 

 

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR CREATIVE  

LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR  

PRIN PRISMA MULTIPLELOR INTELIGENŢE 

 
Înv. INGA TOFAN 

Şcoala Primară Nr. 9 Chişinău, Republica Moldova 

Înv. NATALIA BURLACU 

Şcoala Primară Nr. 9 Chişinău, Republica Moldova 

 

Din  experienţele  practice  la  clasă  orice  cadru  didactic  poate  spune, că  acolo  unde    

nu-i  talent  nu  apare  spontan  performanţa, totuşi, cu  puţin  efort, se  pot  obţine  performanţe, cu  

atât  mai  mult  că  fiecare  dintre  elevi  are  o  capacitate  mare  de  a  învăţa  în  diferite  moduri. 

Rolul  nostru  constă  în  faptul  că  trebuie  să-i  ajutăm  pe  elevi  să  cunoască  potrivit  

particularităţilor  sale  individuale  să  clasifice, să  descopere, să  treacă  de  la  concret  la  abstract, 

trebuie  să-i  învăţăm  să  înveţe,  să-i  învăţăm  să  facă, să-i  învăţăm  să  fie. 

Un  element  esenţial  în  aplicarea  teoriei  inteligenţelor multiple este şi cunoaşterea  

profilului de inteligenţă al elevilor. Aflarea punctelor „tari” şi „slabe”  este  esenţială  pentru  

stabilirea  strategiilor  de  diferenţiere şi individualizare. 

Pot  afirma  că, după  ce  mi-am  format  o  imagine  asupra  nivelului  dezvoltării  

inteligenţelor  elevilor  (prin  administrarea  de  teste, dar  şi  observerea  continuă),  am  încercat  

să–mi  proiectez  activităţile  în  aşa  fel  încât  să  folosesc  drept  mijloc  de  comunicare  a  

conţinuturilor  unor  obiecte,  formularea  de  sarcini  corespunzătoare tipurilor  de  inteligenţe  tari  

la  elevi. Pentru  a  valida  cele  spuse  mai  sus, voi  exemplifica  o  serie  de  sarcini  didactice  care  

stimulează  dezvoltarea  inteligenţelor  multiple  ale  fiecărui  copil şi care permit aprofundarea  

unor  concepte  sau  formarea  unor  competenţe  prevăzute  la  diferite  arii  curriculare. 

Astfel, la  limba  română  când  întâlneam  în  lecţii  ilustraţii  din  poveşti  cunoscute, 

ceream  elevilor  să  povestească  conţinutul  acestora  stimulând  comunicarea, exprimarea  

punctelor  de  vedere  personale  în  legătură  cu  diverse  situaţii  sau  întâmplări. 

http://www97.intel.com/ro/ProjectDesign
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De  exemplu  la  consolidarea  grupului  de  litere  „chi”, ca  personaj  invitat  poate  fi  

Pinocchio, s-ar  putea folosi următoarele sarcini pentru grupurile  de  elevi  formate  pe  baza  

profilului  de  inteligenţă  observat  cu  atenţie  în  timp  îndelungat: 

1.Inteligenţa verbal-lingvistică. Sarcină  de  lucru: Aranjaţi  în  ordine  propoziţiile,  

completaţi ciorchinele  cu  însuşiri  pentru  Pinocchio. 

2.Inteligenţa logico-matematică. Sarcină  de  lucru: Dintre  paiaţe  şi  scamatori  câţi  

poartă  pălărie? ( dar  fular  la  gât?).  Câţi  nasturi  poţi  număra?  Caută-l  pe  cel  care  are  pălărie, 

fular  şi  nasturi! 

3.Inteligenţa  spaţial-vizuală. Sarcină  de  lucru: Ajutaţi-l  pe  Pinocchio  să- l  ajungă  pe  

Gepetto  arătându-i  drumul  cel mai  scurt. 

4.Inteligenţa corporal-chinestezică. Sarcină  de  lucru: Joc  de  rol – prezentaţi  cu  

cuvintele  voastre  o  convorbire  între  zână  şi  Pinocchio. 

5.Inteligenţa naturalistă. Sarcină  de  lucru: Pinochio  vrea  să  dea  de  urma  tatălui  său  

care s-a pierdut pe mare. Uniţi punctele şi descoperiţi cine îl ajută pe Pinochio. Coloraţi! 

La lecţia de limba română la clasa a 2-a  cu  subiectul: Explorarea  textului  Mărinimie  de  

Emil  Gîrleanu, am  folosit  diverse  metode  şi  am  încercat  împărţind  copiii  în  grupuri  să  le  

administrez  următoarele  sarcini  conform  profilului  de  inteligenţă. 

1. Lingviştii: 

a) Descoperiţi cuvinte cu sens asemănător:  strălucesc, priveşte. 

b) Descoperiţi  cuvinte  cu  sens  opus: lungi, deschise. 

c) Stabiliţi corespondenţa între coloane: 

Raze  de  aur                     încet, fără  grabă 

Agale                                strălucitoare 

Inima  i  s-a oprit. S-a  speriat 

2.Matematicienii: 

a) Creaţi o problemă despre personajele principale ale textului şi rezolvaţi-o. 

3. Constructorii: 

a)  Construiţi prin tehnica Origami o broască. 

b) Interpretaţi un cântec despre acest personaj. 

4.  Arhitecţii: 

a) Reconstituiţi imaginea din piesele de puzzle. 

b) Identificaţi şi citiţi aliniatul din text în care se descrie lumina zorilor. 

5. Mimii: 

a) Redaţi prin  mimică şi gestică următoarele acţiuni: 

●Zboară cocostârcul. 

●Sare  broasca. 

●Bâzâie ţânţarul. 

●Orăcăie broasca. 

În  contextul  actual  al  şcolii  noastre  iată  câteva  posibilităţi  de  aplicare  a  teoriei  

inteligenţelor  multiple: 

 La  începutul  lecţiilor  obişnuite  se  poate  folosi  o  activitate  care  stimulează  
inteligenţele  multiple  în  scopul  de  a  creşte  motivaţia  elevilor. 

 În  cadrul  unei  teme  interdisciplinare  realizate  într-un  grup  constituit  din  elevi. 

 În  cadrul  unui  proiect  individual   prin  care  fiecare  elev  îşi  realizează  tema  din  
perspectiva  inteligenţelor  „tari”. 

 Explorarea  unei  teme  la  nivelul  unei  discipline  prin  diferite  coduri  de  reprezentare. 

După  părerea  mea  cea  mai  eficientă  soluţie  pentru  aplicarea  teoriei  inteligenţelor  

multiple  sunt  cursurile  opţionale, din  motiv  că  în  acest  caz  nu  există  un  curriculum  prescris, 

ci  doar  imaginaţia  şi  intenţiile  didactice  ale  celui  care  proiectează  cursul. 

În  cadrul  disciplinei  Ştiinţe  la  modulul  Mişcarea  cu  subiectul:  Anotimpurile,  pot  fi  

administrate  următoarele  sarcini  cu  conţinut  specific  fiecăreia  dintre  inteligenţe  astfel: 
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1. Inteligenţa  logică – matematică. Sarcină:  Creaţi o problemă şi rezolvaţi, având ca  tematică 

fructele toamnei. 

2. Inteligenţa  spaţial-vizuală. Sarcină: Îmbrăcaţi  4  păpuşi  cu  hainele  corespunzătoare  

fiecărui  anotimp. 

3. Inteligenţa corporal-chinenstezică. Sarcină: Interpretaţi: 

a) Primăvara: ursul  se  trezeşte  din  somn. 

b) Vara: zboară  fluturaşii, albinuţele. 

c) Toamna: culesul  fructelor  şi  pleacarea  păsărilor  în  ţările  calde. 

d) Iarna: fulgii  plutesc  şi  copiii  se  joacă cu bulgării de zăpadă. 

4. Inteligenţa artistică. Sarcină: Redaţi  frumuseţea  anotimpurilor, utilizând paleta de culori  

caracteristică fiecărui anotimp. 

5. Inteligenţa  lingvistică. Sarcină: Alcătuiţi  câte  o  poezie  despre  anotimpul  preferat. 

6. Inteligenţa  naturalistă. Sarcină: Realizaţi un Buletin Meteo al zilei de azi. 

O  mare  prioritate  are  folosirea  multiplelor inteligenţe în cadrul orelor de educaţie  

plastică. 
Tema  plastică: Compoziţie cu un centru compoziţional. 

Subiectul lecţiei: Pom  în  floare. 

Elevii  se  organizează  în  grupuri, după culoarea ecusonului. 

1.Lingviştii: 

a) Creaţi comparaţii. Pom înalt ca...  Pom rotat ca... 

b) Formaţi familia de cuvinte: Floare ................................. 

2.Matematicienii: Creaţi o problemă despre pomi, după următorul exerciţiu: 

23+31+14= 

3.Muzicienii: Creaţi o melodie după următoarele versuri şi interpretaţi cântecul: 

„Flori de măr, minuni de flori 

Crengi apleacă la pământ 

Ce tablou şi ce culori   

Cred că îngeri pictori sunt!” 

4. Constructorii: Construiţi  un  pom înflorit  din  crenguţe  uscate, pop-corn şi frunzuliţe. 

5.Cercetaşii: Restabiliţi ordinea pieselor (puzzle).  

Am  constatat  că  o  astfel  de  abordare  a  lecţiilor  îşi  pune  o  amprentă  mai  amplă  şi 

mai  clară şi aduce beneficii importante la nivelul clasei pe care o conduc. Pe parcursul  perioadei  

de  cercetare  am  observat  o  îmbunătăţire  şi  un  interes  din  partea  elevilor  care  aveau  un  

nivel  de  pregătire  mai  slăbuţ  cât şi a celorlalţi. Au fost momente  când elevii veneau cu anumite 

idei şi realizam împreună lecţii interesante şi atractive. 

Pornind  de  la  ideea  că  nu  învăţătorul  reprezintă  sursa  cea  mai  importantă  ci  elevii, 

este important să încurajăm participarea acestora astfel încât fiecare elev să poată  arăta  ceea  ce  

ştie  şi  să  poată  înţelege  nivelul  la  care  se  află  şi  permanent  să  tindă  pentru  a  cunoaşte  şi  a  

şti  de  toate.  

Ca învăţătoare urmăresc anumite reguli: 

1. Fiecare elev e unic, diferit de ceilalţi. 

2. Fiecare elev învaţă în felul lui. 

3. Să respect, să valorific diferenţele dintre elevi. 

4. Să ţin cont că tipurile de inteligenţă se dezvoltă diferit la elevi. 

5. Să predau lecţiile în aşa mod încât să favorizez dezvoltarea inteligenţelor. 

6. Să pot aborda aceste inteligenţe ca un ajutor în rezolvarea problemelor de disciplină. 

7. Să conştientizez că nicio metodă sau un procedeu nu e bun pentru toţi oricând. 

Pentru aplicarea la clasă a teoriei inteligenţelor multiple este nevoie de timp, răbdare, 

imaginaţie, creativitate şi implicare. Nu există o reţetă şi nici o cale unică de urmat. Dacă vom reuşi 

să identificăm la elevii noştri aceste inteligenţe şi vom putea să le valorizăm, fie chiar şi periodic, ne 

vom simţi mai competenţi, mai aproape de nevoile lor, vom simţi că lucrăm bine pentru binele 

personal şi al celorlalţi.  
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Procesul de cunoaştere 

În contextul preocupărilor educaţionale termenul „cunoaştere” este probabil noţiunea cea 

mai frecvent utilizată. Indiferent de accepţiune, fenomenul cunoaşterii presupune: un subiect al 

cunoaşterii – cunoscătorul, un obiect al cunoaşterii – ceea ce urmează a fi cunoscut şi 

compatibilitatea elementelor care intră în relaţie – potrivirea dintre obiectul şi subiectul cunoaşterii, 

dintre mărimile de ieşire ale sistemului „obiect” şi mărimile de intrare (modalităţile de recepţie) ale 

sistemului subiect. Din perspectivă psihopedagogică, cunoaşterea prezintă interes mai ales în două 

ipostaze: 

 cunoaşterea ca stare de reflectare a unei realităţi, ca imagine mentală (subiectivă) a 

obiectului cunoaşterii; această accepţiune are aplicaţii evidente în asimilarea cunoştinţelor aferente 

unui domeniu ştiinţific, a unei discipline; 

 cunoaşterea ca proces comunicaţional între subiectul cunoscător şi „obiectul” cunoaşterii; 

această accepţiune are aplicaţii evidente în stabilirea şi controlul funcţionării relaţiilor intra şi 

interpersonale ale situaţiei educaţionale. 

Cunoaşterea elevului: competenţă cheie în activitatea didactică 

În calitate de competenţă de rol profesional, cunoaşterea psihopedagogică urmăreşte nu doar 

construirea unei imagini asupra personalităţii elevului aşa cum este ea „acum şi aici”, ci şi 

reflectarea dinamicii devenirii „până acum” şi, mai ales, a evoluţiei probabile „de acum încolo” în 

condiţii posibile, orientativ date. Altfel spus, principalele obiective ale cunoaşterii psihopedagogice 

a personalităţii sunt: 

 crearea unei imagini cât mai obiective asupra structurii şi a nivelului funcţional al 
însuşirilor psihice şi a rezultatelor generate de persoană; este o cunoaştere descriptivă; 

 identificarea cauzelor care au generat structura, nivelul funcţional potenţial şi rezultatele 
în care însuşirile de personalitate se concretizează; este o cunoaştere explicativă; 

 anticiparea condiţiilor în care structura şi nivelul funcţional al însuşirilor psihice vor avea 

o evoluţie definită; este o cunoaştere predictivă. 

Capacitatea de a surprinde structura reprezentativă a însuşirilor psihice ale unei persoane, de 

a o raporta la rezultatele concrete ale persoanei într-o activitate dată, de a explica cauzalitatea 

relaţiilor constatate, de a prezice evoluţii posibile şi probabile în condiţii definite sunt principalele 
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componente structurale ale competenţei de cunoaştere psihopedagogică a personalităţii. Ele 

intervin cu pondere diferită în roluri educaţionale diferite. 

Dimensiunile personalităţii 

Termenul de personalitate este o noţiune cu o sferă foarte largă, practic infinită şi cu un 

conţinut controversat în literatura de specialitate. Ceea ce este general acceptat ca element 

definitoriu al personalităţii, priveşte unicitatea şi irepetabilitatea concretizării sale în identităţi 

personale complexe, biopsihosocio-culturale. 

Cunoaşterea psihopedagogică descriptivă a persoanei va cuprinde toate aceste dimensiuni, 

analiza fiind concentrată în raport cu intensitatea transformărilor caracteristice diferitelor etape de 

vârstă: 

 Identitatea fizică se referă la vârstă, sex, starea integrităţii corporale – inclusiv 

funcţionalitatea analizatorilor, starea de dezvoltare (raportul înălţime/greutate/vârstă/sex), 

fizionomie, ţinută corporală, stare de sănătate, antecedente medicale relevante personale şi 

familiale, regim de viaţă şi alimentar, dependenţe (medicamente, restricţii alimentare, proteze, 

limite de adaptabilitate la climă, microclimat ş.a.). Datele referitoare la identitatea fizică a persoanei 

sunt constatabile pe bază de observaţie, conversaţie sau documentare; adesea însă este nevoie de o 

cunoaştere specializată, situaţie în care se face apel la cooperare pluridisciplinară. 

 Identitatea psiho-comportamentală priveşte însuşirile de personalitate pe dimensiunile: 

dinamică (temperamentală), instrumentală (nivelul funcţional al principalelor procese psihice, 

aptitudini generale şi speciale, cunoştinţe şi deprinderi speciale – limbi străine, folosirea unor 

mijloace tehnice, de la bicicletă la automobil, de la maşină de scris la calculator), valorică 

(dominante atitudinale, calităţi voluntare, interese) şi ale rezultatelor activităţii dominante - jocul în 

mica copilărie, învăţarea socială şi şcolară la vârstele preșcolară şi şcolară, munca la vârsta adultă. 

Datele privind identitatea psiho-comportamentală se pot constata prin interpretarea datelor de 

observaţie privind comportament sau pot fi interpretate deductiv pe baza analizei rezultatelor 

activităţii, cel mai uşor, a testelor psihologice profesionale (destinate utilizării de către psiholog) 

sau orientative (destinate autoaplicării sau utilizării lor de către neprofesionişti iniţiaţi în folosirea 

acestora). În cazul utilizării testelor orientative se recomandă (deocamdată) cooperarea permanentă 

cu un psiholog, în sistem de supervizare sau consiliere educaţională continuă (mentorat). 

 Identitatea socio-culturală este dată de: statutul instituţional (şcolar sau profesional), 

nivelul de şcolarizare, comunitatea (urbană sau rurală) căreia îi aparţine persoana, grupurile de 

referinţă din care îşi selectează valorile (familie, şcoală, profesie, de petrecere a timpului liber, 

sport, vocaţional neprofesionist, politic ş.a ), prietenii, modele, grad de instruire, condiţiile materiale 

şi climatul cultural-educaţional al familiei, apartenenţă etnică, religioasă, afiliere organizaţională 

ş.a. Definitoriu pentru dimensiunea socială este identitatea civilă a persoanei: numele, prenumele, 

domiciliul şi starea civilă. Datele identităţii socio-culturale sunt accesibile, în general, prin 

documentare şi conversaţie. 

Specificul metodelor de cunoaştere a personalităţii elevilor 
În domeniul educaţiei, psihologia utilizează un ansamblu de metode de cercetare şi 

investigare comune şi altor discipline psihopedagogie dar care se disting prin anumite particularităţi 

specifice şi modalităţi de aplicare şi utilizare a lor, în scopul cunoaşterii personalităţii elevilor. 

Principalele metode utilizate în cunoaşterea personalităţii elevilor sunt: 

 Observaţia, ca metoda de cercetare psihopedagogică, constă în urmărirea intenţionată şi 

înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau ale 

grupului) ca şi al contextului situaţional al comportamentului. Conţinuturile observaţiei sunt 

reprezentate de simptomatica stabilă, adică trăsăturile bio-constituţionale ale individului 

(înălţimea, greutatea, lungimea membrelor, circumferinţa craniană) sau trăsăturile fizionomice, 

precum şi de simptomatica labilă, adică multitudinea comportamentelor şi conduitelor flexibile, 

mobile ale individului, cum ar fi: conduita verbală, cea motorie, mnezică, inteligenţa ca şi varietatea 

expresiilor afectiv-atitudinale. 

 Experimentul constă în măsurarea efectelor manipulării unei variabile independente 

asupra variabilei dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori este redusă la minimum. 
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Experimentul psiho-pedagogic poate fi de două tipuri: constatativ (urmăreşte fotografierea, 

consemnarea situaţiei existente la un anumit moment dat), formativ (ţinteşte spre introducerea în 

grupul cercetat a unor factori de progres, în vederea schimbării comportamentului, schimbare 

constatată prin compararea situaţiei iniţiale cu cea finală. Dacă intenţionăm să verificăm 

superioritatea unui procedeu didactic, predăm la o clasă folosind noul procedeu şi la o alta modelul 

tradiţional. Comparând performanţele elevilor înainte de introducerea noului procedeu cu cele 

obţinute după folosirea lui şi mai ales cu cele de la o altă clasă la care s-a procedat după procedeele 

tradiţionale, vom şti dacă noul procedeu este eficient sau nu. 

 Convorbirea este o discuţie angajată între cercetător şi subiectul investigat care 

presupune: relaţia directă de tipul faţă în faţă între cercetător şi subiect (elev), sinceritatea 

partenerilor implicaţi, abilitatea cercetătorului pentru a obţine angajarea autentică a subiecţilor în 

convorbire; empatia cercetătorului. Spre deosebire de observaţie şi experiment prin intermediul 

cărora investigăm conduitele, reacţiile exterioare ale subiectului, convorbirea permite sondarea mai 

directă a vieţii interioare a acestuia, a intenţiilor ce stau la baza comportamentului, a opiniilor, 

atitudinilor, intereselor, convingerilor, aspiraţiilor, conflictelor, prejudecăţilor şi mentalităţilor, 

sentimentelor şi valorilor subiectului. 

 Ancheta, ca metodă de cercetare, presupune recoltarea sistematică a unor informaţii 

despre viaţa psihică a unui individ sau a unui grup social, ca şi interpretarea acestora în vederea 

desprinderii semnificaţiei lor psihocomportamentale. În cercetarea psihologică sunt utilizate două 

forme ale acestei metode: ancheta pe baza de chestionar, ancheta pe bază de interviu. 

 Metoda biografică vizează strângerea cât mai multor informaţii despre principalele 

evenimente parcurse de individ în existenţa sa, despre relaţiile prezente între ele ca şi despre 

semnificaţia lor în vederea cunoaşterii istoriei personale a fiecărui individ, atât de necesară în 

stabilirea profilului personalităţii sale. Prin excelenţă, ea se concentrează asupra succesiunii 

diferitelor evenimente din viaţa individului, a relaţiilor dintre evenimentele cauză şi evenimentele 

efect, dintre evenimentele scop şi evenimentele mijloc. Metoda biografică este mai puţin folosită de 

psihologia şcolară datorită faptului că cei investigaţi - elevii nu au încă o biografie amplă care ar 

putea furniza cercetătorului date semnificative. Importanţa ei creşte în investigarea adolescenţilor şi 

tinerilor, deoarece ei au o biografie mai amplă. 

 Metoda analizei produselor activităţii este una dintre cele mai folosite metode în 

psihologie, inclusiv în psihologia copilului şi psihologia şcolară. Orice produs realizat de copil sau 

elev poate deveni obiect de investigaţie psihologică. Prin aplicarea acestei metode obţinem date cu 

privire la: capacităţile psihice de care dispun copiii (coerenţa planului mental, forţa imaginaţiei, 

amploarea intereselor, calitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor şi aptitudinilor etc), stilul 

realizării (personal sau comun, obişnuit), nivelul dotării (înalt, mediu, slab), progresele realizate în 

învăţare (prin realizarea repetată a unor produse ale activităţii). Pentru cercetători o mare importanţă 

o are fixarea unor criterii după care să evalueze produsele activităţii. Printre acestea, mai 

semnificative sunt: corectitudinea - incorectitudinea, originalitatea - banalitatea, complexitatea - 

simplitatea, expresivitatea - nonexpresivitatea produselor realizate. 

 Metodele psihometrice vizează, cum reiese şi din denumirea lor, măsurarea capacităţilor 

psihice ale individului în vederea stabilirii nivelului lor de dezvoltare. Cea mai cunoscută şi 

răspândită este metoda testelor psihologice. Testul psihologic este un instrument specializat care 

permite cercetătorului stângerea unor informaţii obiective despre subiect, pe baza cărora să poată 

diagnostica nivelul dezvoltării capacităţilor măsurate şi formula un prognostic asupra evoluţiei lor 

ulterioare. Testele psihologice pot fi clasificate după mai multe criterii: după modul de aplicare 

(individuale, colective); după materialul folosit (verbale, nonverbale); după durata lor (cu timp strict 

determinat, cu timp la alegerea subiectului); după conţinutul măsurat; după scopul urmărit (teste de 

performanţă, teste de personalitate, teste de comportament). 

Fişa de caracterizare psihopedagogică 

Fişa psihopedagogică reprezintă documentul în care se concretizează rezultatele cunoaşterii 

şi ale caracterizării copilului: 

 concretizează, ordonează şi organizează informaţiile semnificative despre copil; 
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 este un instrument metodic, structurat ca o listă selectivă de dimensiuni, variabile şi 
indicatori; 

 instrument al tratării educaţionale diferenţiate a elevilor şi al demersului de orientare 
şcolară şi profesională. 

Fişa poate să cuprindă tabele, grafice, scări de apreciere, liste de atribute disjuncte sau 

dispuse gradat, destinate să ofere o imagine nuanţată asupra stării unei trăsături, preîntâmpinând 

lunecarea către aprecieri simpliste, empirice (elevul are/ nu are memorie, imaginaţie, gândire etc.). 

Fişa psihopedagogică face posibilă depăşirea situaţiilor în care profesorul, conducându-se 

după dominanta perceptivă a cunoaşterii copilului, observă numai extremele (elevi foarte buni şi 

elevi foarte slabi), ignorând elevii de mijloc. Sub raport tehnic, fişa se prezintă ca un formular 

tipizat, îmbinând încadrarea datelor cu libertatea consemnării unor situaţii neprevăzute. 

După cum rezultă din modelul din Anexă, agreat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Constanţa, fişa cuprinde un ansamblu de secţiuni, indicând teme majore ale cunoaşterii şi 

caracterizării copilului (date personale, date referitoare la familie, date medicale, date privind 

rezultatele activităţii şcolare şi extraşcolare, date referitoare la procesele intelectuale şi la stilul 

activităţii cognitive, date privind linia de conduită în raport cu lecţia etc.). Am completat pentru 

fiecare elev această de fişă de caracterizare, deoarece îmi oferă o imagine sintetică a evoluţiei 

personalităţii elevului de la intrarea acestuia în clasa I până la sfârşitul clasei a IV-a.  

Probe practice 

Desigur, cunoaşterea copilului de către învăţător este un proces complex şi îndelungat, 

realizabil, aşa cum am arătat şi mai sus, pe multiple căi. O cale o reprezintă evaluarea şcolară, alte 

căi sunt testele de investigare psihopedagogică, unele dintre ele uşor de interpretat. Pornind de la 

teste şi probe elaborate în încercarea de preselecţie a copiilor dotaţi (cei mai mulţi dintre elevii 

şcolii mele sunt elevi foarte buni), am ales câteva probe practice pe baza cărora se poate facilita 

cunoaşterea copiilor, ele constituind în acelaşi timp şi veritabile exerciţii de dezvoltare a unor 

capacităţi: 

o Enunţuri cu cuvinte inversate – se prezintă enunţuri ale căror cuvinte sunt în dezordine, 

de genul: trompă are o elefantul lungă; cu sarcina de a sublinia ultimul cuvânt din propoziţia 

corectă. 

o Analogii – în cadrul cărora să se găsească al 4-lea cuvânt potrivit, de genul: calul este 

pentru mânz, precum vaca este pentru (coadă, viţel, iepure, muget). 

o Serii de numere – daţi următoarele două numere pentru fiecare rând: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

…, … ; 0, 11, 2, 13, 4, 15, 6, …, …. 

o Sinonim - antonim – se găsesc perechi de cuvinte de genul: bun-rău; succes-insucces. 

o Răspunde cu Da sau cu Nu -   Este necesar să porţi ochelari pentru a vedea bine? 

o Alege calitatea corespunzătoare – se dau substantive şi atribute: pământ - solid; bilă – 

comestibil; pepene – rotundă. 

o Lista de obiecte – pe o masă se amplasează 10 obiecte diferite. Se dau 20 secunde pentru 

observare, se acoperă. Sarcina este de a reproduce din memorie. 

o Jocul celor 20 de întrebări – se stabileşte un obiect sau un personaj pe care copiii trebuie 

să-l ghicească, punând 20 de întrebări. De exemplu: rigla. 

o Care este cuvântul intrus? – se citeşte o listă de 10 cuvinte: prima lectură – rar, cu pauze; 

a doua – mai repede, iar a treia oară se introduce un cuvânt nou în locul altuia. Copiii notează 

cuvântul introdus. 

o Titluri de ziare – se prezintă o serie de titluri de ziare decupate şi fragmentate, în două sau 

în trei. Copiii trebuie să le găsească unitatea logică. 

o Inceputul şi sfârşitul – se prezintă începutul şi sfârşitul unei istorioare scurte: copiii 

trebuie să completeze conţinutul. 

Aceste probe (am dat doar câteva exemple), îmbogăţite şi extinse de fantezia creatoare a 

învăţătorului/ profesorului, constituie în acelaşi timp şi mici criterii de evaluare a unor capacităţi 

psihice ale copiilor, dar, totodată, şi veritabile exerciţii pentru dezvoltarea acestora. 
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JOCUL IMAGINAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  ELEVILOR 
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Prof. MIHAELA MIHAI 

Şcoala Nr.13 „Ştefan cel Mare” Galaţi 

 

Educarea creativităţii 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 

activităţii omeneşti”. Creator poate fi considerat oricine nu rămâne la ceea ce a moştenit, la ceea ce 

a învăţat şi apoi reproduce în chip mecanic, ci încearcă să aducă o contribuţie personală, să 

progreseze, să-şi expună ideile proprii asupra unui anume subiect, prin urmare, elementul creator nu 

se găseşte numai în aşa numitele activităţi superioare. 

Creativitatea reprezintă pentru lumea contemporană o provocare cu totul specială, un 

fenomen unic, cu caracter complex şi interdisciplinar. Sintagma „formarea personalităţii creative” 

este prezentă în însăşi idealul educaţional actual al şcolii româneşti. „Idealul educaţional al şcolii 

româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în 

formarea personalităţii autonome şi creative”. 

Noile cerinţe ale elevilor şi societăţii impun ca sistemul de instruire şi de metodologie 

didactică să fie suplu şi permisiv la dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului 

instructiv-educativ. Pentru a implementa aceste idealuri ale societăţii, adică de dezvoltarea a 

creativităţii elevilor, este nevoie de noi metode şi mijloace care să asigure acest lucru. Dar, punerea 

în practică a unor metode şi procedee de instruire care să soluţioneze adecvat noile  situaţii de 

învăţare; dezvoltarea în „cantitate” a metodologiei, prin adaptarea şi integrarea unor metode 

nespecifice, din alte spaţii problematice, dar care pot rezolva satisfăcător unele cerinţe, cum ar fi 

brainstorming-ul ca metodă de dezvoltare a creativităţii, nu este, însă, soluţia cea mai bună. 

 Trebuie însă, să folosim pe scară largă metodele activ-participative, prin apelarea la metode 

pasive, doar când este nevoie, prin maximizarea dimensiunii active a acestora, prin punerea în 

valoare a aspectelor „calitative” ale metodei. În cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare 

trebuie să ţinem cont de alternarea unor caracteristici a acestuia în planurile activ-pasiv, abstract-

concret etc. şi să nu apară o singură metodă dominată. Sunt multe metode care într-o mai mică sau 

mai mare măsură dezvoltă creativitatea elevilor noştri, toate încearcă să le deschidă orizonturile, să 

le dea o altă perspectivă de a vedea lucrurile, să-i înveţe să caute întotdeauna noi soluţii, să nu lase 

bătuţi în faţa dificilului. Noi ca dascăli trebuie să le încurajăm iniţiativa lor, să-i învăţăm 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 ascultaţi. Activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi 

învăţate anterior. În majoritatea cazurilor de intervenţie în vederea stimulării creativităţii, este 

evidentă componenta imaginativă. 

         Tehnicile de imaginaţie ghidată – imaginaţia ghidată prin desen propriu, imaginaţia ghidată 

de descrierea verbală, imaginaţia ghidată de opera literară – se utilizează în cadrul unui atelier de 
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scriere având ca şi scop declanşarea resurselor imaginative, creative ale elevilor şi dezvoltarea 

abilităţilor de redactare a unui text propriu 

Imaginaţia ghidată prin desen propriu se aplică la clasă elevilor grupaţi în echipe, aceştia 

trasează pe foi de desen A4 linii, schiţează variate figuri geometrice, după care transmit foile în 

cerc, până când desenul revine la primul autor. Cel care a primit una din foile colegului va continua, 

prin imaginaţie proprie, desenul început de altcineva, dar având ca reper şi 4-5 cuvinte-cheie dintr-

un text narativ, ce va fi studiat ulterior. De exemplu, pentru studierea în clasa a V-a a naraţiunii 

“Căprioara”de Emil Gârleanu, putem utiliza noţiunile: căprioară, ied, pădure, lup. După aceasta, 

elevii discută în grup: ce şi-a imaginat fiecare, cum au înţeles colegii iniţial fiecare desen etc. Cel 

mai reuşit desen se prinde pe tablă şi se comentează, insistându-se asupra felului cum imaginaţia l-a 

făcut pe elevul-autor să ajungă de la o linie abia conturată la imagini atât de ample, adesea foarte 

impresionante. Acum se vor încuraja mărturisiri care încep cu: „Mi-am imaginat că…”, „Pornind 

de la acest dreptunghi, m-am gândit că pot face o căprioară…”, „Pornind de la această linie 

verticală, mi-am închipuit o pădure, în care se ascunde un lup flămând” etc. 

Eficienţa tehnicii constă în crearea dominantei necesare pentru ceea ce urmează a fi studiat, 

în dezvoltarea capacităţii de a asocia semne verbale cu semne grafice, în dezvoltarea imaginaţiei ca 

atare. 

Imaginaţia ghidată de descrierea verbală e binevenită atât după lectura textului literar 

narativ, cât şi după studierea lui în întregime. În clasa a V-a, la studierea basmului „Prâslea cel 

voinic şi merele de aur”, am putea propune următorul subiect: „Sunt un pitic. În ziua aceea, eram 

ascuns în iarbă şi iată ce-am văzut…”, iar în clasa a VI-a, la studierea fragmentului „Pupăza din 

tei” din “Amintiri din copilărie” de I. Creangă – „Sunt un drumeţ. În ziua aceea treceam pe 

acolo şi ce aud? …”. 

Eficienţa tehnicii constă în dezvoltarea imaginaţiei, în redactarea unor texte narative cu 

începutul dat, în dezvoltarea competenţelor de scriere/ de vorbire orală. 

Imaginaţia ghidată de opera literară îşi demonstrează relevanţa după lectura şi analiza 

textului narativ, adesea, atunci când gândurile elevilor se îndreaptă spre ceea ce n-a fost spus până 

la capăt în text, dar numai s-a sugerat, schiţat prin nişte detalii relevante.Pentru început, se 

organizează o discuţie care ar putea porni de la obiective de felul: „Ce aţi vrea să mai ştiţi, să mai 

aflaţi?”, „Ce linii de subiect vă par mai captivante?”, „Cum aţi dezvolta următorul fir narativ?”. 

Apoi, se lansează o sarcină de imaginaţie privind viaţa personajelor din text, dar dincolo de opera 

literară. La studierea legendei „Dragoş-Vodă” în clasa a V-a, le propunem elevilor să-şi imagineze 

că sunt unul din oştenii lui Dragoş şi să redacteze un text coerent, ghidându-se de următoarele 

întrebări: „Când s-a întâmplat? Cât timp a trecut de atunci? Cum arăta în ziua aceea Dragoş? Cu 

ce era îmbrăcat? Cum aţi procedat, ce aţi făcut când Dragoş a prins bourul? La ce v-aţi gândit şi 

ce aţi spus atunci? Cui i-aţi povestit această întâmplare? I-aţi povestit întocmai acest eveniment? 

Ce sentimente trăiţi acum faţă de Dragoş?”. Activitatea de scriere durează 10-15 minute, după care 

se ascultă 3-4 texte, celelalte urmând a fi discutate în grup.  

 Maratonul de scriere este o altă strategie didacticǎ activǎ care dezvoltǎ gândirea 

divergentǎ şi creatoare prin producţia de soluţii multiple pentru aceeaşi problemǎ.Reprezintă o 

„tehnică de scriere în cheie, de imaginaţie ghidată” care urmăreşte realizarea de texte respectând 

indicaţiile date. Maratonul de scriere este compus din trei sesiuni consecutive realizate în timp dat. 

După studierea operei dramatice sau narative, de exemplu, se formulează un subiect de scriere ce 

poate fi abordat din mai multe perspective sub aspect spaţial şi al unei viziuni proprii a diferitelor 

personaje din textul dat. Într-o clasă de a V-a sau a VI-a se poate lua unul din textele  „Vizită” sau 

„D-l Goe…” de I.L.Caragiale. Un maraton se compune din trei sesiuni consecutive şi cu perioade 

de timp egale. 

La o primă etapă a acestei activităţi, elevii vor redacta un text dintr-o anume perspectivă. De 

exemplu, după lectura/studiul schiţei ”D-l Goe”de I.L.Caragiale o primă sarcină de scriere ar putea 

fi formulată în felul: „Imaginaţi-vă că sunteţi Goe din schiţa studiată  şi acum aveţi 17- 20 de ani 

(adică, după evenimentul relatat în text au trecut vreo 7-10 ani). Redactaţi un text pornind de la 

reperele: 
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  Ce vă amintiţi din acea călătorie cu trenul la Bucureşti? 

 Ce aţi face acum într-o astfel de situaţie? 

 Sunteţi de acord cu atitudinea pe care aţi avut-o faţă de domnul care v-a sfătuit să nu scoateţi 

capul pe fereastră? 

 Ce v-a spus mam-mare când şi-a dat seama ca aţi tras semnalul de alarmă? Cum a reacţionat? 

 După acea călătorie s-a schimbat situaţia la învăţătură, aţi mai rămas repetent? 

Reperele se scriu pe un poster care se afişează pe tablă la momentul oportun şi care va 

facilita şi orienta imaginaţia elevilor. Se acordă 5-7 minute pentru activitatea de scriere, iar la 

expirarea timpului, perspectiva se schimbă. De data aceasta, imaginaţia ghidată se va construi pe 

alte repere. De exemplu, „Sunteţi mama lui Goe din aceeaşi schiţă şi aveţi 50 de ani (cam la 20 de 

ani după eveniment). Redactaţi un text narativ, pornind de la întrebările: 

 Ce vă amintiţi în legătură cu acel eveniment? 

 Ce credeţi despre comportamentul de atunci al fiului? 

 Ce nu puteţi uita din acel eveniment? De ce? 

 Regretaţi că atunci n-aţi întreprins ceva anume?” 

Şi de data aceasta se acordă 5-7 minute pentru redactare, după care se trece la o a treia 

perspectivă cum ar fi: „Sunteţi  controlorul de tren; după 20 de ani sunteţi bunic şi-i povestiţi 

nepotului întâmplarea cu Goe la care aţi fost martor. Redactaţi un text, pornind de la reperele: 

 Ce vă amintiţi în legătură cu acel eveniment? 

 Aţi crezut doamnele, când v-au spus că au pierdut biletul? 

 L-aţi observat pe Goe când a scos capul pe fereastra, dar când s-a blocat în toaletă? 

 V-aţi dat seama cine a tras semnalul de alarmă? 

 Le consideraţi vinovate pe doamne pentru comportamentul lui Goe? 

 Ce învăţătură îi transmiteţi nepotului, în urma acestei întâmplări la care aţi fost martor? 

Procedura se repetă ca în modulele de mai sus. Elevii scriu câte o istorioară pentru fiecare 

din cele trei variante. La expirarea timpului alocat celui de-al treilea subiect, elevilor li se oferă 

posibilitatea să-şi citească istorioarele: fie mai multe texte din seria I, apoi din seria a II-a şi la urmă, 

din seria a III-a; fie câte o persoană citeşte consecutiv toate variantele, dar aşa încât, obligatoriu, 

fiecare persoană să citească cel puţin o istorioară. Eficienţa acestei tehnici rezidă în formarea 

abilităţilor de scriere personală, a unui stil individual de scriere, în dezvoltarea spiritului creativ al 

imaginaţiei. 

În aceste activităţi de stimulare a creativităţii, o condiţie esenţială este instaurarea unui 

climat favorabil, o relaţie profesor-elev bazată pe cooperare în procesul de predare-învăţare-

evaluare. Elevii trebuie astfel stimulaţi să formuleze întrebări pentru clarificarea propriilor idei, să-

şi exprime mereu punctul propriu de vedere. Un cadru didactic creativ îi îndeamnă pe copii să caute 

noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să admită idei, să perfecţioneze ideile altora şi 

să orienteze aceste idei în direcţii noi. Aşa va putea să realizeze, cu tact şi simţ de răspundere, 

transferul setului de valori proprii creativităţii de la profesor la elevi. 

Să învăţăm să fim mereu creativi, împreună cu elevii noştri, pe care să încercăm să-i 

înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă, să le punem în valoare cât mai mult 

potenţialul creativ. 
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JOCUL MUZICAL –  

FORMĂ DE ACTIVITATE A ŞCOLARULUI MIC 
 

Prof. înv. primar ALINA MARINESCU 

Şcoala cu clasele I-VIII “Anghel Saligny” Constanţa  

 

În structura activităţilor psihice jocul figurează ca formă de activitate cu dominantă în 

ontogeneza timpurie. Dezvoltarea psihologică a copilului nu se realizează de la sine, doar ca rezultat 

al desfăşurării forţelor înnăscute, ci copilul se dezvoltă şi prin el însuşi, recurgând, conform lui E. 

Claparède  la două instrumente fundamentale: jocul şi imitaţia. 

Alături de celelalte tipuri de jocuri cu bogate valenţe educative, jocul muzical este o 

activitate care produce satisfacţii şi plăceri, îi atrage şi îi interesează, prilejuind copiilor trăiri 

emoţionale din cele mai puternice, având o importanţă deosebită. Este frecvent folosit în educaţia 

muzicală, fiind atât o metodă, cât şi o formă de învăţământ. Reprezintă  o preocupare pentru 

pedagogii din domeniul muzical. 

Jocul muzical este definit ca o activitate fără formă fixă „care se organizează ca o activitate 

vie, având ca obiectiv o anumită sarcină didactică şi apelând la un material muzical divers."
21

  

Jocul muzical poate deveni joc didactic muzical dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 

   vizează un obiectiv de referinţă al educaţiei muzicale, îmbinând spontanul şi imaginarul 

specific acestei  vârste; 

   foloseşte un  conţinut muzical atractiv şi accesibil. 

Jocul didactic muzical contribuie la realizarea curriculum-ului şcolar şi este o formă de 

organizare liberă, care stimulează spiritul de iniţiativă, dezvoltă imaginaţia, creativitatea, 

deprinderile de muncă independentă, dar şi de echipă. El poate fi utilizat ca lecţie de sine stătătoare, 

dar şi ca moment al lecţiei.    

Potenţialităţile educative sunt mai mari la jocurile muzicale decât la celelalte tipuri de jocuri 

pentru că antrenează cerinţe muzicale de bază ca: dezvoltarea auzului muzical şi a vocii copiilor, 

dezvoltarea dragostei şi a interesului pentru muzică, dezvoltarea simţului ritmic. 

Mijlocul de bază pentru formarea deprinderilor de interpretare vocală rămâne jocul didactic 

muzical. Elementele de joc înlătură crisparea şi transformă cântatul într-o activitate vie, complexă şi 

deosebit de plăcută copiilor. 

Fiecare joc trebuie să parcurgă  anumite momente şi pentru reuşita jocului şi trezirea 

interesului elevilor se realizează următorii paşi: 

~ introducerea în joc se face prin anunţarea titlului prin formula introductivă „Hai să ne 

jucăm de-a...”; 

~ anunţarea obiectivelor urmărite; 
~ explicarea şi/ sau demonstrarea jocului, împărţirea rolurilor;  
~ alcătuirea scenarilor;  
~ stabilirea şi comunicarea  regulilor (instructajul) şi dacă e nevoie se face un exerciţiu 

pregătitor; 

~ după caz, se stabileşte conducătorul jocului; 
~ desfăşurarea jocului; 
~ încheierea jocului se realizează prin evaluarea, aprecierea, propuneri pentru îmbunătăţirea 

jocului. 

Cadrul didactic  urmăreşte evoluţia jocului, controlează modul în care elevii respectă 

regulile de joc, conducând indirect sau direct.  

Jocurile didactice muzicale pot fi axate pe cântece şi piese instrumentale, pe audiţii sau pe 

exerciţii. 

                                                           
21

 A., Ilea; M., Stoica; B., Petre- Muzica. Metodica pentru  cls. a XI-a, Şcoli Normale, E.D.P., Bucureşti, 1992, p. 45. 
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Jocurile muzicale-exerciţiu au rol pregătitor şi se desfăşoară la începutul activităţii. Ele 

înlocuiesc exerciţiul muzical pregătitor şi au scopul de a forma deprinderile elementare de 

percepere, recunoaştere şi redare a calităţilor sunetului muzical, formează copiilor tehnica vocală, 

prin emisia de sunete muzicale, de durata şi înălţimi diferite, vocea căpătând flexibilitate. 

Acest tip de activitate include exrerciţii de reglare a echilibrului inspiraţie-expiraţie, emisii 

exacte în expirarea a unor sunete ce respectă treptele muzicale, precum şi pronunţarea corectă a 

silabelor din text. Exerciţiile pregătesc copiii pentru învăţarea unui cântec care se bazează pe unele 

fragmente cu grad mai mare de dificultate, din punct de vedere al intonaţiei, ritmului sau al textului. 

Aceste jocuri muzicale sunt necesare şi organizarea lor trebuie să fie gradată şi sistematizată, să fie 

însoţită de procedee variate şi plăcute. 

 Titlul jocului: “La plimbare” 

 Obiective operaţionale:   

 să-şi dezvolte deprinderea de a păstra o poziţie corectă în timpul cântării, în vederea 
realizării respiraţiei costo-diafragmate; 

 să execute corect exerciţii vocale  intonând cântecul „La plimbare”; 

 să execute corect exerciţiile de dicţie în vederea intonării cântecului nou în grupuri şi în 
colectiv; 

Desfăşurare: 

Propunătorul 

 Se anunţă titlul jocului “La plimbare” şi scopul 

lui: formarea deprinderii de interpretare vocală prin 

însuşirea unei tehnici corecte; 

 Explicaţia şi demonstraţia jocului: 

1. Haideţi să mirosim o floare! 

   Se inspiră, iar pe expiraţie se rosteşte “Ce frumos 

miroase floarea!” 

2.  Pronunţăm în şoaptă versurile, la început rar, 

apoi din ce în ce mai repede: 

   Astăzi  la   plimbare,  

         Mirosim   o   floare   

         Floarea  cea  aleasă  

         S-o aduci  acasă.    

     3.   Intonăm cântecul “La plimbare” şi după două 

versuri melodice inspirăm şi expirăm. 

 Se execută jocul concomitent cu copiii. 

 Se urmăreşte desfăşurarea corectă. 

 Se evaluează execuţia. 

                         Elevii 

 Ascultă şi recepţionează cerinţele; 

 

 

 Observă, intuiesc şi înţeleg cerinţele; 

 

 

 

 Execută jocul, ajutaţi de propunător; 

 

 

 

 

 

 

 Reexecută jocul în grup şi 

individual; 

 

 Participă la evaluare. 

 

                                                                „La plimbare” 

 &==2=F==F==F==G=!==V==T=!=F==F==F==G=!==V==T=!==;=!==;!==;!                                                          

As-  tăzi  la   plim-     ba- re,     Mi- ro- sim   o         floa-  re    insp.  exp.  insp.exp. 

&=    =     = F =  =F==F==G=!==V==T=!=F==F==F==G=!=V==T=!==;=!==;!==;!  

Floa-rea  cea  a-      lea-   să    S-o    a-  duci  a-     ca-   să    insp.   exp.    insp.   exp. 

Jocul cu suport pe cântec presupune dinamizarea activităţii de cântare prin îmbogăţirea ei cu 

diferite mijloace şi procedee de interpretare. Orice cântec poate deveni joc. Această activitate de 

cântare poate fi dinamizată prin elemente ce pot fi: 

a) stabilite prin indicaţii de desfăşurare; 

b) stabilite prin indicaţii de regie: de exemplu „Ciocanele”, Drumul”; 

c) sugerate de melodie: de exemplu „Coroana”, „Câte unul pe cărare”; 

d) sugerate de ritm: de exemplu „Lanţul”, „Cântec de primăvară”; 
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e) sugerate de textul cântecului; 

Orice cântec poate deveni joc prin formularea unor sarcini, cum ar fi: 

 interpretarea cu solist, pe roluri, în dialog, pe grupe de copii; 

 marcarea timpilor prin utilizarea de instrumente muzicale, de bătăi din palme, de paşi de dans; 

 interpretarea cu acompaniament muzical; 

 executarea unor mişcări sugerate de text sau de mersul liniei melodice; 
 alternarea execuţiei cu audiţia interioară. 

Titlul jocului: “Ciocanul, coasa şi luntrea” 

  Obiective operaţionale:   

 să acompanieze corect, ritmic cu mişcări corporale cântecul “Ciocanul, coasa şi luntrea”; 

 să susţină corect acompaniamentul ritmic în alternanţă cu interpretarea vocală; 

 să alterneze corect interpretarea vocală cu interpretarea cu acompaniament ritmic realizat cu 

ajutorul instrumentelor muzicale; 

Desfăşurare: 

                                                       „ Ciocanul, coasa şi luntrea” 

          =&2=T===T==!=V===T==!==S===S==!=T===R==! 

                                Poc,    cio -   ca-   nul       greu    lo –   veş  -  te      

          =&==T===T==!=V===T==!==S===S==!=T===R==!  
                                Fie -  rul       as  -  pru-i    strâns în     cleş -   te 

          =&2=S===V==!=S===V===!==R===R==!==R===:=!. 
                                 Po -   ca,       po  -  ca,        poc,  poc,       poc! 

 

    2. Taie coasa, taie, taie,                                            3. Noi vâslim în luntrişoară 

       Arde soarele văpaie                                                  Pe sub sălcii parcă zboară 

       Şuşu, şuşu, şu, şu, şu!                                               Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai! 

 

Titlul jocului : “Concertul” 

  Obiective operaţionale:   

 să intoneze corect pe grupe, alternativ pe roluri cântecul “Concertul”; 

 să intoneze corect cu ison armonic cântecul; 

 să asocieze corect interpretarea vocală cu mişcări. 
 

 

 

 

 

Propunătorul 

 Se anunţă titlul jocului “Ciocanul, coasa şi luntrea” şi 

scopul lui: formarea deprinderii de interpretare vocală cu 

acompaniament ritmic; 

 Explicaţia şi demonstraţia jocului: 

1. Să cântăm cântecul “Ciocanul, coasa şi luntrea” de 2 ori, 

apoi doar prima strof, bătând uşor cu degetele în bancă! 

2.  Cântăm primul vers din a doua strofă şi al doilea vers îl 

intonăm cu bătaie din palme;  

 3. Intonăm primele două versuri din a treia strofă şi 

următoarele le cântaţi cu instrumental muzical;  

 Se execută jocul concomitent cu copiii. 

 Se urmăreşte desfăşurarea corectă a jocului. 

                         Elevii 

 Ascultă şi recepţionează 

cerinţele; 

 

 Observă, intuiesc şi înţeleg 

cerinţele 

 Execută cântecul în 

colectiv; 

 

 Execută jocul, ajutaţi de 

propunător; 

 Reexecută jocul în grup şi 

individual. 
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Desfăşurare: 

Propunătorul 

 Se anunţă titlul jocului “Concertul” şi scopul 

lui: formarea deprinderii de interpretare vocală în 

aranjament armonico-polifonic; 

 Explicaţia şi demonstraţia jocului: 

1. Să cântăm cântecul “Concertul” de 2 ori, apoi 

pe roluri: grupa povestitorilor şi grupa soliştilor! 

2.  Cântăm în două grupe. Grupa a doua  va  realiza 

isonul cu “zum”, “oac”, “cri”, sau “tri”;  

 3.  Cântaţi şi imitaţi instrumentele muzicale care 

apar în text;  

 Se aleg grupele; 

 Se execută jocul concomitent cu copiii. 

 Se urmăreşte desfăşurarea corectă a jocului. 

 Se evaluează execuţia. 

                         Elevii 

 Ascultă şi recepţionează 

cerinţele; 

 

 

 Observă, intuiesc şi înţeleg 

cerinţele 

 Execută cântecul în colectiv; 

 Propun solişti, recepţionează 

sarcinile; 

 Execută jocul, ajutaţi de 

propunător; 

 Reexecută jocul în grup şi 

individual; 

 Participă la evaluare. 

 

                                                    „Concertul” 

                                                 versuri şi muzica T. Constantinescu 

=&=2=D===E====V==!==G===G==V=!=I==F==I==H=!==W===V==! 

             Doi   sti-  cleţi       cân – tă – reţi Cân –tă din   vi  -     oa - ră 

  =&==D===E===V==!==G==G===V=!=I===F===G==H=!==Y===Y==! 

                          Lân – gă  tei          un  mier-loi    Cân-tă    la    chi  -   ta  - ră 

=&==I==I===Y=!=H==H==X=!==G==I===G===I=!==H===G===V==! 

       Zum, zum, zum, zum, zum, zum,   zum, zum, zum, zum,    zum,  zum,   zum. 

=&==G===G===W=!==F===F===V!==F===F===G==H=!=I===I==Y=! 

         Zum, zum, zum,    zum,   zum,   zum,       zum, zum, zum, zum,  zum,  zum, zum. 

 

2.  A venit şi-un scatiu                            3.  Greierul furios 

    Vrea solist să fie                                      Ce credeţi că face? 

    Dar pe lac un brotac                               A-nceput a cânta    

    Face gălăgie                                            Şi brotacul tace 

   Oac, oac, oac,oac (de 26 de ori)              Cri, cri, cri....(de 26 de ori) 

 

4.  Cânt-acum în concert 

     O solistă mare 

     A-nceput a cânta 

    O privighetoare. 

    Tri, tri, tri.... (de 26 de ori). 

 

Titlul jocului: “Podul mişcător” 

 Obiective operaţionale:   

 să interpreteze vocal corect cântecul “Podul mişcător” asociat cu mişcări sugerate de text; 

 să execute corect mişcările de dans sincronizate cu interpretarea vocală; 
Desfăşurare: 

Copiii care participă la joc trebuie să constituie un număr divizibil cu doi şi să  înceapă jocul 

mergând şi cântând în ritm de marş.  

~ La începutul strofei a doua, primul şi al doilea copil se aşază faţă în faţă, îşi prind mâinile 
drepte şi le ridică, formând un arc de pod.  
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~ Pe sub arcul de pod care s-a înălţat, păşeşte întregul şir de copii. 

~  După ce vor trece pe sub arcul de pod sau pe sub arcurile de pod construite până la ei, 

copiii vor ridica – doi câte doi – altele arcuri de pod.  

~ O dată cu trecerea ultimului copil pe sub pod, cei doi copii care au format primul arc de 

pod îşi desfac mâinile şi intră în rând – în ordinea de la începutul jocului – pentru a trece şi ei pe sub 

pod. 

~  În continuare, toate arcurile de pod se prăbuşesc în ordinea în care au fost ridicate, iar la 

capătul celălalt al podului se construiesc – pe rând – alte arcuri de pod. 

                Jocul se desfăşoară atâta timp cât vor copiii. 

                Încheierea jocului se face cu copii aşezaţi ăn rând, mergând şi cântând, ca la începutul 

jocului. Pentru aceasta, la începerea jocului, copilul din capul rândului începe să formeze acelaşi 

rând, cu care se sfârşeşte jocul.  

 

                                                             Podul mişcător 

Andante                                                                    Versurile şi muzica: Grigore Teodosiu 

    mf 

&=è=2==Y¹=====G==!==Z======¶=Y===!==Ç===È===!=====g==! 

           1.   Po -           dul       nos  -              tru              miş   -       că    -              tor 

&=è===Z=¹===G===!==Z======Y===!==Ç====É===!=======g===! 

               Îl          clă  -      dim           foar    -          te                u      -                  şor. 

&=è=(=F==O==O==O===!=G==I==Y=!==E==G===G==G==!==F==F==U=) 

                Bolţi şi stâlpi’năl -       ţăm  la  el,        Dar nici    u – nul          de   o – ţel. 

 

2. Ducem mâinile în sus 

Şi le ţinem cât mai strâns. 

Bolţile cad, rând pe rând, 

Şi-altele-nălţăm cântând. 

Prin intermediul audiţiilor muzicale, copiii sunt deprinşi să asculte piese muzicale, să le 

urmărească cu atenţie pentru a le înţelege şi  simţi frumuseţea. Evident, copiii ascultă muzică acasă, 

la radio, televizor, CD-uri, dar rămân sau nu cu anumite impresii artistice legate de piesele muzicale 

audiate. Audiţia muzicală îi familiarizează pe copii cu conţinutul sonor şi literar a1 piese1or 

muzicale, cu explicaţii referitoare la compozitor, atunci când se realizează într-un cadru organizat şi 

cu un climat favorabil ce creează un impact benefic asupra psihicului copiilor. În activitatea de 

audiţie se pot organiza jocuri muzicale pentru activizarea elevilor („Recunoaşteţi instrumentul?”, 

„Mişcaţi-vă după cum vă sugerează muzica” etc.) Jocurile muzicale axate pe audiţie se desfăşoară 

sub forma unei ghicitori, deoarece facilitează recunoaşterea auditivă a timbrului, nuanţei, tempo-

ului etc. 

 

 

Bibliografie: 

1. Aldea, Georgeta - Didactica educaţiei muzicale în învăţământ primar, E.D.P., Bucureşti, 2005, 

p.40-41. 

2. Ilea, A. - Muzica. Metodica pentru  cls. a XI-a, Şcoli Normale, E.D.P., Bucureşti, 1992, p.45,53-

59,62-64. 
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MIJLOACE DE EVIDENŢIERE ŞI STIMULARE A CAPACITĂŢII 

CREATOARE   

ÎN ÎNVĂŢAREA MATEMATICII. 

JOCUL  DIDACTIC  ŞI METODELE ACTIVE 
 

Prof. NYHAL BOŞNAC 

Şcoala “Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

“Munca şcoalară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin 

decât muncă. Este o punte dintre joc şi muncă.” 

 

Dacă în şcoala tradiţională informaţionalul, transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor 

reprezentau esenţa activităţii instructiv-educative, astăzi învăţarea tinde să devină anticipativă şi nu 

mai este posibilă fără o implicare şi o paticipare directă a elevului. 

Utilizând jocul în procesul de predare–învăţare, îmbinând utilul cu plăcutul, activitatea 

didactică devine mai atractivă şi se pliază pe trebuinţele copilului. În învăţământul primar, jocul 

didactic se poate organiza cu succes la toate disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei. 

Obiectivele sunt: dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi; fixarea şi consolidarea acestora; 

verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevilor. Elementele ludice stimulează creativitatea 

copiilor, libertatea de gândire şi acţiune, dezvoltă iniţiativa, curajul, voinţa, perseverenţa, 

combativitatea, corectitudinea, disciplina, spiritul de cooperare, comportamentul civilizat. 

Cercetările recente comută tot mai activ accentul de pe factorii intelectuali pe cei 

motivaţionali şi afectivi, iar jocul este instrumentul cel mai eficient, prin integrarea afectiv-

emoţională a participanţilor. Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să includă elemente 

ludice: explorarea, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea. 

Jocul a fost inclus în rândul mijloacelor de educaţie indirectă. Prin intermediul acestuia 

elevul poate învăţa activ şi cu plăcere. El nu mai este spectator, ci actor, ia parte la acţiune, emite 

judecăţi ce-i pun la încercare iscusinţa, priceperea, fantezia, iniţiativa, îndrăzneala, dar şi prudenţa. 

În iearhia metodelor active din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte locul cu 

maximă eficienţă, acesta fiind o punte de legătură între joc – ca tip de activitate dominantă în care 

este integrat copilul în grădiniţă - şi activitatea specifică şcolii – învăţătura. 

Odată cu coborârea vârstei de şcolarizare, între activitatea didactică din clasa întâi şi  cea a 

învăţământului preşcolar, rămân diferenţe care mai menţin un prag între cele două trepte de 

învăţământ. 

La clasele eterogene din punctul de vedere al vârstei (clasele I şi aII-a), trebuie respectat 

nepărat principiul alternării tipurilor de creativitate. Aceasta presupune asigurarea unui echilibru 

între activităţile de concentrare pe sarcini instructive şi cele de relaxare. Aici jocul are un rol 

important pentru că, jucându-se, copilul învaţă, comunică, respectă reguli, face faţă unor situaţii 

conflictuale. 

Jocul didactic, ridicat la rang de principiu mai ales pentru clasele I şi a II-a, răspunde cu 

prisosinţă particularităţilor de vârstă şi individuale ale şcolarului mic şi are menirea de a-i antrena 

pe toţi elevii clasei în  activitatea de învăţare, stimulându-le interesul şi curiozitatea, cultivându-le 

încrederea în capacitatea lor, siguranţa în răspunsuri, deblocâdu-le potenţialul creator. 

Învăţarea  prin joc va rămâne o componentă a învăţământul  primar din mai multe motive: 

- respectă particularităţile de vârstă ale elevilor; 

- conţine elemente  distractive, relaxante; 

- uşurează  însuşirea şi consolidarea cunoştinţelor; 

- pune în valoare capacităţile creatoare; 

- înlesneşte participarea activă la însuşirea cunoştinţelor. 
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 Orice joc didactic are un conţinut şi o structură  bine organizate, subordonate 

particularităţilor de vârstă şi  sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli, în anumite 

momente ale lecţiei, sub îndrumarea şi supravegherea  cadrelor  didactice. 

 Pentru  a stabili unele sarcini didactice, învăţătorul ar trebui  să aibă permanent  în atenţie 

conţinutul şi structura jocului. 

 Scopul jocului este acela de a-l înarma pe elev cu un aparat  de gândire  logică, suplă, 

polivalentă, care să-i permită să se orienteze în problemele realităţii înconjurătoare, să exprime 

judecăţi şi raţionamente variate într-un limbaj simplu. 

 Ţinând cont de sarcinile şi scopul propus, jocurile didactice matematice se pot clasifica: 

a) După momentul folosirii în cadrul lecţiei ca formă de bază  a procesului de învăţământ: 

 jocuri în completarea lecţiei; 

 jocuri ca lecţie completă. 

b) După conţinutul capitolelor sau în  cazul anilor de studiu: 

 jocuri  specifice unei clase (ani de studiu). 

 În cadrul  acestor jocuri  se  stabilesc următoarele sarcini: 

 învăţătorul nu mai predă cunoştinţe, ci provoacă anumite probleme sau situaţii, calea spre 

rezolvare fiind descoperită de elevi; 

 elevii îşi confruntă părerile, caută singuri soluţii, învaţă din propriile greşeli; 

 nu le mai impunem un sistem de lucru, ci caută singuri procedeul potrivit; 

 jocurile se organizează cu toată clasa, pe echipe sau individual; 

 Jocurile matematice se pot  clasifica: 

-jocuri logico-matematice; 

-jocuri legate de operaţii cu numere naturale. 

  Dintre jocurile care vizează şirul numerelor naturale pe care le folosesc la ora de 

matematică, pot fi enumerate: “Ce numere lipsesc?”, “Caută vecinii”, “Numără mai departe”, 

“Ghiceşte numărul”. 

 Pentru consolidarea deprinderilor  de calcul  folosesc o serie de jocuri ca: 

 1.”Cine socoteşte mai repede?” 

 2.”Cine urcă scara mai repede?“ 

 3.”Pătrate magice” 

 4.”Găsiţi perechi de termeni a  căror  sumă este 56“ 

Metoda jocului are o răspândire largă şi poate fi folosită  în toate domeniile. Astfel, pornit de 

la ideea  lui Grigore Moisil, care spunea: “Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de 

maşinile de maşinile de calcul. Matematicii îi aparţin fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au 

un caracter uman şi nu pot fi făcute decât de oameni." În acest scop am  încercat folosirea  mai 

multor metode interactive de grup şi am utilizat jocul matematic. Astfel, în clasa a III-a am observat 

că elevilor  nu le este la îndemână utilizarea terminologiei în cadrul înmulţirii sau împărţirii. 

Am aplicat METODA CIORCHINELUI  

Într-o lecţie de consolidare a înmulţirii am avut desenat pe tablă un ciorchine. Pe frunza 

acestuia exista scris cuvântul înmulţire. Elevii erau împărţiţi în cinci grupe de lucru. La fiecare 

grupă am împărţit mai mute cartonaşe cu următoarele cuvinte cuvinte şi expresii: sumă, operaţie de 

gradul 2, termeni, diferenţă, descăzut, produs, cu atât mai mare, factori, scăzători, adunare repetată, 

triplu, dublu, cu atât mai puţin, ori, de atâtea ori mai mare. 

Fiecare grupă a avut planşe cu ciorchinele respectiv. Am cerut grupelor să caute acele 

cuvinte care au legătură cu înmulţirea. Elevii s-au sfătuit şi după ce şi-au completat propriul 

ciorchine, şi-au desemnat un reprezentant care să completeze cel puţin un cuvânt la tablă, astfel: 
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Într-o altă oră, la împărţire, elevii au avut de ales din cartonaşele de pe bancă şi au ieşit la 

stelaj, unde au completat “ciorchinele”cu terminologia împărţirii. 

METODA CUBULUI – am confecţionat pentru fiecare echipă câte un cub de culoare 

diferită, fiecare cuoare reprezentând sarcini diferite: DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, 

ASOCIAZĂ, ARGUMENTEAZĂ, APLICĂ şi am încercat împărţiţi pe grupe corespunzătoare 

fiecărei sarcini, rezolvarea unei probleme. 

Rezolvarea de probleme şi în mod deosebit compunerea de probleme matematice prezintă o 

importanţă deosebită pentru dezvoltarea  flexibilităţii gândirii de tip divergent la elevii din ciclul 

primar. 

Originalitatea este o trăsătură a flexibilităţii ca urmare a caracterului inedit al răspunsurilor 

şi soluţiilor. 

O mare importanţă în rezolvarea  problemelor este înţelegerea structurii problemei şi a  

logicii rezolvării ei. Elevul trebuie să cuprindă în sfera gândirii sale întregul “film” al desfăşurării 

raţionamentului şi să-l reţină drept element esenţial, pe care apoi să-l generalizeze la întreaga 

categorie de probleme. 

Pentru a ajunge însă la generalizarea raţionamentului comun unei categorii de probleme, 

elevii trebuie să-şi formeze capacităţile de a analiza şi a înţelege datele problemei şi a înţelege 

datele problemei şi de a orienta logic şirul de  judecăţi către întrebarea  problemei. 

Esenţializarea rezolvării problemelor într-un exerciţiu cu datele numerice ale acesteia, apoi 

cu simboluri reprezintă modalităţi de exersare a gândirii în generalizarea algoritmului de rezolvare a 

problemelor. 

Elaborarea unei probleme cu text pe baza unor scheme grafice reprezintă un efort de analiză 

şi sinteză logică a situaţiei date în problema initială. Desenele ilustrează conţinutul problemelor , ce 

le fac accesibile, clarificând logica relaţiei dintre date şi dirijează elevul  într-un raţionament 

matematic complex. 

Pe învăţător trebuie să-l preocupe supleţea soluţiei găsite în rezolvarea unor probleme, 

măsura în care acestea produc elevilor o stare de surpriză, o trăire în plan afectiv,  stimulându-le 

dorinţa şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi de rezolvare. 

Atmosfera clasei trebuie să-i elibereze pe copii de tensiuni, permisivitatea favorizând 

comunicarea liberă, asfel încât elevii cu tendinţe spre pasivitate,neobişnuiţi cu  efortul intelectual, să 

intre treptat în procesul muncii intelectuale, prin dorinţa de autoafirmare. 
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Învăţătorul trebuie să-i încurajeze pe cei timizi, mai reţinuţi, să atragă atenţia asupra 

superficialităţii, îndemnându-i la mai mult efort, la mai multă străduinţă, să încerce să evite apariţia  

unor factori de blocaj în actul învăţării. 

BRAINSTORMINGUL este una dintre metodele creative de grup. Am aplicat-o în cadrul 

unor ore de matematică la clasa a III-a, subiectul fiind: “Compunerea de probleme cu operaţiile 

învăţate”. Cum am procedat? 

Am împărţit colectivul de elevi în 6 grupuri neomogene, a câte 4 elevi (dat fiind  faptul că 

elevii stau câte doi în bancă), asigurând o ambianţă stimulativă. 

Există reguli fundamentale ce trebuie respectate:nu este voie să critici părerile, ideile 

celorlalţi elevi, întrucât criticismul inhibă creativitatea copilului; asigurarea unei mari libertăţi de 

gândire, ce va determina o stare stimulativă; membrii grupului să emită cât mai multe soluţii, idei. 

Moderatorul, care este învăţătorul, nu trebuie să-şi impună cu orice preţ propriile păreri. 

Fiecare echipă îşi alege un secretar care va nota raţionamentul de rezolvare a problemei. Se 

lucrează în echipă, toţi participă, cooperează, colaborează. 

Folosind schemele, compun probleme. 

În rezolvarea problemelor,gândirea elevilor este mereu confruntată cu o necunoscută. Pentru 

descoperirea ei, elevii emit ipoteze, întreprind diverse căutări, presupuneri, stabilesc diferite relaţii, 

fac combinaţii pentru a găsi drumul spre descoperirea necunoscutei. Pe măsură ce ei pătrund în 

miezul problemei, necunoscuta se lasă descoperită. 

 

Grupul I Grupul al II-a 

 

  

     

 total? 

      

 Total? 

 

 Grupul a III-a                                               Grupa a IV-a 

 843 

            ____________                                ____________________ 

 28              total? 

                                       10                           ______________............      

            ____________...... 

Total=70 

 

 Grupul a V-a                                             Grupa a VI-a 

 

     

 total? 

     

    

 18 

 O altă metodă de dezvoltare a flexibilităţii gândirii, ce stimulează curajul, creativitatea, 

inventivitatea este Metoda “Philips 6/6”. 

 Am împărţit clasa în grupuri de câte 6 elevi. Ei vor rezolva problemele în 6 minute.                        

Animatorul (învăţătorul) urmăreşte ca grupurile să fie cât mai eterogene. Fiecare grup îşi alege un 

conducător (reprezentant) care să prezinte elevilor soluţia corectă a problemei întregii clase. După 

expirarea celor 6 minute, fiecare grup îşi prezintă soluţiile (prin reprezentantul grupului), scrise pe 

fişa de lucru. 
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 Avantajul acestei metode constă în aceea că toţi membrii grupului sunt activi, fiecare având 

posibilitatea sa-şi pună în evidenţă propriul raţionament, soluţiile reprezentând rodul gândirii 

obiective. 

Echipa I  

Compune o problemă care se rezolvă prin: 

 o adunare şi o scădere 

756 +39 – 145 = 

Echipa   a II -a  

 o adunare şi o înmulţire 

43+ 12 × 4 = 

Echipa   a III -a  

 o adunare şi o împărţire 

39 +81 : 9 = 

Important este ca elevul să descopere raţionamentul problemei, să construiască ipoteze, să 

caute soluţii şi să le verifice. 

Prin rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică elevii îşi formează deprinderi 

eficiente de muncă intelectuală, care vor influenţa studiul altor discipline de învăţământ, generând 

la elevi un simţ al realităţii de tip matematic. 

Cooperarea/ colaborarea în planul interacţiunii elev-elev, elev-elevi determină creşterea 

încrederii în forţele proprii, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă, diminuând anxietatea şi 

facilitând succesul şcolar. 

Această formă de activitate ce implică utilizarea metodelor activ creative se poate organiza 

cu succes la toate disciplinele şcolare, în orice etapă a lecţiei, ca activitate de sine stătătoare, 

urmărindu-se fie dobândirea noilor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, fie fixarea şi consolidarea 

acestora, fie aprecierea nivelului de pregătire a elevilor. 

Prin joc elevul depune efort personal, manifestă independenţă în acţiune, gândire şi 

exprimare, se bucură şi manifestă interes susţinut pentru cunoaştere. 

Având în vedere coborârea vârstei de şcolarizare, jocul matematic trebuie folosit oră de oră 

mai ales la clasele I şi a II-a, deoarece acesta are capacitatea de a antrena toţi elevii clasei, acţionând 

favorabil şi asupra elevilor care întâmpină greutăţi în însuşirea cunoştinţelor. 

Se poate afirma că din punct de vedere psihologic, jocul didactic poate servi creativităţii 

elevilor claselor I-IV. 
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MODALITĂŢI DE ABORDARE INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ  

A PROBLEMELOR DE ALIMENTAŢIE RAŢIONALĂ  

PRIN ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 

Prof. înv. primar RADU NICOLETA 

Liceul Teoretic,,Mihail Kogălniceanu” Mihail Kogălniceanu, Constanţa 

 

Una dintre caracteristicile societăţii contemporane este consumul. Acesta este promovat prin 

canalele de comunicare în masă prin strategii de marketing foarte bine elaborate, chiar dacă 

produsele prezentate în reclame foarte atractive nu sunt sănătoase. Corelat cu faptul că din ce în ce 

mai puţini copii şi tineri defăşoară activităţi fizice, se impune găsirea unor alternative de petrecere a 

timpului liber într-un mod plăcut, activ şi sănătos. 

Factorii stilului de viaţă sunt din multe privinţe factorii cei mai influenţi asupra sănătăţii pe 

ansamblu. Stilul de viaţă include seturi de conduită ce afectează în mod diferit viaţa unei persoane. 

Componentele stilului de viaţă sunt stilul de lucru, stilul de recreere, stilul de distracţie, stilul de 

comunicare, stilul de relaţionare, stilul de cunoaştere, stilul de consum, stilul de alimentaţie şi stilul 

de ecologie.Deşi stilul de viaţă este complex, totuşi acesta se situează sub controlul personal şi este 

dictat de capacitatea de a alege în mod amplu fapt care poate fi un beneficiu asupra vieţii şi sănătăţii 

persoanei. 

Alimentaţia este un aspect important în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. Alimentaţia 

raţională este consumul de alimente dirijat, după reguli, norme dinainte stabilite, care influenţează 

menţinerea sănătăţii. Unele studii relevă importanţa deosebită pe care o are alimentaţia sănătoasă în 

cazul copilului hiperactiv. Este recomandabilă evitarea exceselor atât în privinţa dulciurilor, 

sucurilor, produselor fast-food, cât şi a alimentelor cu un conţinut semnificativ de coloranţi şi 

aditivi. 

 Alimentaţia raţională reprezintă alimentaţia organizată în sensul echilibrării consumului în 

raport de trebuinţele nutritive ale organismului. Alimentaţia raţională condiţionează astfel 

dezvoltarea normală, multilaterală şi armonioasă a organismului şi desfăşurarea în bune condiţii a 

funcţiilor tuturor organelor.  

Alimentaţia raţională presupune pe lângă satisfacerea nevoilor integrale ale trebuinţelor 

nutritive şi asigurarea unor produse alimentare. Factorii nutritivi reprezintă componentele de bază 

din care sunt alcătuite alimentele. Aceşti factori nutritivi sunt proteinele, lipidele, glucidele, sărurile 

minerale, apa şi vitaminele. 

Alimentaţia echilibrată este foarte importantă pentru şcolari, deoarece asigură aportul 

energetic şi nutritiv necesar unei dezvoltări continue. Pentru copiii şcolari se recomanda 3 mese 

principale şi 2 gustări pe zi. Principalele elemente de interes în privinţa alimentaţiei şcolarului sunt 

menţinerea varietăţii alimentelor, păstrarea unei greutăţi sănătoase, echilibrând aportul cu consumul 

energetic, eliminarea pe cât posibil a grăsimilor şi a colesterolului din dietă şi asigurarea 

consumului de fructe, legume şi cereale integrale. Respectarea acestor indicaţii asigură o viaţă 

adultă sănătoasă.Este deosebit de important să se asigure copiilor de vârstă şcolară o alimentaţie 

suficientă caloric şi echilibrată în factori nutritivi şi din motivul că viaţa în colectivitate presupune 

riscuri mai mari de îmbolnăvire. Din acelaşi motiv se va urmări ca şcolarul să-şi însuşească regulile 

de igienă. 

Este bine ca şcolarul să ia masa împreună cu ceilalţi membri ai familiei. Cu această ocazie 

va fi deprins cu o serie de reguli de comportare civilizată la masă, care fac parte din educaţia 

obligatorie a fiecarui individ şi care numai astfel se vor imprima în comportamentul copilului pentru 

tot restul vieţii (spălatul pe mâini obligatoriu înainte de masă, spălatul pe dinţi după fiecare masă, 

mestecarea suficientă a alimentelor pentru a uşura munca celorlalte segmente ale tubului digestiv). 

De aceea adulţii nu trebuie să se poarte în aşa fel încât să constituie exemple negative. Nu i se va 

face copilului observaţie, nu va fi mustrat în timp ce stă la masă, pentru că aceasta scade reflexele 

secretării şi poate determina tulburări digestive la unii copii. 



240 
 

Modul incorect al alimentaţiei constituie una din cauzele principale ale apariţiei bolilor, 

generând o serie de tulburări sau modificări mai grave în normala funcţionare a organismului, în 

special al copiilor. O hrană săracă în produse lactate poate duce la apariţia şi întreţinerea 

rahitismului, anemiile, hipotiroidia, distrofia proteică. Lipsa fluorului duce la apariţia cariilor 

dentare. Lipsa legumelor şi fructelor provoacă avitaminoze. Consumul ce depăşeşte nevoile reale 

ale organismului duce la apariţia obezităţii, diabetului ( produse zaharoase), gutei, aterosclerozei. 

Elevii trebuie să conştientizeze faptul că aceste efecte negative nu apar când alimentaţia este 

raţională şi când fiecare om consumă o raţie alimentară corespunzătoare nevoilor organismului în 

raport cu vârsta, cu sexul, cu starea fiziologică, cu condiţiile de muncă şi de mediu. Hrana mai 

complexă, necesară şi suficientă din punct de vedere calitativ şi cantitativ, oferă indiciile unei 

dezvoltări fizice şi intelectuale mai bune. 

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ,  predarea – învăţarea interdisciplinară 

constituie o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ 

contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii 

gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică; corelarea cunoştinţelor fixează şi 

sistematizează mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită. 

 Posibilităţile de corelare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt 

nelimitate. Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare 

a eficienţei lecţiilor. Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecţii, 

care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului instructiv – 

educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

 Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 

creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

sentimentelor, să lucreze în echipă, individual. 

  Obiectivele cadru din programa clasei a III-a evidenţiază un prim punct comun al 

disciplinelor şcolare şi anume dezvoltarea capacităţii de comunicare, de colaborare în realizarea 

unor produse. Acest obiectiv este formulat pentru fiecare disciplină: Limba şi literatura română: 

dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; Matematică: formarea capacităţii de a comunica 

utilizând limbajul matematic; Ştiinţe: înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi 

concepte specifice ştiinţelor naturii; Educaţie civică: dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini 

favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în cadrul grupului; Educaţie muzicală: 

dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului muzical; Abilităţi practice: dezvoltarea capacităţii 

de cooperare în scopul realizării unui produs; Educaţie fizică: dezvoltarea spiritului de echipă, a 

colaborării, în funcţie de reguli acceptate. 

Obiectivele de referinţă, activităţile de învăţare şi conţinuturile învăţării permit abordarea 

interdisciplinară.Un conţinut şcolar structurat  interdisciplinar, adecvat realităţii descrise asigură o 

percepere unitară, coerentă fenomenelor. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor învăţării pe 

tema  Alimentaţia raţională – invită la căutări şi conexiuni între diferitele domenii de cunoaştere. 

 

Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor învăţării 

Tema  Alimentaţia raţională 

 

Disciplina Conţinuturi care asigură 

conexiunea interdisciplinară 

Activităţi de învăţare 

Limba şi 

literatura 

română 

Povestiri, proverbe, ghicitori 

 

-exerciţii de rostire  fluentă şi corectă a unor 

mesaje ; 

-exerciţii de dialog; 

-jocuri de rol. 

Matematică Instrumente şi unităţi de măsurat 

capacitatea (litrul), masa 

corpurilor (kilogramul)  

-utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de 

măsură pentru efectuarea unor măsurători; 

-exerciţii de comparare a unor cantităţi. 
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Ştiinţe 

 

 

 

Caracteristici ale corpurilor cu 

viaţă – Menţinerea sănătăţii 

-precizarea alimentelor indispensabile unei 

diete echilibrate din lista dată; 

-identificarea alimentelor consumate la micul 

dejun; 

-joc de rol.  

Educaţie 

plastică 

Compoziţia echilibrată a 

spaţiului plastic 

-realizarea unui afiş – Mâncăm sănătos 

Educaţie 

muzicală 

Cântarea vocală şi instrumentală 

La moară după George Breazul 

-interpretare vocală de cântece 

-discuţii în grup 

Educaţie 

fizică 

Dezvoltarea fizică armonioasă 

Actul respirator în efort 

-executarea unor mişcări simple pe muzică  

Educaţie 

tehnologică 

Activităţi cu materiale sintetice 

 

Activităţi gospodăreşti 

-realizarea unor colaj cu imagini prin care să 

prezinte modalităţi de menţinere a stării de 

sănătate; 

- activitate practică – prepararea salatei de 

fructe. 

 

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 

implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 

asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 

facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinşelor dobândite. 

Corelarea cunoştinţelor de la diferitele discipline de învăţământ contribuie la realizarea 

educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacităţii de a aplica 

cunoştinţele dobândite în practică. Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează cunoştinţele 

acumulate de elevi. 

Abordarea transdisciplinară presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea 

pe probleme ale vieţii reale (identificare de soluţii, rezolvarea de probleme ale vieţii reale în scopul 

dezvoltării competenţelor pentru viaţă). Disciplinele de învăţământ furnizează situaţii de învăţare. 

Activităţile de învăţare se desfăşoară grupal sau în perechi, se încurajează cooperarea, se valorifică 

tipul dominant de inteligenţă al fiecărui elev, experienţa de viaţă a fiecăruia.  

 O problemă  importantă a vieţii reale este abordată prin intermediul întrepătrunderii dintre 

discipline. În această situaţie are loc o fuziune a acestor discipline pe fondul unei unificări 

conceptuale şi axiomatice, ce poate conduce la naşterea unor discipline noi. 

,,Educaţia pentru sănătate” la nivelul şcolii reprezintă una dintre principalele căi de 

promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a 

atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil sănătos. 

,,Educaţia pentru sănătate” ca disciplină opţională urmăreşte promovarea cunoştinţelor 

corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile 

unui comportament responsabil şi sănătos. Disciplina opţională ,,Educaţie pentru sănătate” cu 

abordare transdisciplinară vine în sprijinul micului şcolar să-l ajute în efortul de adaptare şi 

integrare, să-i ofere instrumente de lucru cu ajutorul cărora să poată răspunde cerinţelor şcolii, 

familiei, societăţii, să-i ofere cadrul unde să poată exprima un punct de vedere şi să afle răspunsul la 

întrebările ce-l frământă. 

Încă din clasa I la disciplina, Educaţie pentru sănătate”, subiectele abordate privind Igiena 

alimentaţiei au ca scop promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevilor, educaţia elevilor pentru un 

stil de viaţă sănătos, prevenirea comportamentelor alimentare cu risc pentru sănătate, diminuarea 

numărului de îmbolnăviri cauzate de o alimentaţie necorespunzătoare. Lecţiile se desfăşoară  

atractiv, sub formă de jocuri, contribuind la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune a 

elevilor, la manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate, la manifestarea 

curiozităţii ştiinţifice. 
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Elevii grupaţi în echipe realizează sarcinile de pe fişele de lucru care pot conţine anumite 

reguli de alimentaţie sănătoasă: ,,Consumă multe legume şi fructe!”, ,, Spală fructele şi legumele 

înaite de a le consuma”, ,, Spală-te pe dinţi după masă!”, ,,Citeşte termenul de valabilitate al 

produselor!”. 

Jocul ,,Alimentul preferat” oferă elevilor posibilitatea  de a completa tabelul de pe planşă 

prin bifarea cu X în dreptul alimentului preferat. Profesorul observă alimentele din topul 

preferinţelor şi iniţiază discuţii evidenţiind importanţa consumului de legume şi fructe proaspete, 

subliniază importanţa lactatelor şi proteinelor conţinute de carne în  alimentaţia copiilor. 

Jocul de rol ,,La magazin” antrenează elevii, aceştia fiind vînzători/cumpărători – 

cumpărătorii citesc termenele de valabilitate ale produselor cumpărate. Se atrage atenţia asupra 

alimentelor perisabile(conserve, ouă, peşte, carne). 

Alte jocuri au ca scop identificarea alimentelor potrivite (imagini) pentru cele trei mese 

principale: micul dejun, prânzul, cina; identificarea băuturilor sănătoase; gruparea alimentelor în 

mai multe categorii; întocmirea unei fişe de lucru ,, Meniul zilei”. 

Completarea rebusurilor pe teme de alimentaţie sănătoasă (exemplu: în urma completării 

rebusului pe bază de imagini, elevii află ce conţin fructele şi legumele – vitamine). 

Portofoliul – ,,Tipuri de alimente” care să conţină informaţii şi imagini selectate de elevi. 

Desenele, reclamele, afişele pe teme de alimentaţie sănătoasă sunt atractive pentru elevi, 

contribuind la îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, ascultare, cooperare şi autocontrol. 

Parteneriatul activ şi real şcoală-părinte-elev se impune ca o necesitate stringentă şi 

obiectivă. Potenţialului formator al familiei şi şcolii să fie valorificat în formarea tinerei generaţii 

prin implicarea efectivă a părinţilor în cât mai multe proiecte educative, precum şi a altor instituţii 

abilitate şi responsabile de starea de sănătate a elevilor.Implementarea unor activităţi de informare 

şi formare în domediul alimentaţiei sănătoase a familiei prin organizarea de ateliere de lucru bazate 

pe utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi dezvoltare a gândirii critice, studii de caz, 

activităţi practice demonstrative la care participă elevi, părinţi, medici de familie, medici 

stomatologi, asistente medicale, farmacişti.  

Manifestarea elevilor ca subiect activ în propria formare şi partener real în procesul educativ 

sporeşte rolul şi importanţa activităţilor educative nonformale. În sfera acestor activităţi, cele ce 

vizează formarea, exersarea şi dezvoltarea unor comportamente alimentare corecte şi sănătoase în 

familie au o contribuţie semnificativă în realizarea idealului educaţional, ideal vizat prin întreaga 

legislaţie naţională şi europeană comunitară în domeniul educaţiei. 

Activităţile extracurriculare au o deosebită influenţă formativă, în cadrul cărora copiii se 

confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra 

obiectelor şi fenomenelor din mediul înconjurător. 

În cadrul activităţilor extracurriculare, profesorul nu mai îndeplineşte rolul dirijorului de la 

catedră, ci de partener al şcolarilor, al familiilor acestora, grupul astfel constituit interacţionând în 

plan intern în sensul dezvoltării unor competenţe intelectuale şi de comportament, dar şi în plan 

extern, facilitând răspunsul pozitiv la educaţia din comunitate. 

Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, 

manifestări punctuale, aplicaţii tematice, concursuri, vizite etc., oferă posibilitatea abordărilor 

interdisciplinare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră 

integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. Activitatea extracurriculară poate fi o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă dacă se asigură conţinuturi şi forme de desfăşurare atractive. 

Proiectul reprezintă o modalitate de concretizare a acestui tip de educaţie. Proiectul 

,,Alimentaţia raţională” are ca obiectiv informarea elevilor şi părinţilor asupra nevoilor alimentare 

ale copilului şi necesarul recomandat. Elevii, părinţii, cadrele medicale sunt antrenate în activităţi de 

informare şi formare în domeniul alimentaţiei raţionale (Alimentele şi sănătatea -întâlniri cu medici, 

Sănătatea –cea mai de preţ bogăţie –concurs, Prepararea alimentelor – vizite la brutărie, fabrica de 

lactate; demonstraţii practice la restaurant). Rezultatele activităţilor se pot concretiza în realizarea 

de chestionare, afişe, panouri cu fotografii. 
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Activitatăţile curriculare şi extracurriculare reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştintelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. Prin formele sale specifice dezvoltă gândirea critică şi îi stimulează să se implice în 

actul decizional, le formează şi le dezvoltă capacităţile intelectuale, disponibilităţile afective, 

abilităţile practice, în vederea afirmării talentelor şi aptitudinilor. 
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Învăţământul diferenţiat şi individualizat, potrivit cu forţele 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-învăţare-evaluare, este o 

acţiune pedagogică ce are loc în condiţiile învăţământului organizat pe colectivităţi şcolare şi constă 

în măsuri care urmăresc să adapteze educaţia la posibilităţile intelectuale ale fiecărui copil. Ea se 

realizează cu ajutorul unui conţinut instructiv-educativ diferenţiat şi al unor tehnici didactice 

variate, adaptabile fiecărui copil, într-o ambianţă şcolară organizată pe colectivităţi; este necesară în 

condiţiile instrucţiei pe colectivităţi (grupe/clase) deoarece nu toţi elevii reuşesc să facă faţă 

exigenţelor conţinutului învăţământului actual. 

În lucrarea „Tehnologia instruirii”, autoarea Olga Oprea consideră că instruirea 

individualizată se aplică în sistemele şcolare şi preşcolare contemporane în următoarele situaţii:  

a) cu scop „terapeutic” pentru recuperarea elevilor care prezintă forme de întârziere în 

dezvoltarea intelectuală, fără să fie înapoiaţi mintal;  

b) pentru prevenirea şi recuperarea retardării şcolare, cauzată de motive de ordin pedagogic; 

c) pentru a oferi un supliment de instrucţie elevilor supradotaţi şi celor care posedă 

aptitudini speciale pentru anumite discipline. 

Diferenţierea în educaţie înseamnă „a organiza interacţiunile şi activităţile în aşa fel încât 

fiecare copil să fie constant sau cât mai frecvent confruntat cu situaţiile didactice cele mai fecunde 

pentru el” (P. Perrnenoud, 1995). Într-o asemenea perspectivă trebuie abordată şi înţeleasă 

problematica diferenţierii şi individualizării educaţiei în şcoală.  

Problema instruirii în învăţămîntul primar se impune ca o necesitate din noul curriculum 

naţional, din care reţinem că dezideratul şcolii este ,,o şcoală pentru fiecare” . 

Un interes crescut prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele de 

diferenţiere şi individualizare sau de personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în 
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psihologia umanistă modernă, în teoriile individualizatoare şi personalizatoare 

Învăţarea diferenţiată are ca scop eliminarea unor lacune din cunoştinţele şi deprinderile 

însuşite de copii, atingerea performanţelor minimale acceptate iar rolul cel mai important în acest 

tip de învăţare îl are îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor acelor copii capabili de performanţe 

superioare. Descoperirea copiilor capabili de performanţe trebuie să constituie o prioritate în 

activitatea învăţătorilor, deoarece aceştia vor fi potenţiali olimpici, oameni de ştiinţă etc. Se pot 

numi copii supradotaţi doar acei copiii care dovedesc capacităţi superioare vârstei lor, iar talentaţi 

sunt acei copii care dovedesc calităţi deosebite în anumite domenii precis definite, acestea apar 

evidente în urma aplicării şi interpretării rezultatelor unor probe de evaluare iniţială. Pentru munca 

diferenţiată, doar învăţătorul este cel care planifică şi asigură activităţi care sunt potrivite fiecărui 

copil, dându-i posibilitatea să reflecte, bineînţeles că într-o măsură oarecare, în privinţa procesului 

de învăţare, sprijinindu-l şi încurajându-l.   

Am orientat activitatea de diferenţiere spre acele aspecte care influenţează randamentul 

şcolar. Orice activitate de diferenţiere a instruirii am pornit-o întotdeauna, de la sesizarea 

trăsăturilor, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi manifestate pe mai multe planuri. Aceste trăsături 

îi diferenţiază pe copii reprezentând operaţia iniţială, premisă a oricărei acţiuni de tratare 

diferenţiată, astfel ştiut cum să-mi orientez intervenţia, adaptând-o în raport cu trebuinţele 

fiecăruia, dar şi pentru dezvoltarea sentimentelor favorabile apartenenţei la grup. 

M-am concentrat asupra acelor caracteristici ale imaginaţiei elevilor care pot fi utilizate 

pentru a facilita o învăţare mai plină de sens. Am adaptat strategiile didactice astfel încât să li se 

asigure copiilor capacităţi necesare învăţării permanente.  Metodele şi conţinuturile au răspuns 

intereselor, nevoilor, cerinţelor individuale cât şi cerinţelor de grup, noi având rolul de a-i ajuta pe 

elevi să devină răspunzători de propria formare. Am creat o atmosferă de lucru, care să stimuleze 

disponibilităţile spre acţiune, într-un cadru psiho-pedagogic pozitiv. Am realizat aceste obiective 

folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că am încurajat interacţiunile pozitive dintre 

membrii grupurilor, bazate pe învăţarea prin colaborare ori prin competiţie.  

Învăţarea prin descoperire se realizează prin propriul efort, favorizând dezvoltarea 

deprinderilor de investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei atitudini experimentale şi 

explorative. Învăţarea prin cercetare pune elevul în situaţia de a gândi şi acţiona independent. Elevul 

are iniţiativă şi căutări frecvente atunci când i se oferă cele mai potrivite condiţii didactico-

metodice. Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii 

practice, cultivă spiritul aplicativ, experimental, sentimente concrete, încurajează creativitatea şi 

iniţiativa, stimulează efortul de autocontrol şi ajutorul reciproc. Cei mai eficienţi profesori aşa zişii 

,,profesori strategici" sunt cei capabili să combine metodele şi tehnicile de predare–învăţare. O 

astfel  de activitate strategică îşi găseşte fundamentele ştiinţifice şi metodologice în modurile 

diferite în care elevii îşi reprezintă realitatea, în care au acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un 

număr mare de modalităţi de combinare, devenind foarte stimulativă pentru elevi. Ea conferă 

flexibilitate, adaptabilitate şi mai multă eficienţă metodologiei didactice. Aceste operaţii 

combinatorii implică artă şi măiestrie, ingeniozitate, ca  şi abilitate în utilizarea lor. În calitate de 

conducător al procesului de învăţământ, am lăsat drum liber inteligenţei constructive şi imaginaţiei. 

Se ştie că strategiile algoritmice impun un drum precis, o determinare riguroasă a succesiunii de 

operaţii, care prescriu ,,pas cu pas” parcurgerea procesului de învăţare, care sunt ,, rigide şi 

directiviste”. Ele ,,înăbuşă manifestarea spontaneităţii”, reduc posibilităţile de manifestare a 

curiozităţii şi originalităţii. Acestea sunt specifice pentru situaţii cu sfârşit ,,închis”. 

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au 

trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el 

fiind cel ce caută, tatonează, enunţă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul 

încercărilor şi erorilor, al ambiguităţii şi incertitudinii. Sunt strategii specifice unei predări 

provocatoare de întrebări noi, care cer răspunsuri nu parcursuri stricte, în care rolul principal îl are 

munca independentă, capacitatea de rezolvare ,,autonomă” a problemelor. Aceste strategii sunt 

specifice pentru ,,situaţii cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se încurajează învăţarea 

independentă, iniţiativa, copiii simţindu-se responsabili şi motivaţi” (M.Constandache, p.10-11). 



245 
 

Un tip aparte îl constituie ,,strategiile creative”, elevii având posibilitatea să meargă pe 

,,trasee inedite”. Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber 

originalităţii, spontaneităţii şi gândirii divergente. După modul de grupare a elevilor, se împart în 

:strategii frontale, de grup-colective , de microgrup-echipă, în perechi-duale, individuale şi mixte. 

Fişa matematică, în cadrul tuturor tipurilor de activităţi matematice desfăşurate în şcoală, 

devine un mijloc important prin care putem testa: ritmul de lucru al copiilor, calitatea lucrărilor,  

nivelul de pregătire, lipsurile din cunoştinţe şi  nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecărui copil. 

Folosind fişele matematice am insistat asupra formării unor deprinderi de muncă 

independentă care vizează: înţelegerea sarcinii de către copii, dialogul învăţător–copil prin întrebări 

şi explicaţii competente şi accesibile şi  aspectul corectitudinii rezolvării sarcinii. 

În cadrul lecţiilor, am desfăşurat sistematic activităţi pe grupe şi individual, prilej cu care ei    

şi-au exersat capacităţile intelectuale prin rezolvarea unor sarcini de cunoaştere şi exerciţii cu 

conţinut matematic. 

Realizarea obiectivului principal al educaţiei şcolare de a ,, permite fiecărui copil să-şi 

urmeze drumul său de creştere şi dezvoltare” impune tratarea diferenţiată şi individualizată. 

Învăţămîntul individualizat constă în îndeplinirea unor sarcini în mod independent. 

Diferenţierea şi individualizarea în învăţare are ca scop: eliminarea unor lacune din 

cunoştinţele copiilor; atingerea performanţelor minimale acceptate; îmbogăţirea şi aprofundarea 

cunoştinţelor copiilor capabili de performanţe superioare. 

Individualizarea în învăţare solicită: analiza competentă a conţinutului noţional; 

raţionalizarea şi programarea secvenţială a conţinutului din care să rezulte sarcinile diferenţiate;  

cunoaşterea ritmului propriu al copilului sau grupului de copii. 

Metoda individualizată prezintă următoarele avantaje: copilul cucereşte pas cu pas 

cunoştinţe, îşi însuşeşte singur deprinderi de muncă intelectuală, îl obişnuieşte pe copil cu diferite 

responsabilităţi, oferindu-i o mai largă autonomie în comportare, îi sporeşte încrederea în forţele 

proprii, îi dezvoltă spiritul de iniţiativă, priceperea de organizare a muncii, îl determină să caute 

mijloace de informare, stimulează formarea deprinderilor de muncă independentă, munca 

independentă permite asimilarea temeinică a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor. 

Activitatea individualizată este caracterizată prin: sarcini individualizate ca obiective, 

conţinut, mod de realizare, copiii rezolvând individual, răspunzând individual. 

Activităţile organizate în această etapă oferă posibilitatea de a organiza activităţi pe grupe de 

elevi şi individual şi au o dublă sarcină:  pe de o parte, pregătesc înţelegerea noilor cunoştinţe, pe de 

altă parte se fixează şi se verifică cunoştinţele copiilor. Individualizarea învăţării am aplicat-o în 

toate etapele activităţilor 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 

posibilităţilor intelectuale. 

Activitatea individuală cu ajutorul fişelor matematice a vizat: asimilarea de noi cunoştinţe,  

formarea priceperilor şi deprinderilor, consolidarea cunoştinţelor. Amintim importanţa folosirii 

fişelor matematice în activităţile organizate cu elevii care nu au frecventat grădiniţa. Aceşti copii 

rămân în urmă faţă de acei copii care au frecventat grădiniţa încă de la grupa mică. De aceea, aceste 

activităţi pe grupe dau posibilitatea de a efectua cu ei muncă independentă. 

La rezolvarea exerciţiilor individuale folosim cu eficienţă mare caietele matematice 

elaborate de Editura Aramis, avizate de M.E.C. precum şi fişe matematice concepute de mine.     

Activitatea diferenţiată cu copiii trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad a 

sarcinilor învăţământului informativ-formativ care vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor 

laturilor personalităţii. Munca diferenţiată este utilă şi aplicabilă pe întreg parcursul şcolarităţii, 

şcoala fiind considerată ca fiind a doua treaptă a învăţământului, incluzând şi grădiniţa.  În 

tratarea diferenţiată a copiilor am avut în vedere respectarea particularităţilor individuale solicitând 

toţi copiii clasei, atât pe cei care întâmpină greutăţi în acumularea cunoştinţelor cât şi pe cei cu 

posibilităţi deosebite, asigurând în acest fel stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al 

disponibilităţilor pe care le are fiecare copil ţinând seama şi de aptitudinile fiecăruia în parte. 
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Activitatea diferenţiată traduce în viaţă concepţia ştiinţifică psihologică cu privire la raportul 

dintre dezvoltarea psihică a copilului, la cerinţele actuale ale programei de învăţământ. Eficienţa 

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 acţiona conform 

nivelului de înţelegere şi ritmul de lucru în aşa fel încât toţi copiii să-şi însuşească conţinutul 

programei instructiv-educative, diferenţiat fiind doar stilul de lucru. 

În activitatea diferenţiată am pornit de la faptul cunoscut din literatura de specialitate că în 

dezvoltarea copilului există momente disarmonice şi armonice şi că nu toţi copiii au aceeaşi 

dezvoltare (unii mai lentă, alţii mai rapidă) a fost necesar să cunosc nivelul dezvoltării intelectuale 

al copiilor cu care am lucrat. În acest scop am făcut observaţii sistematice în desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ şi am trecut la probe de cunoaştere. Apoi am desfăşurat activităţi pe grupe în 

funcţie 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 influenţare instructiv-educativă specific diferenţiată. 

În rezolvarea acestei probleme de un real ajutor a fost caietul de observare a copiilor,  unde 

am consemnat copiii cu lacune în cunoştinţe, priceperi, deprinderi din cauza slabei dezvoltări a 

proceselor cognitive (percepţii, reprezentări, gândire, imaginaţie, memorie şi limbaj) şi am constatat 

existenţa unor copii care nu pot fi atenţi pe o durată mai mare de timp, dând semne de oboseală, 

somnolenţă, stare de nervozitate. De asemenea în clasă erau şi copii care frecventau şcoala fără să fi 

frecventat grădiniţa. În acest caz a fost necesară o muncă diferenţiată. 

Prin evaluarea cunoştinţelor copiilor am constatat că unii copii  îşi însuşesc numai parţial 

cunoştinţele din programă, dovedesc dificultăţi de exprimare şi înţelegere, nu pot lucra independent. 

Eficienţa activităţilor matematice depinde astfel de stabilirea unor teme cu implicaţii formative, 

copilul fiind stimulat să gândească, să analizeze, să compare, să tragă concluzii, să înţeleagă. Pentru 

a evita trecerea în mod mecanic de la o activitate la alta am inclus în structura lecţiilor de 

matematică unele exerciţii cu caracter aplicativ pentru stimularea independenţei în gândirea şi 

acţiunea copilului, corelarea obiectivelor activităţii frontale cu obiectivele activităţilor pe grupe şi 

individuale în cadrul unor exerciţii şi jocuri didactice. 

Descoperirea copiilor capabili de performanţă constituie o prioritate în activitatea noastră, 

având în vedere faptul că aceştia vor fi potenţiali olimpici, oameni de ştiinţă, savanţi, artişti etc.Nu 

este lipsită de importanţă nici activitatea de înlăturare a lacunelor din cunoştinţele copiilor, aceasta 

presupunând o foarte bună cunoaştere a copilului. Deosebirile dintre copii pot fi calitative sau 

cantitative. Activitatea de diferenţiere trebuie orientată spre acele aspecte care influenţează 

randamentul şcolar. Orice activitate de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească întotdeauna de la 

sesizarea trăsăturilor, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai multe 

planuri. Depistarea a ceea ce îi diferenţiază pe elevi reprezintă operaţia iniţială, premisă a oricărei 

acţiuni de tratare diferenţiată. 

Ideile de mai sus ne-au condus la împărţirea 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 posibilităţile fiecărei grupe de copii, iar gradul de 

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 al II-lea 

ale clasei I, deoarece începutul primului semestru a fost consacrat cunoaşterii copiilor. Am folosit 

cu succes această metodă de lucru în activităţile de „adunare şi scădere”.  

De exemplu: clasa a fost împărţită în trei grupe de copii în funcţie de nivelul dezvoltării 

intelectuale. La începutul activităţii 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 liniuţe încât să rezulte numărul 8; 

* grupa copiilor cu nivel mediu a rezolvat o fişă în care până la cifra 5 s-au dat cifrele, copiii 

având ca sarcină să deseneze atâtea cerculeţe cât arată cifra şi de a completa până la 8 elemente; 
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* 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 

coşuleţe atâtea obiecte câte semnale au auzit; această sarcină a fost pentru copiii cu nivel slab şi 

mediu, iar copiii cu nivel bun şi foarte bun au avut ca sarcină să scoată din coşuleţ, pe lângă obiecte, 

şi cifrele corespunzătoare. După desfăşurarea activităţii de adunare şi scădere cu o unitate în 

limitele 1-8, am folosit copiii buni la descoperirea cunoştinţelor noi, iar pe cei cu nivel slab şi mediu 

la repetarea cunoştinţelor, după care am trecut la fixare. Fixarea s-a realizat propunând copiilor buni 

să rezolve probleme orale, iar copiii cu nivel slab şi mediu au rezolvat probleme propuse folosind şi 

material individual. 

Folosind fişele matematice în  tratarea diferenţiată a copiilor în mod sistematic am constatat 

un progres real al tuturor şcolarilor din clasa I. Cunoştinţele, 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 creativităţii şi flexibilităţii. Pe măsură ce am lucrat cu copiii conform principiului tratării 

diferenţiate, am ajuns la situaţia împărţirii copiilor pe mai puţine grupe. 

Folosirea fişelor matematice în tratarea diferenţiată a copiilor are eficienţă deosebită 

deoarece permite mobilitatea trecerii copiilor de la o grupă de nivel la alta, pe măsura însuşirii de 

cunoştinţe şi învăţării de a opera cu acestea. Consider că acest mod de lucru facilitează o adaptare 

mai bună la condiţiile şcolare. Eficienţa aplicării fişelor matematice prin procedeele amintite 

dezvoltă sentimentul de încredere în forţele proprii ale copilului şi-i dă posibilitatea să învingă 

greutăţile ivite. Îmbinarea activităţilor de grup cu munca independentă în cadrul activităţilor 

matematice se impune şi în perspectiva cerinţei stimulării proceselor de comunicare între copii, ca 

mijloc de sporire a eficacităţii muncii de instrucţie şi educaţie. Este important ca în individualizarea 

învăţării să se ţină seama de cerinţa ca permanent sarcinile de lucru repartizate copiilor să sporească 

în grad de dificultate, solicitându-i pe copii câte puţin peste posibilităţile dovedite anterior; altfel, i-

am menţine la acelaşi nivel, frânându-le dezvoltarea. Individualizarea învăţării are urmări benefice 

asupra dezvoltării intelectuale a copiilor. 

Învăţământul individualizat 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 responsabilităţi, 

oferindu-i o mare autonomie în comportare, îl ajută la eliminarea lacunelor; respectă particularităţile 

de vârstă,  conduce la aprecierea cât mai exactă a capacităţilor fiecărui copil tratat separat. 

La vârstele mici, diferenţierea 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 particularităţile învăţării individului şi încurajarea învăţării 

experienţiale. Condiţia necesară diferenţierii şi individualizării este cunoaşterea caracteristicilor 

individuale ale fiecărui copil, caracteristici care se manifestă ca particularităţi ale vârstei şi 

particularităţi individuale. În activitatea instructiv-educativă din şcoală, diferenţierea se realizează la 

nivelul metodelor şi procedeelor de învăţare. În organizarea învăţării diferenţiate şi individualizate 

în şcoală, trebuie să respectăm o serie de cerinţe: cunoaşterea iniţială a copiilor (nivelul de 

cunoştinţe, nivelul capacităţilor cognitive, ritmul de muncă, calităţile atenţiei, efortul voluntar, 

interesele, înclinaţiile, deprinderile intelectuale şi motorii, gradul de maturizare socio-afectivă, 

gradul de independenţă); realizarea obiectivelor pedagogice de către toţi copiii, adecvând 

metodologia la particularităţile individuale; organizarea învăţării diferenţiate şi individualizate la 

toate tipurile de activităţi şi pe tot parcursul desfăşurării secvenţelor de predare-învăţare-evaluare; 

evitarea suprasolicitării şi  a subsolicitării; antrenarea diferenţiată nu numai a copiilor cu dificultăţi 

în învăţare, cu lacune, dar şi a copiilor cu înclinaţii speciale; îmbinarea activităţii diferenţiate şi 

individualizate cu activitatea frontală, favorizând astfel potenţarea capacităţii de învăţare, dar şi de 

relaţionare a copiilor, formarea capacităţii de cooperare şi competiţie. 

Un experiment interesant de individualizare a învăţământului a fost realizat de pedagogul 

elveţian R. Dottrens, care a propus învăţarea cu ajutorul fişelor, stabilind patru categorii de fişe: fişe 
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de dezvoltare pentru elevii foarte buni dintr-o clasă, care termină munca independentă înaintea 

celorlalţi, aceste fişe cuprind întrebări şi exerciţii mai grele, mai multe, cu scopul de a valorifica la 

maxim potenţele intelectuale ale elevilor foarte buni; fişe de recuperare destinate elevilor cu gândire 

mai lentă, mai puţin ageră (ele se alcătuiesc în legătură cu golurile în cunoştinţe, după ce acestea au 

fost sesizate, în prealabil); fişe de exerciţii menite să înlocuiască ori să completeze exerciţiile din 

manual, adaptate la elevii unei clase; fişe de autoinstruire ce cuprind cunoştinţe 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 

învăţare se adaptează foarte bine în activităţile de consolidare a cunoştinţelor. Am alcătuit fişele, 

după ce am stabilit ce cunoştinţe au dobândit în activităţile anterioare şi care sunt mai dificile şi 

trebuie abordate cu insistenţă. 

Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza acestei tehnici de învăţare cu ajutorul 

fişelor contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune în pregătirea copiilor, la ridicarea nivelului 

general al performanţelor şcolare, la egalizarea sau apropierea şanselor de reuşită. 

În cadrul unui învăţământ preponderent colectiv, activitatea diferenţiată şi individualizată 

are rolul de a contribui la optimizarea celor trei verigi ale actului didactic, predare-învăţare-

evaluare, şi la evitarea sau reducerea eşecului şcolar. 

Ca o concluzie, evaluarea  pe baza fişelor se poate defini ca un sistem de concepţii, principii 

şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi preşcolare şi a procesului 

didactic. În învăţământul primar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii 

didactice, dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de 

evaluat, având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştințelor, priceperilor şi deprinderilor 

dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele 

formative ale muncii învăţătorului, concretizată în activităţile şi comportamentele dobândite de 

copil prin procesul de învăţământ. Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune 

realizarea multor operaţii intreprinse de cadrul didactic, acestea constând în măsurarea fenomenelor 

vizate de evaluare (utilizarea unor procedee, instrumente evaluative, conceperea de teste şi probe); 

interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; adaptarea deciziilor ameliorative, care se constituie în 

baza concluziilor desprinse din interpretarea datelor evaluării, rezultatelor şi prin preconizarea 

măsurătorilor pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirilor activităţii în etapa următoare. 

Evaluarea este definită ca activitate prin care se înregistrează, se prelucrează şi se 

interpretează informaţii despre calitatea rezultatelor şcolarilor şi a procesului care a condus la aceste 

rezultate, dar şi despre evoluţia posibilă a procesului  didactic în vederea perfecţionării lui şi a 

maximalizării rezultatelor celor mici. Cu alte cuvinte, în procesul instructiv- educativ, evaluarea 

reprezintă mecanismul fundamental al conexiunii inverse şi-i conferă demersului didactic un 

caracter reglabil şi autoreglabil. 
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RELAŢIA EVALUATOR-EVALUAT LA DISCIPLINA OPŢIONALĂ 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
 

                                                                                     Prof. înv. primar ALINA - DOINA NEDELCU  

                                                                       Şcoala ”Gheorghe Tiţeica”  Constanţa 

 

Orice copil are dreptul la educaţie; educaţia              

                            trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, 

                                          să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului, 

                                          să-l formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei. 

                                                             (art. 28-29 - Drepturile copilului) 

                                                   

Demersul evaluativ implică diferite coordonate în relaţia evaluator-evaluat. Din acest punct 

de vedere cadrul didactic trebuie să construiască o relaţie durabilă ţinând cont atât de circumstanţe, 

cât şi de consecinţe. 

O relaţie pedagogică în evaluare presupune patru coordonate: comunicarea, cooperarea, 

colaborarea şi autoevaluarea. 

Comunicarea se regăseşte în toate coordonatele educaţiei. Ea trebuie să aibă un caracter de 

transparenţa, la nivelul evaluării devenind o formă de negociere. În evaluarea formativă, 

comunicarea însoţeşte demersul didactic, de la primul contact al elevului cu o sarcină de învăţare 

până la rezolvarea ei. Acest tip de evaluare se regăseşte în reluări, analize de erori, comentarii, 

bilanţuri, aprecieri. 

În cazul evaluării sumative, transparenţa se determină prin anunţarea clară a obiectivelor, 

competenţelor, performanţelor ce vor fi evaluate. 

Comunicarea (negocierea) presupune elaborarea în comun a instrumentelor de evaluare, a 

criteriilor de reuşită. Elevul poate reflecta drumul (etapele) pe care le are de parcurs, dar şi cum va 

fi evaluat. Implicarea în negociere poate facilita învăţarea. Această negociere nu ştirbeşte autoritatea 

cadrului didactic, ci îl transformă în mediator, el putând accepta sau refuza propunerile elevilor cu 

condiţia să fie pertinent, respectând personalitatea elevilor. 

Cadrul didactic este cel căruia îi aparţine decizia şi verdictul, comunicarea luând forme 

diferite. Acest moment este personal şi individual fiind necesare îndeplinirea anumitor condiţii:  

  - aprecierea unui rezultat nu poate să se realizeze decât în funcţie de criterii fixate şi 

cunoscute în prealabil. Cadrul didactic trebuie să fie conştient că pentru părinţi calificativele sunt 

sinonimele pentru o muncă bine făcută. Ei au obiceiul de a compara rezultatele copiilor lor cu 

rezultatele obţinute de alţi elevi, influenţând astfel recunoaşterea personală, statutul şi stima de sine. 

  - competiţia şcolară nu este benefică decât dacă ea este cu sine însăşi; 

  - orice comparaţie cu o altă persoană este falsă prin natura obiectivelor de comparat; 

  - nota globală este o palidă reflectare a unei munci împlinite, în sensul că ea nu detaliază 

competenţele dezvoltate nerealizând o apreciere echitabilă; 

  - pentru a fi autentică, comunicarea trebuie să realizeze nu numai portretul achiziţiilor 

elevului, ci şi contextul în care s-a realizat învăţarea. 
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Cooperarea este o altă coordonată, ea realizându-se între elevi, dar şi între cadrul didactic şi 

elevi. Ea vizează crearea unui mediu susceptibil de a cultiva elevilor autonomia, responsabilitatea şi 

solidaritatea în clasă. 

În contextul actual, când violenţa, agresiunea sunt prezente frecvent, principiile cooperării 

întăresc climatul de încredere, respect, susţinere reciprocă, fiecare având de câştigat. Acestea se 

înscriu şi în cadrul opţionalului Consiliere şi orientare, disciplină care nu se notează efectiv în 

catalog, dar a cărei evaluare se reflectă nu la o oră de curs, ci în întreg comportamentul elevilor. 

Nu numai Consiliere şi orientare îşi propune, ci întreg sistemul de învăţământ ar fi necesar 

să pună accent pe procesul de socializare, pe evaluarea comportametelor. 

Evaluarea bazată pe cooperare se stabileşte în urma realizării unor proiecte în clasă făcute în 

echipă care pot provoca discuţii, schimburi de idei. 

Comunicarea, cooperarea presupun o a treia dimensiune - colaborarea care, percepută la 

început ca o activitate negativă, devine prin descoperirea elevului o parte pozitivă. Cadrul didactic 

analizează, observă şi remediază rezultatele împreună cu colaboratorul său - elevul, dar aceasta 

realizându-se într-un climat de încredere. Cadrul didactic prezintă evaluarea ca pe o formă de 

reglare ce poate uşura învăţarea. 

O ultimă coordonată este autoevaluarea ce nu trebuie confundată cu autosatisfacţia. Elevul, 

ca şi cadrul didactic, îşi construiesc propria lor evaluare în timpul şi după activitatea respectivă. 

Cadrului didactic îi revine sarcina să-l înveţe pe elev să se autoaprecieze, să realizeze o privire 

critică asupra gesturilor sale, să reflecteze asupra modalitaţilor de evaluare. Elevul trebuie să 

găsească sens evaluării pentru a deveni un proces apt în evoluţia învăţării. 

Unii pedagogi definesc rolurile pe care le deţine un cadru didactic (proiectează, ia decizii, 

model, mediator), dar toate pot fi îndeplinite în relaţia cu elevii. 

Pedagogia modernă pledează şi argumentează conceptul de evaluare autentică şi stabileşte 

chiar şi reguli. Iată câteva dintre ele: 

   - evaluarea trebuie să implice elevul în toate etapele procesului; 

   - încrederea în cadrul didactic; 

   - cadrul didactic colaborează şi negociază cu elevul; 

   - autoevaluarea - mijloc semnificativ pentru a pune în aplicare strategii de învăţare de către 

elev. 

În 1992 un grup de profesori de la Institutul Superior de Pedagogie din Franţa elaborează o 

declaraţie a drepturilor şi îndatoririlor elevului evaluat: 

   1. Orice elev are dreptul la evaluare. 

   2. Nimeni nu poate fi evaluat la întâmplare. 

   3. Nici un elev nu are dreptul să trişeze asupra stării cunoştinţelor şi competenţelor evaluate. 

   4. Orice elev are dreptul să-şi exprime părerea asupra evaluării. 

   5. Orice elev este educabil şi posedă capacitate şi aptitudini care îi aparţin. 

   6. Oricărui elev trebuie să-i fie respectată personalitatea indiferent de rezultatele şcolare. 

   7. Orice elev are dreptul la recunoaşterea identităţii sale, la un cuvânt educativ care să i se 

adreseze personal. 

   8. Orice elev are dreptul la viitor şi la speranţa unei deveniri rezonabile. 

Şi din această perspectivă, dar şi din nevoia de a-mi cunoaşte mai bine elevii am ales în 

clasa I această disciplină opţională. Astfel putem obţine informaţii utile despre sufletele ale căror 

părinţi suntem la şcoală, îi putem ajuta să se cunoască ei pe ei, dar şi pe ceilalţi, de ce nu, îi putem 

ajuta şi pe părinţii de acasă ai elevilor noştri. 

Alegerea acestei discipline opţionale mi-a oferit posibilitatea ca dascăl de a lucra nu doar cu 

dimensiunea raţional-intelectuală, ci şi cu cea afectivă, motivaţională, atitudinală a elevului. 

Acest curs opţional îl ajută şi pe elev în a se cunoaşte pe sine, pe cei cu care alcătuieşte 

grupul clasei, de a comunica şi relaţiona armonios, de a forma un stil de viaţă sănătos. 

Şcoala modernă nu mai poate ignora starea de bine, sănătatea fizică, psihică, spirituală, 

socială a elevului în numele nevoii de cunoştinţe şi rezultate şcolare performante. Şi poate ar trebui 

să ţinem cont atunci când evaluăm activitatea elevilor noştri că înainte de oferi diplome, şcoala 



251 
 

trebuie să fie locul în care se formează personalităţi capabile să opereze eficient cu instrumentele 

care le conferă conţinutul diplomei. 

Ca şi la alte discipline opţionale, evaluarea nu se notează concret în catalog cu calificative, 

dar aceste calificative le vedem prin modificarea cunoştinţelor, atitudinilor, abilităţilor. 

Evaluarea se realizează prin diverse chestionare de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, grile de 

observare comportamentală, grile de autoevaluare sau alte modalităţi găsite de cadrul didactic şi 

elevi în parteneriat. 

Pornind de la premisa că educaţia este centrată pe elev care are o individualitate propie, 

doreşte să fie respectat, respectă diferenţele individuale, în clasele I-II m-am axat ca şi unităţi de 

învăţare pe: 

   1. Autocunoaşterea şi cunoaşterea celorlalţi. 

   2. Abilităţi de comunicare şi relaţionare pozitivă. 

   3. Starea de sănătate - starea de boală. 

   4. Corpul uman. 

În clasa I la unitatea de învăţare abilităţi de comunicare şi relaţionare pozitivă mi-am 

stabilit următoarele conţinuturi: 

   - modalităţi de comunicare 

   - reguli de comunicare 

   - exprimarea emoţiilor 

   - ascultarea activă. 

Activităţile au fost diverse: de la analiza unor imagini reprezentând comunicarea verbală şi 

nonverbală; analiza componentelor comunicării; jocuri. Un rol deosebit la astfel de activităţi îl 

constituie puterea de a deveni actor. S-au completat desene lacunare, fişe de lucru („Astăzi mă 

simt…”), gruparea unor imagini în funcţie de tipul de comunicare etc. Menţionez că în clasa a II-a 

opţionalul ales a fost legat de teatru, „Popas în lumea ... teatrului”, unde am putut valorifica şi 

opţionalul realizat în clasa I. 

Evaluarea acestei unităţi de învăţare nu am realizat-o aşa cum procedăm la alte discipline, ci 

s-a concretizat în modul de comportare al elevilor atunci când comunică, un mai bun autocontrol 

atunci când devin ascultători, o grijă mai mare în exprimare în rol de emiţători etc. 

În general, la Consiliere şi orientare evaluarea se realizează şi se observă prin modificarea 

în timp a comportamentului elevilor noştri. Se pot realiza diverse probe practice, orale, teme de 

lucru, dar acestea au rolul de a informa cadrul didactic de modificările care apar sau nu, unde 

trebuie insistat sau nu, în abordarea unor probleme ce ţin de consiliere şi orientare. 

În abordarea acestei discipline opţionale consider benefică evaluarea iniţială, parţială şi 

finală pentru a stabili concluziile. 

Dacă rezultatele nu sunt cele aşteptate, se poate relua activitatea reorganizând, ţinând cont 

de cel pe care îl evaluăm. Este important ca elevul să înveţe să perceapă rezultatul ca un efect şi 

procesul de rezolvare ca un proces continuu. 

De asemenea, este foarte important ca aceste evaluări pe care le realizăm noi, dar şi 

autoevaluările copiilor să le comunicăm părinţilor, ca acolo unde considerăm că sunt probleme să le 

putem remedia implicând toţi factorii: elev-părinte-educator. 
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REUNIREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ÎN CADRUL 

                                      STUDIULUI TEMATIC 
 

                                                  Prof. înv.  primar MARIA VLĂDILĂ  

                                                  Școala cu cls. I-VIII „Ferdinand” Constanța  

Prof . înv. primar DANIELA VICIU  

                                                  Școala cu cls. I-VIII „Ferdinand” Constanța 

 

  Abordarea tematică a programei școlare implică armonizarea diverselor aspecte ale 

predării prin explorarea unei idei interesante. O temă unică le permite elevilor să coreleze diferite 

discipline de învățământ, iar învățătorului să organizeze activitatea în jurul unor subiecte. Predarea 

tematică este benefică pentru toată lumea. Proiectele sau studiul tematic reprezintă idei noi de 

investigat pe care copilul le găsește antrenante. 

  În cadrul studiului tematic „În lumea textului liric” am organizat activități care le-a oferit 

elevilor posibilitatea de a alege o poezie pe săptămână, pe care o vor studia, căreia să-i poată adăuga 

versuri, să-i schimbe finalul și chiar să creeze o poezie nouă pe aceeași temă. 

  Pentru ca apropierea de poezie să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o 

necesitate trebuie să-i ajutăm pe elevi să descopere miracolul cărții. 

  Textul liric trebuie să creeze ocazii și o atmosferă atractivă în care elevii memorează cu 

plăcere unele versuri. Până la vârsta școlarității, ei și-au însușit deja utilizarea practică a limbajului, 

iar învățătorul găsește modalități de prezentare cât mai atractive și adecvate vârstei ale unor 

materiale lingvistice (povești, poezii, povestiri). 

  Obiective generale: 

* identificarea mesajului desprins dintr-o poezie;  

* analiza unor enunțuri selectate dintr-un text după anumite criterii; 

* întocmirea unor fișe de lucru în care să se consemneze cuvinte, expresii, enunțuri cu rol 

important în evidențierea mesajului textului liric;  

* cunoașterea vieții și a activității unor poeți; 

* reprezentarea în limbaj plastic a unor tablouri din poezii, a unor personaje; 

* stimularea interesului pentru lectură. 

După ce copiii au aflat obiectivele, împreună am stabilit centrele de activitate, responsabilii 

pentru fiecare centru și activitățile propuse spre desfășurare. 

CENTRUL DRAMATIC 

- jocuri de rol pe baza unor poezii; 

- dramatizarea unor situații din poezii; 

- organizarea unor șezători literare, cercuri școlare, serbări; 

- carnaval cu costume reprezentând personaje din poezii. 

  LITERATURA 

- ”Din folclorul copiilor” – fapte bune; 

-  poezii despre școală, învățătură; 

-  poezii despre natură;  

-  poezii despre viețuitoare; 

-  poezii despre familie, mamă; 

-  poezii despre tradiții și obiceiuri; 

-  expuneri și prezentare de carte. 

  SCRIERE 

-  transcrierea unor versuri; 

-  completarea versurilor unor poezii studiate; 

-  completarea unor fișe de lucru cu cuvinte și expresii; 

-  completarea unor fișe bibliografice cu scriitorii studiați; 

-  realizarea unor poezii pe teme date; 

-  elaborarea unor compuneri de la versuri date. 
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  ȘTIINȚE 

-  sesizarea transformărilor din natură în textele studiate;  

-  formularea unor concluzii în urma observațiilor proprii; 

-  completarea unor tabele cu cunoștiințe despre viețuitoare, anotimpuri, forme de relief. 

  MUZICĂ 

-  învățarea unor cântece pe versurile unor poezii cunoscute; 

-  efecte sonore sugerate de poezii; 

-  audiții muzicale; 

-  recitări pe fond muzical. 

  ARTE 

-  realizarea în limbaj plastic a mesajului desprins din versuri; 

-  realizarea unor măști pentru personaje din poezii; 

-  colaje cu scene din poezii;  

-  realizarea unor afișe pentru cerc școlar, șezătoare literară, serbare școlară; 

-   recondiționare de carte; 

-  realizarea coperții unor cărți cu poeziile create de elevi. 

  MATEMATICA 

-  compararea numărului versurilor unor poezii; 

-  întocmirea unor grafice despre poezia preferată, poetul preferat; 

-  rezolvarea unor probleme exprimate în versuri; 

-  alcătuirea unor probleme despre cărți, biblioteca. 

STUDII SOCIALE  

-  asocierea unor texte, comportamente, evenimente observate în realitate cu mesaje 

descoperite în poeziile studiate; 

-  comentarea cauzelor și a urmărilor unor fapte identificate în poezii; 

-  exprimarea opiniilor în legătură cu poeziile studiate; 

-  cunoașterea obiceiurilor și  tradițiilor prezentate în poezii;  

-  realizarea unor portofolii tematice. 

FOLOSIREA UNOR METODE DE DECODIFICAREA TEXTELOR LIRICE 

1.  Activitate de dezbatere: ”Cel mai frumos anotimp”- fiecare elev numește anotimpul său 

preferat și aduce argumente cu privire la frumusețea acestuia; 

2.  Joc de simulare: „Fiicele anului”; 

3.  Joc de competiție: „Cine știe?”; 

4.  Joc de imaginație: „Întâlnire cu anotimpul preferat”; 

5.  Spargerea gheții - notați câte un cuvânt despre anotimpul preferat, alcătuiți enunțuri 

despre acesta; 

6.  Cascada cuvintelor -  numărați cuvintele fiecări grupe și acordați punctaj; 

7. Ciorchinele revizuit -  notați lunile fiecărui anotimp și schimbările din natură, denumiri 

populare 

8.  Mai multe capete la un loc -  așezați versurile în mod logic, completați cu cuvinte care 

rimează;  -  prezentați forma finală a poeziei 

9.  Cvintetul: -  scrieți o poezie de 5 versuri cu cuvântul pe care l-ați scris la început despre 

anotimpul preferat; -  realizați proiectul „Călătorie în împărăția anotimpurilor”; 

10. Compunerea unor texte pe baza celor citite 

Principala idee pe care am urmărit-o prin realizarea acestui studiu tematic a fost să stimuleze 

copiii să citească, să le adresez o invitație să pătrundă într-un loc unde să le facă plăcere. 

 „Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorțească, nici să zacă, nici să moară. Ele 

sunt comoara noastră de mare preț.” 
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ROLUL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ÎN PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂŢARE - EVALUARE  A ISTORIEI  

ÎN CICLUL PRIMAR 
 

SILVIA GUZUN, învăţătoare, directoare 

Şcoala Primară Nr. 9, mun. Chişinău 

 

Organizarea eficientă a învăţării axate pe formarea de competenţe depinde de selectarea 

adecvată a strategiilor didactice. Acest proces presupune o linie de orientare pe un termen lung, 

privind organizarea educaţiei, un ansamblu complex de metode, tehnici, mijloace de învăţământ, 

forme de organizare a activităţii, pe baza cărora profesorul elaborează un proiect de lucru cu elevii 

în vederea realizării eficiente a învăţării. (9, pag. 48) Prin urmare, una din componentele care 

asigură conţinutul propriu - zis al procesului de predare–învăţare a istoriei îl constituie mijloacele 

de învăţământ. Ele reprezintă o categorie importantă a bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

şcolare constituindu-se în resurse practice ale procesului de predare-învăţare, investite cu anumite 

funcţii pedagogice, în vederea facilitării şi optimizării proceselor de comunicare. (7, pag. 115 ) 

Mijloacele de învăţământ utilizate în procesul de predare - învăţare - evaluare la istorie în 

clasa a IV-a au drept scop formarea noţiunilor, fixarea, consolidarea informaţiilor, precum şi 

formarea competenţelor specifice la această disciplină: 

 Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

 Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric. 

 Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice. 

 Descrierea situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice. 

Elena Joiţa afirmă că didactica tradiţională dezvoltă suficient de detaliat categoriile şi 

rolurile diferitelor mijloace de învăţământ, orice autor încercând să identifice progresele lor, atât ca 

tehnicitate, cât şi ca utilizare tehnologică concretă. 

Alegerea mijloacelor de învăţământ adecvate situaţiilor educaţionale, favorabile învăţării 

depind de capacitatea cadrului didactic de a selecta numai acele mijloace de învăţământ care au 

menirea să asigure conştientizarea celor învăţate şi motivarea învăţării.  

Cele mai însemnate principii care stau la bază mijloacelor de învăţământ: 

 Combinarea comentariilor orale şi a elementelor audiovizuale pentru a putea fi reţinute mai 

bine; 

 Unele mijloace permit abordarea interdisciplinară a problematici respective, lucru ce are    

valenţe formative evidente asupra elevilor. 

Funcţiile pedagogice care stau la baza valorificării mijloacelor de învăţământ:  

 Funcţia de comunicare, care arată proprietatea lor de a transmite informaţii despre obiecte, 

fenomene sau procese studiate (mijloacele audio-vizuale sau studiile de caz); 

 Funcţia stimulativă care presupune dezvoltarea motivaţiei pentru temele studiate; unele 

mijloace de învăţământ pot declanşa impresii puternice, stări şi trăiri emotive; 

 Funcţia de evaluare a randamentului şcolar, care se referă la diagnosticarea şi aprecierea 

progreselor elevilor, prin crearea unor situaţii de problemă.  

Printre principalele mijloace de învăţământ utilizate în predarea istoriei, la clasa a IV-a 

putem menţiona:  

1) Manualul şcolar. Munca cu cartea capătă valenţe active mai ales în etapa dobândirii, 

iniţierii studiului independent în documentaţie, ca punct de plecare în viitoarea cercetare. (4. pag 

47) 

În procesul de lecturare a textului nou, elevii au de parcurs următoarele etape:  

 Citirea integrală a textului pentru familiarizarea cu conţinutul; 

 Extragerea noţiunilor istorice necunoscute; 

 Extragerea ideilor principale într-o ordine logică - realizarea planului de idei; 

 Extragerea şi scrierea desfăşurării evenimentelor într-o ordine cronologică; 



255 
 

 Localizarea evenimentelor pe linia timpului.  

2) Obiecte şi urme istorice, etnografice, numismatice care, în fond, exprimă realitatea, 

conţinuturi, fapte şi evenimente istorice ce formează priceperi despre epoca studiată. Avantajul 

apelării la astfel de mijloace de învăţământ constă în faptul că permit perceperea directă de către 

elevi a urmelor vieţii din trecut, a obiceiurilor, a faptelor de arme ale poporului nostru contribuind 

fireşte la formarea, dezvoltarea şi consolidarea unor reprezentări şi noţiuni de istorie. Este 

recomandabil ca profesorul să folosească ceea ce îi oferă muzeul de istorie: vestigii, care pot fi 

utilizate cu elevii, explicaţiile date în cursul vizitei constituindu-se, efectiv, în elementele 

substanţiale ale formării unor reprezentări foarte sugestive ale realităţii istorice dintr-o anume 

epocă. (5, pag.123). Astfel, la predarea temei Izvoarele de studiere a istoriei, învăţătorul poate 

utiliza în procesul de predare aşa obiecte din muzeul şcolii, ca: monede, cărţi, vestimentaţie, 

documente - izvoare scrise, precum şi vase, unelte de muncă - izvoare nescrise, sau imagini în care 

elevul are de identificat tipul de izvor istoric pe care îl reprezintă fiecare imagine-în cazul când în 

şcoală nu este un muzeu.   

3) Planşe, fişe, ilustraţii, schiţe, tablouri, fotografii. Interpretarea acestora ajută la 

rezolvarea problemelor de analiză, sinteză, aplicare, explicare în expunere, descriere, modelare ş.a. 

Ele furnizează informaţii despre epoca în care au fost realizate, despre atitudinea autorului faţă de 

subiect. (3, pag. 989) La tema Neamul meu, elevii au de identificat subiectul unei fotografii, să-l 

descrie cu precizie, să determine timpul, când a fost făcută fotografia, să localizeze evenimentul în 

spaţiu, să stabilească şi contextul în care a fost realizată fotografia, să exprime tot ce văd pentru a 

evidenţia mai multe informaţii.  

4) Tabloul istoric - ajută la observarea unor informaţii de observare, descriere, comparare, 

recunoaştere. Reprezentările grafice sunt foarte utile în procesul predării istoriei. Ele reprezintă 

imagini ale evenimentelor sau personajelor istorice. Tabloului Columna lui Traian la lecţia cu 

acelaşi subiect, uşurează perceperea şi înţelegerea desfăşurării evenimentului istoric, ajută elevii să 

concretizeze afirmaţiile despre faptele istorice ale geto-dacilor. 

5) Portretul istoric - Analiza portretului reprezintă un exerciţiu de recunoaştere, de corelare 

cu aspecte biografice. Avantajul utilizării lor la lecţie constă în faptul că oferă posibilitatea de 

comparare a trăsăturilor personalităţilor care reprezintă figuri de conducători de state, oşti, 

personalităţi politice şi naţionale. Portretele domnitorilor Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, 

Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir ş.a., sunt strict necesare la lecţia de istorie pentru 

descrierea portretului fizic, găsirea asocierilor cu alte personalităţi istorice, cunoaşterea rolului in 

istorie a acestor personalităţi ş.a. 

6) Machetarea ajută la observarea independentă şi dirijată, în susţinerea unor tehnici de 

creativitate, probe de evaluare, reprezintă monumente, scene de luptă, cetăţi. Este bine ca 

învăţătorul să confecţioneze la lecţiile de ed. tehnologică asemenea machete, drept exemplu: o 

cetate, o biserică. Astfel de materiale adâncesc înţelegerea evenimentelor istorice, prin perceperea 

mai clară a particularităţilor faptelor pe care le prezintă. Astfel, la lecţia cu subiectul Biserici şi 

mănăstiri - lăcaşuri sfinte se poate utiliza machetul unei biserici confecţionate înseşi de elevi. 

Adunate an de an, aceste materiale pot constitui în continuare o parte a bazei didactice a şcolii.  

7) Harta istorică este esenţială pentru formarea orientării elevilor în spaţiul desfăşurărilor 

istorice. Ea reprezintă locul unde s-au desfăşurat diferite evenimente istorice. Avantajele folosirii ei 

constă în faptul că, reprezentând localizarea în spaţiul istoric şi geografic a diferitor evenimente, 

contribuie la formarea competenţei - înţelegerea şi reprezentarea spaţiului istoric. Harta poate fi 

generală sau tematică şi trebuie să fie utilizate de învăţător potrivit tematicii puse în discuţie. La 

tema Republica Moldova - Stat independent, în scopul formării subcompetenţei de orientare în 

spaţiul istoric, elevilor li se pot da următoarele sarcini: 

- Să recunoască R. Moldova pe diferite tipuri de hărţi (Harta Moldovei, Harta Politică a 

lumii ş.a.); 

- Să realizeze cele mai simple operaţii pe hartă (Să determine printr-o linie, pe Harta 

Moldovei, traseul parcurs  din localitatea bunicii pînă la Chişinău); 
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- Să localizeze pe hartă cele mai importante oraşe amplasate în partea de Nord, Sud, Vest, 

Est a ţării, să determine ţările vecine cu R. Moldova etc. 

8) Harta mută serveşte pentru verificarea cunoştinţelor elevilor şi formarea de competenţe 

de orientare în spaţiu. În cadrul temei Ştefan cel Mare şi Sfânt elevilor li se oferă câte un contur şi ei 

trebuie să haşureze aşezarea cetăţilor construite la hotarul ţării pe timpul domniei lui Ştefan cel 

Mare.  

 9) Filme cu caracter istoric. Avantajele acestor materiale în raport cu mijloacele clasice de 

învăţământ - constau în faptul că ele aduc cu sine în faţa elevilor evenimente din trecut sau prezent, 

care s-au desfăşurat, într-un anumit spaţiu geografic şi timp istoric şi care nu pot fi studiate în mod 

direct de către elevi. Cu ajutorul lor se asigură o mare cantitate informaţională, ştiri istorice, o 

multitudine de evenimente dintr-o anumită epocă. Ele au darul de a capta atenţia elevilor, de a le 

crea o stare emoţională deosebită, de a le dezvolta interesul pentru cunoaşterea istoriei. Învăţătorul 

trebuie să introducă mijloacele audio-vizuale în structura unei lecţii de istorie excluziv cu 

respectarea unor condiţii şi anume:  

- Selectarea prin vizionara prealabilă a mijloacelor audio-vizuale, în raport cu obiectivele unei 

anumite lecţii. 

- Stabilirea momentului în care să se impună demonstrarea cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale, 

acolo unde solicită acest lucru derularea lecţiei. 

Spre exemplu la derularea filmului despre Decebal este important şi faptul, ca elevul să 

cunoască despre această personalitate, sau despre evenimentul despre care se vorbeşte în acest film 

până a trece la comentarii asupra lui, din motivul că pe parcurs e mai greu să revii la anumite 

secvenţe.  

10) Filmul documentar - este reproducţia cinematografică unde nu se folosesc actori, 

realizarea sa bazându-se pe preluarea din realitate a unor evenimente, peisaje, obiecte şi persoane. 

Astfel de filme pot fi filme de călătorie, ştiinţifice, artistice, didactice ş.a. La tema Localitatea 

natală este de neconceput lecţia fără prezentarea fragmentelor din filmul documentar Moldova-plai 

mioritic.  

11) Tehnologii de informare (NTI) bazate pe abordarea multimedia, sub forma sistemelor 

multimedia (sisteme supermedia), prin asocierea diferitor tehnologii: calculator, magnetofon, 

cameră video, CD-ROM-uri. Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de 

învăţare, să fie utilizat sau regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate - 

sunete voci, texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene, grafice, mesaje etc., asociate 

în aplicaţii, după obiectivele învăţării, în mod interactiv. În acest mod, dialogul, interactivitatea 

elev-calculator devine elementul, câştigat de cel mai important, deoarece creşte puterea de 

individualizare, de muncă independentă, de manifestare reală a rolului de îndrumător al 

profesorului, de promovare a învăţării prin cercetare. El are un singur tip de activitate – cognitivă. 

(4, pag.164 )  

Prin intermediul lor elevii sunt puşi în situaţia de a asculta fragmente din cronici, lucrări cu 

caracter istoric, cuvântări ale oamenilor politici, povestiri istorice, legende istorice, cântece de 

vitejie, de îmbărbătare la luptă. Un exemplu poate fi ascultarea fragmentului din „Scrisoarea a treia” 

de Mihai Eminescu, la subiectul Marii cronicari ai Ţării Moldova. 

Mijloacele de învăţământ presupun integrarea lor în contextul tehnologiilor didactice, 

urmărind totodată o gamă mai largă de obiective, concomitent cu amplificarea aportului celorlalte 

componente ale tehnologiei, la atingerea obiectivelor pe care le realizează procesul de învăţământ în 

ansamblul său. (7,.pag. 428)  

În concluzie, menţionez, că utilizarea mijloacelor de învăţământ sus-numite, dar şi a altora, 

în procesul de predare-învăţare-evaluare la lecţiile de istorie, va facilita munca învăţătorului şi va 

permite elevului să-şi dezvolte competenţele specifice prevăzute de curriculum, la treapta primară 

de şcolaritate. 
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STIMULAREA INTERESULUI  PENTRU LECTURĂ 

 LA ŞCOLARII MICI 
 

                                                                     Profesor pentru învăţământ primar ILIE-LICĂ CEAUŞU  

                                                                                   Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

 

             În cartea “Psihologie şi pedagogie şcolară”, Anca Dragu arată că: “Cel mai semnificativ 

fenomen în dezvoltarea limbajului şcolarului mic constă în însuşirea limbajului scris….Prin 

dezvoltarea capacităţii de a citi, şcolarul mic începe să ia contact tot mai intens cu limba literară 

care îi va îmbogăţi vocabularul dar şi posibilitatea de a se exprima frumos, artistic”. Este deci foarte 

important ce şi cum citesc elevii din clasele primare, cum învăţătorul evaluează această activitate şi 

ce strategii aplică pentru stimularea interesului de a citi al şcolarilor. 

             În lucrarea “Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar”, Ioan Şerdean 

spune că: “Lectura cărţii şi receptarea mesajului tipărit nu reprezintă o activitate oarecare, obişnuită, 

ci un demers cu o încărcătură, cognitivă şi afectivă, atât de mare, încât actul cititului trece, uneori, 

peste limitele obişnuite ale unui fapt real, ajungând în domeniul metaforei”. În aceeaşi ordine de 

idei, se mai spune că:” este analfabet cel ce nu e în stare să descifreze, să decodifice mesajul unui 

text scris, chiar dacă ştie şi identifică literele alfabetului. Este analfabet cel care nu reuşeşte să 

transforme acest demers într-un instrument al muncii intelectuale, indicatorul real al evaluării 

adevăratului ştiutor de carte, a cărui pregătire de bază se asigură în învăţământul primar”. 

             Conform studiilor făcute de specialişti, doar o mică parte dintre elevi citesc alte cărţi în 

afara manualelor, în unele cazuri, dacă le citesc şi pe acestea. Acesta este motivul pentru care 

oficialii MECTS au luat decizia ca, începând din anul şcolar 2011/2012, să fie introdusă o oră de 

lectură obligatorie, în orarul săptămânal al elevilor, de la clasele primare la cele liceale, inclusiv.   

S-a mai constatat că, unii tineri, aparent alfabetizaţi, erau de fapt analfabeţi funcţionali, adică nu 

înţelegeau ce citesc. Într-un interviu la Televiziunea Naţională, în emisiunea “De ce-aş citi?”, 

academicianul Manole Marcus spunea că majoritatea părinţilor nu ştiu şi nu pot să asigure copiilor 

lor “hrana” spirituală de care au nevoie la vârsta şcolarităţii, cel mult, le pot procura trebuinţele 

materiale: alimente, haine, adăpost etc. În aceste cazuri, şcoala trebuie să îndrume, la orice nivel, 

lectura elevilor şi să se convingă de faptul că şcolarii au parcurs acest “drum “ anevoios, dar plin de 

satisfacţii ulterioare. 
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            La vârstele mai fragede, se pot desfăşura activităţi care să-i atragă pe elevi spre această lume 

minunată a cărţilor, iar odată pătrunşi în acest magic univers, pot să rămână acolo pentru toată viaţa. 

Activitatea de lectură la vârsta micii şcolarităţi, este activitatea care poate aduce copilului cele mai 

mari beneficii, în plan intelectual şi afectiv. 

            Pentru ca această activitate de lectură să fie luată în serios de părinţi şi de către copii, se 

poate începe cu prezentarea unei liste de lecturi recomandate, pe care elevii să le citească pe 

parcursul întregului an şcolar, iar pentru cei cu o viteză mai mică de citire să le parcurgă şi în anul 

şcolar viitor. Prezentarea acestei liste se poate face într-o şedinţă comună cu părinţii şi elevii, la 

începutul semestrului al doilea, din clasa a II-a. Lista poate fi  mai redusă, mai extinsă, în funcţie de 

nivelul clasei sau reactualizată în fiecare an şcolar. În această listă pot fi trecute titluri din autorii 

studiaţi în timpul clasei respective şi altele  care nu apar în manuale. Este fundamental să selectăm 

acele opere literare care se potrivesc vârstei şcolarilor, altfel, introducând în listă lecturi care 

depăşesc capacitatea de înţelegere a elevilor, îi vom descuraja, în loc să-i atragem spre direcţia 

dorită. 

            Nu cred că trebuie să gândim în termeni patriotici această listă, ci trebuie să se regăsească 

între operele recomandate şi autori români şi străini, indiferent de proporţii. Chiar autorii clasici 

români sunt mai greu de înţeles de către copii, faţă de  autorii străini, pentru că aceştia din urmă 

beneficiază de traduceri care folosesc lexicul actual, pe când operele scriitorilor din secolul al XIX-

lea abundă de regionalisme şi arhaisme. Dintre autorii români ar fi bine să acordăm atenţie şi 

scriitorilor contemporani, cum ar fi: Ana Blandiana, Silvia Kerim, Vladimir Colin, Călin Gruia etc. 

           În demersul nostru didactic este recomandabil să ne facem părinţii parteneri, să-i 

responsabilizăm, să le solicităm sprijinul în cumpărarea cărţilor de care elevii au nevoie, să le 

verifice periodic programul de lectură, să asculte unele fragmente povestite de copii din cărţile 

citite. Este bine să le spunem părinţilor că, în activitatea de citit a copiilor, nu este deloc lipsit de 

importanţă exemplul personal al adulţilor. Studiile arată că părinţii care le citesc copiilor sau 

împreună cu aceştia, aduc îmbunătăţiri semnificative în procesul de dobândire a aptitudinilor de 

bază în citit. Cred că această perioadă pe care o traversăm, caracterizată prin superficialitate, 

“manelizare”, răsturnare a valorilor, lipsa modelelor autentice, seamănă într-un fel cu perioada în 

care învăţătorii din sate aveau misiunea de “luminare a maselor”. Şi acum cred că avem datoria de a 

le spune părinţilor şi copiilor ce este cu adevărat valoros, ce anume ne “înnobilează” sufletul şi ne 

umanizează cu adevărat. 

           După ce am fixat un termen rezonabil pentru procurarea cărţii, de la bibliotecă sau librărie, şi 

pentru citirea ei, în funcţie de consistenţa operei, se poate trece la evaluare. Nu este bine să treacă 

prea mult timp între momentul când toţi copiii au citit cartea şi momentul aplicării testului, pentru 

că, în caz contrar, unele amănunte din text vor fi uitate de elevi, iar evaluarea nu îşi atinge scopul, 

acela de a verifica dacă toţi elevii au citit opera respectivă. Pentru a verifica dacă elevii au citit 

operele respective şi pentru a-i stimula să citească atent şi conştient, se pot da teste tip grilă din 

lecturile solicitate. Testele tip grilă prezintă avantajul că se aplică şi se corectează uşor, se dau 

tuturor elevilor, este un exerciţiu util de citire conştientă pentru şcolari, iar aceştia nu au prea mult 

de scris. Faptul că această activitate de citit va fi evaluată cu un calificativ, determină elevii să 

citească întreaga operă, nu rezumate, şi să-şi alcătuiască în timp o bibliotecă de literatură pentru 

copii. 

            Se mai pot da chestionare la care răspunsul să fie scurt şi precis, fără să se mai reia o parte 

din întrebare, tot în ideea de a nu asocia cititul cu scrisul, o activitate solicitantă pentru elevii din 

clasele primare. Tot din acest motiv, nu susţin varianta  existenţei unui caiet de lecturi, în care elevii 

să consemneze titlurile cărţilor citite, autorii lor, personajele şi rezumatul cărţii. Astfel de cerinţe 

din partea învăţătorului nu ar aduce beneficii elevilor. Acest caiet ar duce la supraîncărcarea elevilor 

conştiincioşi, pe cănd ceilalţi şcolari vor scrie câteva rânduri inestetice şi cu o sumedenie de greşeli. 

Pentru astfel de activităţi este nevoie ca învăţătorul să-şi reîmprospăteze permanent memoria cu 

subiectul şi desfăşurarea acţiunilor din lecturile recomandate. 

             Ca verificări orale se pot organiza concursuri de tipul “Cine ştie răspunde”, în care mai întâi 

întreabă învăţătorul şi elevii răspund, după care un elev întreabă şi un coleg indicat de acesta va 
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răspunde. În acest fel se declanşează o adevărată competiţie între elevi, de a răspunde şi de a adresa 

întrebări. Elevii cei mai activi vor fi răsplătiţi cu un calificativ foarte bun. În cazul unui astfel de 

concurs este importantă şi aşezarea în bănci a elevilor, de preferat ar fi aşezarea în careu, care 

facilitează comunicarea. Această aşezare în careu a elevilor este stimulativă pentru elevi şi în 

activitatea de citire. Am experimentat-o când am citit în orele de lectură texte din revista “Doxi”, 

despre vechii greci, despre daci şi romani. Pentru a verifica dacă au înţeles conţinutul   celor    citite, 

 i-am întrebat pe elevi despre ce e vorba în fragmentul parcurs. 

               Pentru dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comprehensiune,  este nevoie să se diversifice 

suporturile de lectură, se pot citi articole din reviste pentru copii, informaţii din enciclopedii 

adaptate vârstei, cu imagini sugestive, explicarea unor cuvinte din dicţionare, texte de la benzile 

desenate. Ca texte nonliterare se pot citi instrucţiuni de folosire a unor obiecte, reguli privind 

desfăşurarea unor jocuri, afişe, anecdote etc. 

               Lectura ne oferă posibilitatea desfăşurării unor activităţi transdisciplinare, parcurgând cu 

elevii lecturi istorice sau geografice, cum ar fi “Legenda Vrâncioaiei” sau “Legenda Mureşului şi a 

Oltului”. Aceste legende au darul de a face pe elevi să distingă între real şi fantastic, să îşi 

consolideze sentimentul patriotic şi apartenenţa la aceste meleaguri. Ştiind că la vârsta micii 

şcolarităţi, elevii au multe întrebări legate de mediul înconjurător, de noţiunile vehiculate la 

disciplina ştiinţe, pentru clarificarea modului de producere a unor fenomene, se pot citi texte 

ştiinţifice, adaptate vârstei, din cărţi de specialitate. O astfel de carte este: “Taine, curiozităţi, 

fenomene din ştiinţele naturii dezlegate pentru elevi” de la Editura Porţile Orientului din Iaşi. 

                Vizitele la  biblioteca şcolii şi la Biblioteca Orăşenească, ca activităţi extracurriculare,  

pot să-i familiarizeze pe elevi cu felul cum sunt aşezate cărţile pe rafturi şi cum pot să le găsească 

mai uşor, cum se ţine evidenţa cititorilor. Cu această ocazie, pentru aducere aminte, se poate scrie 

un text despre vizită, la calculatorul din  sala de Biblionet. După astfel de vizite trebuie să se 

monitorizeze, prin colaborare cu bibliotecarii, elevii care sunt cei mai activi cititori sau cei care nu 

restituie la timp cărţile. Periodic sunt evidenţiaţi în faţa clasei elevii care sunt cei mai pasionaţi 

cititori, iar ceilalţi colegi sunt invitaţi să le urmeze exemplul. 

               De mare importanţă pentru stimularea interesului de lectură al elevilor este şi amenajarea 

sălii de clasă, care trebuie să fie un mediu propice dezvoltării abilităţilor de citit. Nu trebuie să 

lipsească din clasă: dicţionare, enciclopedii, cărţi de lectură din autorii cei mai cunoscuţi. Am creat 

obişnuinţa ca, atunci când un elev achiziţionează o carte deosebită sau primeşte un cadou sub forma 

unei cărţi, să o prezinte şi colegilor, în faţa clasei. Cu această ocazie, stimulez schimbul de opinii 

între elevi asupra cărţilor citite. Este un exerciţiu foarte util ca un copil să expună unei persoane de 

aceeaşi vârstă, întâmplări petrecute în opera citită, despre personaje care să trezească interesul 

interlocutorului şi astfel povestitorul îşi exersează exprimarea orală iar ascultătorul va fi atras să 

citească acea carte. 

                Ca activităţi transdisciplinare, având ca sursă de inspiraţie o carte, pot fi organizate: un 

concurs de pictură cu tema “În Oraşul Smaraldelor al vrăjitorului din Oz”(compoziţie în nuanţe de 

verde), la abilităţi practice confecţionarea de măşti “Vulpea Alisa şi Motanul Basilio” din povestirea 

“Cheiţa de aur” sau confecţionarea păpuşii Buratino din materiale refolosibile(cartoane în care este 

distribuit iaurtul pentru elevi). 

                Aceste lecturi trebuie să contribuie la formarea capacităţii de a reflecta a elevilor, de a-şi 

dezvolta creativitatea şi gândirea critică, de a-şi exprima reacţii proprii la textele citite. Pentru 

dezvoltarea gândirii critice a elevilor se pot purta discuţii cu elevii pornind de la întrebări de genul: 

“Ce v-a plăcut din carte?”, “Ce nu v-a plăcut?”, “Cu ce personaj mi-ar fi plăcut să semăn?”. Pentru 

dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor se pot face activităţi de genul: Schimbaţi finalul 

povestirii “ Cheiţa de aur” sau se citeşte începutul unei poveşti, după care este continuată povestirea 

de către un elev(exemplu: “Trei popândăi” de Alexandru Mitru). Cu timpul, chiar unii elevi, 

fermecaţi de povestirile citite, vor ajunge să scrie texte pe care să le citească celorlalţi colegi. 

                Pentru a spori atractivitatea lecturilor, se poate, după citirea unei opere literare, să se 

urmărească în cadrul unor activităţi extracurriculare ecranizări după aceste povestiri, de exemplu: 

“Dumbrava minunată”, “Crăiasa Zăpezii”, “Heidi, fetiţa munţilor” etc. Trebuie precizat că aceste 
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ecranizări nu trebuie să înlocuiască citirea cărţilor, iar vizionarea lor trebuie să se facă după 

parcurgerea integrală a operelor respective de către copii, pentru a compara cât de mult respectă 

scenariul acelor filme textul original al scriitorului. 

                O activitate inspirată de operele citite de elevi poate fi dramatizarea unor fragmente din 

cărţile recomandate. Astfel de dramatizări am realizat după operele: “Povestea unui om leneş”, 

“Vrăjitorul din Oz”, “Dumbrava minunată”. Tot pe baza acestor povestiri se pot pune în scenă piese 

de teatru de păpuşi sau marionete. 

                În această perioadă, nu putem evita şi nici nu trebuie evitată interacţiunea elevilor cu 

Internetul şi îl putem utiliza în beneficiul copiilor. Le putem cere elevilor să caute informaţii 

ştiinţifice despre anumite fenomene, despre anumite personalităţi studiate la istorie, despre zona în 

care locuiesc, despre biografia unor scriitori studiaţi, chiar şi unele povestiri pe care nu le-au găsit în 

cărţi. Apoi aceste texte pot fi citite în orele de lectură şi se poate comenta pe marginea lor. 

                Folosind aceste strategii cu consecvenţă, încercând să îmbin activităţile ludice cu lectura, 

pentru a spori atractivitatea acesteia din urmă,  declanşând  demersuri didactice pornind de la carte 

sau de la un text scris, pentru ca cititul şi înţelegerea mesajului să devină  permanenţe în viaţa 

micilor şcolari, am reuşit în decursul anilor petrecuţi la catedră să determin elevii să aibă o atitudine 

mai prietenoasă faţă de ceea ce înseamnă textul literar şi neliterar. Cititul poate deveni pentru copiii 

din clasele primare dintr-o îndatorire şcolărească o activitate care să le facă plăcere şi să le producă 

satisfacţii intelectuale. 

              Având aceste deprinderi de citire conştientă consolidate încă din timpul şcolii, sunt şanse 

mari ca atunci când vor deveni adulţi elevii de astăzi, să vadă în lectură un instrument al muncii 

intelectuale, care să le permită să înveţe pe tot parcursul vieţii, pentru a face faţă provocărilor, dar şi 

un mod plăcut de petrecere a timpului liber şi dătător de bogăţii spirituale. 
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Viaţa socială contemporană solicită un om cu capacităţi intelectuale bine dezvoltate, cu o înaltă 

pregătire şi cu un larg orizont cultural. Dinamica vieţii în societate prezintă mereu aspecte noi şi 

variate. Pentru ca omul să poată face faţă unor asemenea cerinţe ale vieţii este necesar    să-şi 

însuşească încă din şcoală un bagaj  însemnat de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi să fie învăţat să 

le folosească în mod corect şi creator. 

Aceste exigenţe ale vieţii contemporane generează cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de 

instrucţie şi educaţie o eficienţă sporită, ceea ce impune unui cadru didactic să-şi schimbe în mod 

fundamental orientarea în activitatea la clasă. Matematica făcută cu „creionul şi hârtia”,  respectiv cu 

„creta şi tabla” capătă mai puţină importanţă în contextul actual al vieţii şi este nevoie să se realizeze 

trecerea de la memorare de reguli şi socotit la activităţi de rezolvare a problemelor prin încercări şi 
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tatonări, prin implicarea activă în situaţii practice, prin căutarea de soluţii dincolo de cadrul strict al 

celor învăţate. Metodele şi mijloacele folosite trebuie să aibă un caracter mobilizator, care să activeze 

elevii. Aceste strategii îşi sporesc eficienţa formativă cu cât îl implică mai mult pe elev. 

În munca cu elevii orice dascăl trebuie să încerce ameliorarea muncii sale şi a rezultatelor ei 

printr-o activitate de cercetare. Pornind de la această idee am realizat o  cercetare pe două loturi 

eterogene de subiecţi de clasa a II-a dorind să evidenţiez că există diferenţe între eficienţa formării 

deprinderii de calcul matematic prin metode tradiţionale şi formarea deprinderii de calcul matematic 

prin metode moderne, în condiţiile în care se aplică aceeaşi programă şcolară. Deprinderea este o 

componentă automatizată a activităţii, caracterizată prin desfăşurarea în afara sau prin reducerea 

controlului conştient, realizare spontană şi facilă. 

Deprinderea de a calcula este deprinderea ce se referă la efectuarea unui calcul, adică a unui 

ansamblu de operaţii matematice/ logice, cu scopul de a afla valoarea unei mărimi/ expresii potrivit 

operaţiilor indicate şi în conformitate cu unele reguli. Acest tip de deprindere se formează pe baza unor 

variate procedee, algoritmi, specifici domeniului respectiv.  

Formarea deprinderilor de a calcula înseamnă pregătirea elevilor pentru viaţă. Modul de 

formarea al acestei deprinderi este unul specific procesului instructiv-educativ organizat – 

învăţământului, pentru care este un obiectiv. Astfel, se va pleca în primul rând de la conştientizarea 

scopului, trecându-se apoi la exerciţiu şi la constituirea deprinderilor. 

În clasele primare, elevii învaţă să calculeze mintal şi scris. Între aceste două feluri de calcul 

există o strânsă legatură: calculul mintal constituie un mijloc indispensabil pentru calculul scris, stă la 

baza lui. Nu se poate concepe efectuarea calculului în scris fără folosirea calculului mintal. Elevii 

trebuie să capete în aceeaşi măsură deprinderi de calcul mintal cât şi deprinderi de calcul în scris. 

Calculul îşi găseşte o largă aplicare în toate domeniile vieţii. Deprinderea de calcul este o 

deprindere cerută de viaţă, de practică. Oriunde în viaţă se întâlnesc numeroase calcule care se cer 

rezolvate rapid. Formarea deprinderii de calcul mintal se bazează pe deprinderi simple, presupune 

însuşirea conştientă a unor reguli de calcul şi apoi transformarea acestor cunoştinţe în priceperi şi 

deprinderi. (Herescu G., Dumitru A., 2001) 

Deprinderea de calcul este un complex de deprinderi simple, ce se elaborează de-a lungul unui 

şir lung de lecţii, prin  însuşirea conştientă a unor reguli de calcul şi apoi transformarea acestor 

cunoştinţe în priceperi şi deprinderi, prin gradarea şi sistematizarea unor exerciţii variate, prin găsirea 

unor forme de a organiza munca elevilor pentru a fi antrenaţi în rezolvarea acestor exerciţii şi pentru a 

le stimula interesul pentru studiul matematicii.  

Adoptarea unei strategii didactice specifice formării deprinderii de calcul matematic la vârsta 

şcolară mică presupune adaptarea metodelor la particularităţile vârstei copiilor şi a disciplinei. Oricât 

de chibzuită ar fi acţiunea educativă, dacă ea nu mobilizează elevul în plenitudinea fiinţei sale, rămâne 

ineficientă, nu va conduce la efectele scontate. 

Strategiile didactice moderne oferă soluţii de ordin structural-procesual, dar şi metodologic în 

procesul de învăţare concentrat pe elev, prin selecţia şi modul de combinare a diferitelor metode, 

procedee, mijloace didactice şi prin forme de organizare specifice. 

Volumul mare de cunoştinţe stiinţifice şi tehnice acumulate în ultimii ani solicită perfecţionarea 

metodelor de învăţământ, modernizarea lor. Dintre cele mai eficiente şi utilizate metode de formare a 

deprinderii de calcul matematic se evidenţiază: demonstraţia, problematizarea, învăţarea prin 

descoperirea, exerciţiul, algoritmizarea,  jocul, metoda cadranelor, metoda cubului, metoda ştiu-

vreau să ştiu-am învăţat. (Cerghit, I., Neacşu I.,2001)  

Experimentul în faza iniţială  a urmărit identificarea nivelului de formare a deprinderii de calcul 

matematic. În urma acestei evaluări iniţiale s-au evidenţiat urmatoarele dificultăţi/ greşeli  tipice: 

neclaritǎţi în ceea ce priveşte caracteristicile sistemului de numeraţie zecimal, poziţional, neînţelegerii  

modului   de  formare  a numerelor  şi  a  semnificaţiei  pe  care  o  are  poziţia  unei cifre  în  scrierea  

numărului ( de exemplu: 37–3=7 sau 26 + 32 = 94 ), erorile de calcul, datorate confuziilor în   

realizarea  operaţiilor  ( 72 + 13 = 65, unde adună unitǎţile, dar scade zecile),  decodajului  greşit ( 53 + 

2 = 73, unde adunǎ zeci cu unitǎţi), alte greşeli tipice am observat pe direcţia limbajului matematic, 

cum ar fi înţelegerea termenilor matematici şi denumirea operaţiilor matematice corespunzătoare  
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(Dacă scad numărul 12 din 73 obţin 12 -73 = 61, unde nu identifică corect descăzutul şi scăzătorul sau 

în situaţia: La 12 mai adaug numărul... pentru a obţine 32, unde adună 12 + 32 = 44). 

Programul experimental a constat în întocmirea planificării calendaristice, în proiectarea 

unităţilor de învăţare şi în  selectarea unor strategii moderne destinate formării deprinderii de calcul 

matematic, vizându-se verificarea ipotezei emise. În această etapă am parcurs următoarele unităţi de 

învăţare: 

- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin, 

 - Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin, 

 - Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin, 

 -Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu  trecere peste ordin. 

Parcurgerea unităţilor de învăţare planificate s-a realizat ţinând cont de criteriile următoare: 

particularităţile de vârstă, particularităţile individuale, particularităţile lecţiei de matematică, efectuarea 

de exerciţii în mod gradat, utilizarea metodelor de lucru: ciorchinele, ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, 

cubul, jurnal cu dublă intrare, cadranele, cubul. De asemenea, am folosit mijloace didactice precum: 

numărătoare cu bile, semne grafice de mărimi diferite, şabloane, bile şi discuri colorate, tabla 

magnetică, colecţii de obiecte-mulţimi, benzi magnetice cu probleme sub formă de poveste, proiector. 

Lecţiile au fost organizate în formaţii de lucru: frontal, în perechi, în echipă, individual. 

Pentru formarea deprinderii de calcul matematic am urmărit crearea unor situaţii autentice, 

folosind metodele şi mijloacele moderne enumerate mai sus, cât şi formaţii de lucru amintite. Pe 

parcursul programului experimental în afară de crearea unor situaţii autentice, folosind metodele şi 

mijloacele moderne enumerate mai sus, cât şi formaţii de lucru amintite, am observat comportamentul 

elevilor şi am eficientizat orice situaţie de învăţare pentru a creşte gradul de dezvoltare a deprinderii de 

calcul matematic. 

Etapa finală a experimentului, cea de evaluare finală, a presupus administrarea unei probe  

scrise prin care s-a  urmărit identificarea gradului de dezvoltare a deprinderii de calcul matematic. De 

asemenea s-a evaluat întreaga activitate desfăşurată în cadrul experimentului, cu scopul de a verifica 

ipoteza emisa. 

Comparând rezultatele obţinute de elevii lotului experimental la evaluarea iniţială cu cele 

obţinute la evaluarea finală, s-a observat eficienţa factorului experimental prin creşterea numărului 

calificativelor din zona rezultatelor foarte bune şi bune, iar pe de altă parte prin scăderea numărului 

calificativelor din zona rezultatelor de suficient şi insuficient. Astfel s-a constat superioritatea 

rezultatelor lotului experimental în raport cu cele ale lotului  de control. 

În urma realizării acestei cercetări am constat că pentru ca demersul didactic să fie eficient este 

necesară adoptarea unor strategii moderne de învăţare. Astăzi, strategiile de predare urmăresc folosirea 

celor mai adecvate metode şi procedee de predare, corelate cu mijloacele de învăţământ moderne, în 

baza alternării, îmbinării formelor de organizare existente. Urmărind îndeplinirea obiectivelor propuse, 

am optat pentru o astfel de manieră de abordare a activităţii instructiv-educative, pentru un model de 

acţiune  cu valoare normativă, ce presupune două componente distincte, dar interdependente: o 

componentă epistemologică şi una metodologică. Centrându-ne atenţia pe problematica strategiilor de 

predare, ne interesează în mod special cea de-a doua componentă care se referă la metodele, mijloacele 

şi formele de organizare capabile să asigure funcţionalitatea celei dintâi. 

Desfăşurând acest experimentul didactic am constatat că organizarea orelor de matematică în 

spiritul formării deprinderii de calcul matematic prin utilizarea strategiilor moderne  înregistrează 

numeroase aspecte de ordin pozitiv: înglobarea constantă a elementelor de joc; dinamizarea demersului 

didactic; transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; angajează intens toate forţele psihice de 

cunoaştere; asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă; dezvoltă motivaţia 

pentru învăţare; permite evaluarea propriei activităţi. 

Constatările  făcute în urma evaluării iniţiale şi a interpretării rezultatelor m-au determinat să 

planific cu atenţie orele de matematică astfel încât să se înregistreze cele mai bune rezultate în privinţa 

dezvoltării deprinderii de calcul matematic. Am urmărit dezvoltarea deprinderii de calcul matematic 

prin utilizarea strategiilor moderne, realizând activităţi care să-i ajute pe elevi să se orienteze şi să se 

familiarizeze, am exersat algoritmul de operare pe exemple variate de exerciţii şi în diferite situaţii de 
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învăţare. Exerciţiile selectate au fost de toate categoriile, fiind organizate în funcţie de gradul de 

dificultate şi de complexitate, permiţând accesul oricărui elev, în orice moment al învăţării şi vizând 

formarea raţionamentului corect de calcul şi dezvoltarea deprinderilor de calcul. Toate aceste exerciţii 

le-am ordonat într-o microculegere de exerciţii, jocuri şi probleme de matematică intitulată ISTEŢEL. 

Am gândit ca această miniculegerea să vină în sprijinul formării deprinderii de calcul matematic prin 

rezolvarea sarcinile propuse cu ajutorul învăţătorului, pe grupe de elevi sau individual. Mi-am propus 

ca exerciţii, jocuri şi probleme de matematică prezentate să declanşeze şi să susţină motivaţia elevilor  

în activitatea de învăţare,  pentru a deveni iubitori ai matematicii. Rezultatele probelor evaluării finale 

au evidenţiat progres semnificativ în dezvoltarea deprinderilor de calcul matematic ca urmare a 

folosirii în demersul didactic a variatelor strategii didactice moderne. 

Consider că  prin încercarea mea de a moderniza învăţarea matematicii  prin folosirea de noi 

metode şi mijloace didactice, dar şi prin folosirea celor existente cu scopul de a le spori eficienţa, am 

reuşit să  parcurg alături de micii şcolari file din cartea de matematică,  să-i ajuta să înţeleagă încă de la 

început tainele acestei ştiinţe şi să-i ajute să depăşească dificultăţile în formarea deprinderii de calcul 

matematic pentru a nu avea mai târziu probleme curente în viaţa cotidiană.  
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STUDIU PRIVIND STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR  

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

profesor VIRGINIA  IONESCU 

 Grup Școlar ,,C. A. Rosetti” Constanța 

 

,,Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi 

persoană.” 

(Arthur Koestler) 

 

Literatura de specialitate și numeroase site-uri ne pun la dispoziție numeroase teorii privind 

creativitatea. Am ales doar o parte pe care mă bazez în activitatea mea profesională. 

Definiţia creativității 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin ,,creare”, care înseamnă ,,a 

zămisli”, ,,a făuri”, ,,a crea”, ,,a naşte”.  Etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de 

creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde atât 

originea cât şi scopul. În vocabularul psihologic, termenul şi noţiunea generică au fost introduse 

pentru prima dată, în anul 1937, de psihologul american G.W. Allport, ,,în urma înțelegerii faptului 

că substratul psihic al creației este ireductibil la aptitudini și presupune o dispoziție generală a 

personalității spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate” 

(Popescu-Neveanu, 1978, p. 152). În România, D. Caracostea folosea termenul încă din 1943, în 

lucrarea "Creativitatea eminesciană", în sensul de originalitate încorporată în opere de artă.  

În România, studiile de început asupra creativității se raportează la numele unor filosofi și 

psihologi iluștri precum: Constantin Rădulescu-Motru, Ștefan Odobleja, Mihai Ralea, Tudor Vianu. 

Ultima ediţie a Dicţionarului enciclopedic (1993) consideră ,,Creativitatea ca trăsătură complexă a 

personalităţii umane, desemnând capacitatea de a realiza ceva inedit, original”, caracterizarea 

aparţinând psihologilor.    

O problemă de bază a comunicării o reprezintă discutarea conceptului de creativitate. 

Întrebuinţarea termenilor de creativitate şi de gândire divergentă ca sinonimi conduce la admiterea 

unei relaţii între ele, ceea ce nu e dovedit de stările obiective. Pe de altă parte, este dificil să negăm 

o asemenea relaţie şi încă să n-o raportăm la cercetarea şi practica în domeniu când mulţi 

cercetători şi practicieni care abordează subiectul consideră că termenii sunt interschimbabili. 

Suntem de acord cu precizarea pe care o fac în continuare Husen și Postlethwaite: ,,Întrucât 

transferul de deprinderi nu pare să se facă uşor, profesorul trebuie să aplice gândirea divergentă în 

orice context posibil al curriculumului. Având în vedere valoarea acestor exerciţii în ansamblul 

programului educaţional, este într-adevăr util pentru formare să fie aplicate oriunde este posibil”. 

Creativitatea nu înseamnă numai atât ci este surprinsă numai în practica educaţională. ,,Dificultăţile 

psihologice şi teoretic-sociale ale problemelor creativităţii se cristalizează în şcoală”. Ne situăm, 

într-o lume de largă deschidere democratică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii nu este 

numai un deziderat, ci o reală şi stringentă necesitate. 

În fine creativitatea se mai apreciază, în mod obiectiv, prin produsul activităţii, mai mult sau 

mai puţin deosebit, nou, original. 

Această originalitate se manifestă în diferite grade de noutate. Un elev care izbuteşte să 

soluţioneze, prin propriul efort, o problemă grea de matematică, dovedeşte oarecare creativitate. 

Această creativitate  nu se poate compara cu cea manifestată de un savant creator al unei teorii noi, 

recunoscută pe plan mondial.  

În cadrul unor şcoli psihologice au fost formulate mai multe teorii asupra creativităţii. 

Teoria psihanalitică a creativităţii îşi are baza în concepţia lui Sigmund Freud. Punctul 

central al concepţiei psihanalitice despre creaţie îl constituie teoria sublimării, potrivit căreia 

sublimarea este un proces inconştient care, prin refularea impulsului sexual, alimentează apariţia 

creaţiei. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Arthur+Koestler
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Teoria asociaţionistă, elaborată de Mednik (1962), care consideră creativitatea un proces de 

organizare şi transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi, pe baza gândirii. 

Teoria configuraţionistă (gestaltistă) defineşte creativitatea ca produs al imaginaţiei (şi nu al 

gândirii logice), cu ajutorul căreia sesizăm brusc lacunele din configuraţia întregului, completându-

le. 

Teoria behavioristă (comportamentalistă) a creativităţii 

Această teorie, prin reprezentanţii ei, C. F. Osgood, Rossman, Parnes şi  Hyman, elucidează 

fenomenul creator apelând la serviciile clasicului model S-R (Stimul-Răspuns). Astfel, creativitatea 

unui individ depinde considerabil de modul în care au fost stimulate manifestările şi atitudinile sale 

creative. Comportamentul creativ are capacitatea de discriminare a cunoştinţelor şi variabilelor, 

posibilitatea de redefinire corectă a lor, utilizarea în situaţii creative cât mai diferite şi sesizarea 

promptă a modificărilor aduse.  

Teoria existențialistă (umanistă) a creativităţii 

Reprezentanţii acestei teorii fac deosebire între pseudocreativitate (care transmite o trăire 

superficială estetizantă) şi creativitatea autentică (care dă naştere noului). Prin creaţie, fiinţa umană 

îşi valorifică unicitatea, se autorealizează, creativitatea fiind corolarul întâlnirii omului cu lumea. 

Intensitatea acestei întâlniri determină gradul creativităţii. 

Teoria culturală (interpersonală) a creativităţii 

Această teorie acordă o mare importanţă dependenţei personalităţii de semenii săi, de factorii de 

mediu şi de cultură şi a fost pregătită indirect de S. Freud (care vedea creativitatea ca un mijloc de 

îmbogăţire şi de a avea trecere la femei) şi de Kris (care sublinia nevoia artistului de a fi apreciat de 

public). 

Teoria transferului creativităţii îl are ca reprezentant pe J.P. Guilford. El concepe 

creativitatea ca o etapă a învăţării, transferabilă şi în alte domenii de activitate. 

Teorii recente ale creativităţii 

Teresa M. Amabile, consideră creativitatea că este prezentă deseori în viaţa cotidiană, iar soluţiile 

creative asigură rezolvarea problemei cu o eficienţă neașteptată şi cu o uimitoare simplitate. Ea este 

de părere că răspunsurile creative sunt evidente şi totuşi foarte puţină lume se gândeşte la ele.  A fi 

creativ înseamnă a elabora un lucru care să fie în acelaşi timp inovator şi valabil. 

Robert W. Weisberg aduce in discuţie un fapt important în abordarea creativităţii şi anume 

caracterul de integralitate, considerând că abordările tradiţionale au un pronunţat caracter atomist, 

fiind centrate pe elemente sau procese izolate. El susţine că produsele creatoare de un nivel 

impresionant îşi au rădăcinile în experienţa trecută a individului şi apar treptat din efortul individual 

anterior şi din experienţa altora. Creativitatea este doar o “rezolvare de probleme în trepte”, sau o 

“gândire creativă evolutivă”. 

 H. Gardner abordează creativitatea dintr-o perspectivă holistă, care permite surprinderea 

fenomenului la întregul său nivel de complexitate. Cadrul teoretic general de analiză este pe mai 

multe niveluri.  Nivelul subpersonal, nivelul personal, nivelul intrapersonal, nivelul multipersonal. 

Sternberg ne spune că  ,,există mai multe componente esențiale ale creativității. Lipsa uneia dintre 

ele anulează ideea de creativitate”.  

1. Inteligența sintetică sau abilitatea de a combina informația existentă în noi moduri; 

2. Inteligența analitică sau abilitatea de a face diferența între noile idei care au potențial și 

noile idei care nu sunt fezabile.  

3. Inteligența practică sau abilitatea de a vinde o idee celor interesați să o cumpere.  

Cunoștințele de specialitate conferă persoanei creative abilitatea de a recunoaște noul.  

Stilul de gândire. Persoanele creative acceptă convenționalismul dar nu se supun acestuia. 

Personalitatea. Oamenii creativi își asumă riscul de a merge împotriva regulilor convenționale, să 

fie nonconformiști.  

Motivația.Persoanelor creative chiar le place ceea ce fac.  

Mediul înconjurator. Multe medii dintre cele în care trăim descurajează creativitatea. Mediul optim 

de desfășurare al persoanelor creative este cel în care ele sunt plătite să-și desfășoare activitatea 

creativă.  



266 
 

       Stimularea creativității este un demers socio-educațional complex, ce cuprinde simultan 

fenomenele de activizare (incitare și susținere) antrenare, cultivare și dezvoltare prin actualizarea 

virtualităților creative.  Este necesar să avem în vedere întregul sistem al condițiilor sau factorilor 

favorizanți afirmării și dezvoltării creativității, cum ar fi: 

a. factori structurali, intriseci creativității; 

b. factori de climat general în dezvoltarea și afirmarea personalității elevilor; 

c. factori de ambianță  psihosocială și respectiv de climat psihoeducațional–stimulativ pentru 

afirmarea și evoluția creatoare; 

Este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode și procedee specifice de stimulare și antrenare 

a creativității. 

Strategii didactice de învăţare interactiv-creativă 

 Profesorul Ioan Neacşu analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi 

ale învăţării, afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învățarea 

participativă, activă și creativă.” Ce este învățarea interactiv-creativă?  Este un proces evolutiv, care 

are la bază receptivitatea față de experiențele noi, căutate și rezolvate prin explorare, deducție, 

analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor 

între sensuri și solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă și volițională. 

În cadrul învățării interactiv-creative elevul descoperă, inferează, imaginează, construiește și 

redefinește sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalități și solicitând procesele psihice 

superioare de  gândire și de creație. Ea apare ca urmare a eforturilor individuale și colective, a 

interacțiunii educatului cu ceilalți, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea noului. Elevul 

care învață activ este ,,propriul inițiator și organizator” al experienței de învățare, capabil să-și 

reorgarnizeze și să-și restructureze în permanență achizițiile proprii, în viziune sistemică. 

Dezvoltând acest tip de învățare, cadrele didactice stimulează elevii să devină capabili să elaboreze 

proiecte personalizate de învățare, să-și asume responsabilitatea desfășurării învățării, 

conștientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând  și dobândind progresiv autonomie în propria 

formare. 

Meyers și Jones (1993) definesc învățarea activă (active learning) drept un mediu de 

învățare care ,, permite elevilor să discute, să asculte, să citească, să scrie și să reflecteze asupra 

propriilor modalități de cunoaștere prin intermediul exercițiilor de rezolvare de probleme, prin 

participări în cadrul micro–grupurilor informale, prin simulări și studii de caz,  prin jocuri de rol și 

alte activități, toate menite să-i solicite să aplice ceea ce învață”. 

Interactivitatea are la bază relațiile reciproce și se referă la procesul de învățare activă, în cadrul 

căreia, cel care învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una nouă, personală 

și interiorizată.  

Principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice interactive sunt: 

1. Elevii își construiesc propriile înțelesuri și interpretări ale instruirii. 

2. Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse. 

3. Se promovează alternativele metodologice de predare-învățare-evaluare. 

4. În sarcinile de învățare se solicită informații trandisciplinare și analize multidimensionale 
ale realității. 

5. Procesul de evaluare va fi mai reflexiv, integrând metode alternative de evaluare. 

6. Se promovează învățarea prin descoperire și rezolvarea de probleme. 
Învățarea interactiv-creativă evidențiază învățarea prin cercetare-descoperire, pe învățarea 

prin efort propriu, independent sau dirijat. Se pune accentual pe o gândire și o imaginație 

creatoare. Pe lângă metodele activ-participative de instruire, profesorii pot folosi şi unele metode, 

tehnici şi procedee specifice, prin care poate fi „reanimată creativitatea” la orice vârstă. Utilizarea 

lor presupune crearea unor situaţii educaţionale adecvate. Cele mai cunoscute metode şi tehnici 

specifice de cultivare a creativităţii sunt următoarele:  

a) brainstorming-ul sau asaltul de idei; 

b) sinectica, bazată pe analogia dintre elemente complet diferite; 
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c) metoda 6-3-5, se referă la împărțirea unei adunări în grupuri de 6 persoane, în care 

fiecare propune trei idei într-un timp maxim de 5 minute; 

d) metoda Philips 6-6, este tot o metodă menită să consulte un număr mare de persoane. 

Această mulțime se grupează în câte 6 persoane, urmând a discuta problema timp de 6 minute; 

e) discuția panel se desfășoară într-un grup restrâns (,,jurații’’), e format din persoane 

competente în domeniul respectiv. Ceilalți pot fi elevi care ascultă în tăcere ceea ce se discută. 

Aceștia pot interveni prin bilețele transmise ,,juraților”;   

 f) metoda rezolvării creative a problemelor, care îşi propune să cerceteze totalitatea 

soluţiilor unei probleme. 

Aceste tehnici de grup pot facilita exprimarea membrilor grupului, prin ele se explorează 

potențialul intuitiv și asociativ, se pot extrage idei și sugestii novatoare. Unii autori consideră că 

situația de grup reprezintă un stimul pentru elevi, îi poate elibera pe mulți  de blocajele lor 

interioare, iar asociațiile se pot produce cu o mai  mare ușurință. Sunt însă și  situații când grupul 

poate reprezenta o frâna pentru elevi, împedicându-i să se concentreze și  să  dezvolte idei noi. 

Chiar dacă există anumite controverse referitoare la posibilitatea stimulării  creativității  prin 

intermediul grupului, sunt extrem de răspândite cursurile de educare a creativității care fac apel la 

tehnicile de grup și care au  înregistrat rezultate semnificative în această direcție. 

Internetul-instrument de învățare interactivă 

 Când Internetul şi-a făcut intrarea în vieţile oamenilor şi computerele au fost legate între ele 

activităţile s-au extins la comunicare, comerţ electronic (e-commerce) sau jocuri în reţea. S-au 

format şi noi forme culturale precum jocurile de calculator dar s-a impus şi o redefinire a formelor 

culturale deja existente, cum ar fi fotografia și cinematograful. În prezent, Internet-ul reprezintă mai 

mult decât o reţea uriaşă de calculatoare. El constituie o reţea de reţele, fiind, în plus, un mediu 

informaţional imens ce oferă servicii şi resurse din cele mai diverse–baze de date, biblioteci- dar şi 

o nebănuită comunitate de persoane din cele mai diferite domenii ale vieţii economico-sociale.   

 Internetul, mediul viitorului, va schimba viaţa omului la toate nivelurile ei şi, după cum 

spune Michael Dertouzos, ,,va schimba modul nostru de lucru şi de joacă”, dar mai important, va 

modifica aspecte profunde ale vieţii noastre şi ale umanităţii: cum privim îngrijirile de sănătate, 

cum învaţă copiii noştri, cum rămân vârstnicii integraţi în societate, cum îşi conduc guvernele 

afacerile, cum îşi păstrează grupurile etnice moştenirea, ale cui voci se aud, chiar şi cum se 

formează națiunile. Internetul reprezintă cel mai ieftin mijloc de interconectare şi comunicare, cea 

mai mare bază de date distribuită din lume, mijlocul cel mai ieftin de efectuare a tranzacţiilor 

comerciale şi bancare,  mijlocul cel mai la îndemână pentru efectuarea corespondenţei prin poşta 

electronică, şcoala cea mai mare şi cu cei mai mulţi studenţi, cercetarea, forumuri, blogu-uri, 

servicii de chat, mesagerie instantă, accesarea serviciilor de ştiri, realizarea de cumpărături online, 

căutarea unui loc de muncă, divertismentul.   

 Ca parte a Internetului, World Wide Web este o colecţie de milioane de documente legate 

între ele, care se găsesc pe calculatoare răspândite în întreaga lume. Când vizionăm site-uri din Web 

cu ajutorul browserului nostru, putem vedea elemente de tip text, grafică, video şi audio. Această 

reţea globală poate lega între ele ,,pagini ” web, care pot conţine orice sursă de informare în format 

electronic (texte, imagini, sunet, filme, animaţie generată de calculator, chiar şi transmisii de radio 

şi televiziune în direct). Calculatorul pe care rulează un server Web găzduieşte o serie de  pagini 

(documente) WWW înrudite - ale unei organizaţii, companii sau persoane - care se mai numeşte şi 

sit (site). Un sit web are asociată, în general, o adresă vizibilă oricărui utilizator din Internet 

(e.g.:www.carosetti.ro reprezintă adresa sitului Grupului Şcolar ,,C. A. Rosetti” din Constanţa). 

Crearea de pagini Web se realizează în programe de editare cu ajutorul limbajelor HTML(Hypertext 

Markup Language) și XHTML(Extensible Hypertext Markup Language). HTML reprezintă 

limbajul pentru descrierea structurii unui document WEB.  

Obiectivele de evaluare urmărite la clasele de Tehnologia Informației şi a Comunicației   

Elevii trebuie să dobândească un sistem de cunoştinţe privind prelucrarea informaţiei cu 

ajutorul calculatoarelor personale. Pentru realizarea acestui obiectiv pedagogic consider că este 

necesar ca elevul: 
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 Să dobândească cunoştinţele necesare înţelegerii principalelor aspecte legate de noţiunea 

de informaţie (culegere, prelucrare, stocare şi transmitere); 

 Să-şi formeze şi modeleze modul de gândire şi abordare a problemelor (formarea unei 

gândiri algoritmice, analitice şi sistematice şi a unui mod de lucru ordonat); 

 Să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderi de a munci individual şi în echipă; 

 Să capete deprinderi care-l vor ajuta să devină un utilizator profesionist, adică să 

dobândească cunoştinţele necesare exploatării resurselor hardware şi software puse la dispoziţie de 

tehnologia informatică actuală. Pentru aceasta, elevul trebuie să-şi formeze o cultură generală 

informatică ce presupune identificarea şi înţelegerea principalelor componente ale calculatorului, 

funcţionarea reţelelor de calculatoare, dobândirea deprinderilor necesare utilizării noilor produse 

software; 

 Să cunoască sistemul de operare Windows, structura şi arhitectura sistemelor de calcul, 

noţiuni elementare de hard, pachetul de aplicaţii Microsoft Office, editoare grafice, pachete de 

programe de compresie, programe antivirus, noţiuni primare de inginerie de sistem etc.  

 Să cunoască principalele modalităţi de exploatare ale facilităţilor oferite de reţele, servicii 
Internet, documente Html, facilităţi multimedia etc.   

În schimbarea tumultuoasă prin care societatea trece, elevii noştri au nevoie de capacitatea de 

a selecta informaţiile şi de a alege ce este şi ce nu este esenţial pentru interesele lor. Ei trebuie să 

înţeleagă legătura dintre informaţii, să le descopere sensul şi să le respingă pe cele nesemnifictive. 

   Un important obiectiv de tip formativ urmărit în evoluţia elevilor îl constituie dezvoltarea 

gândirii critice şi se realizează prin folosirea în mod special a unor strategii de învăţare activ-

participative. Aceste strategii reprezintă un nivel superior în ierarhia strategiilor didactice, dar nu 

trebuie separate de cele tradiţionale. Pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, profesorul trebuie 

să asigure un demers didactic adecvat învăţării active şi interactive folosind metode, procedee şi 

tehnici de învăţare eficiente.  

O metodă folosită cu succes din rândul metodelor de cercetare este proiectul de grup. Le 

dau elevilor posibilitatea să se organizeze în grupuri preferenţiale, am observat că în acest mod 

lucrează cu mai multă pasiune, colaborarea este mai bună, muncesc fără reproşuri într-o permanentă 

competiţie chiar cu ei înşişi. Eu lansez tema şi câteva obiective concretizate în sarcini de lucru care 

doresc să fie realizate. Uneori împart sarcinile pe grupe, fiecare grupă urmând să adune şi să 

prezinte material pentru sarcina primită. Alteori, chiar dacă sunt împărţiţi pe grupe fiecare grupă are 

de rezolvat toate sarcinile. Evaluarea presupune prezentarea tuturor materialelor adunate şi abia 

atunci tema propusă poate fi discutată sub toate aspectele ei sau cel puţin sub cât mai multe aspecte. 

Când toate grupele trebuie să se documenteze pentru toate sarcinile, rezultatele sunt şi mai 

interesante pentru că la aceeaşi sarcină aduc lucruri diferite, având astfel originalitate şi creativitate. 

Se vor realiza proiecte de grup cât şi personale cu pagini Web la teme ca: Animale, Plante, 

Formele de relief (Cunoaşterea mediului), Poezii (Limba română); Pietre preţioase (diamante, 

chihlimbar), Anatomia omului (Anatomie), Peşti, Muzică (Michel Jakson) Sport (echipe de 

fotbal), Autoturisme etc. Exemplu de pagini Web pentru tema ,,Animale”: animale sălbatice, 

animale din alte zone geografice. O altă temă de proiect este şi crearea unui site personal în care 

fiecare elev a creat mai multe pagini Web cu date personale şi preferinţe.  
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TRANSDISCIPLINARITATEA – CALE SIGURĂ  

SPRE UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE 
 

Învăţătoare ANA POPOV  

Şcoala Primară Nr. 9, Chişinău, Republica Moldova 

 

Motto:  „Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluţie a inteligenţei, 

trebuie să înţelegem că transdisciplinaritatea ne descoperă 

dimensiunea poetică a existenţei, traversând, aşa cum am spus, toate 

disciplinele, dincolo de ele.”  

Basarab Nicolescu 

 

Învăţământul primar din R. Moldova cunoaşte o continuă modernizare şi dezvoltare sub 

aspectul conţinutului, metodologiei şi strategiei didactice. Astfel, Curriculumul şcolar modernizat 

2010 pentru treapta primară de învăţământ vizează „formarea la elevi a unui sistem de competenţe 

necesare pentru continuarea studiilor având menirea să asigure optimizarea integrării sociale şi, în 

perspectivă - profesionale.”
1
 În acest context, se şi recomandă ca strategiile didactice pentru 

predarea tuturor disciplinelor şcolare la treapta primară de învăţământ să pună accent pe realizarea 

progresivă a competenţelor, pe flexibilitatea abordărilor, pe coerenţă şi abordări inter şi 

transdisciplinare. 

Transdisciplinaritatea se impune ca una din direcţiile principale ale modernizării activităţii 

educaţionale şi, în mod deosebit, în conţinutul ştiinţific şi în strategiile de lucru. Dacă instruirea de 

tip disciplinar pune accent pe rigurozitatea şi aspectul şlefuit al achiziţiilor, abordarea integrată a 

curriculumului este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate 

aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră şi se întemeiază pe nevoile de educaţie ale 

elevilor, în contextul lumii de azi. 

Transdisciplinaritatea, „se referă – aşa cum indică prefixul trans - la ceea ce se află în acelaşi 

timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea 

sa este înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.”
4
 Aceasta nu 

se va mulţumi să stabilească interacţiuni sau reciprocităţi între cercetările specializate, ci va situa 

aceste legături într-un sistem total, fără frontiere stabile între discipline. 

Termenul de transdisciplinaritate a apărut acum trei decenii în lucrările unor cercetători 

diferiţi, precum Jean Piaget, Edgar Morin şi  Eric Jantsch. El a fost inventat în epocă pentru a 

exprima nevoia depăşirii frontierelor dintre discipline. La început de nou mileniu, abordarea 

transdisciplinară este redescoperită şi folosită ca răspuns la sfidările fără precedent lansate de lumea 

noastră. Astfel, românul Basarab Nicolescu lansează, de la Paris, un „manifest” pentru 

transdisciplinaritate, pentru ceea ce se află între şi dincolo de discipline. „În domeniul educaţiei 

transdisciplinaritatea urmăreşte punerea în funcţiune a unei inteligenţe lărgite care reflectă triada: 

inteligenţa analitică, inteligenţa emotivă, inteligenţa corpului”
5
. 

„Probabil un lucru esenţial, în orice sistem de învăţământ, ar fi acea zonă de cunoaştere, de 

capacităţi, de aptitudini pe care şcoala ţi le formează la diverse discipline şi cu care rămâi în 

momentul în care uiţi ceea ce ai învăţat din disciplina respectivă. Este un fel de sâmbure, este ceea 

ce numim valijoara cu care mergi toată viaţa şi în care porţi o serie de lucruri: cunoştinţe 

fundamentale, dar nu în sens de cunoaştere de fapte, date, evenimente, ci, mai degrabă, cunoaşterea 

de tip procesual. Psihologia cognitivă din ultimii 10 ani merge pe ceea ce cred că ar trebui să 

meargă toate sistemele de învăţământ – pe cunoaşterea procedurală. Cunoaşterea procedurală se 

defineşte foarte simplu: este ceea ce numim noi a şti să faci [...] Sistemele occidentale sunt destul 

de puţin interesate de cum arată programele, manualele. Ele sunt interesate de cum arată elevii după 

şcoală. [...] În sistemele occidentale se pune foarte mult problema obiectivelor care sunt pentru toată 

viaţa, şi acestea ar fi obiectivele transdisciplinare, obiectivele pe care toate disciplinele la un loc le 

realizează, cu care tânărul rămâne în sens de background de cunoaştere, de atitudini şi de 

capacităţi.”
6   
În acest sens, obiectivele învăţării transdisciplinare ar fi:  
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 dezvoltarea personală integrală; 

 responsabilitatea socială a elevilor. 

Din punct de vedere curricular, integrarea presupune: 

 organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor 
tradiţională;  

 procesul şi rezultatul procesului prin care elevul asimilează conţinutul curricular care îi este 

transmis pornind de la experienţa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja le-a însuşit; 

 stabilirea de relaţii de convergenţă între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile, 
valorile ce aparţin unor discipline şcolare distincte; 

 procesul educaţional organizat astfel încât să traverseze barierele obiectelor de studiu, predarea 
şi învăţarea fiind văzute din perspectivă holistică, reflectând lumea reală, care este interactivă. 

Activităţile transdisciplinare sunt activităţi care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare constituind o imagine cât mai complexă a temei respective. Conţinuturile 

organizate transdisciplinar se axează nu pe disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective şi 

psihomotorii ale elevului. Corelarea dintre discipline stimulează interesul elevilor pentru 

cunoaştere, îl familiarizează cu arsenalul tehnicilor de cercetare stiinţifică ce reprezintă garanţia 

integrării unui principiu al educaţiei permanente şi al autoeducaţiei. Temele transdisciplinare ajută 

elevul să înveţe în ritm propriu şi să fie evaluat în funcţie de ceea ce ştie, stimulează cooperarea 

între elevi, minimalizându-se astfel competiţia, oferă elevilor posibilitatea de a-şi crea strategii 

proprii de abordare a diverselor situaţii, asigurând o învăţare activă. Elevul participă activ, 

imaginaţia, investigaţia, spiritul de iniţiativă, mobilitatea în gândire creativitatea sa fiind cele care se 

evidenţiază şi sunt valorificate. În cadrul oricărei discipline şcolare, la orice  secvenţă instrucţională 

pot fi îmbinate cu succes sarcini şi conţinuturi ale altor discipline. 

Exemple de activităţi transdisciplinare pentru o anumită temă: 

Clasa: a III-a 

Tema: Ne vin sărbătorile  

Obiective:  

› însuşirea unor cunoştinţe despre sărbătorile de iarnă caracteristice spaţiului românesc; 

› formarea deprinderilor de a confecţiona obiecte specifice sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou; 

› educarea frumosului estetic;  

› dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă; 

› formarea deprinderilor de relaţionare. 

    Activităţi transdisciplinare  

 Clasa a III-a 

1. Ştiinţe: Crăciunul în lume 

2. Matematică: Lanţuri numerice pentru bradul de Crăciun 

3. Educaţie fizică: Ştafeta „Sacul cu daruri” 

4. Limbă şi literatură română: Pregătirea darurilor (scrierea felicitării pentru cei dragi ) 

5. Educaţie tehnologică: Confecţionarea felicitării pentru cei dragi 

6. Educaţie muzicală: „Din an în an” - cântec 

Conţinutul curriculumului naţional pentru clasele I-IV este prezentat într-o concepţie unitară 

cuprinzând competenţe, obiective, conţinuturi şi strategii de realizare pentru toate disciplinele 

şcolare Corelarea dintre activităţi este posibilă deoarece obiectivele stabilite pentru fiecare tip de 

activitate în parte nu constituie un impediment, întrucât există obiective comune mai multor 

categorii de activităţi. 

Desprinsă de modelul tradiţional, disciplina limba şi literatura română îşi propune deodată 

lucruri foarte importante şi deosebite: să-i înveţe pe elevi să comunice, indiferent când, unde, cu 

cine şi de ce, să-i înveţe să recunoască şi să preţuiască frumosul, să-i înveţe să-şi construiască şi să-

şi exprime propriile puncte de vedere, să-i înveţe să se descopere pe ei înşişi, să-i înveţe să 

descopere şi să preţuiască spaţiul şi patrimoniul cultural-istoric căruia îi aparţin. Dar toate acestea 

pot fi realizate pe tot parcursul activităţilor desfăşurate, fundamentate pe principiul învăţării prin 

http://www.pagini-scolare.ro/Cadrul-didactic-didactica-disciplinelor/menu-id-58.html
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acţiune practică, cu finalitate reală. În acest context, lectura textului literar (ca şi a oricărei creaţii 

spirituale a omului) nu se mai poate limita la simplul exerciţiu cerut de programă. Ea trebuie să 

răspundă  nevoilor reale ale educaţiei integrale. 

Manualele şcolare propun: 

 vizionarea şi analiza unor ecranizări şi spectacole teatrale (de exemplu la studiul textului 
„Ştefan cel Mare” de N. Dabija (clasa a III-a) - filmul istoric „Ştefan cel Mare 1457-1504 - Bătălia 

de la Vaslui (productie film 1974)” în regia lui M. Brăgan, scenariu de C. Mitru; povestea „Fata 

babei şi fata moşneagului” de I. Creangă (clasa a III-a) – spectacolul cu acelaşi nume montat la 

Teatrul „Luceafărul”; textul „Rege între filosofi” după N. Dabija (clasa a IV-a – filmul istoric 

„Dimitrie Cantemir ” în regia lui Ghe. Vitanidis; textul „Luceferii” după V. Buzuleanu (clasa a IV-

a) – filmul „Luceafărul” în regia lui Emil Loteanu; filmul istoric „Coroana de foc” în regia lui 

Sergiu Nicolaescu pentru studierea textului „Getodacii”; 

 analiza unor grupaje de recitări şi lecturi literare (versuri de M. Eminescu, Gr. Vieru, pasaje 

literare din I. Creangă); 

 analiza unor creaţii muzicale cu aceeaşi temă ca şi textul literar (de exemplu: poezia 
„Colindul gutuii de la geam” de A. Păunescu (clasa a IV-a) – audiţia colindului în interpretarea 

folchistei M. Mocanu, poezia „Cât trăim pe-acest pământ” de N. Dabija (clasa a IV-a) – audiţia 

cântecului în interpretarea lui I. Sadovnic);  

 comentarea unor ilustraţii de carte (de exemplu: studierea imaginilor la începutul fiecărui 

modul în cadrul evocării); 

  analiza unor creaţii plastice, sculpturale cu aceeaşi temă ca şi textul literar (pastelul „Iarna” 
de V. Alecsandri (clasa a III-a) – „Peisaj de iarnă” de pictorul Ioan Andreescu; 

 excursii la monumentele naturale, istorice, culturale (vizitarea casei - muzeu „Al. Donici”; 

complexul monumental Orheiul Vechi). 

Se pune astfel accent pe evidenţierea interferenţelor literaturii cu celelalte arte (pictură, 

sculptură, muzică, cinematografie, coregrafie, teatru). Ca urmare:  

 Memorarea poeziei nu e atât de anevoiosă dacă anterior elevii potrivesc o melodie versurilor 

date şi interpretează cântecelul obţinut sau audiază cântecul compus de compositor, căci în 

literatura pentru copii astfel de versuri sunt multe. 

 După vizionarea directă a unor fragmente din povestea studiată sau înscenarea lor elevii mai 
lesne reproduc conţinutul ei. 

 Elevii reuşesc să însuşească cu succes ani, perioade istorice, descoperindu-le în cadrul 

diverselor sarcini de calcul la orele de matematică. 

  Înscenarea problemei dezvoltă atât competenţe de comunicare, cât şi competenţe de construire 

şi rezolvare a problemelor matematice. Îl pune pe elev faţă în faţă cu situaţia-problemă pe care 

trebuie s-o clarifice. 

 Reprezentarea plastică  a conţinutului e o cale mai uşoară de însuşire a textelor-descriere în 

clasele primare.  

Strategii de învăţare şi evaluare cu pronunţate valenţe formative sunt: jocul didactic şi 

metoda proiectelor. Jocul didactic e cel mai eficient mijloc de realizare a corelării dintre categoriile 

învăţării (exemplu: jocurile didactice ,,Spune ce ştii despre?”; „Pentru o zi sunt altcineva”). Deşi 

necesită un grad sporit de implicare, un volum de muncă impunător, inclusiv activitate individuală 

în afara clasei, proiectul e forma de evaluare puternic motivată pentru elevi. Implementarea corectă 

a acestei strategii în procesul de evaluare conduce la aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe 

superioare precum: 

- apropierea unor metode de investigare ştiinţifice (căutarea şi utilizarea bibliografiei, a 

utilajului experimental, a dicţionarului etc.); 

- găsirea unor soluţii de rezolvare originale; 

- organizarea şi sistematizarea materialului; 

- generalizarea problemei; 

- aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe; 
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- prezentarea concluziilor. 

Desfăşurând activităţile în mod transdisciplinar se realizează o viziune de ansamblu a 

elevului asupra unor fenomene, probleme, aspecte ale realităţii şi se reactualizează cunoştinţele 

anterioare asigurând în acest fel funcţionalitatea informaţiei.  

În concluzie, abordarea transdisciplinară: 

 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor; 

 este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învăţare; 

 este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare; 

 necesită utilizarea oricărui stil activ de predare; 

 prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de 

abordare; 

 este mult mai ieftină decât predarea – învăţarea bazată pe manuale şcolare; 

 este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feedback-ului utilizatorului de educaţie.  

Aşadar, transdisciplinaritatea devine din ce în ce mai mult, nu doar un nou mod de 

restructurare a conţinuturilor, ci un mod de organizare a învăţării, ea se asociază cu principiul 

educaţiei permanente, al pregătirii copiilor pentru învăţarea continuă şi pentru autoevaluare. Astfel 

că, transdisciplinaritatea se impune ca o necesitate şi în învăţământul primar pentru realizarea 

sarcinilor majore ce-i stau în faţă şi anume în formarea integrală a personalităţii din perspectiva 

exigenţelor culturale, sociale, economice, politice ale societăţii libere şi democratice. 

Organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume 

dinamică şi complexă, caracterizată de explozia informaţională şi de dezvoltarea fără precedent a 

tehnologiilor. O învăţare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiţionale 

poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. 
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SECȚIUNEA NR. 4 

 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
 

APLICATIVITATE ȘI VALOARE FORMATIVĂ  PRIN TABĂRĂ DE 

DESTIGMATIZARE 
 

Profesor MIHAELA BAHRIM  

Școala  ”Ștefan cel Mare”, Galați 

Profesor LUMINIȚA IOLANDA CHIRIAC  

Școala  ”Ștefan cel Mare”, Galați 

 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Scopul 

general al organizării unei tabere de destigmatizare a fost acela de întărire a identității rome și de 

sprijinire a copiilor să creadă mai mult în propriile forțe, să-i motiveze și să le afirme identitatea, 

continuându-și studiile. Respectarea unor principii democratice precum toleranța, excluderea 

discriminărilor și asigurarea egalității de șanse a fost facilitată prin implementarea activităților din 

curricula creată. 

I.CONTEXTUL ÎNTÂLNIRII 

Atelierele educaționale au fost organizate în cadrul proiectului”Pași stategici pentru 

îmbunătățirea accesului la educație a copiilor romi”, 2009-2011, derulat de Fundația Romani 

CRISS, în parteneriat cu Asociația Alianța Romilor, Galați, Ministerul Educației, Cercetării și 

Inovației, Asociația”Șanse egale”, Sălaj, Asociația ”Roma Heart llo”, Brașov, cofinanțat din Fondul 

Structural European prin POSDRU”Investește în oameni”. 

Aceste ateliere educaționale au venit în întâmpinarea unor nevoi de întărire a stimei de sine 

a copiilor, de cunoaștere reciprocă a unor valori culturale. 

Participanții, un număr de 50 de copii de etnie romă din județele Tulcea, Brăila, Galați, 

Vrancea care  au terminat clasa a VIII-a și au intrat la liceu pe locuri speciale. 

II.ACTIVITĂȚI 

1. Să facem cunoştinţă ! 
După deschiderea taberei, copiii au fost repartizați în două echipe. Noi am  lucrat cu echipa 

de 25 de copii. Copiii au avut oportunitatea de a-și afirma calitățile în cadrul conversației inițiale, 

răspunzând la întrebările  ”Ce te face special? De ce consideri că ai fost selectat să participi la o 

astfel de tabără? Fiecare copil a reflectat asupra motivului pentru care se află în această tabără, 

descoperind, cu plăcere, că sunt niște copii deosebiți care iubesc școala cu toate aspectele ei. La 

sfârșit elevii au fost invitați să exprime cum s-au simțit când a trebuit să vorbească despre propria 

persoană. Anexa 1 

Cunoașterea reciprocă a copiilor s-a realizat prin jocul „Baloanele”, prin intermediul căruia  

elevii au aflat informații despre colegii lor. S-au stabilit de comun acord regulile grupului. Fiecare 

participant a trebuit să spună ce a descoperit în această şedinţă, cum s-a simţit şi cu ce gânduri a  

pornit în această tabără . Anexa 1 

2. Cunoașterea de sine. Destigmatizarea.  

În cadrul acestei activități s-au atins obiective vizând întărirea stimei de sine a copiilor, 

accentuarea identității rrome, precum și cunoașterea reciprocă prin recuperarea unor valori 

culturale. Elevii au formulat mesaje de tip EU-TU, au identificat situații din experiența personală 

când au fost discriminați, exersând tehnici de gândire pozitivă. 
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Tot un joc de intercunoaștere și ridicarea stimei de sine a fost ”Campania electorală”, în care 

fiecare copil a realizat un poster electoral, un slogan, prezentându-se. Anexa 1 

Ca un exercițiu de team-building am ales jocul„ Emisiunea TV”, valorificând logistica pusă 

la dispoziție de organizatori. Elevii au lucrat pe ateliere socio-culturale, conform abilităților 

personale. Fiecare membru și-a ales unul dintre rolurile de: producător, cameraman, invitat, 

prezentator. S-au făcut discuții despre modul în care s-au implicat în conceperea și prezentarea 

emisiunii. Rolurile jucate au contribuit la ridicarea stimei de sine, valorizând potențialul individual. 

 Istoria romilor: S-a organizat o sesiune de 1şi 1/2h în care s-a făcut o prezentare succintă 

despre originea romilor, venirea lor in Europa, romii din România, sclavia romilor.  S-au explicat 

termenii țigan și rom. S-au prezentat imnurile și steagurile romilor și ale românilor. 

Destigmatizarea s-a realizat prin introducerea unor teme de discuții precum prejudecată, 

discriminare, rasism, gândire pozitivă. Sesiunea a avut durata de 2 ore, urmărind explicarea 

termenilor: discriminare, rasism, prejudecăți, stereotipuri, utilizând exemplele și  exercițiile în 

jocuri de rol. 

”Povestea mea”- hârtia mototolită a ajutat copiii ”să arunce la coș” o experiență negativă din 

viața lor. 

3. Atelierele educative socio-culturale au vizat lărgirea orizontului de cunoaştere, 

deprinderea toleranţei şi a înţelegerii, valorificarea interrelaționării din punct de vedere 

spiritual, precum și exersarea aptitudinilor creative. 

Fiecare copil a avut posibilitatea să aleagă atelierul la care vrea să participe, să-şi valorifice 

diferite capacităţi: comunicare interpersonală, curiozitate, toleranţă, coerenţă în exprimare,  

redactarea unui jurnal. 

 Comunicare și respect de sine s-au realizat prin atelierele cu profil sportiv, divertisment, 

muzical, de tip dezbatere, teatru în care copiii au reușit să-și dezvolte potențialul individual, să-și 

exerseze aptitudinile personale, talentul. Ultima activitate din cadrul sesiunilor de formare a constat 

în completarea Copacului stimei de sine, copiii trebuind să-și scrie numele pe o frunză a copacului, 

alegând locul în care să plaseze frunza ”stimei de sine”; toți elevii au plasat ”frunzele” pe cele mai 

înalte crengi. 

4. Excursie la Vulcanii Noroiosi și tabăra de sculptură de la Mânăstirea Ciolanu a fost 

un alt moment de socializare și cu colegii din cealaltă grupă. 

5. Promovarea egalității de gen între fete și băieți . 

Am împărțit sarcinile în mod egal, au participat toți la acțiunile desfășurate. Am                                                 

creat grupe mixte, elevii consultându-se în îndeplinirea sarcinilor și chiar ajutându-se                                                         

(băieții au ajutat fetele pregătind aparatura  pentru Emisiunea TV , iar fetele au ajutat                                                    

băieții la desenat și inventat sloganuri în Campania electorală; atât fetele, cât și băieții                                                       

și-au spus părerea și au participat la discuții de câte ori au dorit, anunțându-se) 

6. Înmânarea diplomelor de premiere a avut loc într-un cadru festiv, la Focul de tabără.        
Acesta a fost un moment lipsit de orice prejudecată, prielnic pentru o seară  deosebită, cântând, 

dansând, povestind în jurul focului. 

III. REZULTATELE 

Prin intermediul acestor ateliere educaționale s-a oferit posibilitatea ca elevii să se prezinte, 

să vorbescă despre ei și despre valorile lor, totodată având ocazia să se cunoască și să se înțeleagă 

într-un cadru organizat, să devină mai încrezători în sine, mai toleranți și să încerce să îi facă și pe 

ceilalți  din jur mai toleranți, mai înțelegători. S-au legat prietenii și au schimbat contacte, adrese, 

pentru a păstra comunicarea. 

Copiii au completat în ultima sesiune un chestionar- evaluarea finală a taberei care a 

evidențiat următoarele aspecte:  

Alege afirmațiile care ți se potrivesc: 

 Aș  vrea să mă respect mai mult.   4 copii 

 Per total,  mă simt mulțumit de mine.   14 copii 

 Consider că am numeroase calități.   12 copii 

 Consider că nu prea am cu ce să mă mândresc.   1 copil 
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 M-aș descrie ca fiind o persoană indecisă.     5 copii 

 Nu am îndoieli în ce privește aptitudinile mele.   10 copii 

 Când am ceva important de făcut, știu că voi putea duce lucrurile la bun sfârșit.   18 copii 

 Când sunt într-un grup, nu mi-e teamă să-mi exprim părerea. 16 copii 

 Consider că cei din jurul meu sunt persoane mai valoroase decât mine.   2 copii 

 Sunt neîndemânatic când vine vorba de a trece la acțiune. 2 copii 

La punctul VI Apreciază pe o scală de la 1 la 5 cât de bine ai lucrat cu ceilalti din grup: 

1- nu stiu; 2- satisfăcător; 3- bine; 4- foarte bine; 5- excelent am centralizat următoarele 

date: Excelent - 20;    FB- 3;    B- 0;    S- 2 

Printre copiii care s-au remarcat, se numără O. M.: bun actor, prezență scenic, S. E.- voce, 

utilizator avansat de limbă engleză, D. R.- stimă de sine crescută, comunicativ, 

T. V. M.- abilități sportive deosebite, campioana judo, C. A. G.- inteligență emoțională, 

talent literar, I. E.- asertiv, stimă de sine ridicată, abilități de lobby pentru drepturile, tradițiile 

romilor,          B. M. D.- abilități sportive, un bun organizator, Păunel Andreea Mădălina- o voce de 

excepție, sensibilitate artistică. 

IV.IMPACTUL TABEREI se regăsește atât în ”Jurnalul taberei” cât și în răspunsurile 

copiilor la chestionarul final de evaluare: la întrebarea ”Numește o calitate sau un aspect nou pe 

care l-ai descoperit la tine în această tabără” au scris: 

 Capacitatea de a se distra, de a socializa 

 Deschisă la noi provocări                

 Recunoașterea etniei 

 Să îi ascult pe ceilalți 

 Descurcăreață, curajoasă, energică  

 Lucrul în echipă 

 Deosebit, inteligent  

 Capacitatea de  a-mi face prieteni 

 Cunoașterea de sine 

 Dansul 

 Comunicativă 

 Timiditatea 

 Colaborarea 

 Încredere în sine 

 Un bun manager 

 Prietenoasă 

 Vulcanic  

IV. RECOMANDĂRI 

Realizarea unui portal care să ofere informații, oportunități tinerilor romi în 

domeniul educației și a identității etnice pe regiuni, cât și informații despre site-urile 

partenere. 

Organizarea unui follow-up în anul școlar viitor pentru a urmări nivelul stimei 

de sine după primul semestru de liceu. 
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Anexa 1         

Ce mă face special? 

Moderatorul se va prezenta, le va ura bun venit tuturor si va vorbi despre calatoria impreuna care va 

incepe acum si va dura 4 zile. Se vor servi cursantii cu câte o bombonică şi apoi vor fi invitaţi să 

reflecteze asupra motivului pentru care se află în această tabără. 

     Copiilor li se acordă acelaşi timp pentru a da răspunsul potrivit, precum şi libertatea de a nu 

răspunde, dacă nu doresc acest lucru, „sărind” peste cei care nu vor sau nu ştiu să-şi exprime 

opţiunea. 

Fig.1 

                         
Jocul „Baloanele” 

- Participanţii stau în cerc pe scaune, fiecare primeşte un balon. Se fac 10 afirmaţii şi dacă eşti 

de acord cu afirmaţia umfli balonul. 

- Umflă balonul şi scrie numele pe el, iar în balon poţi introduce bilet pe care poate fi scris 

zodia, de unde eşti, vârsta, etc 

- Toate baloanele se aruncă în aer, nu este permis ca acestea să ajungă pe pământ, cât timp 

muzica se aude în fundal. 

- Se opreşte muzica şi fiecare prinde un balon şi îl înapoiază celuia al cărui nume este scris pe 

el, traversând cercul şi spunând numele tare. 

- Se repetă! Luaţi balonul şi legaţi-l de picior şi încercaţi să spargeţi baloanele celorlalţi. 

 

Fig. 2 

 

              

 Joc ”Campanie electorală”- individual, copiii au ca sarcina realizarea unui afiș electoral 

personalizat, prezentând simboluri, lozinci specifice personalității sale. 
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Se prezintă frontal, argumentându-și alegerea făcută. Apoi se organizează o expoziție a 

produselor. 

CONCLUZIE: O comunicare pozitivă duce la dezvoltarea încrederii în sine a copilului. 

Fig. 3 

                

 

 

 

 

 

CÂT DE SĂNĂTOŞI SUNT DINŢII ELEVILOR NOŞTRI 

SAU 

MAI UITAŢI-VĂ ŞI LA CE AU ÎN GURĂ ELEVII,  

ŞI NU NUMAI LA CE SCOT DIN GURĂ! 
 

Profesor pentru învăţământul primar RADU DASCĂLU 

Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova 

 

În viaţa şcolară de zi cu zi, ca profesionişti ai actului didactic, ne preocupă propensiunea 

pentru dezvoltarea personalităţii elevilor (şi) prin dezvoltarea unui limbaj adecvat care exprimă 

personalitatea, caracterul, unicitatea fiecărui elev. Neglijăm, voit sau nu, preocuparea pentru 

sănătatea şi estetica danturii elevilor. 

Supuşi atacului unei alimentaţii neraţionale, al unui stil de viaţă alert şi al poluării de toate 

felurile, dinţii copiilor prezintă o evoluţie inadecvată, nesănătoasă. 

De aceea, am iniţiat, în anul şcolar 2011-2012, sub egida Facultăţii de Medicină Dentară din 

cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova, proiectul educativ judeţean de cercetare: 

<<EDUCAŢIA PENTRU PROFILAXIA DENTARĂ. SĂNĂTATEA ŞI ESTETICA 

DENTARĂ A ŞCOLARILOR>>. Domeniul în care se încadrează proiectul este „Educaţie pentru 

drepturile omului”, tipul de educaţie – educaţie pentru sănătate. 

Aplicanţii şi coordonatorii din instituţiile implicate sunt: 
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 Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 

Facultatea de Medicină Dentară 

- Prof. univ. dr. Veronica MERCUŢ. 

 Direcţia de Sănătate Publică Dolj 

- Şef serviciu, Serviciul Statistică şi Informatică 

Medicală, Conf. univ. dr. Emilia PĂTRU. 

 Societatea Română pentru Cercetare în 

Medicina Dentară Craiova 

- Preşedinte, Conf. univ. dr. Mihaela POPESCU. 

 Liceul de Artă ,,Marin Sorescu” Craiova 

- Director, Prof. Alina Mihaela CIUCĂ; 

- Prof. metodist Radu DASCĂLU. 

 Grupul Şcolar Agricol Cârcea 

- Director, Prof. Marius BUZATU. 

 Şcoala Breasta 

- Director, Prof. Marin NEMŢEANU. 

 Şcoala Bucovăţ 

- Director, Prof. Marin LICUŢ. 

 Şcoala Nr. 29 ,,Nicolae Romanescu” Craiova 

- Director, Prof. Nicu MARCU. 

 Şcoala Nr. 33 Craiova 

- Director, Prof. Maria DAŞU. 

 Şcoala Specială „Sfântul Mina” Craiova 

- Director, Prof. Lucia Daniela STANCIU. 

 Şcoala Specială „Sfântul Vasile” Craiova 

- Director, Prof. Monica FILIP. 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj 

- Director General Florin STANCU. 

 

Deprinderile elementare de igienă dentară trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni 

elemente ale modului de viaţă cotidian al copiilor. Deprinderile igienice dentare odată formate, 

îi dau copilului siguranţa în acţiune, încredere în posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare 

independenţă. Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii 

să înţeleagă de mici că sănătatea dinţilor nu înseamnă numai absenţa cariilor, ci şi un mod de 

viaţă echilibrat, deci  un  întreg  organism  sănătos. 

Ca grup ţintă, proiectul se adresează copiilor de la grădiniţele componente şi elevilor din 

clasele I-VIII, dar şi următoarelor resurse umane: 

- conducerilor unităţilor şcolare; 

- cadrelor didactice de la şcolile implicate; 

- cadrelor didactice şi studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară; 

- medicilor şi asistenţilor medicali stomatologi; 

- părinţilor copiilor. 

Proiectul demarat îşi propune câteva scopuri şi obiective pe care le vom prezenta în 

continuare. 

 Scopuri: 

- Determinarea anomaliilor dento-maxilare la copii cu vârsta între 6-14 ani; 

- Determinarea leziunilor carioase în dentiţia permanentă şi a traumatismelor dentare; 
- Măsurarea antropometrică a copiilor; 

- Cunoaşterea modului de periere corectă a dinţilor, 
- Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea unei igiene dentare corecte; 
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- Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională - un rol important în prevenirea cariilor  

dentare; 

- Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-dentare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte. 

*  Obiective: 

- să cunoască principalele reguli de igienă dentară, dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie 

iniţiativă a obiectelor sanitare personale; 

- să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă dentara şi consecinţele nerespectării lor; 

- să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele dăunătoare; 

- să respecte programul zilnic pentru curăţarea dinţilor; 

- să cunoască alimentele de bază, precum şi rolul acestora  în  păstrarea  sănătăţii dinţilor; 

- să cunoască normele igienico-dentare, respectându-le în orice împrejurare; 

- să-şi formeze deprinderi igienico-dentare corecte. 

Fără îndoială că, în cadrul parteneriatului, părţile şi-au propus respectarea mai multor obligaţii. 

Astfel, Liceul de Artă „Marin Sorescu” se obligă:  

a. să menţină o legătură permanentă cu partenerii, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul 

informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de 

oricare dintre cei doisprezece parteneri; 

b. să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de îndrumare şi 

control cu tematică specifică în unităţile de învăţământ, consultând partenerii în proiect, după caz să 

participe la acţiuni cu tematică specifică organizate de aceştia; 

c. să ofere acces în unităţile de învăţământ personalului desemnat de parteneri pentru activităţile 

specifice menţionate în prezentul protocol. 

În cadrul parteneriatului, celelalte instituţii se obligă:  

a. să menţină o legătură permanentă cu Liceul de Artă „Marin Sorescu”, prin reprezentanţii 

desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes 

comun desfăşurate de oricare dintre parteneri; 

b. să respecte legislaţia şcolară în vigoare atunci când demarează acţiuni educative în unităţile 

de învăţământ; 

c. să consulte în prealabil Liceul de Artă „Marin Sorescu” atunci când desfăşoară campanii de 

informare, educare şi comunicare în concordanţă cu problemele specifice identificate la nivel 

naţional şi local şi în concordanţă cu specificul liceului, şi alte activităţi educaţionale, cu implicarea 

elevilor şi a personalului din unităţile de învăţământ din judeţul Dolj; 

d. să furnizeze elevilor şi cadrelor didactice, în acţiunile desfăşurate, după caz, servicii 

acreditate de formare în domeniul 1. Educaţie pentru drepturile omului. Educaţie pentru sănătate şi 

să ofere consultanţă de specialitate Liceului de Artă „Marin Sorescu”, în organizarea acţiunilor sale 

specifice; 

e. să sprijine Liceul de Artă „Marin Sorescu” în realizarea programului de activităţi educative, 

în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Ca resurse financiare, proiectul se bazează pe autofinanţare şi pe activitatea de voluntariat a 

coordonatorilor de proiect şi a diverşilor parteneri: 

 - contribuţii părinteşti; 

 - contribuţii ale cadrelor didactice; 

 - eventuale sponsorizări şi donaţii. 

Dintre resurse materiale atrase, amintim:  

- casete audio/video; aparat foto, 

- pliante; afişe; 
- videoproiector; computer; 

- materiale power point; 

- conexiune INTERNET, multiplicări xerox; 

- mulaj corp uman, mulaje dinti; 

- planse, jetoane; 
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- dosare, creioane colorate, hartie Xerox, acuarele, pensoane, truse de joc. 

Activităţile propuse şi derulate au vizat: 

1. Vizionarea unui film educativ. 

2. Distribuirea de pliante, discutii cu elevii, afisarea unor postere. 

3. Demonstraţii model de periere dentară, pe mulaje. 

4. Consult stomatologic. 

5. Lucrări practice. 

6. Organizarea unei mese rotunde cu participarea profesorilor, a elevilor, a părinţilor (în 

perspectivă). 

Printre eforturile aplicanţilor a fost şi acela de a utiliza şi îmbina, în activităţile desfăşurate, 

numeroase metode didactice şi tehnici de lucru, precum: 

 conversaţia; 

 dialogul; 

 explicaţia; 

 jocul de rol; 

 jocul didactic; 

 munca în echipă. 
Eforturile depuse se vor vizualiza în CD-uri/ DVD-uri care să cuprindă fotografii, imagini din 

timpul activităţilor comune desfăşurate, colaje, machete, portofolii ca produse finale şi vor fi 

diseminate prin: 

1. Popularizarea parteneriatului cu ajutorul afişelor, scrisorilor pentru părinţi. 
2. Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice din şcoli. 
3. Prezentarea proiectului şi a rezultatelor lui în media etc. 
Proiectul constituie temă de cercetare sub egida Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul 

Universităţii din Craiova în vederea publicării de studii ştiinţifice în reviste medicale şi pedagogice 

de prestigiu pentru susţinerea reînfiinţării de cabinete stomatologice şcolare. 

Programele de activitate întocmite vor decurge şi vor completa planurile manageriale anuale 

şi planurile operaţionale ale instituţiilor colaboratoare. Părţile vor colabora inclusiv pentru 

sensibilizarea tuturor factorilor responsabili din comunitate – autorităţile administraţiei publice 

locale, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale – în legătură cu situaţia din sistemul 

şcolar preuniversitar din judeţ.   

Proiectul are posibilitatea de continuare a acţiunilor cu temă stomatologică, fiind de interes 

major pentru educaţia elevilor şi viaţa comunităţii locale.  

 

Bibliografia: 

 * * *, Proiectul educativ „Educaţia pentru profilaxia dentară. Sănătatea şi estetica dentară a 

şcolarilor”; 

 * * *, Protocolul la acest proiect educativ; 

 Dascălu, Radu, Dreptul la sănătate fizică şi mentală, în „Protecţia copilului în România. 

Aspecte juridice şi educative”, Ed. ARVES, Craiova, 2003, p. 63-64; 

 Păsărescu, Mariana, Igiena dentară la şcolari, articol în Gazeta de Sud, anul 13, nr. 4125/ 

19.09.2008, www.gds.ro. 
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII ȘCOLARULUI MIC PRIN 

UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC 
 

       Înv.  LUCIA COTOR  

      Școala nr. 11 „I.H.Rădulescu” București 

 

Motto: 

„Copilul râde: înțelepciunea si iubirea mea e jocul” 

(Lucian Blaga) 

 

În societatea de azi au loc schimbări profunde si rapide, iar învățământul nu iese din acest 

tipar, trebuind sa facă față acestora. 

Reforma sistemului de învațământ are ca obiective schimbarea mentalității si formarea 

unor dascăli flexibili, care sa facă față noilor cerințe. Trăind intr-o lume care se schimbă, educația, 

la rândul ei, este in schimbare. 

Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de nevoile actuale ale 

elevilor, ale comunității in care aceștia trăiesc. Problema care se pune este aceea a depășirii 

frontierelor rigide, a deplasării accentului spre conștientizare, cooperare, gândire critică si creativă, 

spre adaptabilitate si interpretarea lumii mereu în schimbare. 

Rezolvarea acestei probleme nu se poate realiza doar prin schimbări de curriculum, ci mai 

ales prin schimbări referitoare la implementarea lui. Cheia succesului se află la practicieni - 

educatoare, invățători, profesori- si constă in proiectarea, organizarea si realizarea unui demers 

didactic în, între si dincolo de orice disciplină. 

Jaques Delors sublinia in raportul intocmit pentru UNESCO de Comisia Internațională 

asupra Educației secolului XXI, că educația este o cale în serviciul dezvoltării umane, un strigăt de 

dragoste către copii, către generația tânără. După ce analizează problema globală a educației, 

propune ca puncte de plecare pentru introducerea unui nou tip de educație, patru imperative ale 

societății viitoare: să cunoști, să faci, să trăiești alături de ceilalti, să exiști. Așadar este necesară o 

educație care să acorde o mai mare importanța „omului care merge decât drumului care il 

urmează”. (J.D.Hainaut) 

Pentru că în intervalul de vârstă 7-11 ani se cristalizează structura intelectuală a copilului și 

se pun bazele stilului de învățare si de raportare la activitatea intelectuală, mai mult ca sigur că 

educarea creativitații ar trebui sa devină o prioritate. 

De obicei, sarcinile creative sunt văzute ca o excepție, fiind subestimate uneori chiar de 

cadrul didactic sau de părinți. 

În procesul instructiv educativ noi, dascălii, trebuie sa dăm credit creativității, asigurând cât 

mai multe condiții de stimulare a acesteia și să nu uităm că un dascăl creativ va forma elevi 

creativi. Învățătorul este unul dintre factorii care pot educa creativitatea, deoarece fiecare copil 

normal se naște cu un anumit potențial creativ, care cu tact, poate fi stimulat si educat. 

Creativitatea fiecăruia se manifestă într-un mod unic, fiind in primul rând abilitatea de a 

vedea lucrurile intr-o lumină noua, de a sesiza o problemă, de a descoperi soluții efective la aceste 

probleme. 

Jocul pune la îndemâna copilului posibilitatea dezvoltarii acestor abilități, ajutându-l să se 

dezvolte. Copiii privați de joc prezintă tulburări în dezvoltare, așa cum copiii cărora li se oferă 

condiții pentru dezvoltarea jocului spontan, demonstrează faptul că jocul este piatra de temelie a 

unei maturizări normale. 

Jocul, îndeosebi jocul creativ, prezintă anumite însușiri, considerate adevărate căi de 

stimulare a creativității copilului.:   

a) relaxarea controlului exercitat de adult, ajutându-l astfel pe copil sa fie spontan si să 

aibă încredere în sine; 

b) perseverența – copilul se străduieste să indeplinească complet obiectivul jocului; 

c) toleranță la greșeală – copiii caută alte soluții sau căi de a-și desfașura jocul; 



282 
 

d) crearea unei atmosfere creative – nu există rigiditate, se dă posibilitatea de a utiliza 

materiale diverse, intr-o multitudine de situații; 

e) rezolvarea de probleme – copiii sunt încurajați să rezolve fiecare situație într-o 

varietate de moduri. 

Jocul, ca activitate didactică specifică, îndeplinește multiple funcții printre acestea 

aflandu-se cea de distracție, de creativitate în conformitate cu vârsta, precum si cea de modelare și 

de formare a personalitații copilului. Încorporate in activitațile didactice, elementele de joc 

imprimă un caracter viu si mai atrăgător, aduc varietate și o stare de bună dispoziție, de veselie, de 

destindere, prevenind apariția oboselii. 

Ținând cont de modalitățile de realizare, s-a ajuns la următoarele criterii de clasificare a 

jocurilor: 

- după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri 

de observare, jocuri de dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare a cunoașterii interactive; 

- după conținutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri 

literare/lingvistice; 

- după formă de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de sensibilizare, 

jocuri conceptuale, jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte incrucișate; 

- după resursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de intrebări, jocuri 

pe bază de fișe individuale, jocuri pe calculator; 

- după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție, jocuri de reguli 

inventate, jocuri spontane, jocuri protocolare; 

- după competențele psihologice stimulate: jocuri de mișcare, jocuri de observație, 

jocuri de imaginație, jocuri de atenție, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, 

jocuri de creație. 

Prin folosirea jocului în oricare moment al lecției, mi-am dat seama că prin el, elevii învață 

să se ajute unii pe alții, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze nepărtinitor succesele 

altora. Jocurile didactice au însoțit fiecare obiect de invațământ, fiecare lecție, luând forma unor 

întreceri, concursuri între toți elevii, între rânduri de bănci, grupe de elevi, acestea exercitând o 

influență pozitivă asupra întregii personalități a copilului. 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite in cadrul diferitelor ore. 

În cadrul orelor de matematică, clasa I, am folosit diferite jocuri în numerația 0- 10 și a 

operațiilor de adunare si scădere. 

Jocul „Numără corect” 

Obiective: să perceapă numerele după auz; să poată număra reflectând succesiunea 

numerelor. 

Sarcina didactică: ascultă si numără corect bătăile din palme si alege numărul potrivit. 

Materil didactic: cartonașe cu numere 0- 10 

Desfășurare: învățătorul bate din palme, elevul alege cartonul cu numărul corespunzător 

bătăilor. 

Jocul „Ce numere au fugit?” 

Sarcina didactică: stabilirea numerelor lipsă dintr-un șir dat; 

Material didactic: jetoane cu nr. 0-10, tabele cu nr. de la 0 la 10 

Desfașurarea: pe echipe sau individual; elevul vine si pune la locul potrivit numărul care 

lipsește. 

Jocul „Ce semn s-a ascuns?” 

Scopul: Exersarea deprinderii de calcul, folosirea corectă a semnelor grafice (+,-) 

Regula jocului: Elevii trebuie să rezolve șirul de calcule și să găsească „drumul corect”. 

Desfașurare: Învățătoarea le va distribui elevilor fișe individuale. Li se va spune elevilor că 

cei trei purceluși au pierdut drumul spre casă. Va ajunge cel care a calculat corect. 

Ex. 

Purcelusul I : 49-11+10-8+60=100 

Purcelusul II : 34+25-50-7+80=100 
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Purcelusul III : 25+24+20-9+30=100 

Vor fi evidențiați copiii care au găsit corect „drumul”. 

Jocul „Găsește numărul țintă” 

- se formează grupuri de 4-5 elevi; 

- la catedră sunt cartoane cu cifre de la 0 la 9; 

- fiecare grupă trage câte 3 cartonașe, fără să le vadă, și încă unul care este numărul țintă: 

Ex:  2 3 6 4 

Fiecare cartonaș se folosește o singură dată într-o combinație de operații matematice, astfel 

încât rezultatul sa fie numărul țintă. 

  (2x6):3=4 

    6:3+2=4 

    6:3x2=4 

Unele jocuri oferă posibilitatea tratării diferențiate a elevilor. Sunt jocuri și exerciții 

distractive care solicită diverse soluții de rezolvare. 

Elevii cu posibilități mai mari vor găsi o varietate de căi, soluții mai ingenioase, iar cei cu 

posibilitați mai reduse vor fi ajutați să nu se descurajeze. 

Pentru a evidenția mai bine valoarea practică a cunostințelor matematice s-au folosit 

jocurile „ La magazin”, „ La librărie”, prin acestea elevii efectuând operații matematice 

subordonate unui joc practic, acela de a face cumpărături. Astfel de jocuri oferă posibilitatea 

exersării elevilor intr-o atitudine civilizată. 

În cadrul orelor de limba română, am folosit jocuri diverse în vederea dezvoltării 

capacitații de creativitate, a capacitații de a comunica, încercând prin acestea să formez elevilor 

deprinderea de a asculta cu atenție, de a valorifica si dezvolta soluțiile celorlalți, acceptând 

colaborarea cu membrii grupului. 

Prin jocul „Găsește titlul potrivit”, am cerut copiilor să găsească cât mai multe titluri care 

se potrivesc unor imagini sau unui text, dezvoltând astfel gândirea logică si divergentă. 

Jocul „Dacă aș fi...” 

Se cere copiilor să-și amintească o poveste sau un basm și li se sugerează să se pună in 

locul personajului principal. 

Fiecare copil va povesti basmul din acest punct de vedere, având voie să modifice 

evenimentele dacă nu e de acord cu ceea ce a făcut personajul. Copiii pot fi mici actori, însoțind 

povestirea cu joc de scenă. 

Prin acest joc se cultivă imaginația, creativitatea si capacitatea empatică. 

Jocul „Visează și tu!” 

Se solicită crearea unor povești de 1-2 minute care să înceapă cu formulări de genul „Nu 

cred că vreți să știți ce mi s-a întâmplat”, sau „Eram în anul ...”. 

Se cere copiilor să-și imagineze întâmplări cât mai nemaivăzute, fantastice dar originale. 

Copiii vor aprecia povestirea prin aplauze. Va câștiga povestirea cea mai aplaudată. 

La clasa I am folosit jocuri variate. 

Jocul „Ce litere a mâncat șoricelul?” 

PA_RU                                                    CA_ERĂ 

_MIDĂ     CA_AR 

ALIN_     M_RTIE 

 

Cu literele găsite completează căsuțele si vei afla anotimpul roadelor bogate. 

 

      

 

 Jocul „Găsește propoziția” 
           

 

 

  1        

4 

    

  P      2         4       3      4     

6 

 

 F    O    1    2    6  

5 
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   B    4    N    

5 

 

 

1-A    3-M   5-E 

2-R   4-I   6-T 

Copiii vor înlocui cifrele cu literele corespunzătoare, vor citi propoziția apoi o vor 

transcrie. 

 Jocul  „Pro și contra” 

Se vor alege subiecte în care să existe cel puțin două puncte de vedere. Toate intervențiile 

copiilor vor fi acceptate. 

Exemplu:- A procedat corect Iepurele luând ciuboțelele Ogarului? 

    - Lizuca, însoțită de Patrocle, a plecat spre casa bunicilor. Credeți că hotărârea ei 

a fost bună? 

În cadrul orei de educație plastică, am folosit jocul „Rotația desenelor” 

Se împart copiii pe grupe, o grupă fiind formată dintr-un șir de elevi așezați în bănci, unul 

în spatele celuilalt. Fiecare copil primește o coală de hârtie, pe care desenează ce dorește. 

Învățătorul spune „Stop Joc!”. Fiecare copil va da desenul său colegului din spate. Ultimul elev va 

aduce desenul elevului din prima bancă. Vor desena timp de 5 minute pe foaia primită tot ce 

doresc. Învățătorul va spune iar „Stop joc!”. Jocul va continua până când fiecare va primi desenul 

inițial. Este un joc prin care unii încearcă să influențeze desenele colegilor săi,sau unora să le strice 

chiar planurile. 

În timpul desenului putem observa dacă există conflicte între membrii grupului, sau își 

acceptă desenul continuat de colegii săi. Este un joc de dezvoltare a creativității si a capacității de 

exprimare nonverbală a sentimentelor. 

Gama jocurilor didactice este foarte variată, imaginatia învățătorului putând genera jocuri 

noi, dintre cele mai ingenioase. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, 

la formarea priceperilor și deprinderilor de activitate independentă. 

Prin joc, copilul învață cu plăcere, devine interesat de activitațile ce se desfășoară. Datorită 

conținutului și modului de desfașurare, jocurile didactice sunt mijloace eficente de activizare a 

întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează și dezvoltă unele 

deprinderi elementare și de muncă organizată. 

De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare- 

invățare, diminuând rutina cursurilor școlare. 

 

Bibliografie: 

1. Rafila Cotuna- Locul și rolul jocului didactic în învățare, Revista Învățământul primar nr. 3-4, 

Editura Miniped, București, 2005 

2. Miron Ionescu, Ioan Radu- Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 

3. T. Crețu, Psihologia vârstelor, edit. Credis, București, 2001 

4. Ludmila Preda, Mirela Paraschiv- Educația plastică în ciclul primar, Editura Didactică Nova, 

Craiova, 2003 
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                                CREATIVITATEA LA ȘCOLARII  MICI 

                                                 Modalităţi de dezvoltare 
 

                                                                                  Prof. înv. primar FLORENTINA ȚUGUI 

                                                                             Şc. Cu cls. I-VIII nr.3 Mihail Sadoveanu 

                                                                                                 Fălticeni, Suceava 

 

,,Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neînhibată a copilului cu 

ceea ce pare a fi opusul şi duşmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a 

adultului.” 

                                                                                        (Norman Podhoretz) 

 

Creativitatea este un proces mental şi social care implică generarea unor idei sau concepte 

noi, sau noi asocieri ale minţii creative între idei sau concepte existente. 

A crea înseamnă a produce, a genera ceva nou in raport cu ceea ce este vechi, cunoscut, 

uzual, banal.În esenţa creativitatea este o formă de rezolvare a problemelor, dar este una specială 

deoarece implică probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. 

Creativitatea implică adaptabilitate şi flexibilitatea gandirii. Acestea sunt exact acele abiliţăţi pe 

caremulte studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi. 

În cazul elevilor accentul trebuie pus pe procesul creativ, adică pe dezvoltarea şi generarea 

ideii originale, care pare să fie baza potenţialului creativ. 

În înţelegerea acestui fenomen este util să considerăm diferenţele dintre: gândirea 

convergentă şi gândirea divergentă. 

Problemele asociate cu gândirea convergentă au de obicei o singură o singură soluţie 

corectă. Gândirea divergentă în schimb, cere celui care rezolvă problema generarea mai multor 

soluţii puţine dintre acestea fiind noi, de o calitate înaltă şi funcţională într-un cuvânt creative. 

Pentru înţelegerea corectă a creativităţii copilului, rebuie să distingem creativitatea de 

inteligenţă şi talent. 

Studii recente au arătat că anumite componente ale potenţialului creativ pot fi  deosebite de 

inteligenţă . Termenul „înzestrat” este utilizat de obicei pentru a desemna un grad înalt de 

inteligenţă. Dar se pare că inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Un copil creativ nu este 

neapărat şi foarte inteligent. 

Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. În 

acest context talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemânare tehnică într-un domeniu 

specializat. Este important să ţinem seamă de faptul că, creativitatea nu se manifesta doar in muzică 

artă şi scris ci in toate domeniile curiculare, îm ştiinţa dar şi în ştiinţele sociale. 

Cele mai folosite metode de măsurare a creativităţii la copii sunt bazate pe flunenţa 

ideaţională. Aceasta cere din partea elevilor generarea a cât mai multor răspunsuri la un anumit 

stimul. În general fluenţa ideaţională este considerată o calitate critică a procesului creativ. 

În cazul şcolarilor mici creativitatea ar trebui sa se axeze pe proces: generarea de idei. 

Acceptarea ideilor multiple de către îinvaţatori într-o atmosferă nonevaluativă va ajuta  elevii să 

genereze din ce în ce mai multe idei sau să treacă la stadiul următor, cel de evaluare de sine.  

Pe măsură ce elevii işi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii, astfel 

calitatea lor si generarea de soluţii devin din ce în ce mai importante. Evaluarea de către terţi 

şi criteriile pentru determinarea soluţiilor semnificative ar trebui folosite numai în cazul 

adolescenţilor mari sau al adulţilor. 

Cum pot cadrele didactice să încurajeze creativitatea? 

-prin furnizarea unui mediu care permite copilului sa exploreze să se joace fără restrângeri 

exagerate. 

-prin adaptarea la ideile copilului fără a încerca o structurare a ideilor încât să se potriveasca 

cu ale lui. 
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-prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care 

acesta rezolvă „problema”. 

-alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor. 

-încurajând procesul, iar nu scopul. 

Dezvoltarea imaginaţiei creatoare la şcolarul mic sunt stimulate de joc şi de fabulaţie de 

povestire şi compunere de  activităţi prectice şi muzicale de contactul cu natura şi de activităţi de 

muncă. 

La clasele Işi aII-a jocul este o prelungire a celui de la grădiniţă, spontan cu subiecte de viaţă 

cotidiană cele mai frcvente fiind : ,,de-a grădiniţa” , ,,de-a mama”, ,,de-a doctorul”, etc. dar poate 

îmbrăca şi forme complexe care solicită mai mult gândirea imaginativă a elevului precum şi 

plasarea imaginară a acestuia în universuri diferite de cele apropiate lui. 

În sistemul influenţelor ce se exercită pe diferite direcţii pentru creştere acţiunii formative a 

şcolii jocul didactic ocupă un loc important. Folosirea jocului didactic în procesul formativ-

informativ la toate disciplinele de învăţământ face ca elevul să înveţe de plăcere, să devină interesat 

faţă de activitatea ce se desfăşoară, face ca cei mai timizi să devină mai volubili, mai ctivi mai 

curajoşi, să capete încredere în forţele proprii, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri. 

Uimitor este efectul pe care îl are o păpuşă, căte coarde poate ea să vibreze în sufletul celui 

mic. Nelimitate sunt posibilităţile păpuşilor de a stârni fantezia şi spiritul creator al copiilor, să 

participe activ la activităţile educative ,sa sufere sau să râdă din tot sufletul o dată cu aceasta. 

În cele ce urmează voi prezenta câteva jocuri de imaginaţie ţi de dezvoltare a 

creativităţii,accesibile şi uşor de pus în practică la clasă: 

 ,,Ce s-ar întâmpla dacă ?” ste un joc prin care elevilor li se prezintă o anumită situaţie 

virtuală în care trebuie să se transpună încercând să găsească soluţii, să se adapteze: 

,,Ce s-ar întâmpla dacă lumea ar fi de ciocolată? Ce ar deveni atunci apa ?” 

,,Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai răsări soarele?” 

,,Ce s-ar întâmpla dacă pamântul ar fi de cozonac?”şi intrebările pot continua depine şi de 

creativitatea învăţătorului. 

Sunt convinsă că raspunsurile la aceste întrebări vor fi din cele mai surprinzătoare 

iar copiii se vor întrece în a găsi cele mai ingenioase soluţii.  

 ,, Licoarea fermecată”   este un exerciţiu –joc ce dezvolta imaginaţia creatoare a elevilor.  
În pahar există o licoare ,,fermecată”. Se cere elevilor să răspundă individual la întrebările  

următoare : 

-Cine credeţi că a inventat-o? 

-Ce compoziţie are ? Din ce a fost creată? 

-Care este scopul acesteia? 

-ce cantitate trebuie consumată pentru a avea efectul dorit? 

-Ce se poate întâmpla persoanelor care nu respectă doza indictă în consumarea licorii? 

-Dacă ar fi posibil să o inventaţi voi pentrucine a-ti crea-o? 

 ,,Ce floare sunt?” 
Jocul dezvoltă capacitatea de a furniza indicii suport prntru identificarea unui obiect. 

 Imginează-ţi  că eşti o floare. Spune-le colegilor tăi cît mai multe lucruri despre tine 

,astfel încât să-ţi poată ghici numele . ( culoare, parfum, timpul când înfloreşti,unde etc.) 

 Pe lângă aceste jocuri de creativitate învăţătorul poate apela şi la metode moderne de 

predare cum ar fi BRAINSTORMING-ul (furtuna de idei ). 

 Această metodă are ca punct de plecare un subiect care se comunică elevului şi căruia i se 

solicită ca în 3-5 minute să scrie pe o foaie de hârtie tot ceea ce ştia sau credea că ştia despre acel 

subiect. Nu are importanţă dacă ceea ce scrie este corect important e să scrie cât mai mult . 

 A doua etapă a acestei metode este citirea txtului propriu-zis din manual sau fişă şi 

notarea pe marginea lui a diferitelor semne : 

 -(V)- pentru ceea ce elevii ştiau sau credeau că ştiu ; 

 -(+)- dacă o informaţie pe care au întâlnit-o este nouă; 

 -(-)- dacă o informaţie contrazice sau diferă de ceea ce ştiau elevii ; 
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 -(?)- dacă o informaţie este confuză sau doresc să afle mai multe în legătură cu acel lucru. 

După terminarea lecturii urmează un moment de reflecţtie asupra a ceea ce ştiau şi asupra a 

ceea ce au aflat din text apoi discută cu colegul de bancă despre cele  aflate. 

Uneori brainstorming-ul se face individual  alte ori pe echipe sau cu întregul grup.Cineva 

scrie ideile grupului  pe tabla fie că sunt corecte sau nu. Învăţătorul  poate extrage idei de la elevi, 

punând întrebări despre anumite lucruri care nu au fost discutate dar sunt relevante. Este important 

ca în această etapă învăţătorul să se abţină de la a vorbi lăsându-i pe elevi să vorbească. Rolul 

învăţatorului este de a îndruma şi a extrage idei, precum şi de a-i asculta cu atenţie pe elevi. 

Important este faptul că prin această activitate elevul stabileşte un punct de plecare bazate pe 

cunoştinţele proprii la care se adaugă altele noi,  este implicat activ să se exprime verbal sau în scris 

cu o oarecare rapiditate – este motivat să creeze.  

Alte metode în care este stimulată creativitatea sunt: ciorchinele, cvintetul, cubul, jurnalul cu 

două intrări. 

Metodele şi jocurile  prezentate sunt doar câteva din multitudinea de metode şi jocuri ce stau 

la dispoziţia învăţătorului şi care depind de creativitatea şi deschiderea spre nou a acestuia pentru a 

fi aplicate.  

,,Creativitate este un proces de învăţare aparte la care elevul şi profesorul sunt una şi 

aceeaşi persoană.” 

                                                                                    (Arthur Koestler) 
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“Faceţi în aşa fel încât copiii să se intruiască jucându-se. Veţi avea 

prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.”(Platon-“Republica”) 

     

Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, 

un caracter procesual influenţelor de mediu. 

Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea 

potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, 

de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative. 

La nivelul claselor I-IV, în structura metodelor activ-participative(brainstorming-ul, cubul, 

metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diadranele Ishikawa etc.), îşi găsesc cu 

maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip de 

activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitata specifică şcolii-

învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. 

Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să 

contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii 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 ceilalţi copii, cu educatorul, într-o 

atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiţii cu ceilalţi ceea ce a învăţat. 
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Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de 

vârstă şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub 

directa lui supraveghere. Un rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind 

mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut 

bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la 

momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de 

rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând astfel nu 

pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor 

intelectuale şi    afectiv- motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 

Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 

argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non-intelectuali 

evidenţiaţi în cercetările de până acum. 

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 

prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind 

adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 

potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 

procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 

decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 

imediat şi puternic. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru o învăţare activă, plăcută, participativă şi 

stimulează, totodată, iniţiativa şi creativitatea elevilor. 

În învăţământul primar, jocul didactic utilizat în activitatea de predare-învăţare-evaluare 

reprezintă o formă de asimilare a cunoştinţelor, cu scopuri şi sarcini instructive şi educative bine 

determinate, cu un conţinut adecvat care se realizează într-un mod plăcut antrenând întreaga clasă 

de elevi. 

Jocul didactic, odată integrat în diferite situaţii de învăţare, solicită elevii la un efort cognitiv 

similar celui depus într-o activitate didactică obişnuită. În cadrul jocului elevii sunt puşi în diferite 

situaţii: să analizeze situaţii create, să transforme, să compună, să interpreteze etc.                                                                           

În timpul jocului, elevii, motivaţi fiind să câştige grupa din care fac parte sau chiar 

individual îşi mobilizează toate resursele pentru îndeplinirea sarcinilor de joc. În situaţiile de joc 

elevii realizează cea mai autentică învăţare, având impresia că se joacă. 

Jocurile didactice vin în sprijinul procesului instructiv-educativ. Ele au un conţinut bine 

diferenţiat pe obiecte de studiu şi au ca punct de plecare noţiuni dobândite de elevi la momentul 

respectiv, iar prin sarcina dată aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare 

potrivit capacităţilor lor individuale, accentul căzând pe modul de obţinere a rezultatului final, pe 

posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate. 

Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea deprinderilor şi 

cunoştinţelor achiziţionate, la dobândirea, prin mijloace proprii, a unor noi cunoştinţe. Ele 

angajează întreaga personalitate a copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a 

capacităţilor creatoare dar angajează şi metode de stimulare a potenţialului creativ al copilului în 

procesul de învăţare. 

Învăţarea prin intermediul jocului didactic, mai ales la vârstă şcolară mică, este unul din 

dezideratele pedagogiei moderne şi postmoderne, deoarece lecţiile organizate pe baza jocului oferă 

un cadru propice pentru învăţarea activ-participativă, stimulând creativitatea şi imaginaţia elevilor. 

Pentru a putea fi integrat cu succes în lecţie, jocul didactic trebuie să urmarească realizarea 

unui scop şi o sarcină din punct de vedere al conţinuturilor propuse pentru învăţare, să utilizeze un 

conţinut specific, atractiv, accesibil elevilor, să utilizeze reguli de joc cunoscute şi respectate de 

elevi. 
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Scopul jocului didactic trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele programei şi trebuie să 

respecte particularităţile psihologice şi individuale ale copiilor. Jocurile urmăresc probleme de 

natură cognitivă, aspecte de ordin formativ. 

Sarcina didactică este în strânsă legătură cu conţinutul jocului. Sarcina jocului este partea 

centrală a acestuia, antrenând operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia şi imaginaţia 

copilului. 

Elementele de joc constau în: întrecerea individuală sau pe grupe, spiritul de echipă, 

recompensa, penalizarea, încurajările, cuvintele stimulative etc. 

Conţinutul jocului trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă ale elevilor, să fie 

accesibile, atractive. 

Materialul didactic trebuie ales cu grijă, pregătindu-se înaintea jocului. Pot fi folosite ca 

materiale didactice: jetoane, creioane colorate, planşe, figuri geometrice, casete audio, personaje 

surpriză, cărţi etc. 

Regulile jocului trebuie clar formulate pentru a putea fi foarte bine înţelese de către copii. 

Învăţătorul punctează rezultatele participanţilor şi recompensează câştigătorii. 

Jocurile didactice se clasifică în funcţie de sarcina didactică, materialul didactic folosit, 

aportul lor formativ. 

În ceea ce priveşte organizarea jocului, învăţătorul trebuie să urmărească: împărţirea 

corespunzătoare a elevilor, aranjarea mobilierului, distribuirea materialului jocului. 

Jocul presupune şi parcurgerea câtorva etape: introducerea în atmosfera jocului, anunţarea 

jocului, prezentarea materialului didactic, explicarea jocului şi încheierea acestuia. 

Activitatea în grup, sub forma jocului didactic, generează un comportament “contagios” de 

strădanie competitivă, în rezolvarea sarcinilor, facilitând obţinerea soluţiei corecte; dezvoltă 

capacităţile elevului de a lucra împreună, constituind o modalitate de a-i obişnui pe elevi cu munca 

în echipă pentru activitatea lor profesională de mai târziu. 

Activitatea în echipă dezvoltă creativitatea.Pe o idee emisă de un elev se vor clădi altele 

create de ceilalti coechipieri, şi astfel, prin efort comun, generator de idei, se ajunge la soluţii 

originale. 

Prin intermediul jocului “elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena 

capacităţile lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în 

care se manifestă isteţimea, spontanitatea, inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala, prudenţa 

etc.” 

Metodele pe care le-am antrenat în rezolvarea sarcinilor jocului sunt dintre cele active şi 

interactive cum ar fi: brainstorming, eseul de cinci minute, cvintetul, diagrama Wenn, întrebările de 

transpunere, ciorchinele, întrebările literare, cubul, diamantul. Aceste metode active aduc o 

modalitate nouă de abordare şi stimulare a capacităţilor creatoare, în contextul jocului didactic. 

Jocul didactic îşi găseşte locul la toate disciplinele şcolare şi în orice moment al lecţiei. La 

disciplina limba şi literatura română jocurile literare constituie o etapă folosită în cunoaşterea 

tainelor cărţii. Acestea le dezvoltă fantezia, creativitatea şi atenţia creând un oarecare mister pe care 

cei mici sunt puşi să-l descopere. Spre exemplu: ”Ghiceşte eroul după descrierea lui”, ”Continuă 

povestea”, ”Găseşte un alt final”, ”Recunoaşte povestea, personajul şi autorul”. 

Lecţiile sau secvenţele din scenariul didactic organizate sub forma de joc trebuie să se 

adreseze spontaneităţii 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 capacitate, fără viaţă.”(Moreno) 

Se ştie că matematica este o ştiinţă exactă. Cu toate acestea şi această disciplină poate 

contribui la cultivarea creativităţii elevilor prin complicarea unei probleme, prin introducerea de noi 

date sau prin modificarea întrebării, prin rezolvarea unei probleme prin mai multe procedee, prin 

scrierea rezolvării problemei într-o singură expresie, compunerea de probleme. 

Dintre calităţile gândirii pe care le dezvoltăm la elevi, cea considerată de către psihologi ca 

fiind cea mai importantă este creativitatea. 



290 
 

Deşi în ciclul primar nu se poate vorbi de existenţa unei creativităţi absolute a micului 

şcolar, învăţătorul poate face mult în direcţia formării unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a 

creativităţii. Stimularea căutării de nou şi frumos în compuneri, de a se exprima în cuvinte proprii 

sunt mijloace care garantează dezvoltarea originalităţii, a creativităţii elevului. 

Jocurile didactice acţionează favorabil asupra tuturor elevilor, chiar şi a celor cu rezultate 

mai slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi făcându-i să capete încredere în capacităţile 

lor şi deblocând astfel potenţialul creator al acestora. 

Jocurile didactice desfăşurate într-un climat educaţional cu largi deschideri la nou, 

organizate pe grupe de elevi, pot prefigura metode de stimulare a creativităţii.  

Joc didactic creativ(Disciplina Geografie- clasa a IV-a ) 

Regulile jocului: 

Un membru stabilit prin tragere la sorţi(al unei echipe participante) va indica litera de 

început a termenilor geografici pe care îi va denumi fiecare membru din echipele participante la joc. 

Câştigătoare va fi echipa care va acumula cel mai repede 100 de puncte. 

Suplimentar, se poate cere să se precizeze informaţii care să reunească termenii utilizaţi, 

prin înţeles logic(respectându-se conţinutul ştiinţific). De pildă: 

Munţii Carpaţi-Europa-clima-crater-cursuri de apă ce izvorăştedin Munţii Carpaţi 

Aplicaţii pentru dezvoltarea creativităţii: 

1) Gândiţi-vă la cât mai multe asemănări posibile între obiectele de mai jos, luate două câte 

două: 

Exemplu: inel-cercel(bijuterii din metal, rotunde, purtate de femei, mici ca dimensiune, 

uşoare ca greutate) 

dovleac-pepene verde 

pian-vioară 

2) Găsiţi cât mai multe interpretări, semnificaţii pentru desenele schematice de mai jos: 

Exemplu: 

 (semicerc, pod, porţiune de ţeavă, magnet, mânerul unei serviete etc.) 

4) Găsiţi cât mai multe întrebuinţări neobişnuite pe care le-ar putea avea obiectele următoare: 

Exemplu: ziar, coif, tub de hârtie, articol de îmbrăcăminte, jucării, evantai, servietă, cartof. 

Rezultatele obţinute prin aplicarea probelor au condus la următoarele constatări: 

Jocul se încadrează în acele situaţii motivaţionale având eficienţă prin faptul că mobilizează 

copilul; 

Rezultatele copiilor obţinute la testele cu joc sunt superioare; 

Jocul i-a antrenat şi pe copiii cu rezultate slabe, înlăturându-se teama de greşeală, 

descurajarea; 

Unele jocuri presupun activitatea pe grupe, intrarea pe grupe sprijină colaborarea între copii; 

Copiilor li se dezvoltă spiritul de echipă, li se formează deprinderi de comportare civilizată; 

Orice noţiune introdusă sau consolidată cu ajutorul jocului didactic este mai uşor accesibilă, 

contribuind la trecerea treptată de la concret la abstract. 

Consider că obiectivele propuse şi scopul cercetării au fost confirmate şi că importanţa 

jocului nu constă în teorie, ci în modul în care acesta este integrat în activităţile copiilor. 

Elevii au reuşit prin intermediul jocului să înregistreze progrese remarcabile în activitatea de 

învăţare, înlesnind însuşirea noţiunilor, ceea ce confirmă pe deplin scopul propus conform căruia se 

pot obţine performanţe şcolare dacă utilizăm în activitatea didactică jocul didactic ca metodă activă 

de învăţământ.                                                                     

Recunoaşterea jocului didactic ca pe o metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii o 

argumentăm prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi nonintelectuali 

evidenţiaţi de cercetările ştiinţifice oglindite în literatura didactică. Referindu-ne la principalii 

factori determinanţi în structurile creatoare ale personalităţii(fluiditatea, flexibilitatea, 

originalitatea), constatăm că aceştia sunt solicitaţi şi antrenaţi cu ponderi diferite în jocurile 

didactice. 
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Considerăm fluiditatea ca factor de creativitate ce se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi 

rapiditatea asociaţilor. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii: verbală, ideaţională, 

asociaţională şi expresională, posibil de evidenţiat printr-o serie de teste ale căror sarcini se apropie 

până la identificare de cerinţele unor jocuri didactice. 

Fluiditatea verbală se manifestă şi se poate educa prin jocuri didactice în care li se cere 

elevilor să elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale simple(cuvinte) care să conţină 

anumite elemente date(vocale, consoane, sufixe, prefixe). Pentru activizarea şi dezvoltarea 

vocabularului elevilor se pot realiza multiple jocuri: ”Repetă vocala”, ”Schimbă litera”, ”Scara 

cuvintelor” şi altele a căror sarcină este identică cu conţinutul testelor ce evidenţiază fluiditatea 

verbală. 

Fluiditatea ideaţională se referă la bogăţia ideilor incluse în soluţionarea unor sarcini de 

tipul: 

- completarea unor structuri(poveste, problemă, exerciţiu) evidenţiate de învăţător până la un 

anumit punct; 

- găsirea cât mai multor elemente(noţiune-specie) dintr-o clasă de obiecte(noţiune-gen); 

- elaborarea unei povestiri căreia să i se gasească mai multe titluri(“Cine ştie scrie...”, 

“Găseşte cât mai multe titluri...”, “Găseşte mai multe soluţii...”, “Găseşte perechea...”). 

Jocurile literare constituie o etapă folosită în cunoaşterea tainelor cărţii. Acestea le dezvoltă 

fantezia, creativitatea şi atenţia, constituind momente de destindere pentru copii. Jocurile literare 

poartă titluri distractive şi creează un oarecare mister, pe care cei mici sunt puşi să-l descopere. Spre 

exemplu: “Ghiceşte eroul după descrierea lui...”, “Continuă povestea...”, “Recunoaşte personajul şi 

titlul povestirii...”, jocul cu versuri “Sunt şi eu un mic poet...”, sau jocul “ O zi, o poveste, o 

întâmplare...”. Prin ultimul joc am urmărit formarea competenţelor de citire cu toate calităţile ei, 

precum şi trezirea interesului faţă de lectură. Jocul se desfăşoară în felul următor: în ziua de luni 

povestesc elevii al căror nume începe cu sunetul “l”, marţi cei al căror nume începe cu “m” ş.a.m.d. 

Dacă povestirea e cunoscută de mai mulţi elevi, le permitem să intervină, să completeze, să 

corecteze, să modifice sfârşitul. 

Activităţile organizate sub formă de joc didactic trebuie să se adreseze spontaneităţii 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 

viaţă.”(Moreno) 

Matematica este ştiinţa gândirii exacte, precise, fără de care viitorul nu poate fi conceput. 

Cum putem cultiva creativitatea elevilor prin rezolvarea problemelor? Iată câteva 

posibilităţi: 

1. Complicarea problemei prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării. 

2. Rezolvarea problemei prin mai multe procedee. 

3. Scrierea rezolvării problemei într-o singură expresie. 

4. Alegerea celei mai scurte căi de rezolvare. 

5. Compunerea de probleme.Aceasta este o activitate complexă,întrucât elevul este obligat 

să respecte structura exerciţiului sau a figurii date şi, în raport cu aceasta, să elaboreze textul 

problemei. Această activitate presupune, pe lângă stăpânirea tehnicii de calcul şi a deprinderii de a 

stabili raţionamente logice, un vocabular bogat, apel la toate cunoştinţele dobândite pentru a elabora 

un text cu conţinut realist. 

Dintre calităţile gândirii pe care le dezvoltăm la elevi, cea considerată de psihologi ca fiind 

cea mai importantă este creativitatea. 

Deşi în şcoala primară nu se poate vorbi de existenţa unei creativităţi absolute a gândirii 

micului şcolar, totuşi învăţătorul poate face mult în direcţia formării unor premise pentru 

dezvoltarea ulterioară a creativităţii. Stimularea căutării de nou şi frumos în compuneri, desen, 

plastică şi exigenţa de a nu reproduce textual lecţia, ci de a se exprima în cuvinte proprii, sunt 

mijloace care garantează dezvoltarea originalităţii, a creativităţii. 

Fluiditatea asociaţională se manifestă în jocurile în care se cere găsirea cât mai multor 

cuvinte similare sau opuse, din punct de vedere semantic, cu un cuvânt dat. 
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Fluiditatea expresională se evidenţiază prin uşurinţa cu care se formează propoziţii cu sens, 

dându-se anumite condiţii iniţiale ale unor cuvinte, evitarea unui cuvânt într-o frază şi înlocuirea lui 

cu altul similar ca sens (“Cuvânt interzis”).                                                                                 

Flexibilitatea gândirii este principalul factor de creativitate. Flexibilitatea constă în 

restructurarea eficientă a cursului gândirii în raport cu ivirea unor noi situaţii. Aceasta poate fi 

adaptativă sau spontană. Majoritatea jocurilor didactice solicită o flexibilitate adaptativă, întrucât îi 

sugerează elevului să adopte mai multe puncte de vedere sau impun anumite restricţii(“Lanţul 

cuvintelor”; ”Secretul piramidei”; ”Găseşte mai multe soluţii”). O serie de jocuri se bazează pe 

imagini (“Câţi boboci are gâsca?”; ”Câţi ani are bunica?”), iar sarcina didactică incită la o 

flexibilitate şi în plan perceptual, figural, element ce amplifică rolul stimulator al creativităţii. 

Înţelegând flexibilitatea ca opozantă inerţiei, rigidităţii, apare evident necesitatea stimulării 

acestui factor prin jocuri didactice ce incită la schimbări în structura cunoştinţelor, la transferuri, la 

o mobilitate intelectuală intensă. 

Învăţătorul are un rol important în educarea şi dezvoltarea originalităţii, prin modul cum 

realizează ultima parte a jocului didactic, şi anume aprecierea, evaluarea rezultatelor elevilor 

efectuată cu participarea clasei. 

Cercetările recente asupra creativităţii comută tot mai mult accentul de pe factorii 

intelectuali pe cei motivaţionali şi afectivi, ori jocurile îşi dovedesc eficienţa prin integrarea afectiv-

motivaţională a participanţilor. 

Micul şcolar, integrat într-un proces educativ neatractiv, rigid, dominator, primind 

informaţii-lui revenindu-i doar sarcina de stocare şi de redare a acestora, la cererea adultului- nu va 

gusta bucuria descoperirii de cunoştinţe sau strategii operaţionale, nu va învăţa pentru a cunoaşte, ci 

motivaţia activităţii lui va fi cel mult exterioară, legată de obţinerea unui calificativ bun. 

Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu 

rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi făcându-i să capete încredere în 

capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al 

acestora. 

Abordând problema jocurilor didactice din punct de vedere psihologic, considerăm că ele 

pot servi la educarea creativităţii la nivelul claselor I-IV, în strictă dependenţă de cunoaşterea de 

către învăţător a valenţelor acestora, de capacitatea de selecţie, de structurare a cadrelor didactice. 

Jocurile didactice desfăşurate într-un climat educaţional cu largi deschideri la nou, 

organizate pe grupe de elevi, pot prefigura metode de stimulare a creativităţii. 
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Creativitatea poate fi definită ca trăsătură complexă a personalităţii umane, constând în 

capacitatea de a realiza ceva nou, original sau ca un demers imaginativ adaptat astfel încât să 

producă rezultate originale şi de valoare.. 

Cercetătorul în psihologie Todd I. Lubard a pus în evidenţa un număr de trăsături de 

personalitate corelate cu creativitatea: a) a avea  curajul ideilor personale de încredere în sine; b) a fi 

sensibil la problemele care apar; c) a fi capabil să alterneze moduri de gândire convergente şi 

divergente;d) a persevera în faţa obstacolului;e) a fi interesat de noi experienţe şi a avea un gust 

avansat de risc. În final, creativitatea trebuie să îndeplinească trei condiţii: originalitate, adaptare la 

realitate și  realizarea concretă 

Cercetările din domeniul creativitații vorbesc despre două categorii de factori care 

influențează creativitatea la copii:  

  -  factori interni, care țin de trăsăturile de personalitate ale copilului - interesele copilului, 

abilitățile de învățare, temperamentul.  

   -  factori externi, care țin de mediul social în care trăiește copilul - familia, școala, 

prietenii, activitățile extrașcolare. 

     Factorii ce împiedică manifestarea creativității la copii: 

Prea multe reguli de comportament impuse copilului. Cu siguranță, există limite pe care 

copiii trebuie să le accepte pentru a se putea adapta în societate, dar un număr de  prea multe 

limitări cultivă copilul ideea că există o singură modalitate de a vedea sau de a acționa: urmând 

regulile deja stabilite. Creativitatea presupune tocmai depășirea „regulilor” care există deja, precum 

și disponibilitatea de a căuta și de a găsi noi modalități de organizare sau de realizare a lucrurilor. 

Un copil are nevoie de reguli pentru a-şi însuşi anumite conduite, însă de multe ori acestea ridică un 

zid care îl împiedică să se manifeste firesc, de frica sancţiunii. Greşeala şi asumarea acesteia sunt 

inerente actului de creaţie. De pildă, pentru un copil, demontarea maşinuţelor pe care le are poate fi 

o modalitate de cunoaştere, de înţelegere a mecanismului de funcţionare sau, pentru unul căruia îi 

place să picteze, care în demersul lui strică materialele de lucru, sancţiunile din partea părinţilor sau 

ale dascălilor nu fac decât să înăbuşe din faşă posibile talente care încearcă să iasă la iveală. 

Tipare de comportament sau de realizare a unor activități. Când copilul are de realizat o 

anumită temă, iar părintele îi acordă ajutorul, arătându-i care este modul „corect” în care trebuie să 

procedeze, pierde o ocazie de a-i stimula creativitatea. Este de dorit ca modalitatea de realizare a 

unei teme să fie descoperită de copil, eventual împreună cu părintele. 

Sistemul de învățământ prin accentul pe care îl pune asupra materiilor obligatorii. Uneori, 

orele de pictură, desen sau muzică sunt înlocuite de matematică sau română pentru că acestea sunt 

considerate a fi materii mai importante. Ele însă pot limita creativitatea la copii.  

Sistemul de notare. Există încă situații în care copiii iau note mari dacă reproduc lecția din 

carte sau sunt depunctați dacă introduc în tema pentru acasă și propria părere. 

Adulții pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea și exprimarea de idei   într-un 

cadru non-evaluativ și prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât și asupra celei 

divergente. Adulții pot, de asemenea, să încerce să asigure copiilor posibilitatea și siguranța de a 

risca, de a pune la îndoială. 

      Factori care  stimulează  creativitatea copilului                               

Oferă-i ocazia copilului de a aprofunda domeniile care îl interesează. Asimilând informații 

noi despre lucrurile care îi plac, va dispune de mai multe cunoștinte pornind de la care să ajungă la 

idei noi, creative. Dacă cel mic încă nu este pasionat în mod special de un anumit domeniu, ajută-l 

să descopere ce îi place să facă sau să învețe. 
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 Încurajează-l să abordeze învățarea în maniere creative: folosirea unor materiale 

neconvenționale, găsirea unor asocieri inedite între conceptele pe care le are de învățat, inventarea 

unor tehnici personale de memorizare sau a jocurilor pentru memorie îl vor ajuta pe copil să vadă 

învățarea ca pe ceva plăcut și, în plus, îi va crea obișnuința de a privi toate sarcinile dintr-un punct 

de vedere inedit.  

 Inițiază-l în artele plastice. Activitățile plastice sunt perfecte pentru a stimula creativitatea 

copilului. Chiar dacă nu dispune de ceea ce numim în general „talent”, pictura, desenul, sculptura 

sau fotografia sunt activitați care îl pun pe copil în postura de a crea ceva nou sau de a privi 

lucrurile dintr-o perspectivă diferită. 

Descoperă cum lucrează mai bine copilul tău. Dacă este un copil introvertit, care preferă să 

petreacă timpul singur, nu îi va fi ușor să vină cu idei noi într-un grup și va lucra mai bine solitar. 

Dacă, dimpotrivă, are mulți prieteni cu care îi place să comunice și să petreacă timpul, va lucra mai 

bine în echipă atunci când este nevoie să își pună la încercare creativitatea.  

În ultima vreme, copiii au ocazia de a participa la activități care le dezvoltă creativitatea și îi 

ajută să descopere diverse domenii artistice.  

Educaţia artistico-plastică nu poate fi neglijată deoarece, pe lângă faptul că are o contribuţie 

majoră în ceea ce priveşte dezvoltarea cognitivă (stimulează funcţiile perceptive, memoria vizuală 

şi tactilă, formarea reprezentărilor etc), din punct de vedere afectiv creează un cadru în care elevii 

îşi pot descoperi natura interioară. Aceste activităţi îi ajută pe copii să descopere frumosul din 

lucrurile care îi înconjoară şi să le valorizeze, îi ajută să se exprime într-o manieră necenzurată, îi 

ajută să iubească natura şi oamenii. Acestea sunt adevărate terapii de care sufletul are nevoie pentru 

a se putea îmbogăţi spiritual.        

În momentul în care copilul uzează de anumite materiale (lut, vopsele etc.) pentru a crea 

ceva, el deţine controlul asupra lor, se simte independent şi valorizat, în acel moment este 

impulsionat să se mobilizeze, simte că el este important şi că doar de el depinde cum va ieşi acel 

lucru. Este de dorit ca el să aibă posibilitatea să îşi aleagă materialele de lucru şi modalitatea în care 

va realiza lucrarea, chiar dacă trebuie să respecte o anumită temă.  

Activităţile artistico-plastice sunt extrem de benefice mai ales în cazul copiilor cu 

dizabilităţi, pentru care ele devin cea mai la îndemână modalitate de comunicare. Ele contribuie la 

formarea autonomiei personale, la dezvoltarea psihomotricităţii, la modelarea voinţei şi la 

exprimarea afectivităţii. Astfel copilul va căpăta încredere în forţele proprii precum şi forţa 

interioară de a lupta cu boala. Aceste activităţi desfăşurate ritmic vor scoate copilul cu dizabilități 

din izolarea lui, vor suprima monotonia, starea de regresiune sau complexele legate de prezența 

handicapului, vor favoriza adaptarea și evoluția clinică spre ameliorare.  

Îi dezvolţi creativitatea şi cu ajutorul comparaţiei sau al observării detaliilor. Nu e foarte 

greu să-l faci să te ajute la sortarea hainelor înainte de a le pune la spălat. Faceţi la fel şi când 

mergeţi la cumpărături, cerându-i să facă diferenţa între legume, să aleagă de pe raft un pachet mai 

mic sau mai mare. 

Ajută-l să vadă detalii sau să le simtă când te ajută în bucătărie, cercetând dacă mâncarea 

este prea dulce, sărată sau acră. Verifică dacă a reţinut detaliile! 

La copiii mai mici este important să fie stimulată creativitatea limbajului, deoarece se află la 

vârsta la care îşi îmbogăţesc vocabularul. În timp ce găteşti, îl poţi ţine ocupat pe cel mic prin jocuri 

de rime sau de căutare a opusului unui cuvânt. Seara, citeşte-i  poveşti, iar a doua zi propune-i să 

creeze un alt final sau să rezume istorioara.  

Basmele reprezintă rezervorul de înțelepciune naturală al lumii. Deoarece folosesc un limbaj 

simbolic,  ele pot  fi accesate cu ușurință, astfel că, prin intermediul lor, copiii  se pot întâlni cu 

diferite situații emoționale, familiale și sociale. Basmele au ca temă principală eroul, viața lui, 

drumul de la naștere până la maturitate, în acord cu atingerea scopului personal. Basmele reprezintă 

ecranul pe care se proiectează diferitele conflicte interioare ale copiilor,  frica, dorința, emoția, dar  

fără a se genera însă teama că li se poate întâmpla ceva negativ. Basmele conferă întotdeauna o notă 

pozitivă,  deoarece majoritatea dintre ele arată că binele învinge întotdeauna răul. Promovează 

aspecte luminoase ale firii omenești cum ar fi bunătatea, generozitatea, empatia, curajul, încrederea,  
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hrănesc speranța  că, în ciuda dificultăților, evenimentele pot avea un sfârșit favorabil;  și, chiar 

dacă  o situație pare fără de ieșire, întotdeauna  apare  o forță  care ajută binele să învingă. 

Deoarece  nu impune imagini, modele din afară, basmele lasă creativitatea copiilor să se dezvolte.  

 Păpuşile sau maşinuţele sunt jucării care n-ar trebuie să lipsească niciunui copil. Şi ele fac 

parte din acei factori care dezvoltă creativitatea. Cu ajutorul lor se pune în locul mamei sau al 

tatălui. Ia parte la jocul lui şi cere-i să-ţi dea detalii, să-ţi spună cum ar reacţiona dacă păpuşa ar fi 

bolnavă sau dacă maşina s-ar strica. 

În acelaşi fel îl poţi învăţa practici simple de prim ajutor, reguli de circulaţie şi modul corect 

de a reacţiona în cazul unui incendiu sau al unui cutremur sau ce să facă atunci când e singur acasă. 

Jocurile de compunere şi recompunere cum sunt acelea cu puzzle sau cuburi sunt foarte 

eficiente pentru copiii mai mari, deoarece le dau ocazia să observe detalii şi să creeze construcţii 

stabile. Nu ezita să-i provoci şi la jocuri de memorie, perspicacitate şi logică cum sunt cele de 

recunoaştere a greşelilor din două imagini în oglindă. 

Deşi mulţi părinţi limitează timpul petrecut de copii în faţa calculatorului, un studiu al 

Universităţii din Michigan (SUA) arată că jocurile video le-ar putea dezvolta imaginaţia.  

Cel mai nou studiu al cercetătorilor americani de la Universitatea din Michigan arată că, în 

ciuda analizelor anterioare, jocurile pe calculator ar putea avea şi un efect pozitiv asupra copiilor. 

Studiul nu a încercat să demonteze vechile ipoteze, cum că astfel de activităţi îi fac pe cei mici mai 

violenţi de pildă, ci a observat cum se dezvoltă latura creativă a puştilor.  

De asemenea, cercetătorii au mai arătat că băieţii se joacă mai mult decât fetele şi preferă 

jocurile violente sau sportive. În acelaşi timp, fetiţele preferă interacţiunea cu alţii, fie persoane sau 

lucruri.  

Copiii dispun de un mare potenţial de creativitate, iar noi suntem responsabili de  

valorificarea acestuia. Ei au o extraordinară capacitate de a se adapta unor situaţii inedite, sunt 

talentaţi şi creativi, iar un sistem educaţional prea rigid nu face decât să înăbuşe ceea ce ar trebui, de 

altfel, să scoatem la iveală.  

Creativitatea a fost definită şi ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat 

sunt produse originale, semnificative și de o înaltă calitate. În cazul copiilor, accentul ar trebui pus 

pe proces, adică pe dezvoltarea și generarea de idei originale, care pare să fie baza potențialului 

creativ. 

Copilul trebuie lăsat să cunoască lumea, cu rezerva ce priveşte securitatea sa fizică şi 

protecţia împotriva violenţei. Informaţia obţinută prin acţiunea cu obiectele din jurul lui este 

capitală. Părinţii şi educatorii trebuie să-i pună la îndemână o mare varietate de materiale pe care să 

le modifice, îi trebuie unelte şi instrumente şi un cadru propice pentru a le folosi. Din momentul în 

care el doreşte să folosească un ciocan, el are vârsta de a înţelege să nu bată cuie în masa de la 

sufragerie, dar că are voie să bată într-o scândură din care să meșterească o lădiţă dacă vrea. 

Copiii trebuie lăsaţi să participe liber la ritualul menajer. Orice copil autonom este dispus să 

acţioneze, să-şi încerce experienţele, este sigur de el, detestă să i se comande. E suficient să-i dai 

ordin să pună masa sau să spele vasele şi i-ai luat orice plăcere, transformând orice experienţă 

interesantă într-o corvoadă. 

Atunci când copilul adoră să măture, să ude florile, să îngrijească un animal, totul se 

transformă în cunoştinţe integrate în şi prin acţiune, experienţă care se poate repeta în funcţie de 

plăcerea pe care a produs-o. 

Informaţia prin lucruri este stâns legată de informaţia prin altii. Un copil crescut fără teama 

de adult şi-l ia ca partener, chiar confident. Dar el are nevoie de adult şi pentru a se întoarce la 

izvorul pur al ficţiunii, al basmului. Adultul poate alimenta această nevoie dacă îi plac poveştile, pe 

care ştie să le inventeze şi să-şi rezerve timp pentru a povesti copiilor basme sau întâmplări. 

Se învață mult între fraţi şi surori, mai ales, dar cercul familial devine la un moment dat prea 

strâmt pentru copil în descoperirea lumii. Este ceea ce trebuie să-i aducă şcoala, dacă este atentă să 

nu închidă copilul între cei patru pereţi ai clasei, dacă şcoala se deschide spre viaţă. Şi dincolo de 

şcoală şi alături de ea, este „şcoala străzii”, a mass-mediei, a celor învăţate în drumeţii, excursii şi în 

orice situaţie, unde informaţia este pozitivă. 
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Nu există o tehnică pedagogică a exprimării creatoare. Copilul are nevoia naturală de a 

exprima ce gândeşte, ce simte pentru el şi pentru ceilalţi. Tot ce poate şi trebuie să facă dascălul este 

să favorizeze această activitate prin crearea unui climat favorabil. 

Mai întâi, este necesar să-i respectăm spontaneitatea şi să ne arătăm atenţi pentru a nu-i crea 

un blocaj al exprimării. Câteodată, profesorul trebuie să uite că este pedagog. Activitatea creatoare 

n-are nimic de-a face cu un distribuitor de cunoştinţe. Ea este mai mult empirică. Orice proiect: 

rezolvarea unei probleme, pictarea unui tablou, perfecţionarea unei maşini este şi invenţie într-un 

fel, căci copilul trebuie lăsat să încerce, să greşească, să-şi schimbe tactica dacă nu obţine rezultatul 

dorit. Învăţarea prin descoperire are avantajul că-l învaţă o metodă generală de căutare, de studiu, 

indispensabilă într-o activitate creatoare. 

O pedagogie a grupului este esenţială pentru un climat creativ, copilul având nevoie de 

ceilalţi pentru a se cunoaşte şi a se construi. Viaţa şcolară trebuie organizată în aşa fel încât ei să 

poată lucra împreună, să se grupeze după afinităţi pentru diverse sarcini, să poată lucra singuri dacă 

vor. Din păcate, acest deziderat mai are cale lungă de străbătut. 

Care este rolul profesorului într-o formă de educaţie care face din copil artizanul propriei 

sale formări? Ioan Nicola subliniază că relaţia profesor – elevi este cea care conferă valenţe sporite 

tehnologiei didactice. Acestea depind în mod hotărâtor de atitudinea profesorului faţă de conduita 

elevilor creativi. Se recunoaşte că acestă conduită este spontană, necontrolată şi aleatorie, lăsând 

impresia unui noncomformism. Intervenţiile profesorului sunt coercitive şi inhibitive, în 

contradicţie cu cerinţele stimulării creativităţii. Elevii creativi sunt, de obicei, subapreciaţi, fiind 

taxaţi drept indisciplinaţi sau obraznici. 

În pedagogia franceză atitudinea profesorului creator este numită o educaţie nondirectivă. 

Acesta se caracterizează prin: non-identificare, adică profesorul nu impune modele de imitat,  nu-şi 

impune autoritatea; non-perfecţionism, adică el acceptă copilul aşa cum este încercând să-l 

înţeleagă; non-represivitate: nu-i pedepseşte neîndemânările sau noncomformismul. Exprimată în 

termeni pozitivi, această nondirectivitate înseamnă autenticitate şi disponibilitate. 

 Dacă finalitatea este crearea unui om autonom, capabil să gândească şi să creeze el însuşi, 

atunci trebuie să alegem un tip de relaţii umane unde fiecare poate să fie el însuşi, într-o 

autenticitate împărtăşită. Educatorul trebuie să fie el însuşi,  să nu-i fie teamă să-şi arate 

entuziasmul sau repulsia, să se mânie când e cazul, să fie sensibil sau înţelegător. Și, mai ales, să nu 

impună sentimentele sale altora. Disponibilitate înseamnă să fii mereu atent la copil, gata să 

răspunzi nevoilor pe care le exprimă, intereselor pe care le manifestă şi să-i acorzi ajutorul pe care-l 

aşteaptă. Adultul are o experienţă de împărtăşit, are cunoştinţe pe care să le pună la dispoziţia celor 

interesaţi, cu condiţia să nu le impună. Este necesar ca elevii să ştie că educatorul posedă cutare 

cunoştinţe şi că ei pot să facă apel la ele. El trebuie de asemenea să spună elevilor că nu ştie totul, 

că se informează şi el permanent. 

În afară de cunoştinţe si tehnici pe care dascălul le transmite, ajutorul său principal consistă 

mai ales în a-l învăţa pe elev să înveţe, să spunem să-l înveţe să creeze. În fond, să aplice formula 

inspirată a Mariei Montessori: “Învaţă-mă să acţionez singur!”, adică să mă descurc fără profesor, 

să mă pot lipsi de el. 
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Dacă în ţări ca USA, prin anii 60-70 creativitatea, ideile novatoare au devenit politică de 

stat, în România s-a subliniat necesitatea dezvoltării creativităţii la elevi doar în ultimii ani, 

conceptul devenind un deziderat al învăţământului românesc:,,Dezvoltarea liberă, integrală ţi 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.,,(Legea 

învăţământului, nr.85/1995,Art.3) 

De ce se impune atât de imperios dezvoltarea, cultivarea şi exploatarea creativităţii nu numai 

la copii, ci la toate vârstele? Cauzele sunt multiple: explozia informaţională şi, în acelaşi timp, 

perimarea ei rapidă, problemele majore cu care se confruntă omenirea (criza resurselor naturale, 

poluarea Terrei,criza în domeniul alimentaţiei, criza politică, financiară),a căror rezolvare reclamă 

eforturi creative fără precedent. Creativitatea este un element definitoriu în dezvoltarea intelectuală 

a fiecărui elev , este de asemenea în strânsă legătură cu imaginaţia şi constituie punctele cheie în 

realizarea concretă a obiectivelor educaţionale în didactica modernă. Iată motivele pentru care am 

ales să dezbatem în lucrarea noastră creativitatea.  

Înainte de a vorbi despre creativitate, se impune necesitatea clarificării termenului.De-a 

lungul timpului, acest concept a fost folosit destul de rar. S-a identificat cu dotaţia, talentul, 

aptitudinea, imaginaţia, genialitatea. Nici în prezent nu poate fi vorba de o definiţie unanim 

acceptată. Creativitatea înseamnă lucruri diferite pentru diferiţi oameni. Poate fi definită la niveluri 

diferite: intelectual, spiritual, economic, social, sau din perspectiva unor domenii ca muzica, ştiinţa, 

artă, afaceri, etc. 

Termenul de creativitate a fost introdus în psihologie de G. W. Allport pentru a desemna o 

formaţiune de personalitate. Inspiraţia este o stare psihică de tensiune puternică, cu durată variabilă, 

în cursul căreia se centrează în linii generale viitoare ideea sau soluţia nouă. Inspiraţia este o etapă a 

procesului de creaţie. 

Weisberg apreciază că toate persoanele creatoare au un număr restrâns de trăsături comune: 

interesele de cunoaştere, independenţa judecăţilor, încrederea în sine, intuiţia şi o fermă percepţie de 

sine ca individ creativ. Intuiţia se referă la tendinţa de a ajunge la o concluzie sau de a îndeplini o 

acţiune fără explicaţii amănunţite pentru fiecare pas al procesului. 

Oamenii de ştiinţă înalt creativi se caracterizează prin: nevoia de a se elibera de reguli 

(flexibilitate); deschidere la experienţă, sensibilitate la probeleme (la problemele importante; în 

general nu îi interesează rezolvarea problemelor nesemnificative); problematizare – pot vedea o 

problemă acolo unde nimeni nu o vede, ducând astfel la apariţia unui nou domeniu de cercetare. 

Duff (sec. XVIII) remarca că există trăsături cum sunt spontaneitatea, asociativitatea şi curiozitatea, 

care sunt specifice copiilor şi adulţilor foarte creativi. 

Termenul creativitate  provine de la latinescul ,,creare”,ceea ce înseamnă a ,,zămisli”,,, a 

făuri ”, ,, a naşte ”.  În limbajul  psihologic termenul a fost adaptat iniţial  pentru a defini  

capacitatea  de creaţie artistică. O definiţie amplă  a creativităţii se propune în lucrarea ,,Pedagogie”  

de Bontaş  I.  ,, creativitatea este o capacitate  complexă şi fundamentală a personalitaţii, care 

sprigininduse  pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii  şi date noi, produce ceva 

nou , original  de valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social utilă,ca rezultat al influenţelor  şi relaţiilor 

factorilor subiectivi şi obiectivi-adică a posibilităţilor persoanei  şi a condiţiilor ambientale, ale 

mediului socio-cultural. Dicţionarul Larousse de psihologie defineşte creativitatea ca ,,dispoziţia de 

a crea, care există în stare potenţială la toţi indivizii de toate vârstele”. 

Creativitatea copilului trebuie privită diferit de cea autentică. Produsul realizat de copil este 

nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii. Mihailevici susţine că orice act care 

solicită din partea copilului folosirea unor procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, 
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descoperite prin efort individual, este un act creator. Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate 

naivă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice 

vârstei. 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. Şcolarii mari sunt mai profunzi în gândire şi 

în imaginaţie doar că îşi pierde caracterul naiv şi se înclină spre informaţii concrete, ei fiind capabili 

să se informeze din surse diferite, informaţii pe care apoi le prelucrează în maniera personală. De 

asemenea la această vârstă imaginaţia are un grad de complexitate mai ridicat datorită vârstei 

elevilor şi dezvoltării intelectuale. Prin urmare, dascălii sunt nu numai îndreptăţiţi, ci chiar obligaţi 

să educe creativitatea specifică a copiilor. Cred cu toată convingerea în existenţa atitudinii pozitive 

a acestora faţă de educarea creativităţii, chiar dacă cercetările realizate de UNESCO relevă faptul că 

educatorii (cadrele didactice) se numără printre profesioniştii care se opun noului cu mai mare 

înverşunare decât specialiştii din alte domenii. 

În şcolile româneşti, potenţialul elevilor trebuie dezvoltat în două sensuri: acumularea de 

informaţii , structuri, deprinderi, priceperi, competenţe, tehnici de învăţare şi aplicarea lor în 

cotidian şi dezvoltarea potenţialului creator, a capacităţii de a formula şi rezolva probleme, 

cultivarea interesului faţă de domeniul descoperirilor şi inovaţiilor. Fiecare materie predată 

contribuie prin prisma informaţiilor prezentate şi prin persoanalitatea cadrului didactic la 

dezvoltarea acestei laturi intelectuale a elevilor de orice vârstă.  

Prin prisma produselor sale, activitatea de creaţie se diferenţiază în creaţie ştiinţifică  şi 

creaţie  artistică. Dezvoltarea creativităţii ştiinţifice doar prin discipline reale  şi a celor artistice  

prin discipline umaniste nu poate avea sorţi la izbîndă. Din contra educaţia artistică se răsfrînge şi 

asupra creativităţii ştiinţifice, după cum educaţia ştiinţifică şi tehnologică va avea repercusiuni  şi 

asupra creaţiei artistice, din moment ce substratul  lor psihologic incumbă aceleaşi mecanisme 

rezultând o relaţie de interdependenţă între acestea două. La limbi moderne, limba franceză 

respectiv limba engleză, cadrul didactic poate face apel la imaginaţia creatoare a elevilor în 

obţinerea unor rezultate concrete cum ar fi: jocuri de rol (dialoguri create şi jucate de elevi în 

perechi sau pe grupe), compuneri sau poezii (cu vocabular suport sau doar simple indicaţii), 

dezbateri pe teme diverse din tematica programei fiecărui nivel de studiu, mini-piese de teatru unde 

elevii pot interveni cu creaţii artistice pentru a-şi crea propriile decoruri sau costume.  

În literatură de specilitate sînt descrise diferite  clasificări  ale nivelului  creativităţii ca 

produs al  muncii creatoare: 

1. Creativitatea expresivă – este o premisă  de dezvoltare a formelor  superioare de  

creativitate. Produsele creative se caracterizează prin spontaneitate, fără  a  viza  utilitatea şi 

valoarea socială a lor.  Se manifestă  la nivel de exerciţiu  prin diferite soluţii productive.  

Creativitatea expresivă poate fi stimulată prin jocuri de creaţie, desene  cu subiecte liber alese, 

instituirea unui climat favorabil.  Nu se admit observaţiii critice, pentru a nu bloca spontaneitatea 

activităţii elevilor. Pentru a forţa spontaneitatea se poate da o tematică pe care elevii să emită idei/ 

replici pe moment, chiar în contradictoriu.  

2. Creativitatea productivă – se manifestă prin realizarea unor lucruri utile pe baza  

anumitor tehnici  îmbunătăţite. Produsele se deosebesc cu puţin de cele obişnuite, ele nu sunt foarte 

originale.  Stimularea creativităţii productive se realizează  prin învăţarea creativă,  ce presupune  

metode de descoperire şi problematizare, lărgirea orizontului de cunoştinţe, acumularea experienţei. 

La limbi moderne se pot aplica aici exerciţii de creare de mini-proiecte pe teme diverse pe care 

elevii să le prezinte individual/ pe perechi/ pe grupe, punere în scenă de mini-dialoguri create de ei.  

3. Creativitatea inovativă – este legată de cea expresivă şi cea productivă, dar în procesul 

ei  se caută o soluţie nouă, o interpretare originală  a unor lucruri cunoscute, prin combinarea 

ingenioasă a unor elemente.  Se descoperă noi relaţii între obiecte şi fenomene, dar cu totul 

neobişnuite.  Inovaţia de acest fel sporeşte simţitor productivitatea, îmbunătăţeşte procesul de 

predare-învăţare-evaluare. Ca aplicaţie la limbi moderne se poate cere elevilor să creeze un final 

unei povestiri cu început dat, elevii având libertatea de a canaliza acţiunea după placul lor. Se mai 

pot crea: poezii, ghicitori, glume. Li se poate cere să dea soluţii unor probleme.  
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4. Creativitatea inventivă – reprezintă nivelul creaţiei persoanelor talentate care produc 

noi idei, soluţii, tehnologii. 

5. Creativitatea emergentă – este nivelul descoperirelor excepţionale în ştiinţă, creaţie 

artistică, tehnică, etc. Celor mai valoroase creaţii li se acordă Premiul Nobel. 

Calea de la etapa expresivă la etapa de creaţie emergentă este lungă şi cere multe  şi 

susţinute efortri intelectuale pentru a educa şi forma personalităţi creatoare  ce vor dinamiza 

progresul ţării. 

Asemeni educaţiei, creativitatea este şi ea influenţată de câţiva factori pe care îi enumerăm 

în cele ce urmează: 

1)Ereditatea; 

2)Capacităţile intelectuale ( imaginaţia, inteligenţa, memoria  şi gîndirea); 

3)Aptitudinile; 

4)Caracterul; 

5)Motivaţia; 

6)Efortul de pregătire şi investigare; 

7)Mediul socio-cultural. 

Fiecare arie curriculară, activităţile extracurriculare ca şi cele extraşcolare oferă oportunităţi 

în sensul dezvoltării creativităţii tuturor elevilor. Important este ca educatorul să aibă încredere în 

elevi, să le ofere ocazia de a-şi exprima punctul de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să 

încurajeze si să creadă în capacitatea de autorealizare a fiecăruia, să aprecieze în mod deosebit 

individualitatea, să încurajeze şi să recompenseze creativitatea, să insiste pe dezvoltarea motivaţei 

intrinseci. Şi, dacă educatorul alternează metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive, 

brainstorming-ul (metoda de eliberare a creativităţii), problematizarea, sinectica, colajul, metafora şi 

alte metode ce conduc la dezvoltarea gândirii divergente, cu siguranţă rezultatele ar fi evidente. 

Important este să nu ne fie teamă să experimentăm, să acceptăm noul şi să fim în primul rând noi 

inşine creativi. 

     Pentru că vorbim despre creativitate, propun ,,astfel” de activităţi prin care consider că se 

poate dezvolta gândirea divergentă şi implicit creativitatea la elevi. 

     Grupul brainstorming 

 activitatea se desfăşoară în grup; 

 ca punct de plecare poate fi orice subiect, cu condiţia ca acesta să fie scris cât mai clar şi mai 

explicit, pe un suport; 

 reguli: toate ideile sunt respectate şi acceptate, nu se admite critica, se poate orice şi oricând, 
cantitatea ideilor este mai importantă decât calitatea, cu cât ideile sunt mai neobişnuite cu atât mai 

bine; 

 valorificarea ideilor: toate ideile sunt inventariate în forma lor originală, se enunţă criterii de 

evaluare, se păstrează ideile care corespund criteriilor propuse; 

 beneficii: elevii învaţă să-şi exprime ideile liber, învaţă să valorifice ideile celorlalţi; 

 activitatea se pretează la limbi moderne la elevi mari care au un bagaj de cunoştinţe şi de 

vocabular care să le permită să emită idei în acea limbă străină. 

     Joc de cuvinte 

 să scrie cât mai multe cuvinte care încep sau se termină cu o literă oarecare, în timp limitat 
(exerciţiul poate indica elevul creativ); 

 să se alcătuiască propoziţii cu cuvinte care încep cu aceeaşi literă;  

 asociaţii de cuvinte-se desfăşoară oral: se dă un şir de cuvinte, iar copiii trbuie să găsească 
pentru fiecare cel puţin un corespondent potrivit; (exemplu: soare-vacanţă, mămăşigă, nisip, 

caniculă); 

 să creeze rime pentru versuri ale unei poezii; 

 rebusuri în care să găsească cuvântul plecând de la definiţie; 

 să formeze propoziţii plecând de la un cuvânt dat de profesor sau un elev după care fiecare 

coleg să adauge un altul: The + teacher + is + good + and + funny. 
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     Joc de rol 

 orice disciplină, activitate, situaţie, text, reprezintă oportunitate pentru jocul de rol; (exemplu: 
,,A cincea roată la maşină” – personaje - cinci copii pentru cele cinci roţi; stau pe scaune şi 

mimează mersul maşinii; ,,roţile” imaginează un dialog despre rolul lor; situaţia se schimbă când 

maşina are pană pe o roată) 

Imagini 

 activitatea se desfăşoară pe fond muzical, de preferinţă ritm lent; învăţătorul spune ce ,,vede”; 
copiii continuă în scris imaginea pe care o ,,văd”; se discută imaginile în echipe; (exemplu: 

învăţătorul: Mă plimb prin pădure, paşii mei foşnesc covorul de frunze, se aude...... continuă elevii 

în scris) 

     Motivează alegerea 

 Dacă aş fi animal, aş fi....................pentru că......................... 

 If I were an animal, I would be ...................... because ........................ 

 Dacă aş fi plantă, aş fi...................pentru că............................ 

 If I were a plant, I would be........................ because......................... 

     Mima 

 Elevii se împart în două echipe; una din echipe cere unui reprezentant al celeilalte echipe, în 
secret, să mimeze pentru echipa lui un cuvânt; coechipierii pun întrebări celui care mimează pentru 

a-i ajuta în descoperirea cuvântului; acesta dă indicaţii ,,mute” folosind simboluri; se schimbă apoi 

rolul echipelor; câştigă echipa care ghiceşte cele mai  multe cuvinte; 

     Sunet şi culoare 

 Exercţiul se desfăşoară pe ritmuri diferite de muzică-genuri diferite; fiecare piesă se aude un 

minut; la fiecare melodie copiii trebuie să scrie ce le sugerează muzica ascultată; se discută şi se 

argumentează alegerea; (exemplu: ce persoană le sugerează melodia ascultată, ce animal, ce 

imagini, ce sentimente, etc.) 

     Animalul fantastic 

 Elevii primesc ilustraţii cu păsări, animale, insecte; desenează un animal cu părţi din corpul 
fiecărei vieţuitoare din ilustraţii; 

     Posterul 

 Solicită o combinatorică mintală şi multă imaginaţie; (exemplu: elevii au la dispoziţie ziare, 
reviste, alte materiale ilustrate; decupează şi montează apoi imaginile pentru a exprima cât mai 

sugestiv o idee). 

     Colajul 

 construcţii verbale şi literale; 

 elevii au la dispoziţie citate, texte scurte, fragmente din texte, cuvinte, fraze; în grupuri mici 

trebuie să spargă acest material şi să producă combinaţii noi între bucăţi; construcţia nouă trebuie să 

aibă sens; 

     Obiecte neobişnuite 

 cu ce poţi asemăna desenele următoare? 

      

 

 

 

 

 

 

 

     În încheiere, ca o concluzie finală, considerăm că se poate face mult în direcţia 

educării capacităţilor creatoare ale elevilor, dacă învăţătorul-el însuşi-adoptă o poziţie creatoare 

în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor. 

     ,,Oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă de fapt creativitatea”. 
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,,Indivizii creativi au: capacitatea de a exprima experienţele neexprimate încă şi fenomenele 

nedescrise, intuiţiile lor. Sunt buni observatori. Ei simt o mai mare complexitate în lume decât simt 

alţii, fac sinteze mai bogate şi observă propriile lor impulsuri mai mult.” (C.Taylor ) 

Creativitatea ar fi un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 

generează produse noi şi de valoare pentru societate. Aşa cum se cunoaşte  în procesul de creaţie se 

disting patru faze: prepararea (pregătirea), incubaţia, iluminarea (inspiratia) şi elaborarea. Fiecare 

individ uman posedă o doză de creativitate. În viaţa de  toate zilele fiecare individ este pus în 

situaţia de a crea, să realizeze diferite operaţii noi, dar creativitatea propriu-zisă necesită depăşirea 

acestui stadiu comun, necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale deosebite. Factorii care îşi pun 

amprenta asupra creativităţii sunt: inteligenţa, aptitudinile speciale şi motivaţia. Inteligenţa are un 

rol foarte mare, iar motivaţia este un factor de dinamizare. Există motive intrinseci (spiritul de 

născocire, pasiunea pentru un domeniu) dar şi motive extrinseci (recompensele) şi ambele 

dinamizează creativitatea. Orice proces creativ se bazează  pe un anumit joc imaginativ şi pe dorinţa 

de a realiza ceva nou. Un elev creativ într-un domeniu sau altul poate rezolva problemele în mod 

lejer, eficient, neuzual şi fără sprijin din partea cadrului didactic. Învăţarea  creatoare ca formă a 

învăţării şcolare depinde foarte mult de măiestria cadrului didactic care trebuie să îmbine munca 

individuală cu cea de grup. Cadrele didactice trebuie să conştientizeze faptul că de la cea mai 

fragedă vârstă copiii sunt capabili să depăşească propriile lor cunoştiinţe şi să facă noi descoperiri 

pentru ei. Aceste descoperiri nu vor fi esenţiale pentru îmbogaţirea tezaurului cultural dar au o mare 

valoare pentru personalitatea copilului. Şi în activităţile realizate cu elevii cu cerinţe educative 

speciale putem organiza lucrurile în aşa fel încât ei să descopere ceva nou. O condiţie a împlinirii 

demersului creativ o constituie atitudinea creatoare a învăţătorului care se transmite implicit 

elevilor. Un învăţător care nu începe niciodată la fel programul zilei, care aduce în fiecare zi o 

noutate, un element –surpriză va imprima, fără voia sa, aceleaşi înclinaţii elevilor. Cadrul didactic 

cu adevărat valoros este acela care inspiră elevul, îl pune pe gânduri, îl determină să emită judecăţi 

de valoare prin propriul său efort, să realizeze creaţii de un nivel la care nu credea că poate ajunge 

vreodată. Putem fi creativi în proiectare, în adaptarea unor metode clasice la cerinţele moderne, în 

crearea orarului, în găsirea şi aplicarea de forme şi tehnici de evaluare, în proiectarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare, în construirea relaţiei învăţător-elev, în activităţile cu părinţii, etc. 

Atitudinea creatoare a învăţătorului este garanţia constantă a sporirii creativităţii elevilor. 

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

aspecte ale programei interdisciplinar sau chiar transdisciplinar. Trebuie valorizat impactul unor astfel de 

metode deoarece interesul elevului este activat, fiind stimulată motivaţia în învăţare.  

Cerinţa unei învăţări de tip creativ este problematizarea intensivă şi sistematică, crearea unei 

motivaţii superioare care care să propulseze activitatea intelectuală a elevului, să-i animeze curiozitatea, 

să caute situaţii pline de tensiune intelectuală. Elevul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său 



302 
 

intelectual să depăşească un anumit set format, să întrevadă posibilitatea de rezolvare mai interesantă, 

mai atractivă, mai elegantă, mai eficientă, va ajunge la eliberarea de stilul obişnuit, la abordările 

specifice stilului creator de învăţare. Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate, 

antrenate, cultivate, sunt anumite premise cosiderate cerinţe specifice învăţării creative. Învăţătorul: 

 să insufle elevilor prin modelul de a  informa, prin stilul de gândire, prin specificul 

solicitărilor formulate pentru elevi – o atitudine şi un stil de gândire creativ, liber, independent; 

 să stimuleze, orienteze şi să incite gândirea elevului spre nou, spre neexplorat; 

 să asigure o atmosferă permisivă care să ofere elevilor acel climat optim pentru manifestarea 

liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică imediată; 

 să direcţioneze potenţialul creator al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 
mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

 să cultive încrederea în sine, să încurajeze efortul creator al elevului încă de la primele 
manifestări; 

 să activeze permanent gândirea printr-un stil ce nu poate fi obositor ci un efort inteligent ce 

produce satisfacţii, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a aborda 

problemele întreprinzător şi dinamic; 

 să cultive o atitudine specifică faţă de risc – oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri în faţa 

noului, în timp ce în creaţie, riscul temporar, dezordinea, ambiguitatea crează tensiuni intelectuale. 

În activitatea desfăşurată la clasă de cadrul didactic (învăţător, profesor) se pot folosi diverse 

exerciţii prin care se pune în evidenţă creativitatea elevilor. Câteva exerciţii ar fi următoarele: 

  1. Dacă ai fi o floare ai fi......pentru că........ 

  2. Dă alt final poveştii ,,Capra cu trei iezi’’. 

  3. Găseşte întrebuinţări inedite pentru o pană. 

  4. Alcătuieşte un cvintet pornind de la cuvântul ,,Măr’’ 

  5. Redă prin desen ce îţi închipui că poţi vedea pe Lună. 

  6. Realizează o reclamă pentru un suc delicios. 

  7. Realizează o compunere ,,O zi din viaţa unei albine”. 

  8. .Compune câteva rânduri  cu impresiile tale, după ce ai ascultat murmurul pârâului. 

  9. Imaginează-ţi un alt Moş Crăciun. 

10. Compune o reţetă pentru cea mai bună salată de fructe. 

11. Spune ce ar povesti o rândunică la întoarcerea din ţările calde. 

12. Descrie dorinţa cea mai mare a unei flori. 

13. Prezintă cum ar decurge o oră de matematică dacă ai fi învăţător. 

14. Scrie versuri pentru floarea preferată. 

Creativitatea elevilor poate fi pusă în valoare prin exerciţii de analogie, utilizare, modificare, 

adaptare, asociere, transpunere, acomodare, interpretare, etc. Pe scurt, câteva dintre exerciţii sunt: 

a) Utilizarea 

,,Ce poţi face cu…?” Li se cere copiilor să enumere cât mai multe utilizări ,,neobişnuite” 

pentru diverse obiecte . Exemplu: ,, Ce poţi face cu un ziar ? ” 

,,Ce nu poate să fie…?” Li se cere copiilor să spună ce nu poate fi un obiect prezentat. 

Exemplu ,,Ce nu poate fi un creion?”.  

b) Analogia 

,,Cu ce seamănă…?” Exerciţiul se poate aplica numai cu prezentarea unui obiect şi, fără 

explicaţii, se cere copiilor să spună cu ce alte obiecte sau plante, animale seamănă. Exemplu: se 

arată un bec. 

,,Surpriza petelor”  Copiii vor primi ca primă sarcină să acopere în întregime o foaie de 

desen cu pete de diferite culori şi mărimi. După terminarea acestei sarcini, le se cere să-şi privească  

lucrarea şi, cu ajutorul unei carioca groasă, să dea petelor contur, în aşa fel încât lucrarea să devină 

o compoziţie figurativă. 
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,,Ce asemănări sunt între aceste două elemente diferite?” Li se va explica elevilor că vor 

trebui să analizeze perechi de elemente (obiecte sau fiinţe) şi să scrie ce asemănări găsesc la 

acestea. Exemple de astfel de perechi: grădină – masă, copil – radio, soare - floare 

c) Modificare 

,,Aceeaşi figură în alte chipuri” sau ,,Schimbă forma, dar nu pierde nimic!”Se dă copiilor un 

portret tăiat în mai multe bucăţi, imaginea unui animal, plantă sau obiect. Se insistă pe evitarea 

refacerii imaginii, ci numai pe crearea uneia noi, oricât de ,,impresionist” ar fi rezultatul. 

,, Ce putem face din…?” Se cere elevilor în special creativitate în ceea ce priveşte reciclarea 

deşeurilor 

,,Orice lucru poate altfel sau altceva…”Exemplu: daţi o altă întrebuinţare unui sârme, unei 

cărămizi, daţi o altă culoare, formă, dimensiune obiectului…ce alte schimbări mai pot fi făcute? 

Limbajul verbal şi cel artistic reflectă în forme specifice realitatea înconjurătoare, contribuie 

la procesul cunoaşterii. 

Prin însuşirea modalităţii artistice de exprimare, alături de celelalte modalităţi, copilul se 

exprimă creativ, se conturează personalitatea sa. Mesajul estetic constă şi în semnificaţia culorilor 

sau a compoziţiilor coloristice, în proporţia şi armonia acestora, în varietatea şi originalitatea 

procedeelor artistice. Culorile sunt semne, stimuli sau mijloace de expresie purtătoare ale unor 

semnificaţii de natură intelectuală, estetică şi afectivă. Semnificaţiile culorilor fac parte din structura 

mesajului estetic, în timp ce limbajul plastic utilizează simbolurile şi semnele transmiţând, prin 

intermediul lor, anumite idei şi sentimente. 

Limbajul ca fenomen psihologic este procesul specific uman de comunicare prin intermediul 

sistemului limbii. 

Desenul ca limbaj al formelor şi culorilor constituie o modalitate prin care copilul îşi 

exprimă percepţiile, emoţiile, dorinţele. Desenul devine astfel, deopotrivă mijloc de reprezentare a 

realităţii şi funcţie de comunicare. 

Jocul pune în faţa elevilor situaţii noi pe care ei trebuie să le rezolve dovedind spirit de 

iniţiativă, fantezie, voinţă, spontaneitate etc. Prin activităţile plastice-joc se pot realiza primele 

experienţe plastice ale elevilor, primele lor exerciţii (de exemplu amestecuri cromatice) prin care ei 

se confruntă cu diferite aspecte estetice ale realităţii, şi prin care se adaptează la acestea. Activităţile 

plastice pot fi organizate în scopul dezvoltării sensibilităţii artistice, ca mijloc de a dobândi 

experienţe plastice noi (tehnici de lucru) şi de familiarizare a elevilor cu unele elemente de limbaj 

plastic expresivitatea punctului, a liniei, a formei plane, a volumului, a culorii, a valorii etc.) de 

asemeni pot fi folosite şi ca mijloc de descoperire a unor efecte plastice noi şi de extindere a 

cunoaşterii asupra lumii . 

O metodă plină de creativitate care se aplică cu succes la orele de limba română este 

cvintetul.  Metoda cvintetului  este o metodă nouă care pune accentul pe creativitatea elevilor. 

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea unor informaţii, conţinuturi în  exprimări clare care 

descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de cinci versuri a 

cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le respecte. Trebuie să 

primească un subiect ( un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară) iar ei, în 

timpul dat, trebuie să  dovedească capacitatea lor de a crea şi de a fi receptivi  la cele discutate  în 

clasă. E o metodă eficientă care combină utilul cu plăcutul. Regulile de întocmire a unui cvintet 

sunt: 

-  primul vers este format din cuvântul tematic -  un substantiv 

-  al doilea vers este format din două cuvinte - adjective care să arate însuşirile cuvântului 

tematic 

-  al treilea vers este format din trei cuvinte - verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale 

cuvântului tematic 

-  al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă 

ceva esenţial despre cuvântul tematic 

-  al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt- verb- care sintetizează  ideea  

    



304 
 

    1.VULPEA                                                                        1. VARA 

    2.Drăguţă, şireată                                                               2. Călduroasă, veselă 

    3. Gândind, înţelegând, înşelând                                       3. Trăind, jucând, cântând 

    4.Dă lecţie bună şarpelui                                                    4. Soarele zâmbeşte galeş oamenilor 

    5. Învingând                                                                       5. Fermecând  

 Probele de evaluare  administrate elevilor (iniţiale, finale sau pe parcursul întregului an 

şcolar) pot să fie concepute în aşa fel încât să-i pună în situaţia de a fi creativi. Un exemplu ar putea 

fi :    

1. Dictare: „Leul şi şoarecele” de Lev Tolstoi 
„Leul adormise. Un şoricel trecu în fugă peste el. Leul s-a trezit şi l-a prins pe şoricel.          

Acesta se rugă să-i dea drumul şi i-a spus:  

-   Dacă mă laşi cu zile, am să îţi fac şi eu un bine cândva.  

       Leul începu să râdă, totuşi îl lăsă să plece. 

       Peste o vreme, nişte vânători îl prinseră pe leu....... ”    

 

Găsiţi o continuare potrivită povestirii. 

Care ar fi „învăţătura” întâmplării. 

Scrieţi în câteva propoziţii ce ştiţi despre leu. 

Daţi două exemple prin care să se observe că cuvântul lei este omonim. 

Găsiţi sinonime pentru cuvintele:  spune, fuge, cândva  

7.Găsiţi antonime pentru cuvintele:  a adormi, a prinde, a râde a pleca,  puternic, zile      

Creativitatea elevilor este pusă în valoare foarte bine prin jocuri didactice.                                                                                        

Câteva exemple de jocuri didactice care vizează dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul 

primar: 

1) Ştafeta povestirii 

 - dintr-un coşuleţ în care sunt amestecate diferite bileţele, 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” /„când”. Povestirea este 

continuată de copilul care are numărul 2 şi aşa mai departe. Toţi copiii din clasă au ocazia să creeze, 

să-şi imgineze continuarea acţiunii, punându-şi în valoare potenţialul creator. Se poate sugera 

copiilor să se orienteze spre o anumită latură comică sau tristă, fantastică sau realistă.   

2) Jocurile de combinare 

  - sunt deosebit de distractive şi de eficiente pentru dezvoltarea independenţei şi 

originalităţii gândirii elevilor. De exemplu, combinarea unui personaj dintr-o lectură cu un alt 

personaj dintr-o altă lectură, combinarea mai multor poveşti într-una singură, combinarea unor 

cuvinte pentru a obţine o poveste, combinarea unor  propoziţii apparent fără nici o legătură în aşa 

fel încât să formeze un text etc. 

3)  ,,Ghiceşte urmarea”  

 -  constă în audierea unei poveşti care este întreruptă la un moment dat de clinchetul unui 

clopoţel. Copiii trebuie să-şi imagineze întâmplările, continuând povestea. Acest joc, pe lângă faptul 

că dezvoltă imaginaţia elevilor activează şi gândirea acestora, îi oferă supleţe şi mobilitate, dezvoltă 

atenţia şi perspicacitatea. De asemenea este eficient în formarea deprinderilor elevilor de a asculta. 

4) Jocul cuvintelor magice 

  - este un joc care îi pune pe elevi în diferite situaţii de adescoperi şi a crea propriile 

adevăruri. Cuvintele magice provoacă gândirea critică, interesul pentru rezolvarea problemelor, 

iamginaţia, cinstea şi responsabilitatea, elemente ce trebuie să devină esenţa educaţiei pentru elevii 

noştri. Aceştia vor fi aşezaţi 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, credinţă 

etc. Elevul ia din cutie câte un cartonaş, îl citeşte, se gândeşte câteva momente, apoi începe să 

discute despre sensul cuvântului, despre ceea ce îisugerează. Este un joc care stimulează gândirea, 

creativitatea verbală, răspunzând şi nevoii elevului de a-şi exteriorize observaţiile, gândurile, 

sentimentele în mod liber, fără complexe sau teama de a greşi, anulându-se timiditatea. 
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5) Interviu cu un personaj 

 – este un joc deosebit de agreat de elevi. Un elev este reporterul, iar altul este un personaj 

dintr-o povestire. Se poartă o discuţie imaginară, în care se combină elemente din poveste cu 

elemente din realitate. 

6)  ,,Steaua enigmelor” 

- în mijlocul unei stele se află scris titlul unui capitol sau al unei unităţi de învăţare. În 

vârful fiecărui colţ de stea sunt scrise, cu o culoare, modalităţile de realizare şi obiectivele unităţii 

de învăţare. Cu altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări pentru fiecare problemă pusă în discuţie. 

Elevii formează cinci grupe, fiecare grupă alegându-şi un colţ de stea, cu sarcina care i se potriveşte 

şi la care cred că vor putea răspunde cât mai elaborat sau cât mai original 

„Povestea numelui” este un exerciţiu de creativitate exact aşa cum spune titlul, o poveste a 

fiecărui nume. Pentru fiecare dintre literele dintr-un nume se desenează o imagine (Ex: cineva cu 

numele Ana  va desena un autoturism, o nucă şi un arici.   După ce toate imaginile au fost desenate, 

se începe povestea. Ea trebuie sa cuprindă toate elementele desenate, dacă se poate, în succesiunea 

în care apar. De la început se stabileşte foarte clar faptul că nu există povesti frumoase şi povesti 

urâte, că nimic nu e corect sau incorect. Copilul trebuie încurajat şi, eventual, ajutat cu întrebîri 

suplimentare (de exemplu: Cum era autoturismul? Unde a plecat el? Ce crezi că face ariciul? Crezi 

că ariciul mănâncă nuci?) pentru a prinde curaj şi a da drumul fluxului său de imaginaţie.  

Este bine să porneşti de la desen, fără a-i menţiona copilului pasul următor. 

Dacă copilul ar şti de la început că elementele alese de el vor fi folosite într-o poveste, probabil ar 

abandona spontaneitatea şi ar cântări mai mult alegerile făcute. Desenând imaginile fără să ştie ce 

va urma,  îşi va alege cuvintele fără să se autocenzureze.    

Jocul legăturilor    -    Dintr-un săculeţ conţinând imagini foarte diferite, elevii extrag  câte 

trei cartonaşe şi încearcă să găsească legături cât mai neobişnuite între ele. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PRIN ORELE DE LECTURĂ 
 

Prof. înv.primar Marioara Pelican 

Şcoala  cu clasele I- VIII “Ion Borcea” Agigea 

 

“De copilărie este legată splendoarea imaginaţiei, de imaginaţia vie, plasticitatea gândirii”. 

                                                                                                              Barbu Ştefănescu Delavrancea 

 

Literatura pentru copii este o componentă importantă a literaturii naţionale. Ea cuprinde 

multitudinea de creaţii literare care respectă toate rigorile specifice creaţiei şi este accesibilă 

nivelului de înţelegere al copilului, universului său spiritual şi afectiv. Literatura pentru copii 

cuprinde, de asemenea, creaţii dintre cele mai valoroase din literatura universală, care satisface 

cerinţele vârstei de aur. Armonios alcătuită, programa şcolară contribuie la cultivarea unor atribute 

esenţiale ale dezvoltării umane, într-o ierarhie şi gradare, care apelează la gândire, limbaj, emoţii, 

sentimente, imaginaţie, interese, trebuinţe, penetraţie intelectuală a mesajului unei opere. Toate 

acestea prind contur când considerăm copilul ca o entitate umană cu trebuinţe şi necesităţi 
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personale, cu aspiraţii şi năzuinţe, care se modifică treptat şi continuu odată cu înaintarea în vârstă. 

În această selecţie a operelor, fie că au fost create special pentru copii, fie că au fost selectate din 

creaţiile marii literaturi, criteriul primordial îl reprezintă funcţia artistică şi educativă, valoarea 

operei literare , la care se adaugă o condiţie inerentă - accesibilitatea. Opera literară autentică 

stimulează procesul cognitiv. Prin intermediul său, copilul îşi îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe 

prin noi achiziţii, îşi cultivă virtuţile estetice ale limbajului, contribuie la educaţia sa morală. 

Literatura ajută copilul să înţeleagă şi să preţuiască cele mai de seamă valori: adevărul, dreptatea, 

cinstea şi demnitatea, curajul, frumosul, binele, munca etc., cu reversul lor. Se valorifică astfel 

virtuţile morale ale umanităţii în beneficial modelării fiinţei umane şi personalităţii sale. Studiul 

literaturii pentru copii în şcoală şi în afara ei decurge şi din conţinutul şi trăsăturile caracteristice ale 

literaturii, ca o formă complexă şi specifică a conştiinţei sociale, fiind o formă de reflectare a 

realităţii, adresîndu-se deopotrivă inimii şi minţii micului cititor. Culoarea puternic emoţională a 

cunoaşterii realităţii, prin intermediul operei de artă, îi măreşte forţa educativă, cu atât mai mult în 

şcoală, unde particularităţile psihice ale vârstei îi fac pe elevi deosebit de sensibili la acest mod de 

cunoaştere. Literatura pentru copii nu impune neapărat un domeniu de specializare, ci prin 

cunoaşterea ei copilul contribuie la propria-i formare, indiferent de domeniul specializării şi 

activităţii sale viitoare. 

Universul copilăriei  integrează o varietate de teme, motive şi conţinuturi, reprezentând o 

zestre spirituală bogată, astfel încât copilul poate lua cunoştinţă de frumuseţile patriei, de trecutul 

glorios al poporului român, de manifestarea micilor vieţuitoare, de miturile etnice naţionale şi 

universale, de importanţa şcolii, de rostul muncii şi viitoarei profesii, de frumuseţea inegalabilă a 

folclorului românesc, cu alte cuvinte, de mirificul lumii înconjurătoare în care copilul se desfată şi 

se formează ca entitate umană. De aceea, este o mare responsabilitate a cadrului didactic intervenţia 

constructivă în îndrumarea şi dirijarea lecturii elevilor, acesta trebuind să ţină seama de cunoaşterea 

treptelor de dezvoltare psihosomatică, de psihologia vârstei, precum şi de trăsăturile lor individuale, 

respectând, înainte de toate, principiul accesibilităţii. Aşa, de exemplu, în primele două clase, se ţine 

cont de caracterul concret intuitiv al gândirii copilului, de experienţa sa limitată de viaţă, iar în 

clasele a III-a şi a IV-a, când gândirea copilului poate realiza unele generalizări şi abstractizări, se 

apelează la lucrări de complexitate sporită. Se simte o nevoie acută de carte pentru copii, mereu 

proaspătă şi care să fie în permanenţă ancorată în realitatea contemporană, să fie în pas cu mutaţiile 

sociale, care să înnobileze sufletul copilului prin personajele complexe ( modele umane) şi atitudini 

etice exemplare.  

De-a lungul timpului, am căutat mereu răspuns la întrebările care mă frământă ca dascăl, ca 

deschizător de drumuri spre cunoaştere: 

- Insist oare de ajuns, folosesc metode adecvate, astfel încât elevii mei să-şi însuşească în mod 

corect cunoştinţele şi deprinderile de limba şi literatura  română? 

- Urmăresc şi corectez sistematic, zi de zi, oră de oră, exprimarea orală şi scrisă a elevilor mei? 

- Sădesc în sufletul lor dragostea pentru limba şi literatura română, pentru disciplinele înrudite, 

cum ar fi istoria, geografia, cunoaşterea mediului, pentru tot ceea ce este frumos şi înălţător? 

- Îi stimulez, îi răsplătesc îndeajuns atunci când realizează progrese mai mici sau progrese 

remarcabile? 

- Reuşesc să-i învăţ pe elevi cum să înveţe, cum să folosească manualul, cum să obţină 

informaţiile de care au nevoie, cum să se autoverifice? 

- Reuşesc oare să le sădesc în suflete dragostea pentru cea mai frumoasă îndeletnicire, cititul 

cărţilor? 

- Vor fi oare capabili să selecteze, din multitudinea de opere literare, pe cele cu adevărat 

autentice, valoroase? 

În acest sens, voi încerca să prezint câteva modalităţi de valorificare a orelor de lectură, 

precum şi modalităţi de dezvoltare a creativităţii prin valorificarea lecturii. Şi cum dezvoltarea 

capacităţilor de înţelegere şi asimilare a experienţei de viaţă din lectura suplimentară este în strânsă 

legătură cu însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de limbă şi literatură română, voi începe cu 

câteva consideraţii despre modalităţile de dezvoltare a creativităţii prin lecţiile de limba şi literatura 
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română. Stimularea interesului pentru lectură începe în acelaşi timp cu însuşirea şi exersarea unei 

citiri corecte, expresive. În acest sens, alături de exersarea unei citiri corecte şi expresive pentru  

înţelegerea sensului celor citite, un rol important îl are conversaţia problematizată. Întrebările corect 

formulate stârnesc entuziasmul copiilor şi duc la formularea unor răspunsuri deosebite. Interesul 

pentru lectură al elevilor începe cu acordarea unei atenţii deosebite textelor din manualul de limba 

şi literatura română, începând chiar de la clasa I. Începând cu clasa a II-a, interesul pentru lectură al 

elevilor trebuie să capete amploare. Am recomandat lecturi potrivite vârstei lor, iar după ce textele 

au fost parcurse, le-am cerut elevilor să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor, să 

folosească cuvintele noi şi expresiile artistice din texte în contexte variate, să redea prin cuvinte 

proprii conţinutul textelor citite, să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din 

poveştile citite, să aşeze ilustraţiile în ordinea desfăşurării faptelor, să coloreze şi să deseneze scene 

din poveştile citite la orele de educaţie plastică, să realizeze portrete ale personajelor, din diferite 

materiale, la orele de abilităţi practice. Ca metodă de a determina elevii să formulize întrebări 

pentru colegi, am folosit “Scaunul intervievatului”, care, prin exersare, a devenit metodă de 

investigaţie. Redarea conţinutului prin cuvinte proprii este un exerciţiu care le dezvoltă deprinderea 

de a povesti. De la textele din manual şi din lecturile parcurse , am folosit povestirea prin analogie 

cu cele citite a unor întâmplări din viaţa copiilor sau auzite de la alţii. Prin acest exerciţiu, aplicat la 

textele al căror conţinut poate solicita experienţa de viaţă şi posibilitatea lor de informare, elevii şi-

au dezvoltat capacitatea de a povesti logic, fluent şi expresiv. Am observant că atunci când elevii 

povestesc fapte din experienţa lor personală, câmpul reprezentărilor este mai amplu, puterea de 

evocare este mai mare decât atunci când povestesc din relatările altor personae sau din alte surse, 

cum ar fi presa, radioul, televizorul. De asemenea, unii copii reproduc  faptele sau situaţiile trăite 

sau povestite de alţii cu multe detalii, punctând fiecare amănunt, precizând cu exactitate 

succesiunea momentelor, pe când alţii esenţializează, sintetizează, oprindu-se la momentele 

semnificative din punctual lor de vedere. Am încurajat ambele moduri de abordare, considerându-le 

particularităţi individuale, necesare în evoluţia lor ulterioară. De la povestirea prin analogie, elevii 

fac mai uşor trecerea la povestirea unor fapte imaginate, prin care au un mesaj clar, formulat corect 

din punctul de vedere al exprimării şi compoziţiei.Un alt mod de a valorifica lecturile parcurse este 

povestirea la persoana I singular. Fie că elevii sunt în situaţia de a povesti fragmente sau textul în 

întregime, ei se transpun în situaţia personajului, iar comunicarea are mare încărcătură emoţională şi 

impactul celor povestite este mai puternic. Este necesar ca elevii să povestească întâmplări din viaţa 

lor, povestite de alte persoane, să povestească textele citite la persoana a III-a singular sau la 

persoana I singular, pentru că astfel devin interesaţi să citească sau devin receptivi la ce se petrece 

în jurul lor, învaţă din experienţa pe care o deţin membrii colectivităţii din care fac parte, cum 

deopotrivă trebuie să împărtăşească din cunoaşterea şi experienţa lor grupurilor din care fac parte. 

Acest lucru are legătură cu educarea sociabilităţii la elevi, cu dezvoltarea spiritului de cooperare şi 

colaborare şi facilitează integrarea copilului în grupul din care face parte. În acelaşi timp, 

stimulându-i să se informeze de la alţii, îi iniţiem în tehnica documentării. Fie că elevii se transpun 

în pielea personajelor sau povestesc, pur şi simplu texte citite, ei se deprind să povestească fără 

dificultate, folosind vocabular bogat şi expresiv, iar achiziţiile sunt mari în planul emotivităţii şi în 

îmbogăţirea experienţei de viaţă. În exprimarea copiilor vor exista deosebiri individuale în ceea ce 

priveşte bogăţia şi plasticitatea vocabularului, construcţiile sintactice, coerenţa exprimării şi acest 

fapt cere cu necessitate intervenţia învăţătorului pentru tratare diferenţiată, individualizată. 

Povestirile prin analogie, dar la timpul viitor, solicită într-o mai mare măsură potenţele 

creative şi oferă tuturor elevilor posibilităţi de a le afirma, ele fac apel  la imaginaţia creatoare, 

forma cea mai  înaltă a imaginaţiei, care stimulează şi angajează intens elevul în căutarea de noi 

soluţii, în exprimarea originală, vie, concretă a unor idei. Întâmplările şi situaţiile pe care trebuie să 

le creeze îi solicită pe elevi să realizeze combinarea reprezentărilor, ideilor, cunoştinţelor de care 

dispun, să analizeze diferite posibilităţi, să facă diferite presupuneri, să imagineze variate situaţii 

posibile în care ei s-ar plasa ca personaje active sau ca spectatori. Prin astfel de solicitări este 

antrenată şi exersată nu numai imaginaţia elevilor, ci şi gândirea lor şi mai ales gândirea 

probabilistică. 
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Un alt gen de povestire prin analogie s-ar putea constitui povestirea prin contrast. Dacă într-

un text se relatează despre faptele de ispravă ale unui personaj, despre conduita lui exemplară în 

diferite contexte de viaţă, li se poate cere elevilor să construiască o povestire în care să apară un 

personaj care are însuşiri morale şi fizice opuse celui prezentat în text. Situaţia poate fi şi invers, 

adică se porneşte de la un personaj cu trăsături negative şi li se cere elevilor să-şi imagineze opusul 

acestuia. Activitatea creatoare a elevilor constă în aceea că ei trebuie să-şi imagineze acţiunile, 

faptele, întâmplările în care se obiectivează însuşirile de un fel sau altul de personajele gândite de 

ei, să stabilească relaţiile necesare în care intră aceste personaje în funcţie de însuşirile care li se 

atribuie. Se poate cere elevilor să introducă un alt personaj în text, pe lângă cele existente şi să 

creeze noi întâmplări. 

O altă metodă folosită pentru dezvoltarea creativităţii este continuarea povestirilor. Nu 

orice text permite acest lucru. Dacă povestirea sau textul respectiv relatează despre faptele unui sau 

unor personaje, li se poate cere elevilor să-şi imagineze şi alte întâmplări şi situaţii pe care acestea 

le-ar putea trăi şi să motiveze comportarea acestora în noile situaţii. O altă situaţie în care elevii pot 

interveni este aceea de modificare a finalului unei povestiri. Acţiunile, momentele, aspectele din 

peisajele naturii au pentru elevi sensuri diferite, trezesc ecouri cu rezonanţă afectivă, atitudini şi 

trăiri de intensitate diferită în funcţie de experienţa, de bogăţia şi diversitatea sentimentelor, de 

prospeţimea impresiilor şi a reprezentărilor fiecăruia. O altă variantă  ar putea fi  ca elevii să 

elaboreze mai multe variante ale finalului. Este necesar ca elevii să explice finalurile elaborate de 

ei, să le raporteze la logica textului şi să le motiveze. De cele mai multe ori, la clasele mici, elevii 

modifică finalul în sensul simpatiei pentru un personaj, iar argumentul modificării stă în preferinţa 

pentru bine şi aşa şi motivează. 

Posibilităţile cele mai mari de a trezi interesul pentru lectură şi a dezvolta creativitatea este 

jocul de rol. Caracteristic vârstei  lor, prin dramatizarea folosind propriile cuvinte sau citate din 

textul studiat anterior, jocul descătușează energiile şi determină participarea plenară a elevilor, chiar 

şi a celor mai timizi, mai puţin sociabili. Prin interpretarea unor personaje, elevii transferă pe 

propria persoană trăirile personajelor şi se comportă ca atare. Jocul de rol poate fi organizat pe 

fragmente scurte sau să cuprindă o povestire întreagă studiată şi îndrăgită de copii. 

Pentru dezvoltarea interesului pentru lectură sunt importante portofoliile de lectură în care 

elevii consemnează titlul povestirii, autorul, personajele, rezumatul acţiunii, mesajul. Monitorizarea 

lecturii este importantă pentru ca învăţătorul să poată interveni în modificarea volumului de lectură 

şi a operelor selectate pentru lectură, deoarece acestea urmează să fie prelucrate la clasă. 

Importante pentru scopul  în cauză ar mai fi diferite fişe de caracterizare a personajelor 

folosind cuvinte şi citate de decupat şi de lipit, iar procesul literar, mai  greu de realizat, în funcţie 

de textile alese şi prelucrate. 

Preocuparea dascălilor pentru stimularea interesului pentru lectură este necesară în etapa 

actuală, pentru că, în lipsa acesteia, elevii pot fi tentaţi de filme şi publicaţii de toate tipurile, 

inclusiv internet, inclusiv violenţă şi nonvaloare.  
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Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari 
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Şcoala „Tudor Arghezi” Năvodari 

 

                   „ Copii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi 

manifesta  creativitatea”                                                                                  

( J. C. Gowan, G. D. Demos) 

 

      Creativitatea este o formaţiune complexă care angrenează personalitatea în ansamblul 

său, corelând însă mai puternic unele trăsături ale acesteia. Educarea creativităţii constă în centrarea 

ei pe dezvoltarea personalităţii creatoare a elevilor. Această strategie presupune două coordonate 

complementare: descoperirea potenţialului creativ şi promovarea unor modalităţi care să stimuleze 

trecerea de la creativitatea potenţială la cea manifestă. 

      A fi inteligent înseamnă a fi raţional, logic şi lucid. Mai înseamnă a da frâu liber 

fanteziei, eliberându-se de inhibiţii, de blocajele proprii. 

      Creativitatea mai înseamnă şi o atitudine specifică faţă de lumea înconjurătoare 

concretizată în depistarea de probleme acolo unde pentru alţii nu există. Gândirea este menită să 

verifice valabilitatea soluţiilor oferite de imaginaţie. 

      Gardner sugerează că oricare are capacitatea să-şi dezvolte toate cele opt inteligenţe la 

un nivel rezonabil de performanţă dacă primeşte încurajare, sprijin şi instruire adecvată. Nicio 

inteligenţă nu există separat ci acţionează în interdependenţă. Nu există un set standard de trăsături 

pe care trebuie să le posede pentru a fi considerat inteligent. În viziunea lui Gardner inteligenţa este 

un mod de rezolvare a problemelor şi de dezvoltare de produse acceptate sau considerate valori ale 

culturii umane. 

     El subliniază omniprezenţa acestei calităţi la toate fiinţele umane care contribuie la acte 

de creaţie. Pe baza studiilor Gardner distinge următoarele opt tipuri de inteligenţă: lingvistică, 

logico-matematică, muzicală, spaţială, naturalistă, kinestezică, interpersonală şi intrapersonală. 

    Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror 

utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev. Astfel pot fi folosite următoarele tehnici şi 

materiale:  

1. Inteligenţa lingvistică: lecturi, discuţii în grupuri mici sau mari, folosirea cărţilor, fişe de 

lucru, brainstormingul, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, povestiri dezbateri, jurnale, citirea în 

cor, citirea individuală, folosirea reportofoanelor, publicaţii. 

2. Inteligenţa logico-matematică: probleme rezolvate pe tablă, întrebări socratice, 

demonstraţii ştiinţifice, crearea de coduri, jocuri matematice. 

3. Inteligenţa spaţială: hărţi, grafice, diagrame, fotografii, film, evaluări artistice, povestiri 

în imagini, pictură, colaje, arte vizuale, simboluri grafice, exerciţii de gândire vizuală, culori. 

4. Inteligenţa kinestezică: mişcare creativă, mimă, dramatizare, exerciţii fizice, lucru 

manual, materiale palpabile. 

5. Inteligenţa naturalistă: dezbateri, realizarea unui eseu.. 

6. Inteligenţa muzicală: cântat, murmurat, instrumente muzicale, batere de ritm, folosirea 

muzicii de fond, crearea unei noi melodii. 

7. Inteligenţa interpersonală: cooperare în grup, mediere de conflict, predare reciprocă, 

implicare în viaţa comunităţii, cluburi academice. 

8. Inteligenţa intrapersonală: studiu independent, învăţare în ritm propriu, centre de 

interes, opţiuni la tema de acasă, alegerea timpului, activităţi autoevaluate. 

          Creativitatea depinde totuşi de un anumit grad de inteligenţă. Ea nu reprezintă un 

fenomen opus acesteia, ci o completare şi o lărgire a conceptului actual de inteligenţă. Creativitatea 
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şi inteligenţa, considerate din unghiul rezultatelor la teste, confirmă ipoteza că potenţialul creativ 

este mult mai dependent de inteligenţă. 

Creativitatea, reprezintă nivelul superior de manifestare a tuturor inteligenţelor. 

Termenul de creativitate este foarte general şi a fost introdus în vocabularul psihologiei 

americane in deceniul al IV-lea al secolului trecut. Nota comună este cea de originalitate, deci 

talentul corespunde creativităţii de nivel superior. Toţi oamenii sunt în diverse grade talentaţi şi 

numai unii dintre ei sunt creativi.Talentul a fost conceput ca o dezvoltare superioară a aptitudinilor 

generale şi speciale ca o fericită îmbinare a lor. Creativitatea include insă stucturi mai complexe de 

personalitate depăşind aptitudinile.  

Aflată într-o permanenţă dezvoltare, epoca actuală impune an de an modalităţi alternative de 

a lucra, care să aibă ca fluiditate o civilizaţie nouă, pentru a face faţă noilor descoperiri privind 

informaţia. Educaţia generaţiei actuale este marcată de revoluţia informaţiei iar încrederea în 

educaţie şi şcoală este o problemă esenţială pentru vremurile în care trăim. 

Pentru a se adapta noilor condiţii de viaţă, copiii de azi trebuie să fie creativi. Ei se nasc cu 

capacitatea de a învăţa dar totul depinde de exerciţiu, muncă, creaţie. Fiind o capacitate complexă, 

permite crearea de produse reale, ori mintale, ca un progres în plan social. 

Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate se formează şi exersează cu metode 

cât mai adecvate stucturii sale care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii elevului. 

Dezvoltarea potenţialului creativ nu se realizează de la sine, este nevoie de acţiuni concrete. 

Prin activitatea didactică, cadrele didactice pot dezvolta creativitatea. Lucrând zi de zi cu elevii ne 

putem da seama de capacitatea lor creatoare şi aplicând tehnici de învăţare creativă le putem stimula 

creativitatea şi implicit interesul pentru o învăţare activă. 

În cadrul învăţării active se pun bazele unor comportamente, de altfel observabile. 

 Comportamente ce denotă participare activă- elevul răspunde la întrebări, ia parte la 

activităţi; 

 Gândirea creativă- elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări; 

 Învăţarea aplicată- elevul devine capabil să aplice o strategie de învăţare; 

 Construirea cunoştinţelor- elevul devine activ, îndeplinind sarcini. 

Metodele de învăţare activă fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi. Aceste 

metode activează predarea- învăţarea, dezvoltă gândirea critică la elevi. 

Metode cu valenţe creatoare: Brainstormingul, Metoda „ciorchinelui”, Turul galeriei, Jocul 

de rol. 

Metode cu valenţe activizatoare: Metoda Cadranelor, Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, 

Mozaicul, Cubul, Problematizarea, Studiul de caz. 

În cadrul lecţiilor la clasa I am folosit mai multe metode şi tehnici de lucru care au avut ca 

scop diversificarea surselor de învăţare, comunicarea între elevi, rezolvarea sarcinilor prin 

cooperare.  

Metodele folosite au fost: 

 Brainstormingul, metodă prin care se dezvoltă spiritul creativ şi se formează 

comportamente creative prin exersarea gândirii divergente care invită la elaborarea unor soluţii 

personale pentru problemele identificate. 

Exemple de formulări: - Ce aţi face în locul feciorului de împărat?, - Ce l-aţi sfătui pe iedul 

mare al caprei? - Ce soluţii ai oferi Scufiţei Roşii? 

Ciorchinele, această metodă îi permite elevului corectarea informaţiilor greşite, completarea 

acestora sau identificarea unor direcţii noi de investigare. 

Cadranele ,această metodă presupune realizarea a patru cadrane în care elevii notează 

diferite aspecte: I- notează sunetele auzite în cursul povestirii, II- sentimente, III-asociază conţinutul 

povestirii cu evenimente din experienţa lor, IV- desprind morala. 

Cubul, metodă ce presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Utilizată la 

orele de recapitulare, elevii împărţiţi în grupe vor trebui să descrie, analizeze, argumenteze, aplice, 

compare, asocieze, în raport cu tema dată. 
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Joc de rol, elevii interpretează roluri diferite: La dentist, La magazin, De vorbă cu o pasăre 

etc. 

În tot ceea ce fac, micii şcolari îşi pot manifesta o atitudine creatoare: elaborarea unei 

scrisori, compunere, rezolvarea unui exerciţiu, a unei probleme, executarea unui desen, constituind 

tot atâtea posibilităţi de afirmare a creativităţii. Gândirea creatoare are nevoie deci, de un material 

bogat cu care să opereze şi să faciliteze generalizarea. 

Strategiile didactice aplicate la clasa a III-a mi-au dat ocazia să-mi desfăşor o activitate 

foarte stimulativă pentru elevi. Am aplicat teoria inteligenţelor multiple la limba şi literatura 

română pe textul „ Pomul de Crăciun” după I.A.Brătescu-Voineşti.(Anexe) 

Cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune anumite premise ce pot fi 

considerate drept cerinţe specifice ca: insuflarea unei atitudini şi a unui stil de gândire creatoare, 

orientarea elevilor spre nou, crearea unei atmosfere permisive, încurajarea efortului 

creativ.Activitatea creatoare este încurajată de mediul şcolar, caracterizată prin atmosferă 

permisivă, de înţelegere şi încurajare, de interes şi emulaţie. 

Creativitatea copilului trebuie privită în mod diferit de cea autentică. Produsul realizat de 

copil este nou şi valoros pentru el. Orice act care solicită din partea copilului folosirea unor 

procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, descoperite prin efort individual, este un act 

creator. 

Preşcolarii şi şcolarii au o creativitate nativă graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, 

plăcerii de a fabula, spontanietăţii specifice vârstei. 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. Practic 

fiecare arie curriculară, activităţile extracurriculare, ca şi cele extraşcolare oferă oportunităţi în acest 

sens. Împortant este ca educatorul să aibă încredere în elevi, să le ofere ocazia de a-şi exprima 

punctul de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să încurajeze şi să recompenseze activitatea 

creatoare, să insiste pe dezvoltarea motivaţiei intrinseci. 

Şcoala, nu poate satisface setea de investigare, de cutezanţă creatoare, trăsături specifice lor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor 

de cunoaştere, să le ofere curajul de a se emoţiona. Activităţile extracurriculare contribuie la 

adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la organizarea raţională a timpului liber. 

Creativitatea copiilor este stimulată prin practicarea unor jocuri didactice, care cuprind 

sarcini didactice care contribuie la valorificarea deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate. 

Recunoaşterea jocului didactic ca pe o metodă  de stimulare şi dezvoltare a creativităţii o 

argumentăm prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi nonintelectuali. 

Jocurile literare constituie o etapă folosită în cunoaşterea tainelor cărţii. Acestea le dezvoltă 

fantezia, creativitatea şi atenţia.Exemple: Repetă vocala, Schimbă litera, Scara cuvintelor, Continuă 

povestea, Recunoaşte personajul etc. 

Stimularea creativităţii elevilor se poate realiza şi prin jocuri didactice matematice. Elevii 

trebuie să facă un şir de raţionamente înlănţuite, logice, care cer o mare concentrare psihică. În 

demersul de rezolvare al problemelor are loc un permanent proces de analiză şi sinteză, prin care 

elevul separă şi reconstituie, reconstruieşte raţionamentul adecvat de rezolvare a problemei. Cel mai 

important moment este intuirea ideii centrale, a principiului de rezolvare a problemei. El marchează 

satisfacţia descoperirii, a creaţiei. Matematica este ştiinţa gândirii exacte, precise, fără de care 

viitorul nu poate fi conceput. Dintre calităţile gândirii pe care le dezvoltă la elevi, cea considerată 

de psihologi ca fiind cea mai importantă este creativitatea. Dacă rezolvarea de probleme este 

principala formă de manifestare a gândirii, iar gândirea presupune un act creator putem să afirmăm 

sinonimia între rezolvare curentă şi actul creaţiei căci aşa cum afirma D. P. Ausubel, rezolvarea de 

probleme şi creativitatea sunt „culmi ale performanţei”. 

Concursurile pe diferite teme dau posibilitatea copiilor să demonstreze ce au învăţat la 

şcoală . 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice . 

Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară. Lectura îl ajută 

foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea  vocabularului. 



312 
 

Noile tehnologii care stăpânesc lumea au deschis în mod automat direcţii şi orientări 

moderne în procesul instructiv educativ. Începând cu sfârşitul mileniului trecut, calculatorul a 

devenit pentru întreaga omenire o necesitate. Lăsând frâu liber imaginaţiei, copiii au posibilitatea să 

deseneze, îmbinând culorile pentru „a fabrica” altele. Copiii în faţa unui calculator devin liberi, 

deschişi, asimilând repede noile cunoştinţe. Învăţământul românesc a venit în  întâmpinarea 

dorinţelor elevilor de a folosi calculatorul. Această preocupare a dus la nevoia de a gândi mijloacele 

educaţiei în contextul unei societăţi bazate pe beneficiul informaţiei şi al informatizării. 

La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situaţii problematice constituie în 

acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. Principala caracteristică a gândirii creative  la 

elevi  este „noutatea” sau   „originalitatea soluţiei găsite”. 

Realizarea acţiunii de creaţie solicită fantezia, unele aptitudini speciale, implicarea factorilor 

motivaţionali, curiozitate, interes pentru cunoaştere, precum şi alte trăsături ale personalităţii. 

Stimularea căutării de nou şi frumos în compuneri, desen, reproducerea lecţiei în cuvinte 

proprii sunt mijloace care garantează dezvoltarea originalităţii, a creativităţii. 

Ca o concluzie finală, considerăm că se poate face mult în direcţia educării capacităţilor 

creatoare ale elevilor, dacă învăţătorul, el însuşi adoptă o poziţie creatoare în organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor. Dacă dascălul cultivă cu fantezie tot ce este artă, el dăruieşte frumosul 

copilului. 
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                                             Teoria inteligenţelor multiple  

Grupa I -  SCRIITORII 

 

            Completaţi versurile de mai jos.                             

                    Conu ...........................................bogat,  

                    ..................................................a invitat, 

                    În ..........................................de  Crăciun 

                    Ca  să ..........................................bradul. 

 

                                      Şi-au ..............................cu mic, cu mare, 

                                       ...............................................în sănioare, 

                                       ................................................şi băgătaşi 

                                       ....................................................copilaşi.  

 

Pomul de Crăciun 

   după I.A. Brătescu – Voineşti  
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                      În...............................................salonului 

                      .......................................................bradul  

                     Cu...............................................şi lumini 

                     Să-i ........................................ pe musafiri. 

 

                                                  Daruri .............................................au dat  

                                                    .............................................s-au bucurat, 

                                                     ............................................. s-au adunat  

                                                     ..............................................au colindat.   

                   

        

 

 

  
      Teoria inteligenţelor multiple  

Grupa a II –a - MATEMATICIENII 

                              a)  Rezolvaţi problema! 

                                 În bradul de Crăciun erau 18 globuri roşii, de  2 ori  ori mai puţine globuri 

                           albastre   şi de 4 ori mai multe globuri galbene decât cele albastre. 

                                Calculaţi  câte globuri erau în total  în brad. 

                       ...................................................................................................................... 

                       ...................................................................................................................... 

                       ....................................................................................................................... 

                  b)  Compuneţi o problemă despre jucăriile /dulciurile primite de copii                         

                                 care să se rezolve după exerciţiul următor:     9 x (3 + 4)= 

                          ................................................................................................................... 

                          ................................................................................................................... 

                          ................................................................................................................... 

                          ................................................................................................................... 

                         ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

Pomul de Crăciun 

   după I.A. Brătescu – Voineşti  
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Teoria inteligenţelor multiple  

Grupa a III –a – NATURALIŞTII 

1.Precizaţi părţile bradului indicate de săgeţi. 

a) .............................                          b) ........................              c) ......................... 

                         
2. Cum sunt frunzele bradului?(formă, aşezare) 

    .................................................................................................................................................... 

    

Pomul de Crăciun 

   după I.A. Brătescu – Voineşti  
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 Ce rol au frunzele? 

   ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

3. Ce foloase avem de la brad?  

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................... 

        

 

                               
 

                  Teoria inteligenţelor multiple  

                                        Grupa a IV – a – INVENTIVII                     

 

            ● Imaginaţi-vă că sunteţi un personaj din povestire. Cum aţi fi procedat altfel? 

 

1.   Dacă eram printre copiii invitaţi ..................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

2.    Găsiţi un alt sfârşit povestirii. 

............................................................................................................................. 

Pomul de Crăciun 

   după I.A. Brătescu – Voineşti  
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.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................. 

        

 
 

                                                                                                                                                                                              
 

 Teoria inteligenţelor multiple  

Grupa a V – a  - PICTORII 

                                     ●  Realizaţi un desen  inspirat din lecţie. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                         

      Teoria inteligenţelor multiple  

Grupa a VI - a – MUZICIENII 

 

                      ● Scrieţi versurile colindului,, O, brad frumos!”, apoi cântaţi-l în faţa clasei! 

                          ...................................................................................................................... 

                          ...................................................................................................................... 

                          ...................................................................................................................... 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

                          ....................................................................................................................... 

                          ....................................................................................................................... 

                         ........................................................................................................................ 

                         ........................................................................................................................ 

  

 

 

 

 

Pomul de Crăciun 

   după I.A. Brătescu – Voineşti  
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 ● Amintiţi-vă un alt colind. Cântaţi-l şi pe acesta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
                      PROIECT DE LECŢIE 

 

Propunător: SUDITU VICTORIA 

Şcoala „TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI 

Aria  curriculară : Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Tradiţii şi obiceiuri 

Clasa : a III-a B 

Subiectul lecţiei :”Pomul de Crăciun”, după I. Al. Brătescu-Voineşti –   

Tipul lecţiei: mixt 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

          3.4 - să citească în mod conştient, corect, *fluent şi expresiv un text cunoscut; 

          3.6 - să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării  

                  studiate. 

       OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O1: Să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul „Pomul  

       de Crăciun” după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, respectând  

       semnele de punctuaţie şi conţinutul acestuia; 

O2: să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la text; 

               O3: să găsească cuvinte cu sens asemănător/opus pentru cuvinte date; 

   O4: să să desprindă informaţii esenţiale din text;  

O5: să participe activ la conversaţiile pe marginea textului. 

OA: Stimularea interesului pentru datinile şi obiceiurile de Crăciun. 
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        STRATEGIA DIDACTICĂ 

           Metode şi procedee: conversaţia, proiecţia video, explicaţia, 

                   lectura, exerciţiul, explozia stelară, R.A.I., cubul, expoziţia, teoria 

inteligenţelor multiple 

           Mijloace de învăţământ: videoproiector, CD, manual, scrisoare, program 

educaţional,  fişe de lucru, tablă magnetică, recompense, brad natural în ghiveci 

           Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, 

activitate în echipă 

 Bibliografie:  

                 Programa şcolară, clasa a III-a, M.E.C., Bucureşti, 2004; 

                 Iordăchescu, Carmen – Să dezlegăm tainele textelor literare,  

                                                         clasa a III-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005 

                 Pârâială D. Dumitru, Pârâială Viorica, Pârâială Cristian George –  

                 Limba şi literatura română - auxiliar pentru clasa a III-a, Editura 

                                                               Euristica, Iaşi, 2005; 

                 Piţilă, Teodora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba şi literatura română 

                 – manual pentru clasa a III-a”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Etapele lecţiei Ob 

op 

Conţinuturile învăţării 

                                                                                                                                                 

Strategii didactice Dura

tă 

Evalu

are 

    Metode Mijloace Forme de 

organizare 

  

1.Moment 

organizatoric 

 

2. Verificarea 

temei scrise 

 

 

 

3. Captarea 

atenţiei 

 

 

4.  Anunţarea 

titlului 

lecţiei şi 

a 

obiectivelo

r 

 

 

 

5.Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asigur condiţiile şi materialele necesare 

desfăşurării  lecţiei. 

 

 

 

 

În timp ce verific tema cantitativ şi calitativ, elevii 

vor avea de completat în perechi o fişă. (ANEXA 

1) 

 

Verific fişa de muncă în perechi. 

 

Se va face prin prezentarea unei ghicitori despre 

brad. 

- Despre cine este vorba în ghicitoare? 

- Cum mai este numit bradul?  

 

 

Se anunţă titlul şi se scrie pe tablă şi pe caiete.  

Se enunţă obiectivele lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicită citirea lecţiei de către elevi integral, pe 

fragmente şi în lanţ.  

 

- Care este titlul textului?  Cine este autorul? De ce 

   

   

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

proiecţia video   

conversaţia 

 

proiecţia video   

conversaţia 

 

 

 

 

 

conversaţia 

     

 

lectura 

explicaţia 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişă 

 

 

 

 

videoproiector 

imagine 

 

videoproiector 

ghicitoare 

 

 

 

 

 

tabla  

caiete 

brăduţ natural, 

în ghiveci 

 

manual 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

activitate în 

perechi 

 

 

 

activitate în 

perechi 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

3 min 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema 

de 

acasă 

 

 

 

evalu

are 

orală 
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6 Feedbackul 

 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Încheierea 

activităţii 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

apare cuvântul „după” în faţa autorului? Ce 

personaje apar în text? Din ce operă face parte 

fragmentul din manual? 

 

Se citeşte lecţia selectiv, cu explicarea semnelor de 

punctuaţie. 

-Citiţi propoziţia care exprimă o exclamaţie! 

-Citiţi propoziţia care exprimă o mirare repetată! 

-Citiţi propoziţia care exprimă o enumerare! 

-Citiţi propoziţia care exprimă primul vers al unui 

colind! 

-Citiţi propoziţia care exprimă mesajul transmis de 

următoarea imagine! 

 

         

                                                                                                       

Se trece la înţelegerea textului. Se formulează 

întrebările pe baza textului, folosindu-se metoda 

„explozia stelară”, apoi se expun prin intermediul 

metodei R.A.I. 

 (ANEXA 2)  

 

 

 

 

Se va realiza prin intermediul metodei „Cubul”.  

(ANEXA 3) 
 

 

 

Se va face prin intermediul fişei de evaluare – 

metoda cadranelor. (ANEXA 4) 

În măsura timpului rămas, se corectează fişa de 

către colegi şi se efectuează evaluarea. 

Se prezintă pe rânduri, în faţa întregii clase, desenul 

din cadranul 4 al fişei.   

 

proiecţia video 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

explozia stelară 

R.A.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

cubul 

 

 

 

 

metoda 

cadranelor 

 

 

 

 

expoziţia 

 

 

 

conversaţia 

 

explicaţia 

 

videoproiector 

imagini 

 

 

 

fişă de lucru 

videoproiector 

pps 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişă de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melodie 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min 

 

8 min 

 

 

5 min 

 

 

 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

citirea 

lecţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evalu

are 

orală 

evalu

are 

orală 

fişa 

de 

lucru 

 

 

evalu

are  

orală 

 

 

 

evalu

are 

scrisă 
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O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În final se adresează întrebări elevilor: 

-Ce text am studiat? 

-Cine este autorul? 

-Care sunt personajele? 

-De ce credeţi că am studiat acest text? 

 

Se cântă colindul „O, brad frumos!” – prima strofă. 

 

 

Se dă tema pentru acasă: Imaginează-ţi un scurt 

dialog între tine şi bradul de Crăciun. 

 

 Se fac aprecieri colective şi individuale asupra 

participării la activitate. 

Se realizează un exerciţiu de autoevaluare, prin 

intermediul unor bileţele introduse în “Buzunarul 

cu idei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recompense 

brăduţul 

natural în 

ghiveci 

 

bileţele 

 

 

activitate 

frontală  

1 min 

 

 

 

 

 

 

 

1 min 

 

 

 

 

evalu

are 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoe

va-

luare 
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ANEXA 1 

Găseşte pentru cuvintele din globuleţe  cuvinte cu  înţeles asemănător, iar pentru cuvintele din clopoţei cuvinte 

cu înţeles opus. 
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ANEXA 2.1 – GRUPA FULGILOR 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI! 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Cine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 2.2 – GRUPA SĂNIUŢELOR 

 

 

 

 

 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI ! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Când ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

    *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 2.3 – GRUPA OAMENILOR DE ZĂPADĂ 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI! 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Unde? 

 

 

 

                 *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 2.4 – GRUPA STELUŢELOR 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI! 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ce ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 2.5 – GRUPA BRĂDUŢILOR 

 

 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI! 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 De ce ?                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 2.6 – GRUPA GLOBULEŢELOR 

 

 

 

 

 

POMUL DE CRĂCIUN 

                                                                                               după Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti 

ÎMPODOBEŞTE BRADUL CU ÎNTREBĂRI! 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Cum?                                                                           

 

 

       *  Reprezintă prin desen cadoul dorit! 
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ANEXA 3.2  – CUBUL 

 

GRUPA „Oamenilor de zăpadă” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA „Steluţelor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAZĂ 

CUVINTELE CU ÎNŢELES  

ASEMĂNĂTOR. 

  

 

EX 2/ PAG 70 

CARMEN IORDĂCHESCU – 

 „SĂ DEZLEGĂM TAINELE TEXTELOR 

LITERARE” 

zarvă 

a conteni 

a pofti 

încăpător 

împodobit 

a rândui 

odaie 

alăturată 

a cuveni 

a sosi 

a sclipi  

a năvăli 

extaz 

emoţie 

 

 

duioşie 

a invita 

a străluci 

larg 

cameră 

ornamentat 

a aranja 

agitaţie 

încântare 

a reveni 

a se năpusti 

a se opri 

vecină 

a ajunge 

 

ANALIZEAZĂ 

 

 

 

BARAŢI   EXPLICAŢIILE 

NEPOTRIVITE. 

 

 

EX 6/ PAG 71 

CARMEN IORDĂCHESCU – 

 „SĂ DEZLEGĂM TAINELE 

TEXTELOR LITERARE” 

 

 

 

 „e zarvă mare” deoarece: 

  se aşteaptă colindătorii; 

  e sărbătoarea din Ajunul Crăciunului; 

  sosesc musafirii. 

 

Copiii sunt nerăbdători: 

  să vadă bradul împodobit;  

  să vadă ce jucării au primit; 

  să asculte colindele. 

 

Conu Mişu, împreună cu bărbaţii, soseşte de la club: 

  să asiste la venirea lui Moş Crăciun; 

  să primească şi ei colindători; 

  să se bucure de veselia copiilor. 

 

Pe ferestre ies valuri de lumină deoarece: 

  toate luminile sunt aprinse; 
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ANEXA 3.3  – CUBUL 

 

GRUPA „Brăduţilor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA „Globuleţelor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

APLICĂ 

 

COMPLETEAZĂ ENUNŢURILE CU 

EXPLICAŢIILE POTRIVITE. 

 

EX 4/ PAG 70 

CARMEN IORDĂCHESCU – 

 „SĂ DEZLEGĂM TAINELE TEXTELOR 

LITERARE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porţile caselor lui Conu Mişu erau larg deschise fiindcă 
…………… 

 În mijlocul salonului se afla bradul …………….. care îţi lua 
ochii pentru că ……………………… 

 Cucoanele se învârtesc de colo-colo deoarece ……. 

 Pe pachetele de jucării trebuie să fie puse cărţi de vizită 
ca să ……………….. 

 Ochii părinţilor s-au umezit de emoţie fiindcă …….. 

 Cucoana Zoe deschide pianul ca să ………………... 

 Copiii se aşază în semicerc ca să …………………... 
 

ARGUMENTEAZĂ 

 

 

 

 

 

Ce fel de pom de Crăciun ar 

trebui  să avem acasă: un brad 

natural tăiat, un brad artificial, 

sau un brad natural în ghiveci? 

De ce? 
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ANEXA 4– METODA CADRANELOR 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

1. Formează cuvinte după modelul:  

pachet     împachetat 

 

 

boboc        …………………… 

 

podoabă        …………………… 

 

blană      …………………… 

 

2. Alcătuiţi enunţuri utilizând cuvintele:  

a) împodobit 

.............................................................................. 

 

b) împachetat 

.............................................................................. 

 

c) bomboane 

.............................................................................. 

 

3. Scrieţi o scrisoare pe care să o adresaţi Moşului. 

 

 

 

 

4. Desenează cum ai dori să arate bradul tău de Crăciun. 
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METODA CADRANELOR 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

 Obiective operaţionale: 

O1 - să formeze cel puţin un cuvânt din cele 3 cerute după modelul dat; 

O2 - să  alcătuiască cel puţin o propoziţie corectă din cele 3 cerute, cu cuvinte date; 

O3 - să formuleze corect şi complet o întrebare la răspunsul dat. 

                                                                  

Descriptori de performanţă: 

 

 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I 1 - formează corect toate 

cuvintele date 

 

I 1 - formează corect 2 cuvinte 

 

I 1 - formează corect un singur  

cuvânt 

 

I 2 - alcătuieşte corect toate 

propoziţiile cu cuvintele date 

 

I 2 - alcătuieşte corect 2 

propoziţii cu cuvintele date 

 

I 2 - alcătuieşte corect o  

propoziţie cu cuvintele date 

 

I 3 – formulează corect şi 

complet întrebarea 

corespunzătoare la răspunsul 

dat 

 

I 3 – formulează corect şi 

parţial complet întrebarea 

corespunzătoare la răspunsul 

dat 

 

I 3 – formulează parţial corect 

şi complet întrebarea 

corespunzătoare la răspunsul 

dat 

 

 

 

ANEXA 5 - BUZUNARUL CU IDEI 
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SUNT CURIOS/ CURIOASĂ ....................................................................................... 
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ  ŞI CREATIVITATEA 
 

Prof. Înv. primar FLORINA ZECHERU  

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

“Inteligenţa emoţională explică pe scurt cum să facem faţă 

creativ emoţiilor şi cum să ne folosim inteligenţa într-un mod 

benefic.”                                     (Dalai Lama) 

 

Inteligenţa emoţională este în strânsă legătură cu performanţa noastră profesională. 

Practicarea inteligenţei emoţionale influenţează în mod direct şi major succesul profesional. Este un 

mod puternic de a-ţi concentra energia într-o direcţie,cu un rezultat uriaş. S-a testat inteligenţa 

emoţională în paralel cu alte treizeci şi trei de comportamente importante la locul de muncă şi s-a 

descoperit că aceasta subsumează majoritatea lor, incluzând managementul timpului, motivaţia, 

viziunea şi comunicarea. Îţi poţi folosi inteligenţa emoţională pentru a-ţi creşte performanţa 

profesionlă într-o varietate de feluri. Este atât de importantă pentru succes, încât se dovedeşte a fi 

responsabilă pentru 60 de procente din performanţa în toate tipurile de meserii. Este  cel mai mare 

predictor pentru performanţa la locul de muncă şi cel mai puternic declanşator al leadershipului şi al 

performanţei profesionale. 

Poate că cel mai bun lucru la inteligenţa emoţională este calitatea ei de a fi o abilitate extrem 

de flexibilă. Indiferent dacă oamenii au un nivel ridicat sau scăzut în această capacitate, pot lucra 

pentru a o îmbunatăţi, iar cei cu scoruri scăzute pot chiar să îi prindă din urmă pe colegii lor. 

După cum ştim, inteligenţa emoţională presupune în primul rând conştientizare de sine, 

autodisciplină şi empatie. Ea dă seama de felul în care ne controlăm impulsurile şi sentimentele. 

Deoarece copilăria este extrem de importantă în punerea unor baze solide pentru dezvoltarea 

inteligenţei emoţionale, părinţii şi profesorii trebuie să înveţe şi să aplice idei practice în această 

privinţă.  

Învăţătura nu se poate face izolat de sentimentele copiilor. Alfabetizarea emoţională este la 

fel de importantă ca şi învăţarea matematicii şi a cititului. 

„Când ai de-a  face cu oameni, ţine minte că nu ai de-a face cu fiinţe logice, ci cu fiinţe 

emoţionale.”(Dale Carnegie) 

Pentru că viaţa de familie nu mai oferă un sprijin sigur pentru tot mai mulţi copii, şcoala 

rămane singurul loc în care comunitatea poate rezolva deficienţele competenţelor emoţionale şi 

sociale ale copiilor. Alfabetizarea emoţională implică un mandat lărgit  pentru şcoli,care trebuie să 

recupereze ceea ce familiile n-au reuşit în privinţa adaptării la societate a copiilor lor. Această 

misiune plină de răspundere presupune două schimbări majore: profesorii trebuie să meargă dincolo 

de îndatorirea lor tradiţională, iar membrii comunităţii să se implice mai mult în viaţa şcolii. 

Dacă există sau nu în mod explicit ore dedicate alfabetizării emoţionale, contează mai puţin 

decât felul în care sunt predate aceste lecţii. Poate că în niciun alt caz nu este mai importantă 

calitatea profesorului, având în vedere că felul în care el îşi conduce clasa este în sine un model, o 

lecţie de facto în domeniul competenţei emoţionale – sau a lipsei ei. De câte ori profesorul 

reacţionează faţă de un elev,alţi 20 sau 30 învaţă o lecţie. 

Astfel profesorii ar trebui să se transforme prin autoeducare din profesori buni,în profesori 

fascinanţi  şi creativi.Profesorii fascinanţi cunosc modul de funcţionare a minţii. Această deprindere 

a profesorilor fascinanţi contribuie la dezvoltarea în elevii lor a capacităţii de administrare a 

gândurilor şi emoţiilor,de a fi propriul lider,de a trece uşor prin pierderi şi frustrări,de a depăşi 

conflictele. 

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

culisele minţii lor şi care generează gânduri sunt aceleaşi,dar actorii de pe scenă sunt diferiţi. 

Calitatea şi viteza gândirii s-au schimbat. Trebuie să cunoaştem unele dintre funcţiile memoriei şi 

câteva domenii ale procesului de construire a inteligenţei pentru a găsi instrumentele necesare care 

să poată da o nouă întorsătură educaţiei. 
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Profesorii fascinanţi educă emoţiile. Această deprindere a profesorilor fascinanţi contribuie 

la dezvoltarea sentimentului de siguranţă, a toleranţei, solidarităţii, perseverenţei, protecţie contra 

stimulilor stresanţi, a inteligenţei emoţionale şi interpersonale. 

Dar ce este creativitatea? 

E timpul să trăieşti aşa cum ţi-ai imaginat 

 ~ Henry James ~ 

Există la ora actuală o multitudine de definiţii pentru acest termen, dar toate par a avea ca 

element comun ideea de noutate, de neobişnuit, indiferent dacă se are în vedere componenta sa de 

proces psiho-mental, sau aceea de produs al  procesului creativ.   

Creativitatea însă este mai mult decât a găsi soluţii noi la problemele existente sau a găsi 

modalităţi noi pentru a face anumite lucruri.  Creativitatea este un mod de viaţă.  A trăi creativ, 

înseamnă sa ştii conştient că în fiecare moment îţi creezi propria viaţă, propriul destin. Găsirea 

soluţiilor inovatoare este doar un produs secundar al activităţii mentale creatoare. 

De fapt cu toţii suntem creatori.  Numai că unii creează conştient, iar alţii creează 

inconştient.  Ceea ce gândim şi modul în care gândim determină calitatea vieţii noastre. 

O altă componentă a creativităţii este revelată chiar de semnificaţia cuvântului care o 

desemnează şi anume caracterul ei constructiv, este un proces care adaugă o valoare nouă  vieţii, 

fiind prin natura ei incompatibilă cu distrugerea, cu generarea unor daune materiale, sufleteşti sau 

spirituale. Ca urmare, nu orice invenţie sau inovaţie poate fi considerată un produs al "creativităţii". 

Nu ne referim aici la o componentă morală a fenomenului, ci pur şi simplu atragem atenţia asupra 

necesităţii de a lua în considerare, atunci când vorbim de creativitate, dacă rezultatele activităţii 

inovatoare sunt  cu adevărat constructive, benefice, folositoare sau nu.  

O altă  dimensiune a creativităţii este gradul de libertate al individului faţă de şabloanele 

comportamentale, clişeele mentale. Creativitatea se măsoară şi prin capacitatea de a acţiona 

spontan, liber şi adecvat situaţiei în cauză. Fiecare situaţie este nouă, unică şi irepetabilă de aceea şi 

reacţia sau comportamentul în situaţia respectivă trebuie să fie, de asemenea, nouă, unică, 

irepetabilă, şi bineînţeles, adecvată.  Chiar şi atitudinea de a acţiona diferit de alţii poate să fie un 

clişeu. Creativitatea, în fazele sale de măiestrie, este caracterizată de un înalt grad de libertate, de o 

totală spontaneitate  şi de o profundă înţelepciune. 

Creativitatea este un proces mental, care uneşte concepte, idei sau experienţe necorelate 

până atunci, într-o nouă idee sau construcţie ideatică.  

Inovaţia înseamnă realizarea unei noi valori. Inovaţia este acel proces care transformă 

rezultatul procesului creativ, adică ideea nouă, într-o valoare nouă.  Creativitatea în sine nu 

înseamnă neapărat realizarea unei noi valori. Multe idei creatoare nu ajung niciodată să  se 

transforme în valori. Însă nu se poate ajunge la inovaţie fără creativitate. Cunoştinţele fără 

creativitate nu pot genera noi valori. 

 Imaginaţia este capacitatea minţii de a opera prin intermediul imaginilor, capacitatea de a 

combina rezultatele experienţelor condensate în imagini, în forme noi. 

 Imaginaţia creatoare este o forma de imaginaţie controlată şi orientată prin voinţă 

conştientă într-o direcţie precisă. Ea este o fază importantă şi indispensabilă a procesului creativ. 

Inspiraţia este o altă fază a procesului de creativitate, este  momentul găsirii soluţiei 

căutate, a ideii noi. Ea semnifică o pătrundere fulgerătoare în sferele supraconştiente ale fiinţei, este 

un fenomen de natură iluminatorie, stare definită de grecii antici prin cuvântul evrika.   

Prin practică şi control conştient acest “moment” se poate dilata ca durată.   

Străfulgerarea inspiratoare se poate transforma într-un flux inspirator, care se poate 

prelungi pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp şi poate genera o avalanşă de idei noi, 

creatoare. 

Etapele procesului creativ 

Creativitatea este un proces prin care  te scufunzi într-un bazin de cunoştinţe foarte diverse 

şi, după combinarea unor elemente, te ridici din nou la suprafaţă cu ceva total nou. Cu cât gama 

cunoştinţelor este mai bogată şi cu cât suntem mai abili în a face corelaţii între diversele elemente 

ale acestor cunoştinţe, cu atât mai bună va fi capacitatea noastră creativă.  
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Procesul naşterii unei idei creatoare se desfăşoară în mai multe etape. Aceste etape pot fi 

conştientizate, învăţate şi aplicate în mod controlat, la voinţă. 

În literatura de specialitate există mai multe variante de împărţire în etape a procesului 

creativ în funcţie de criteriul folosit. Ţinând cont de diferenţele dintre  natura acţiunilor pe care le 

întreprindem pe parcursul procesului creativ, putem identifica şapte etape distincte, care urmează 

într-o ordine bine determinată, nici una dintre ele neputând fi accesată înainte ca precedenta etapă să 

fi fost parcursă.  Acestea sunt: 

1. Definirea obiectivului: constă în identificarea problemei care necesită a fi soluţionată - 

sau a intenţiei creatoare în cazul creaţiei artistice – şi formularea obiectivului, adică a finalităţii 

demersului creativ, care este întotdeauna o idee nouă. Se recomandă ca obiectivul să fie formulat 

sub forma de întrebare, care declanşează mai uşor procesul căutării decât o afirmaţie. De exemplu: 

Ce ar trebui să fac să...? Cum ar trebui să procedez ca să...? Care ar fi soluţia ideală pentru...? etc. 

2. Documentarea: înseamnă acumularea materiei prime, cu alte cuvinte adunarea şi 

sistematizarea informaţiilor care există până în momentul prezent, referitoare la  problema în cauză. 

În această etapă se recomandă să tragem cu ochiul şi în alte domenii, care nu sunt strict legate de 

problematica noastră, dar totuşi ar putea constitui o sursă de inspiraţie. 

3. Prelucrarea informaţiilor: constă în “digerarea” mentală a informaţiilor adunate. Este 

etapa în care mintea îşi exercită atât funcţia sa logico-raţională, cât şi pe cea imaginativ-creativă în 

căutarea corelaţiilor inedite şi a soluţiilor posibile. Această etapă are şi un alt rol: acum se produce 

un fel de programare a subconştientului, o impregnare a lui, atât cu datele problemei, cât şi cu 

intenţia fermă de a găsi soluţia dorită. De regulă, această programare este un proces spontan, 

automat. Însă se poate, şi chiar se recomandă pentru accelerarea procesului, ca aceasta să fie 

abordată ca o etapă distinctă a procesului creativ: etapa de programare a subconştientului.  

4. Programarea subconştientului: se realizează printr-o rostire mentală repetată a unor 

sugestii pozitive, sub forma unor idei-forţă ce corespund obiectivului propus. Eficienţa este mult 

amplificată, dacă această acţiune de rostire mentală se încarcă cu energie afectivă, cu entuziasm şi 

cu bucuria anticipată a succesului. 

5. Incubaţia: este etapa în care intră în acţiune anumite procese inconştiente - atât 

subconştiente cât şi supraconştiente - care ne conduc în final la găsirea soluţiei. Această etapă 

presupune o stare de relaxare, şi o atitudine de renunţare conştientă la procesul de căutare; 

presupune chiar o detaşare de problema în cauză. Se recomandă angrenarea în acţiuni, care 

stimulează mai degrabă capacităţile imaginative, activează emoţiile; de exemplu: să asculţi muzică 

armonioasă, să vizionezi un film bun, sau să te delectezi cu orice altă formă de manifestare artistică 

inspirată. Trebuie să lăsăm subconştientul să lucreze asupra problemei, în timp ce mintea noastră se 

odihneşte. 

6. Inspiraţia sau iluminarea: este momentul în care apare ideea nouă. Ideea poate apare 

oricând, (de obicei atunci când ne aşteptăm cel mai puţin), însă, de regulă, ea apare după ce am 

renunţat deja la efortul de a o căuta şi a existat o perioadă de odihnă şi delectare. Apariţia inspiraţiei 

poate fi mult accelerată prin aplicarea tehnicilor de interiorizare, contemplaţie şi meditaţie, care ne 

deschid accesul conştient către sferele inconştiente ale fiinţei noastre. 

7. Verificarea: este etapa în care creatorul verifică valabilitatea ideii noi şi îşi formulează 

creaţia sa în termeni ordonaţi, dându-i configuraţia finală, şi apoi dezvoltă ideea pentru punerea ei 

în aplicaţie. Creatorul îşi supune ideea legilor logicii, pentru a verifica validitatea ei, precum şi 

adecvarea ei cu obiectivele propuse. Ideea trebuie supusă la mai multe tipuri de teste de validare şi, 

după caz, chiar expusă analizei specialiştilor în materie. Acum se decide dacă ideea este cu adevărat 

valabilă, sau nu.   

Idei inspiratoare pentru început de drum 

Este cea mai mare greşeală în viaţă să nu încerci să trăieşti din ceea ce îţi place cel mai 

mult să faci.        ~Malcomb S. Forbes ~  

Voi vedeţi ceva şi întrebaţi: “De ce?”  Dar eu visez ceva şi întreb: “De ce nu?” 

 ~ George Bernard Shaw ~ 

Fiecare om pe care-l întâlnesc  îmi este superior în ceva.  De aceea învăţ de la el.  
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~Ralph Waldo Emerson~ 

Niciodată nu vei găsi timp pentru ceva, trebuie să-ţi faci timp. 

 ~ Charles Buxton ~ 

Te poţi plânge pentru că trandafirii au spini, sau te poţi bucura pentru că spinii au 

trandafiri.        ~ Ziggy ~  

 Cel care a atins succesul este acela care a muncit mult, a râs mult şi a iubit mult. 

 ~Elbert Hubbbard~ 
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JOCUL, ŞTAFETA, PARCURSUL APLICATIV – PRINCIPALELE 

MIJLOACE DE DEZVOLTARE A CALITĂŢII MOTRICE FORŢA 

LA CLASA I 
 

Prof. înv. primar ADINA GIUGLEA 

Liceul Teoretic M. Kogălniceanu 

 

Natura, în minunata ei alcătuire, a organizat fiecare vieţuitoare în aşa fel ca în perioada 

copilăriei să simtă nevoia de anumite mişcări necesare dezvoltării sale. Viaţa se manifestă prin 

mişcare. Aşa se explică interesul copiilor pentru mişcare, pentru joc, pentru exerciţiul fizic. Este o 

cerinţă fiziologică în primul rând, de care copilul nu trebuie niciodată frustrat. 

Jocul şi exerciţiul fizic satisfac nevoia de mişcare a copilului, întreţin mersul normal al 

respiraţiei, circulaţiei, nutriţiei şi a celorlalte funcţii organice. Prin diferite tipuri de jocuri şi 

exerciţii fizice se dezvoltă îndemânarea, viteza şi rezistenţa, acestea având efecte favorabile asupra 

dezvoltării capacităţilor intelectuale, afective şi moral-volitive. 

Scriitorul M. Gorki spunea: ,,În joc se reflectă lumea şi viaţa, în joc se pun bazele 

personalităţii şi caracterului copilului. Jocul este calea  copiilor către cunoaşterea lumii în care 

trăiesc şi pe care sunt chemaţi să o transforme.” 

Jocul implică activitate senzorială, intelectuală, afectivă, dezvoltă atenţia, spiritul de 

observaţie, imaginaţia, gândirea, exprimarea verbală. 

Ţinând seama de particularităţile anatomofiziologice şi psihice ale copiilor, în lecţiile de 

educaţie fizică la clasele mici se are în vedere în primul rând influenţa dezvoltării corecte şi 

armonioase a organismului, îmbunătăţirea şi păstrarea permanentă a stării de sănătate, sporirea 

capacităţii de muncă, dar şi formarea unui sistem de priceperi şi deprinderi de mişcare corectă- 

mers, alergare, prindere, aruncare, sărituri simple şi altele. Se are în atenţie dezvoltarea capacităţii 

de coordonare a vioiciunii, a voinţei şi a deprinderilor de a acţiona în colectiv, de a se integra în 

disciplina de lucru. 

,,Datorită caracterului practic-activ, propriu organizării procesului instructiv-educativ la 

această disciplină, lecţia de educaţie fizică antrenează elevul în acţiune ca participant activ, 

favorizând dezvoltarea deprinderilor şi obişnuinţelor, precum şi formarea senzaţiilor, percepţiilor şi 

reprezentărilor spaţiale şi temporale.” 

 Ne putem folosi de orele de educaţie fizică şi în special de jocurile practicate în cadrul 

orelor, pentru a cunoaşte mai bine elevii, pentru o adaptare mai rapidă a acestora la noile cerinţe 

şcolare, pentru închegarea colectivului clasei şi formarea unui climat activ de muncă, de bună 

înţelegere, de întrajutorare. Prin exerciţiile şi mai ales prin jocurile ce se organizează în ora de 
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educaţie fizică, se urmăreşte să îi determinăm  pe copii să comunice între ei, să colaboreze, să fie 

atenţi în aprecierea colegilor, să ia cât mai repede o hotărâre, să aibă răspunderea acţiunilor proprii. 

Şcolarii mai emotivi sau cu un ritm foarte lent de acţiune, pot astfel fi antrenaţi în lucrul pe 

echipe, ajutându-i să-şi câştige încrederea în sine, în forţele proprii. Astfel, ei deven mai dinamici, 

vor dovedi mai multă siguranţă în executarea exerciţiilor fizice. 

Nevoia fiziologică de mişcare, se transformă treptat în dorinţă de acţiune, de sport, de 

joc.Pentru a facilita comunicarea, îmbogăţirea vocabularului, exprimarea orală, deseori li se poate 

cere să verbalizeze anumite etape ale jocului sau să redea regulile ce se stabilesc pentru un anumit 

joc sau exerciţiu. 

Ştafetele, jocurile pe echipe în general, duc la dezvoltarea relaţiilor de grup, creează afinităţi 

şi preferinţe, ajutându-ne să descoperim calităţi şi defecte neştiute la şcolari, să le citim mai uşor 

gândurile, dorinţele. Prin joc reuşim să-i obişnuim pe elevi să se evalueze reciproc, să se 

autoaprecieze. De exemplu, jocurile în perechi sau echipe, desfăşurate sub formă de întrunire, se 

încheie cu scurte analize a modului în care au fost respecate normele şi cerinţele de joc stabilite. 

Echipa câştigătoare este aplaudată, lăudată, cealaltă încurajată. 

Situaţiile în care unii reliefează aportul deosebit pozitiv sau negativ al unuia dintre 

coechipieri, se face cu tact, având în atenţie corectarea atitudinii celui în cauză, antrenarea, 

mobilizarea mai accentuată a acestuia şi nicidecum izolarea sau inhibarea lui. 

Ţinând cont de faptul că de cele mai multe ori în joc copilul urmează un model uman, pe 

această cale putem verifica capacitatea sa de selecţie, imaginaţia, creativitatea de care dă dovadă şi-

n care se oglindesc de fapt preocupările societăţii în care trăieşte. Aşa se explică de ce fetele se 

joacă deseori ,, de-a mama”, ,, de-a doctoriţa” sau ,, de-a învăţătoarea”, iar băieţii îndrăgesc jocuri 

specifice cum ar fi ,, Partizanii”, ,, Mecanicul”, ,, Poliţistul”. Antrenarea de mici într-un joc sportiv 

anume cu dorinţa de a ajunge un mare sportiv, ca un anume idol pe care a reuşit deja să şi-l facă. 

Jocurile de acest fel practicate de fapt mai mult în recreaţii sau în timpul liber, dezvoltă un 

vocabular specific, reflectă o anumită stare de spirit, cultivă imaginaţia, dar evidenţiază şi anumite 

calităţi şi defecte ale adultului care a servit drept model. 

După ce elevii ajung să se cunoască mai bine între ei, atât ca randament sportiv cât şi 

comportamental, mai ales în clasele a III-a, a IV-a, ei doresc şi fac  chiar propuneri în a-şi alege 

singuri căpitanii echipelor, argumentându-şi propunerea. 

În felul acesta, ei învaţă să se aprecieze, să evalueze anumite calităţi motrice, iar criteriile 

alegerii devin norme cu valoare socială la care tind să ajungă şi alţi membri ai echipei. 

,,Prin joc, copiii realizează exersarea capacităţiilor motrice, cunoşterea propriilor posibilităţi, 

manifestarea stărilor emoţionale pozitive. Jocul contribuie la formarea spiritului şi capacităţii 

competitive, dezvoltă interesul şi motivaţia, duce la colaborare, la armonizarea intereselor 

individuale cu cele colective.” 

În joc copilul se manifestă corespunzător particularităţilor temperamentale, cunoştinţelor 

sale tehnice şi nivelului capacităţii sale motrice. De aceea, jocul este pentru educator un mijloc de 

cunoaştere a elevilor, care în acest context se manifestă ,,aşa cum sunt”. 

Exerciţiile de mişcare şi jocurile sunt pentru educator şi un principal mijloc de depistare a 

unor deficienţe fizice elevilor săi. 

Descoperite cât mai timpuriu acestea pot fi corectate prin exerciţii individuale practicate nu 

numai în orele de educaţie fizică ci şi acasă, sub îndrumarea familiei sau a unor specialişti. 

La fel pentru acei elevi cu aptitudini sportive deosebite, se caută forme de colaborare cu 

familia, pentru înscrierea la unele cluburi sportive. 

Faptul că şi la clasele mici s-au intensificat întrecerile şi competiţiile, concursurile sportive 

de nivel judeţean sau chiar naţional, duce la o creştere a interesului şi motivaţiei în rândul elevilor, 

ba chiar şi a familiilor acestora, privind practicarea activităţilor sportive atât în şcoală cât şi în 

timpul liber. 

Parcursurile aplicative constituie un mijloc eficient în dezvoltarea şi  consolidarea 

deprinderilor şi calităţilor motrice. Ele reprezintă activităţi globale prin care se urmăreşte 

valorificarea în condiţii noi de exersare, a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite în 
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activităţile anterioare, prin repetarea exerciţiilor într-o formă  atractivă, plăcută copiilor, dar şi 

solicitantă.  

Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele: 

► asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare; 

► selectarea aparatelor şi obiectelor respectând particularităţile de vârstă şi individuale; 

► principiul accesibilităţii, trecerea de la simplu la complex, de la uşor la greu, de la 

cunoscut la necunoscut;                                            

► gradarea judicioasă a efortului pe parcursul traseului;  

► asigurarea unei încălziri corespunzătoare înaintea începerii parcursului aplicativ; 

► asigurarea executării fără risc de accidente; 

► să  pună accent pe corectitudinea execuţiei, pe coordonarea mişcărilor şi nu pe viteză.  

Parcursurile aplicative prin structuri motrice, dinamice, complexe, solicitante şi 

agreate de copii contribuie atât la dezvoltarea deprinderilor motrice cât şi a calităţilor 

motrice, a trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a cinstei şi corectitudinii, perseverenţei, 

curajului şi iniţiativei în acţiune, precum si la educarea capacităţii de orientare în spaţiu şi a 

disciplinei colective, angrenând în efort întregul organism al copilului. Acestea generează în 

acelaşi timp manifestarea unor trăiri şi sentimente cum ar fi: bucuria, tristeţea, prietenia, 

satisfacţia, care lasă urme în evoluţia personalităţii copiilor. De asemenea, sporeşte 

posibilitatea de integrare a copilului în diferite activităţi specifice din familie, grădiniţă şi 

timpul liber (igienă, hrănire, îmbrăcare, muncă independentă , joacă, excursii etc.). 

Jocurile, ştafetele şi parcursurile aplicative trebuie să respecte particularităţile de vârstă ale elevilor, 

dezvoltarea şi pregătirea lor fizică pentru dezvoltarea forţei pe grupe musculare: membre superioare, 

abdomen,  spate, membre inferioare. 

În alegerea jocurilor se ţine seama în primul rând de obiectivele propuse, respectând o serie de 

factori în funcţie de care aceste obiective devin realizabile. 

1.Colectivul de joc. Jocul trebuie să fie adaptat în funcţie de numărul de participanţi, de vârsta lor, 

de sex şi nu în ultimul rând de dezvoltarea şi pregătirea fizică a fiecăruia dintre copii. 

2.Efectivul de joc. Când activitatea de joc se organizează cu un număr mare de copii, jocurile 

trebuie alese sau adaptate astfel încât să se poată asigura participarea activă a tuturor participanţilor, iar 

când numărul de copii este redus se va evita suprasolicitarea acestora. 

3.Vârsta copiilor. Pentru obţinerea unor rezultate bune trebuie să se cunoască particularităţile 

biologice şi psihologice şi de sex ale copiilor. Jocul ales trebuie să fie accesibil din punct de vedere al 

capacităţilor fizice şi intelectuale şi să prezinte interes pentru copii. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a jocurilor pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa la clasa I 

am respectat următorii paşi: 

 pregătirea locului de joc; 

 pregătirea materialului de joc; 

 formarea echipelor; 

 explicarea şi demonstrarea jocului; 

 conducerea şi arbitrajul jocului; 

 disciplina în joc; 

 dozarea jocului; 

 sfârşitul jocului; 

 stabilirea rezultatelor şi analiza lor. 

Pentru asigurarea disciplinei în timpul jocului se evită tonul ridicat, folosindu-se  fluierul. În timpul 

desfăşurării jocului se impune urmărirea atentă a acţiunii din joc şi aplicarea strictă a regulilor de către toţi 

participanţii, precum şi ţinerea unei evidenţe clare a rezultatelor.  
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Jocuri, ştafete şi parcursuri aplicative utilizate în orele de educaţie fizică  

pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa la elevii de clasa I 

 

JOCURI 

1. Tracţiune în baston 

Calitatea motrică :  forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor superioare şi inferioare 

Formaţii: echipe  

Resurse materiale:  baston,diplome, marcaje 

Obiective: 

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a jocului; 

- să adopte postura corectă; 

- să-şi dezvolte musculatura membrelor prin exerciţii de tracţiune; 

- să manifeste spirit competitiv; 

Organizarea şi desfăşurarea jocului: 

          Jocul se poate desfăşura în sală sau pe teren. Pot lua parte peste 20 de jucători, având nevoie 

de bastoane de gimnastică. Echipe egale, aşezate faţă în faţă, în linie la 4-5 m. Fiecare jucător îşi are 

perechea în echipa adversă. La mijlocul intervalului sunt trasate două cercuri. În interiorul unuia se 

află un baston de gimnastică (0,50 m). Conducătorul de joc rosteşte un număr. Jucătorii ambelor 

echipe ce au acest număr se îndreaptă către cele două cercuri. Cel ce ajunge primul ia bastonul si-şi 

aşteaptă adversarul. Când soseşte şi acesta, ambii apucă bastonul cu amândouă mâinile şi, prin 

tracţiune, încearcă să-şi scoată adversarul din cerc. Cel ce reuşeşte aduce un punct echipei sale. 

Câştigă echipa cu cele mai multe puncte. 

2. Banda rulantă 

Calitatea motrică :  forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor  inferioare şi a abdomenului 

Formaţii: echipe 

Resurse materiale: minge, diplome, saltele 

Obiective: 

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a jocului; 

- să plaseze minge din jucător în jucător, fără a fi omis vreunul; 

- să-şi dezvolte musculatura membrelor inferioare şi pe cea a abdomenului; 

- să manifeste spirit competitiv; 

Organizarea şi desfăşurarea jocului: 

          Jucătorii, împărţiţi în echipe de câte 6 elevi, dispuse în formaţie de şir, adoptă poziţia şezând, 

în sprijin cu mâinile pe sol. Primul jucător din fiecare echipă primeşte o minge, pe care o apucă cu 

gleznele şi, făcând o rulare înapoi, o predă celui aflat în spatele său, care o preia tot cu gleznele. 

Mingea este astfel transmisă până la ultimul jucător, care aleargă cu ea în faţa echipei. Câştigă 

echipa care execută mai repede. 

Reguli:  

- în transmiterea mingii, jucătorii nu au voie să se folosească de mâini; 

- mingea trebuie transmisă din jucător în jucător, fără a se omite vreunul. 

ŞTAFETE 

1. Ştafeta pictorilor 

Calitatea motrică :  forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor  inferioare  

Formaţii: echipe  

Resurse materiale: tăbliţă, cretă, banca de gimnastică, medalii 

Obiective: 

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a ştafetei; 

- să manifeste spirit competitiv; 

- să execute cu precizie şi rapiditate actele motrice stabilite; 

- să-şi dezvolte forţa la nivelul musculaturii membrelor inferioare; 
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Organizarea şi desfăşurarea ştafetei: 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe egale ca număr,aşezate sub formă de şir, înapoia unei linii de 

start. În faţa fiecărei echipe se plasează câte o tăbliţă de scris, iar pe linia de plecare câte o bucată  

de cretă. Înainte de a începe jocul se precizează ce anume trebuie să se deseneze pe tablă şi ce 

element va realiza fiecare copil. De exemplu se cere desenarea unei case. La semnalul sonor primii 

copii din fiecare şir pornesc în alergare de viteză, se târăsc pe băncuţa de gimnastică, execută 

desenul, sar de o parte şi de alta a băncii de gimnastică, aleargă până la următorul din şir, predă 

ştafetaşi trece la coada şirului 

2. Ştafeta piticilor 

Calitatea motrică :  forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor  inferioare si abdomenului 

Formaţii: echipe  

Resurse materiale:steguleţe, saltea, coardă, medalii  

Obiective: 

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a ştafetei; 

-să manifeste spirit competitiv; 

- să execute cu precizie şi rapiditate actele motrice stabilite; 

- să-şi dezvolte forţa la nivelul musculaturii membrelor inferioare şi abdomenului; 

Organizarea şi desfăşurarea ştafetei: 

          Elevii sunt organizaţi în două echipe dispuse pe două şiruri. La semnalul sonor primii din 

fiecare şir pornesc pe o distanţă de 10m în mers ghemuit, execută trei sărituri la coardă, se asează pe 

saltea unde din culcat dorsal execută  câte două ridicări alternative ale picioarelor, se întorc în 

alergare de viteză , predau ştafeta şi trec la coada şirului. 

PARCURSURI APLICATIVE 

1.Parcurs aplicativ 

Calitatea motrică : forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor inferioare şi superioare  

Formaţii: echipe dispuse pe două şiruri 

Resurse materiale: banca de gimnastică, coardă  

Obiective:  

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a parcursului aplicativ; 

-să acţioneze asupra propriului corp prin contracţia musculaturii membrelor inferioare şi superioare 

pentru dezvoltarea forţei; 

-să execute cu precizie şi rapiditate actele motrice stabilite; 

Organizarea şi desfăşurarea parcursului aplicativ: 

          Mers ghemuit pe o distanţă de 10m- târâre pe banca de gimnastică- execută cinci sărituri la 

coardă – execută  sărituri de o parte şi de alta a băncii de gimnastică- revenire la coada şirului. 

2.Parcurs aplicativ  

Calitatea motrică : forţa dinamică la nivelul musculaturii membrelor inferioare si spatelui 

Formaţii: echipe dispuse pe două şiruri 

Resurse materiale: saltea, greutate de 1000g, obstacole 

Obiective: 

- să respecte regulile de organizare şi desfăşurare a parcursului aplicativ; 

-să execute cu precizie şi rapiditate actele motrice stabilite; 

-să acţioneze asupra propriului corp prin contracţia musculaturii membrelor inferioare şi a spatelui 

pentru dezvoltarea forţei; 

Organizarea şi desfăşurarea parcursului aplicativ: 

          Alergare- săritură peste un obstacol - rostogolire pe saltea- aruncare la poartă cu o greutate de 

1000g - alergare cu recuperarea greutăţii- revenire la coada şirului. 

CIRCUITE PENTRU DEZVOLTAREA FORŢEI 

Circuitul 1  

Calitatea motrică: forţa segmentară 

Formaţii: echipe 

Resurse materiale: saltele 
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▪ stând pe genunchi şi palme, deplasări prin mutarea alternativă a braţelor; 

▪ şezând cu mâinile sprijinite înapoi, îndoirea şi întinderea picioarelor; 

▪ şezând cu mâinile sprijinite înapoi, forfecări de picioare în plan vertical sau orizontal; 

▪ culcat facial cu mâinile la ceafă, extensia trunchiului şi revenire; 

▪ culcat facial cu braţele lateral, ridicarea alternativă a membrelor inferioare cu genunchii şi 

vârfurile întinse; 

▪ ridicări de trunchi din culcat dorsal (culcat dorsal cu palmele la ceafă, genunchii îndoiţi şi tălpile 

fixate pe sol de către un partener, ridicarea trunchiului până la atingerea genunchilor cu coatele şi 

revenire in poziţia iniţială); 

Circuitul 2 

Calitatea motrică: forţa la nivelul membrelor superioare şi inferioare 

Formaţii: echipe 

Resurse materiale: saltea, banca de gimnastică, scara fixă 

▪ culcat facial cu coapsa pe banca de gimnastică, braţele pe sol îndoirea şi întinderea braţelor; 

▪ stând cu faţa la perete la distanţă de 0,50m cu palmele sprijinite pe perete îndoire şi întinderea 

braţelor; 

▪ stând cu sprijinirea palmelor la perete, ridicări pe vârfuri; 

▪ stând înclinat cu faţa la scara fixă, apucat de şipcă depărtat la nivelul umerilor, tracţiune; 

▪ culcat facial pe banca de gimnastică, deplasarea corpului prin tracţiune simultană sau alternativă; 

▪ sărituri pe ambele picioare sau într-un picior; 
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JOUER ET PARLER EN FRANCAIS! 

NE JUCĂM ŞI VORBIM ÎN FRANCEZĂ! 
 

Profesor DANIELA SIMONA BUZERA 

Şcoala Generală ,,Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu 

 

,,A dinamiza” ora de limba franceză înseamnă a-i face pe elevi să se mişte, să acţioneze, 

înseamnă a încuraja şi a stimula elevul şi profesorul deopotrivă şi a evita la maximum plictiseala. 

Se ştie că viaţa unui copil este bazată pe joc, pe distracţie şi pe activităţi simbolice variate 

tocmai pentru a-i învăţa să trăiască cu zâmbetul pe buze. De asemenea, jocul îi ajută să se dezvolte 

atât fizic cât şi psihic, îi încurajează să lucreze în echipă, stimulează atât memoria cât şi 

creativitatea. Însă, caracteristica cea mai importantă a jocurilor este că participanţii trebuie să 

respecte întotdeauna anumite reguli. Încă de mici, aceştia vor învăţa că viaţa presupune, de fapt, 

nişte „legi” pe care trebuie să le accepte şi să le respecte. 

Elevii, încă nişte copii, adoră jocul şi joaca, iar noi, profesorii, trebuie să înţelegem acest 

interes, folosind la clasă cât mai multe activităţi ludice astfel încât aceştia să înveţe jucându-se şi să 

se joace învăţând.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea orelor de limbi străine, jocul didactic este mai mult decât 

necesar. Jocul face trecerea de la învăţământul tradiţional la cel modern, atrăgându-le atenţia 

elevilor, motivându-i să înveţe ceva nou şi aparent greu. Jocul face ca orele să devină cu adevărat 
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agreabile şi distractive,  dar şi interesante şi pe înţelesul tuturor. Jocul este foarte important în cadrul 

orelor de limbi străine pentru că îi determină pe elevi să folosească cât mai des vocabularul 

respectiv şi regulile gramaticale, dezvoltă spiritul de echipă, iar atenţia şi capacitatea de concentrare 

a acestora atinge cote maxime. 

Din experienţa profesională proprie, pot spune că elevii învaţă desenând, recitând, cântând, 

dialogând, interpretând roluri diverse, rezolvând rebusuri, citind glume, lucrând în echipă, mimând, 

rezolvând exerciţii ludice, memorând etc. 

 S-a observat că elevii preferă exerciţiile în care trebuie să găsească cuvintele 

corespunzătoare imaginilor,  exerciţiile cu variante multiple, exerciţiile de completare a spaţiilor 

libere, marcarea prin desen a noţiunilor de vocabular, ordonarea corectă a literelor pentru a forma 

cuvinte, descoperirea sensului ghicitorilor etc. 

  Iată câteva activităţi care pot îndeplini această funcţie de dinamizare a orelor de franceză, 

foarte potrivite mai cu seamă în cadrul unui curs opţional: 

Jeux 

1. „Je te vois” 

Les élèves sont disposés en cercle. Au centre il y a une personne. Elle indique du doigt (sans parler) 

quelqu’un du cercle. La personne designée doit s’accroupir. Les personnes qui sont à droite et à 

gauche de la personne accroupie doivent dire „Je te vois” en indiquant du doigt l’une vers l’autre. 

La plus rapide passe au centre. 

2. „Le jeu des lettres” 

Les élèves sont disposés en cercle. Un élève touche l’epaule du  voisin  qui est à gauche et dit: 

Bonjour. Je m’appelle (Simona).  

L’autre personne dit: Bonjour. (Simona) (dit seulement les consonnes du prenom entendu) et 

ainsi de suite. 

La même chose avec les voyelles. 

3. „L’ objet” 

Les élèves sont disposés en cercle. On passe un  objet au voisin sans parler. L’objet peut changer.  

À la fin chaque  élève dit ce qu’il a reçu et ce qu’il a donné. 

4. „La ligne imaginaire” 

Se classer en ligne par ordre de... 

a) l’initiale du prenom 

b) le prenom des meres 

c) le jour de naissance 

5. „On marche comme...” 

Les élèves marchent. Chaque élève doit être le meneur du jeu et dire une consigne (le meneur du jeu 

doit toucher l’epaule de quelqu’un pour que celui-ci devienne le meneur du jeu) 

Exemple:  

Consigne: On marche comme... (un vieux, un enfant de 5 ans, quelqu’un qui est en retard, 

quelqu’un qui veut entrer dans la maison sans faire du bruit etc.)... 

 6. «Prénoms en chaîne». Un apprenant dit son prénom et le suivant le répète en y ajoutant le sien 

et ainsi de suite. Attention, il ne faut pas noter les prénoms mais bien regarder la personne dont on 

entend le prénom. L’objectif ici est de mémoriser ensemble le prénom et le visage et la répétition 

aide à la mémorisation. Pas de stress! Tout le monde a le droit de souffler! Cette activité est très 

utile à l’enseignant qui aura plus de chances de connaître rapidement ses élèves et pourra s’adresser 

à eux nommément, ce qui ajoute à la convivialité du groupe et au sentiment de reconnaissance de 

chacun. 

7. «À qui est-ce ?» Noter 4 questions au tableau et chacun écrit les réponses sur un papier (tous les 

papiers identiques). Ramasser et distribuer les papiers; tous les apprenants se lèvent et vont à la 

recherche de la personne qui l’a écrit pour discuter avec elle et lui rendre sa fiche. Chacun retourne 

à sa place quand il a récupéré sa fiche.  

Exemples de questions: -  Quel est ton plus gros défaut? 

- Où aimerais-tu être en ce moment? 
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- Tu es plutôt sucré ou salé? 

- Quelle serait ta devise? 

Remarque : Avec les débutants, leur proposer de dessiner ce qu’ils aiment ou pas puis ramasser 

leurs fiches et les montrer à la classe en cherchant l’auteur. 

8. «Balle au prénom». Lancer la balle et toute la classe dit le prénom de la personne qui la reçoit 

(révision/ imprégnation du prénom connu) OU la personne qui reçoit la balle dit son propre prénom 

(découverte du prénom). 

9. «Lire sur les lèvres». On ne produit pas de son à proprement parler mais les mouvements qui 

produiraient ces sons. On peut faire cette activité par 2 ou bien 1 face à 4; une personne prononce 

un mot sans son et l’autre/ les autres doivent lire sur les lèvres et dire tout haut ce qu’il/ils a/ont 

compris. Cette activité pourra venir après un travail sur un texte pour permettre d’en revoir le 

vocabulaire. 

10. «Balle au son». Proposer un son et lancer la balle à une personne qui doit dire un mot contenant 

ce son. Si la personne n’en trouve pas, elle passe son tour en relançant la balle. Il s’agit de ne pas 

répéter un mot déjà prononcé et il faut aussi être attentif à ce que disent les autres. Pour augmenter 

l’implication de ceux qui n’ont pas la balle, on peut les charger de se manifester quand le mot 

prononcé n’est pas conforme à la consigne. On peut aussi demander à deux des élèves de venir 

noter au fur et à mesure les mots prononcés; on corrigera à la fin l’orthographe si nécessaire. 

11. «Cambrioleur». Poser une image (ou plusieurs images d’objets isolés) sur la table et demander 

aux apprenants (en temps limité) de venir l’observer et de revenir à leur place noter ce qu’ils ont vu. 

On peut aussi afficher (ou projeter) une image au tableau pendant une ou deux minutes. On peut 

leur dire qu’ils sont des cambrioleurs qui doivent repérer ce qu’il y a d’intéressant à voler dans tout 

ce qui leur est présenté. Pendant qu’ils font la liste, on peut modifier (enlever/ajouter) des photos et 

les inviter à venir pour le cambriolage et constater ce qui est différent. 

12. Qu’est-ce que ça cache? Masquer une partie d’une image et demander aux apprenants de faire 

des hypothèses sur ce qu’il y a derrière le cache ou couper une image en 2 et donner une partie à A 

et l’autre à B. Chacun devra imaginer, décrire ou dessiner le reste de l’image et ils compareront 

ensuite leur production. 

13. Qui est-ce? Afficher au tableau des images mettant en scène plusieurs personnes et demander à 

chaque groupe de 2 d’en choisir une et d’imaginer le type de relations existant entre les 

personnages. Ils viennent ensuite donner leur interprétation à la classe qui doit deviner de quelle 

image il s’agit. Leur proposer les questions guides suivantes: 

- sont-ils amis? copains? parents? membres d’un même groupe (association, entreprise, club 

sportif, parti politique…) confrères, voisins? collègues de travail? mari et femme? partenaires? 

associés? 

- se connaissent-ils de longue date? ont-ils fait connaissance récemment? où, quand, comment se 

sont-ils rencontrés? 

- comment s’adressent-ils les uns aux autres? se tutoient-ils? comment se disent-ils bonjour? 

- quels sentiments éprouvent-ils les uns pour les autres? amour, affection, antipathie, sympathie, 

estime, indifférence, respect…? 

14. Où est ma moitié? Découper des photos en 2 (verticalement) et de les distribuer à la classe. Le 

premier élève se lève et décrit sa moitié (sans la montrer); la personne qui possède l’autre moitié 

doit la montrer. 

15. Cadavre exquis. Proposer au tableau une structure à imiter et donner une feuille blanche à un 

élève qui y note la première partie de la structure, puis plie la feuille de manière à cacher ce qu’il y 

a écrit et passe la feuille à son voisin et ainsi de suite. La première personne qui reçoit la feuille 

déplie et doit lire la phrase obtenue en faisant les changements nécessaires (accords, ajouts, 

changements de place…). Exemples de structures à proposer: 1.article+nom, adjectif, verbe, article, 

nom, adverbe, 2. article, adjectif, nom, verbe, adverbe, préposition de lieu, pronom tonique etc. 

16. Et si et si… Un personne dit une phrase sur le modèle «si + imparfait/ conditionnel présent» et 

son voisin reprend la partie au conditionnel comme base de sa propre phrase et ainsi de suite. 
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      Exemple: A. «Si j’étais un oiseau, je chanterai» B. «si je chantais, je deviendrai célèbre». C. «Si 

je devenais célèbre, je gagnerais beaucoup d’argent.» etc. 

17. Pourquoi? Parce que. Comme pour les cadavres exquis, il s’agit d’associer de façon aléatoire 

des morceaux de phrases mais ici, on demande à chacun de noter sur son cahier une phrase (ou 

deux) selon un schéma noté au tableau. Au moment de la lecture des phrases, un élève lit le début 

de la phrase et un autre la suite.  

      Exemples: 

- Pourquoi tu… ? / Parce que je … 

- … pronom relatif … 

- … gérondif …  

- Si (+imparfait)… (conditionnel présent)… 

În concluzie, cu cât ora este mai plăcută, cu atât rezultatele elevilor vor fi mai mari. Dacă 

profesorii ar încerca cât mai des să transforme cele 50 de minute într-un joc educativ, elevii ar 

aştepta cu nerăbdare ora, ar fi mult mai atenţi şi mai motivaţi, pe scurt, ar învăţa cu plăcere şi cu 

interes o limbă străină. 
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METODA CELOR ŞASE PĂLĂRII  

 

prof. înv. primar  Adela-Ionica Marin  

Școala „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu 

mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o 

anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. 

 Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care 

determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor 

corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine: 

- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu condiţia 

reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern; 

- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele dintre acestea 

de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în situaţia de a 

dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele valorifică tehnica 

de vârf (simulatoarele, calculatorul). 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de 

învăţământ este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea 

elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi 

creatoare. 
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Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica 

tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 

În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de 

elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predarea-învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală 

valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.  

Metoda celor "Şase pălarii gânditoare" a fost creată de Eduard de Bono în cartea sa intitulată 

"Six Thinking Hats". Ea are la bază proverbul englezesc "Gândeşte în conformitate cu pălăria pe 

care o porţi". Cele şase pălării întruchipează şase posibilităţi de procesare a datelor. Schimbarea 

pălăriilor îţi oferă eliberarea față de stilul convenţional de tratare a problemelor şi îţi permite 

cuprinderea cât mai multor informaţii variate privind o situaţie concretă. Este o tehnică interactivă, 

de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de 

pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, 

albastru şi negru.  

Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai 

bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul 

pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul:  

pălăria albă este neutră, participanţii sunt învăţaţi să gândească obiectiv  

pălăria roşie oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor  

pălăria neagră este perspective gândirii negativiste, pesimiste 

pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului.  

pălăria verde trebuie să fie creativ. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un 

efort de creaţie. 

Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei 

albastre defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile pe parcursul 

activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în 

vedere respectarea regulilor.  

Elevii se împart în şase grupe – pentru şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură 

grupă. Împăţirea elevilor depinde de materialul studiat.  

 

 

 

 

Pălăria albă Pălăria roşie 
Pălăria 

galbenă 
Pălăria neagră 

Pălăria 

albastră 
Pălăria verde 

o Ce 

informaţii 

avem? 

o Ce 

informaţii 

lipsesc? 

o Ce 

informaţii am 

vrea să avem? 

o Cum putem 

obţine 

informaţiile? 

o Punându-mi 

pălăria roşie, 

uite 

o cum privesc 

eu lucrurile… 

o Sentimentul 

meu e că… 

o Nu-mi place 

felul cum s-a 

o procedat. 

 

o Pe ce se 

bazeză aceste 

idei? 

o Care sunt 

avantajele? 

o Pe ce drum 

o luăm? 

o Dacă 
începem 

aşa… sigur 

vom ajunge la 

rezultatul bun! 

o Care sunt 

erorile? 

o Ce ne 

împiedică? 

o La ce riscuri 

ne expunem? 

o Ne permite 

regulamentul? 

o Putem să 

rezumăm? 

o Care e 

următorul 

pas? 

o Care sunt 

ideile 

principale? 

o Să nu 

pierdem 

timpul şi săne 

concentrăm 

asupra…,  

o Nu  credeţi? 

o Şansa 
succesului 

este dacă… 

o Cum poate 

fi altfel atacată 

problema? 

o Putem face 

asta şi în alt 

mod? 

o Găsim şi o 
altă 

explicaţie? 
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Proiect de lecţie 

 

Clasa: a IV-a 

Profesor înv. primar Marin Adela-Ionica 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educatie civică 

Unitatea de învăţare: Drepturile copilului 

Subiectul: Încălcarea drepturilor copilului 

Tipul lecţiei: consolidare 

Scopul lecţiei: Aprofundarea si consolidarea cunostintelor elevilor privind drepturile copilului 

Obiective: 

O1.  să cunoască drepturile copilului; 
O2.  să utilizeze noţiunile: drept, dreptate;  
O3.  să recunoască faptele incorete; 
O4.  să argumenteze acordul sau dezacordul în anumite situaţii; 
O5.  să adopte măsuri juste de rezolvare a situaţiilor prezentate; 
O6.  să motiveze răspunsurile date; 
Metode: conversaţia euristică, explicaţie, metodal celor şase pălării, observaţia, munca în echipă, 

jocul de rol, problematizarea. 

Mijloce: fişe, planşe, pălării 

Forme de organizare: dialog frontal şi individual cu elevii. 

Bibliografie: 

1. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, 

Bucureşti, 2008 

2. Marcela Peneş, Educaţie civică. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Ana, Bucureşti, 2006 

 

Momentele 

Lectiei 

T
im

p
 

O
b

ie
ct

iv
e 

 

Elemente de conţinut 

 

Metode  

 

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

  

Voi organiza colectivul de elevi. Pentru 

această activitate elevii sunt aşezaţi în 6 

grupuri. Voi crea atmosfera necesară 

desfăşurării lecţiei. 

  

2.Evaluarea 

predictivă 

  Joc 

Pe o planşă sunt scrise mai multe drepturi. 

Elevii trebuie să sublinieze doar drepturile 

copilului. 

Ce alte drepturi ale copilului mai cunoaşteţi? 

Este afişată şi planşa cu drepturile copilului . 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

Conversaţia 

 

Se verifică 

drepturile de 

care bucură 

copiii 

 

3.Anunţarea 

temei 

  Astăzi, vom discuta despre”Încălcarea 

drepturilor copilului”. Voi scrie titlul la tabla 

Conversaţia  

4.Dirijarea 

învăţării 

  Se citeşte textul după care elevii in 

funcţie de grupa din care fac parte vor efectua 

sarcinile.  

Ajută-l pe băiat! 

„Băiatul cel mai mic al lui Manea 

ieşise cu opt oi la păşune. Era un copilaş 

palid, mărunţel şi abia târa nişte cizme grele 

ale unui frate mai mare. 

Conversaţia 

Metoda celor 

şase pălării 

Modul în care 

elevii 

recunosc 

drepturile care 

sunt încălcate 

 

Modul de 

interpretare 
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- Nu eşti la şcoală, măi flăcăule? îl 

întrebai eu. 

- Apoi nu ştii? Eu n-am mamă. Şi tata 

nu mă lasă la şcoală că trebuie să 

merg cu oile la păscut.” 

Pălăria Albastră-CLARIFICĂ: 

De ce suntem aici? 

Ce drepturi ale copilului s-au încălcat? 

Stabileşte ordinea pălăriilor, conduce 

activitatea. 

Pălăria albă- INFORMEAZĂ: 

Ce cunoaştem? Ştim că un copil nu poate 

merge la şcoală , că este neîngrijit şi că nu are 

mamă. 

Ce ar trebui să mai cunoaştem? Unde este 

tatăl când copilul merge cu oile la păscut. 

Pălăria roşie-SPUNE CE SIMŢI 

Uite cum privim noi situaţia! Suntem supăraţi 

pe tatăl său că nu-l lasă la şcoală. Îi încalcă 

dreptul la educaţie dar şi pe cel de a se bucura 

de o viaţă decentă. 

Pălăria neagră- ASPECTE NEGATIVE 

-de ce nu se duce la şcoală? 

-dacă nu are parte de educaţie nu va avea 

parte nici de un viitor frumos; 

-există şi pericolul de a se îmbolnăvi; 

Pălăria verde- GENEREAZĂ   IDEILE   NOI 

- învăţătoarea şi locuitorii satului ar trebui să-

l sprijine; 

-tatăl s-ar putea recăsători si băiatul să aibă o 

mamă; 

- se poate duce cu oile în timpul care îi 

rămâne după şcoală; 

Pălăria galbenă- ADUCE BENEFICII 

-mama se poartă frumos cu băiatul ; 

 - d-na învăţătoare îl ajută să recupereze 

cunoştinţele pierdute; 

-tatăl să lucreze el cât mai mult ca să îi 

asigure copilului educaţie şi condiţii decente; 

 

Aprecierea 

drepturilor de 

care se bucură 

şi 

recunoaşterea 

unui drept 

care îi lipseşte 

6.Asigurarea 

feed-backului 

   Fiecare copil va scrie pe o mâna  decupată: 

în palmă numele, pe primele  patru degete 

drepturile de care se bucură, iar pe degetul 

mic un drept care i-a fost încălcat şi o va lipi 

în copacul cu drepturi.  

  

7.Asigurarea 

transferului 

  Voi aprecia,voi face observaţii, si îi voi 

încuraja. 

Tema: de citit povestea “Cenuşăreasa”. Ce 

drepturi ale fetei s-au încălcat?  

Conversaţia Aprecieri 

generale şi 

particulare 

 

Bibliografie : 

Şase pălării gânditoare, Edward de Bono, Editura Curtea Veche 
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ROLUL  INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN DEZVOLTARE  

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 
 

Înv. MIHAELA STOICA 

Școala cu clasele I-VIII „Tudor Arghezi”, Năvodari  

 

Motto: Cel mai puternic argument pentru integrarea 

 curriculum- ului este pur şi simplu faptul că 

 viaţa nu este împărţită în discipline. 

(James Moffet, 1992) 

 

 „Cea mai bună instruire este cea care se bazează pe experienţa şi cunoştinţele anterioare ale 

elevilor, învăţarea nu este produsul izolat al paşilor predării, ci este efectul cumulativ al predării, al 

efortului depus în asimilare ca tip de activitate de învăţare…Instruirea şi învăţarea au o natură 

participativă: rezultă dintr-o acţiune în care se transmit, se compară şi se modifică valori şi în care 

se reorganizează structurile aflate în interacţiune socială, conştientă şi transformatoare…Nu este 

întâmplător că în ultimul timp îşi fac loc tot mai multe idei, proiecte şi modele care aspiră la a 

construi o teorie interdisciplinară, integrată a învăţării.” (Ioan Neacşu, Instruire şi învăţare, 1990) 

 Educaţia înseamnă mai mult decât şcoală, un efort cu mult mai larg care implică motivaţie, 

emoţii, practici şi valori morale ori sociale. Dacă aceste faţete ale personalităţii nu sunt incluse în 

practica zilnică, educaţia riscă să devină ineficientă. 

 Astfel, este nevoie de şcoli, de „comunităţi şcolare” care să întruchipeze anumite valori şi de 

profesori care să aibă anumite virtuţi. Este nevoie de un cadru în care „întrebările sunt mai 

importante decât răspunsurile”, un cadru în care cunoaşterea şi înţelegerea ar trebui să decurgă din 

investigarea constantă a unor astfel de întrebări.(H. Gardner, „Mintea disciplinată”) 

 O educaţie pentru toate fiinţele umane nu poate avea succes dacă nu avem căi de a proba ce 

s-a înţeles şi ce s-a interpretat greşit. Şi , numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, 

să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai 

lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o 

varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri şi noi 

variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul  propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea 

disciplinată”) 

Valoarea acestor cuvinte este cu atât mai mare cu cât, astfel de oameni au misiunea nobilă de a 

educa pe alţii. H. Overstreet, la întrebarea „Care este calitatea cea mai importantă a unui om care 

instruieşte pe altul”, spunea: 

„Trebuie să fie el însuşi o persoană care învaţă. Dacă şi-a pierdut capacitatea sa de a învăţa, nu mai 

are ce căuta în tovărăşia celor care şi-au păstrat-o pe-a lor.” 

                 De aceea „Teoria Inteligenţelor Multiple” a lui Howard Gardner le-a grăit de la început 

educatorilor. Mulţi  au rezonat la teorie şi au văzut o relaţie evidentă între teorie, aşa cum o 

înţelegeau ei şi practicile educaţionale recomandate. 

                 Howard Gardner, psiholog care activează în domeniul psihologiei stadiale, a formulat o 

teorie cu privire la natura inteligenţei.Această Teorie a Inteligenţelor Multiple, enunţată în cartea 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences(1993), a insistat asupra faptului că 

inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o serie de şapte inteligenţe 

independente. Această perpsectivă permite individului să „manifeste transformările şi modificările 

percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale propriilor experienţe” (Gardner, 1993) 

                   Cele şapte tipuri de inteligenţă originale sunt:  

Inteligenţa verbală/ lingvistică 

Inteligenţa logică/ matematică 

Inteligenţa vizuală/ spaţială 

Inteligenţa corporală/ kinestezică 

Inteligenţa muzicală/ ritmică 
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Inteligenţa interpersonală 

Inteligenţa intrapersonală 

Inteligenţa naturalistă. 

Inteligenţa existenţială, 

              Orice subiect bogat, fertil, orice concept care merită predat poate fi abordat în în cel puţin 

şapte moduri diferite care, în mare, se suprapun peste inteligenţele multiple. 

                O educaţie centrată pe individ este o educaţie care face diferenţe extrem de serioase între 

indivizi. O abordare a educaţiei din perspectiva Teoriei Inteligenţelor Multiple crează mai multe 

ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru obţinerea performanţelor de către aceştia. 

Educatorii încearcă să înveţe cât pot de mult despre capacitatea de învăţare şi tendinţele fiecărui 

elev. În măsura în care este posibil, educatorii folosesc această informaţie pentru a modela educaţia 

optimă pentru fiecare copil. 

           Teoria Inteligenţelor Multiple sugerează: s-ar putea ca oamenii să fie cel mai bine motivaţi să 

înveţe atunci când desfăşoară activităţi pentru care au oarecare talent. Realizând aceste activităţi 

este aproape sigur că ei vor face progrese şi vor evita frustrări nemeritate. Este de datoria 

educatorului nu doar să încerce să-i motiveze pe elevi, ci mai degrabă să identifice activităţi care 

vor oferi răsplată pentru un anumit grup de elevi predispuşi. 

               Prin aplicarea Teoriei Inteligenţelor Multiple în procesul de învăţământ, curriculum-ul se 

organizează în jurul celor şapte abilităţi: lingvistică, logico-matematică, corporal-kinestezică, 

spaţială, muzicală, interpersonală şi intrapersonală, naturalistă. Conceptul de inteligenţe multiple a 

oferit baza dezvoltării curriculare în învăţământul preuniversitar (Armstrong, apud. Soares, 1998). 

            „Oricine ar trebui să studieze istoria şi matematica, dar nu există vreun imperativ ca aceste 

subiecte să fie învăţate şi evaluate într-un singur mod”. (H. Gardner- Inteligenţe multiple- Noi 

orizonturi). 

             „Înţelegerea disciplinară” se atinge când educatorii se concentrează pe un număr 

considerabil de concepte cheie, pe care să le exploreze într-o anume profunzime. „Înţelegerea” se 

realizează dacă elevul întâlneşte materialul ce trebuie stăpânit într-o varietate de forme şi concepte. 

                Cel mai bun mod de a realiza aceasta este să se recurgă la toate inteligenţele care sunt 

relevante pentru acel subiect, în cât mai multe moduri legitime posibile. 

                Abordând subiectul în cât mai multe moduri, informaţia va fi înţeleasă de cât mai mulţi 

elevi. Unii vor învăţa utilizând căi de acces lingvistice, alte puncte de intrare personale sau logice; 

unii vor învăţa un subiect printr-un punct de intrare şi alt subiect prin alt punct de intrare. 

Utilizarea unor puncte de acces multiple poate fi un mijloc puternic de a face faţă concepţiilor 

greşite, prejudecăţilor şi stereotipurilor elevilor. Câtă vreme elevii adoptă o singură perspectivă 

asupra unui concept sau unei probleme, este aproape sigur că vor înţelege acel concept în cea mai 

limitată şi rigidă manieră. 

               Reciproc, adoptarea unei familii de atitudini faţă de un fenomen încurajează elevul să 

ajungă a cunoaşte acel fenomen prin mai multe moduri, să dezvolte reprezentări multiple şi să caute 

să lege aceste reprezentări una de cealaltă.  

              Aceste abordări multiple ale unui subiect arată elevului ce înseamnă să fii „un expert 

disciplinar”, orice fel de expert. „Un expert se distinge prin faptul că se poate gândi la tema lui într-

o mulţime de moduri. Prin aceste multiple abordări se activează diferite fascicule din reţeaua 

neurală. În măsura în care sunt activate şi apoi conectate numeroase reţele neurale, există o 

reprezentare mentală solidă şi de durată a subiectului în chestiune.” (H. Gardner- Inteligenţe 

multiple- Noi orizonturi). 

               Întâlnind reprezentări diferite ale ideilor cheie şi având ocazia de a gândi despre aceste 

idei în moduri multiple, elevul este implicat în atmosfera antrenantă în care lucrează „expertul”. 

            Inteligenţele sunt legate de conţinuturi. Fiecare individ se raportează diferit la aceste 

conţinuturi. Datorită combinaţiei de inteligenţe unii copii sunt interesaţi, gânditori şi angajaţi în 

anumite activităţi în timp ce aceiaşi copii devin irascibili, impulsivi şi neatenţi la alte conţinuturi. 

Stă în puterea noastră să recunoaştem diferitele tipuri de inteligenţe fiind atenţi la noi înşine şi la cei 

din jur. 
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              Atunci când vrem să elaborăm un plan de lecţie din perspectiva Inteligenţelor multiple 

trebuie să ne punem o serie de întrebări care să ne ajute să descoperim cum putem implica tot mai 

multe inteligenţe la oră, mai ales că de multe ori reuşim să activizăm un număr minim de abilităţi 

cognitive datorită conţinutului mai puţin permisiv  al lecţiei. Astfel de întrebări posibile sunt:  

Cum pot să folosesc cuvântul scris sau vorbit la oră ? 

Cum pot să includ calcule, gândirea critică, clasificări în cadrul lecţiei? 

Cum pot să folosesc culorile, graficele, organizatori grafici, desenul în diferite momente ale lecţiei? 

Când pot să folosesc ritmuri diverse, sunete specifice din mediul înconjurător, muzica?  

La ce moment al lecţiei ar fi potrivit un exerciţiu de învăţare bazat pe mişcare, dramatizare? 

Când este important să utilizez timpul şi spaţiul de învăţare în mod individual? 

Când folosesc lucrul în perechi şi grup mic şi care sunt criteriile pe baza cărora alcătuiesc 

grupurile? 

Când pot să utilizez tipare, clasificări şi diverse asociaţii cu mediul înconjurător, cu viaţa de 

fiecare zi? 

            Astfel, educaţia este un proces dificil care îmbină într-o doză inefabilă ştiinţa şi intuiţia, 

experienţa şi spontaneitatea, este un veritabil act de magie pentru care dascălul trebuie să găsească 

mereu alte şi alte soluţii, născute din competenţă, din studiu, dar şi dintr-o inepuizabilă creativitate.    

TRANSDISCIPLINARITATEA  reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-

ului.                                                          

 Fuziunea este faza cea mai complexă şi mai radicală a integrării. Transdisciplinaritatea este un 

demers care îşi propune să răspundă la întrebări sau să rezolve probleme semnificative ale lumii 

reale. Cunoştinţe şi competenţe din diverse arii disciplinare sunt mobilizate pentru faptul că ele pot 

sprijini demersul de rezolvare a problemei sau efortul de a răspunde la întrebare. 

Exemple de abordări transdisciplinare în procesul de predare- învăţare: 

 Proiectul tematic care poate fi derulat pe parcursul unei săptămâni; 

 Activitatea integrată care se poate proiecta pentru o zi; 

 Lecţia de recapitulare  în manieră pluridisciplinară programată pentru o oră; 

 Secvenţe interdisciplinare  integrate în cadrul diferitelor ore de curs. 

 Activitaţile transdisciplinare, aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple în şcoala 

românească sunt acele activităţi care abordează o temă (generală sau specifică) din 

perspectiva mai multor arii curriculare (dacă e posibil, toate). Se construieşte astfel o 

imagine cât mai completă a temei respective, iar cunoştinţele şi capacităţile sunt transferate 

de la o arie curriculară la alta. Prin aceste activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor 

tuturor ariilor curriculare într-un context integrat. 

       Teoria Inteligenţelor Multiple poate fi de un considerabil ajutor copiilor cu probleme de 

învăţare. Este posibil să se utilizeze în mai multe feluri informaţiile legate de Inteligenţele Multiple. 

„Cel mai direct este să se ofere copilului posibilitatea de a-şi dezvolta acea aptitudine. Copilul poate 

deveni astfel talentat la activităţi cu legături vocaţionale sau non- vocaţionale. Astfel, sentimentul 

de respect de sine care se acumulează în urma unei munci bine făcute poate încuraja copilul să 

accepte provocări care mai înainte ar fi putut să-l intimideze.(H. Gardner, Inteligenţe multiple. Noi 

orizonturi) 

În loc de concluzii: 

 „Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci. 

 Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul. 

 Trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Dacă îţi place, poţi depăşi orice handicap, regret sau 

durere şi să continui jocul pentru multă vreme. 

 Pentru a câştiga, trebuie să speri că vei câştiga. 

 Pierzi toate încercările pe care nu le faci. 
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 ,,Gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate" 

Immanuel Kant 

 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, devenind un      

,,concept central” în psihologie.  

Unii psihologi formuleaza definţtii reducţioniste, prin asimilarea creativităţii cu alte 

fenomene psihice (capacităţi, aptitudini, rezolvare de probleme, inteligenţă, etc.).  

Conceptul de creativitate îşi are originea în cuvantul latin ”creare” care inseamna zămislire, 

făurire, naştere. 

Într-o accepţiune foarte largă creativitatea constituie un fenomen general uman, forma cea 

mai înalta a activităţii omeneşti. 

Din perspectiva specific psihologică, creativitatea apare în patru acceptiuni importante: ca 

produs; ca proces; ca disponibilitate, potenţialitate general umana, ca o capacitate si abilitate creativă 

ca dimensiune complexă de personalitate. 

       Ce este creativitatea?  

După Bontas şi Nicola, creativitatea - este o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă şi 

fundamentală a personalităţii, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu 

investigaţii şi date noi, produce ceva nou, original, de valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social-utilă, ca 

rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi – a posibilităţilor (şi calităţilor) 

persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural.  Ea poate fi considerată şi ca 

aptitudine, dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi,originale.  

Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în 

planul social. Componenţa principală a creativităţii o constituie imaginaţia. Dar creaţia de valoare 
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reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţă de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, 

azi, nu se obţine cu usurinţă, o alta componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase 

încercări şi verificări.  

             Elementele esenţiale prin care se poate constata existenţa creativităţii sunt: noutatea şi 

originalitatea, flexibilitatea, fluenţa, sensibilitatea senzorială, ingeniozitatea, expresivitatea. În afara 

de faptul că este o capacitate şi aptitudine a personalităţii, a intelectului, este în acelasi timp, un 

proces şi un produs.  

 Rolul si factorii creativităţii 

 Despre importanţa creativităţii vorbeşte viaţa: toate progresele ştiintei, tehnicii şi artei sunt 

rezultate ale spiritelor creatoare. 

Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca aproape fiecare individ să realizeze unele operaţii 

noi, ca urmare a unor combinări şi recombinări, asocieri ale datelor si     elementelor existente, care 

se obiectivează în anumite soluţii (metode etc.) utile şi mai eficiente – de exemplu o inovaţie care 

reprezintă unele elemente de creativitate.  

        În ce priveste factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. 

Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginţtia, ele creând 

predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuşi e nevoie de 

intervenţia mediului, a experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce noi numim talent.                                                                                                                               

Edison spunea că în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie si 1% inspiraţie.  

        Fără îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experinţa, cunoştiinţele 

acumulate. Importanţa nu este doar cantitatea, bogăţia experienţei, ci şi varietatea ei. Multe 

descoperiri într-un domeniu au fost sugerate de soluţiile găsite în altă diciplină. Nu întâmplător se 

insistă în pedagogie asupra valorii culturii generale.  

   Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltării creativităţii, motivaţia şi voinţa. Creştera 

dorinţei, a interesului pentu creaţie, ca si a forţei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în 

susţinerea activităţii creatoare. 

   În ce priveşte rolul inteligenţei, situaţia e mai puţin clară, deşi e evident că în domeniul 

ştiinţei  este de netăgăduit. Experimentele efectuate arată că relaţia dintre inteligenţă şi creativitate e 

complexă. S-au aplicat, la un mare număr de subiecţi, teste de inteligenţă  şi creativitate. S-au 

obtinut corelaţii semnificative, dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a aratat că printre 

subiecţii cu note ridicate la inteligenţă sunt unii având cote slabe la creativitate. În schimb, cei cu 

perforemanţe ridicate de creativitate aveau la inteligenţă cote cel puţin mijlocii, de unde concluzia 

necesităţii sale pentru o creativitate superioară.  

          Cum încurajăm creativitatea copiilor?  
 - prin asigurarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără restrângeri 

exagerate; 

- prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 

potrivescă cu cele ale adulţilor; 

- prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care acesta 

rezolvă o problemă; 

- folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce apar în 

viaţa de zi cu zi; 

- alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor, pentru trecerea de la ideile 

obişnuite la idei mai originale; 

- încurajând procesul, iar nu scopul. 

În contextul unei modernizări de ansamblu al învăţământului se pune problema dezvoltării 

creativităţii în procesul instructiv-educativ. Astfel, apare tot mai des ideea înlăturării barierelor care 

stau în calea formării unui comportament creativ la elevi, încă din clasele primare şi chiar din 

grădiniţă. Metodologia didactică modernă are în vedere aceste aspecte, însă din păcate nu este 

utilizată întotdeauna pe motive de cantonare în metodele tradiţionale de instrucţie şi educaţie  sau 

din cauza neajunsurilor la nivel de resurse materiale. 
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În lucrarea de faţă ne-am propus să evidenţiem plusurile pe care la aduce jocul didactic în 

evoluţia pe plan creativ al personalităţii copiilor. Cred că nu este suficient să vorbim doar despre 

creativitate şi formarea acesteia, ci şi să acţionăm, ca dascăli, în direcţia unei mai bune gestionări a 

resurselor personale şi a experienţei pe care pedagogia o oferă în direcţia atingerii scopurilor şi 

obiectivelor scontate.Învăţând creativ, devenim creativi. Ne ajută să fim creativi năzuinţa spre 

necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmplă dincolo de aparenţe. 

 La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative ( brainstorming-ul, 

cubul, metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc), îşi 

găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca 

tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică 

şcolii – învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea 

copilului. 

 Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 

argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali 

evidenţiaţi în cercetările de până acum. 

 Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea 

prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind 

adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 

potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 

procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

 A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 

decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 

imediat şi puternic. 

 Ideea folosirii jocului în ativităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica 

recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a 

cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” 

 În procesul de cultivare a limbajului în şcoli este necesar să se folosească exerciţii speciale 

pentru dezvoltarea creativităţii verbale la şcolari. 

Cu candoarea şi delicateţea specifice vârstei şcolare, copiii au o preferinţă pentru diminutive, 

pe care le întâlnesc şi le folosesc în vorbirea curentă, în relaţiile cu cei din jur, în poeziile şi 

cântecele lor. De aceea le-am pus la dispoziţie material didactic sugestiv şi folosind procedee ca 

jocul didactic şi exerciţiul joc, i-am stimulat ,,să alinte cuvintele",făcând apel la sufixele 

diminutivale, procedeu foarte utilizat în îmbogăţirea limbii române :băieţel, copăcel, bucheţel, 

fluieraş, băieţaş. 

Şcolarilor din clasele I-II nu le putem explica noţiunea de ,,familie de cuvinte", dar le putem 

spune că aşa cum fiecare dintre noi face parte dintr-o familie,care se aseamănă la înfăţişare, la 

obiceiuri, într-o familie lexicală cuvintele sunt înrudite prin forma lor, dar şi sub aspectul 

înţelesului. De exemplu, dacă analizăm cuvintele :a juca, jucăuş, jucător, joc, nejucăuş observăm 

că :se aseamănă între ele sub aspectul formei şi al sunetelor,se înrudesc între ele din punct de vedere 

al înţelesului. Introducerea cuvintelor în contexte adecvate asigură fixarea sensului acestora şi 

pătrunderea lor în vocabularul activ al şcolarilor. 

Jocurile :,,Galaxia cuvintelor", ,,Găseşte cuvântul potrivit" au ca obiective stimularea 

creativităţii şcolarilor prin aprofundarea sensului şi semnificaţiilor unor cuvinte, care denumesc 

obiecte sau acţiuni în raporturi de omonimie, integrarea lor în contexte adecvate. 

Vom prezenta în continuare câteva exemple de jocuri didactice care vizează dezvoltarea 

creativităţii elevilor din ciclul primar: 

A) “Ştafeta povestirii” – dintr-un coşuleţ în care sunt amestecate diferite bileţele 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. Toţi copiii din clasă au 
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ocazia să creeze, să-şi imagineze continuarea acţiunii, punându-şi astfel în valoare potenţialul 

creator. Se poate sugera copiilor să orienteze povestirea spre o anumită latură: comică sau tristă, 

fantastică sau realistă etc. 

B) Jocurile de combinare – sunt deosebit de distractive şi de eficiente pentru dezvoltarea 

independenţei şi originalităţii gândirii elevilor. De exemplu, combinarea unui personaj dintr-o 

lectură cu un alt personaj dintr-o altă lectură, combinarea mai multor poveşti într-una singură, 

combinarea unor cuvinte pentru a obţine o poveste, combinarea unor propoziţii aparent fără nici o 

legătură în aşa fel încât să formeze un text etc. 

C) “Ghiceşte urmarea” – constă în audierea unei poveşti care este întreruptă la un moment 

dat de clinchetul unui clopoţel. Copiii trebuie să-şi imagineze întâmplările, continuând povestea. 

Acest joc, pe lângă faptul că dezvoltă imaginaţia elevilor, activizează şi gândirea acestora, îi oferă 

supleţe şi mobilitate, dezvoltă atenţia şi perspicacitatea. De asemenea este eficient în formarea 

deprinderilor elevilor de a asculta. 

D) Jocul cuvintelor magice – este un joc care îi pune pe elevi în diferite situaţii de a 

descoperi şi a crea propriile adevăruri. Cuvintele magice provoacă gândirea critică, interesul pentru 

rezolvarea problemelor, iamginaţia, cinstea şi responsabilitatea, elemente ce trebuie să devină 

esenţa educaţiei pentru elevii noştri. Aceştia vor fi aşezaţi 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, credinţă 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 

exteriorize observaţiile, gândurile, sentimentele în mod liber, fără complexe sau teama de a greşi, 

anulându-se timiditatea. 

E) Interviu cu un personaj – este un joc deosebit de agreat de elevi. Un elev este reporterul, 

iar altul este un personaj dintr-o povestire. Se poartă o discuţie imaginară, în care se combină 

elemente din poveste cu elemente din realitate. 

F) “Steaua enigmelor” – în mijlocul unei stele se află scris titlul unui capitol sau al unei 

unităţi de învăţare. În vârful fiecărui colţ de stea sunt scrise, cu o culoare, modalităţile de realizare şi 

obiectivele unităţii de învăţare. Cu altă culoare sunt scrise sarcini, întrebări pentru fiecare problemă 

pusă în discuţie. Elevii formează cinci grupe, fiecare grupă alegându-şi un colţ de stea, cu sarcina 

care i se potriveşte şi la care cred că vor putea răspunde cât mai elaborat sau cât mai original. 

G)” Cine ştie cuvinte noi”?- Se împart elevii în grupe , după bănci . Se împarte şi tabla cu 

cretă colorată .  Învăţătorul pronunţă un sunet corespunzător unei litere , cerând elevilor să se 

gândească şi să spună cuvinte care încep cu sunetul dat . Se cer mereu cuvinte noi , frumoase , alese   

Elevul care-l spune trebuie să şi îl explice – cu ajutorul învăţătorului – şi primeşte câte un punct pe 

tablă .  

       Câştigă rândul de bănci cu mai multe puncte . 

       Şi la orele de matematică pot fi organizate diverse jocuri. Matematica este mult mai bine 

asimilată de către elevi dacă se foloseşte jocul didactic atât în predarea cunoştinţelor dar , mai ales, 

în orele de consolidare. Vom da exemplu de câteva jocuri didactice. 

1. Care număr „s-a rătăcit”? 
Scopul: Intuirea ideii de şir al numerelor naturale. 

 Sarcina didactică: Să descopere numărul care nu respectă regula şirului. 

 Material didactic:Fişe cu şiruri numerice pentru fiecare elev. 

     243, 234, 432, 456, 324, 423, 342 

101, 202, 303, 404, 536, 505, 606, 707, 808 

 Desfăşurarea jocului: 

 Fiecare elev va primi fişa cu cele două şiruri de numere după o anumită regulă. Elevii 

trebuie să descopere regula şi numărul care nu respectă acea regulă. Elevul care termină primul şi 

corect este declarat câştigător. 

2. Cine ştie câştigă – pe echipe 
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 Scopul: Consolidarea deprinderilor de scriere şi citire a numerelor formate din sute, zeci şi 

unităţi. 

 Sarcina didactică: Să formeze cât mai multe numere de 3 cifre folosind etichetele date. 

 Material didactic: Etichete cu cifre diferite şi ordine pentru fiecare echipă.  

Desfăşurarea jocului:  

 Jocul se va desfăşura pe echipe. Se stabilesc trei echipe. Fiecare echipă va primi etichetele şi 

va forma cât mai multe numere în timpul indicat de învăţător.  

La final, fiecare echipă îşi va prezenta numerele, iar echipa care a reuşit să formeze cât mai 

multe numere va fi declarată câştigătoare. 

Jocurile didactice care ne-au permis o reuşită abordare interdisciplinară şi pe care le-am 

folosit la clasă cu succes fac parte din categoria metodelor active de predare-învăţare şi sunt jocurile 

de rol. Ele se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene etc., iar, prin practicarea 

lor, elevii devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. Punând elevii să relaţioneze între ei, 

jocul de rol îi activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-emoţional, iar interacţiunile 

dintre participanţi dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, comportamentelor şi achiziţiilor. 

Jocul de rol evidenţiază modul corect sau incorect de comportare în anumite situaţii şi reprezintă o 

metodă eficientă de formare rapidă şi corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor .  

De asemenea, jocul de rol oferă oportunităţi pentru validarea unor comportamente sau 

pentru sancţionarea altora şi pentru exersarea lucrului în echipă şi a colaborării.  

Învăţătorul are un rol deosebit de important în utilizarea jocului de rol. El proiectează 

scenariul, implicând în această activitate şi elevii, distribuie rolurile pornind de la aspiraţiile, 

aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, organizează activităţi pregătitoare, creează o 

atmosferă plăcută de lucru pentru a-i stimula pe interpreţi şi a evita blocajele emoţionale în 

preluarea şi interpretarea rolurilor, conduce modul de desfăşurare al jocului de rol. Un astfel de joc 

solicită din partea cadrului didactic, pe lângă aptitudini pedagogice speciale, aptitudini regizorale şi 

actoriceşti.  

Procesul literar (joc de rol cu caracter general) este o dezbatere, de pe poziţii 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 alocuţiuni 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 

posibilităţi. 

În urma studierii lecturii “Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă, în cadrul disciplinei 

opţionale ,,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 alocuţiunilor gândite şi redactate de 

elevii care urmau să le rostească, sub supravegherea şi îndrumarea învăţătorului. S-au pregătit din 

timp aceste alocuţiuni, 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. Două jucării mari de pluş, reprezentând ursul şi vulpea, sunt aşezate în băncile rezervate 

acuzatorului şi acuzatei. Un "aprod" anunţă intrarea preşedintelui completului de judecată: "Onorată 

asistenţă, Preşedintele!" Asistenţa se ridică în picioare pentru a-l saluta. Preşedintele - învăţătorul 

implicat direct în jocul de rol - 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.  

Se procedează, în continuare, la audierea martorilor acuzării şi ai apărării, alternativ. Aceştia 

îşi prezintă depoziţiile şi le susţin 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, hoaţă, lacomă, egoistă, prezentând desene ce o surprind 

prefăcându-se moartă , furând peşte, ducând peştele la vizuină , păcălind ursul şi râzând de el atunci 
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când îl vede fără coadă. Martorii apărării spun despre vulpe că este isteaţă, 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 

credulităţi.  

Urmează pauza de deliberare, care, pentru activizarea întregii asistenţe, 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, acţiunea poveştii şi caracterizarea 

personajelor.  

Se prezintă rezultatele sondajului de opinie, apoi intră din nou Preşedintele. El punctează 

greşelile făcute de vulpe, dar şi calităţile ei şi dă sentinţa. Pentru greşelile săvârşite, vulpea este 

condamnată să stea ea însăşi, în noaptea geroasă ce se anunţa, 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 ţie nu-ţi place, altuia nu-i face".  

Acest proces literar a implicat discipline ca: literatura pentru copii, educaţia plastică şi 

educaţia muzicală şi a avut un pronunţat caracter formativ. Elevii şi-au putut dovedi competenţele 

de analiză critică a unor fapte săvârşite de animale personificate, au luat decizii juste, au învăţat să 

se exprime corect, şi-au îmbogăţit mijloacele de expresie cu termeni juridici, şi-au manifestat 

originalitatea în exprimarea opiniilor, au dovedit receptivitate şi toleranţă faţă de interlocutori.  

Jocul didacactic rămâne activitatea principală prin care elevul mic pătrunde în tainele 

învăţăturii într-un mod plăcut . Copilul învaţă prin joc multmai uşor iar activitatea didacticăîşi 

atinge obiectivele. 
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Anexe_    Jocul matematic “Cine ştie câştigă” 

 Echipa I: 

 nouă , trei  

       

sute   şi   unu 

       

 patru  zeci  

 

  

Echipa a II – a: 

 şapte  sute  

       

zeci   şi   trei 

       

 opt  cinci  
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Echipa a III – a: 

 şase  nouă  

       

sute   şi   trei 

       

 opt  zeci  

  

 

 

 

 

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ A ŞCOLARULUI MIC- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

     Profesor POPA TUDORIŢA 

          Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”- Năvodari 

Profesor HEROIU IULIA 

     Şcoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”- Năvodari 

 

 Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala 

românească. Astfel că, în locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul 

învăţământului şi învăţătorul nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în care 

elevul este considerat pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele lui 

specifice, permiţând acestuia împlinirea sa. 

 Elevul trebuie să fie învăţat să treacă de la „a şti” la „a şti să facă”. Învăţătorul trebuie să 

manifeste creativitate profesională şi să utilizeze, în manieră modernă metodele clasice, dar şi 

strategiile noi de provocare şi dirijare a gândirii şi acţiunii elevilor, pentru a obţine eficienţă 

maximă. Elevul trebuie să fie ajutat să-şi manifeste şi să-şi dezvolte personalitatea fiind lăsat să se 

exprime, să acţioneze conform cu preocupările, înclinaţiile şi interesele sale. O nouă didactică îşi 

croieşte drum, o didactică a metodelor active, participative, în care învăţarea are un caracter adaptiv 

şi de împlinire a elevului. Se impune învăţarea de tip inovator care are drept caracteristici esenţiale 

caracterul anticipativ şi participativ. Cei patru piloni ai educaţiei în secolul XXI sunt: „a învăţa să 

cunoşti”, „a învăţa să faci”, „a învăţa să fii” şi „a învăţa să convieţuieşti”. Altfel spus, învăţătorul 

trebuie să-i înveţe pe elevi să înveţe, să-i abiliteze cu diferite tehnici de învăţare eficientă, 

pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. În esenţă, învăţarea trebuie 

să devină un proiect personal al elevului asistat de învăţător, care este mai degrabă un organizator, 

un animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze îmbunătăţirea actului 

educaţional. 

În cele ce urmează vom descrie pe scurt câteva metode interactive, ce stimulează dezvoltarea 

personală a elevului, la care vom adăuga exemple concrete de aplicare a lor la clasa a IV-a, în 

concordanţă cu programa şcolară şi cu manualele utilizate în şcoala noastră. 

Metoda pălăriilor gânditoare (Six Thinking Hats) a fost propusă în 1986 de Edward 

Charles Francis Publius de Bono, personalitate ştiinţifică cu un doctorat în psihologie şi fiziologie, 

dar şi cu unul în proiectare tehnică. Această metodă se referă la modul în care functioneaza gândirea 

oamenilor atunci când sunt confruntaţi cu o problemă. Ea este utilizată frecvent în şcoală pentru a 

dezvolta gândirea laterală a copiilor. Vorbim de existenţa a 6 pălării, de culori diferite. De obicei, la 

clasă, profesorul alege să împartă elevii în şase grupe şi îi aşează sub cupola unei culori. Apoi 

prezintă caracteristicile fiecărei culori. La final, li se dă un text sau o problemă pe care fiecare grupă 

trebuie să o trateze conform culorii pe care a primit-o. Înainte ca ora să se încheie, în ultimele 20 de 

minute fiecare grup prezintă din punct de vedere al pălăriei pe care o are ataşată, printr-un 

reprezenant, soluţia pe care au identificat-o şi analiza realizată. 
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Pălăria albă.  Aceasta este legată de informaţie. Când este folosită, toată lumea se 

concentrează exclusiv asupra informaţiilor avute, asupra informaţiilor de care este nevoie şi care 

lipsesc pentru moment, despre întrebările care trebuie puse şi despre cum se pot obţine informaţiile 

de care este nevoie. Scopul ei este de a oferi o modalitate prin care să ceri şi să pui în valoare 

informaţiile brute. 

Pălăria roşie. Aceasta este legată de emoţii şi sentimente. Folosirea pălăriei roşii dă ocazia 

celor implicaţi să folosească şi să exprime sentimentele, emoţiile şi intuiţia. 

Pălăria neagră. Aceasta este cea mai folosită într-un proces de gândire, stând în firea 

omenească să gândească orice pas, să evalueze riscurile, să fie prudentă, să împiedice lucrurile 

ilegale sau neprofitabile, dacă şi-o doreşte. Pălăria neagră este pălăria supravieţuirii şi reprezintă 

baza gândirii critice şi a dezvoltării, în cele din urmă, a civilizaţiei. Chestiunile dificile care necesită 

atenţie, problemele care pot deveni pericole, chestiunile care sunt slabe sau dăunătoare sunt scoase 

în evidenţă de această pălărie neagră. 

Pălăria galbenă. Aceasta este legată de beneficii. Plecând de la o nouă idee, gânditorul, 

purtând pălăria galbenă, caută să găsească foloasele unei idei sau unei propuneri, încearcă să vadă 

cum se poate pune în practică o idee benefică.  

 Pălăria verde. Aceasta este pălăria creativităţii. Folosind-o, gânditorul avansează idei noi, 

expune opţiuni sau iniţiative, incluzând atât alternativele evidente, cât şi pe cele nou apărute. Prin 

intermediul acestei pălării, se doreşte nu neapărat crearea unor noi idei în funcţie de circumstanţele 

determinate, ci doar modificarea şi îmbunătăţirea celor prezentate deja.  

Pălăria albastră. Este considerată cea mai importantă şi un adevărat moment de finalizare a 

gândirii creative. Ea se referă la gândirea despre gândire, stabilind ce anume trebuie realizat la 

finalul procesului. Pălăria albastră trasează strategia de gândire şi este purtată, de obicei, de 

conducătorul şedinţei, ce are un rol permanent în schimbarea rolurilor şi implicit a pălăriilor.  

Iată cum am utilizat la clasă această metodă, la disciplina limba şi literatura română, clasa 

IV-a. 

Text suport: “Prinţul Fericit”, după Oscar Wilde, manual Ed. Aramis, 2010. Sarcinile 

primite de fiecare « pălărie » (grupă), au fost : 

PĂLĂRIA ALBĂ 

*Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Unde era aşezată statuia Prinţului?      b) Ce fapte bune a săvârşit Prinţul?        c) Cine i-a dat 

ajutor ?      

*Găsiţi întrebarea potrivită următorului răspuns:   

Cât despre Prinţ, când primarul şi consilierii au văzut că statuia nu mai era frumoasă, au hotărât 

să o dărâme. 

*Formulaţi o întrebare despre înfăţişarea statuii. 

PĂLĂRIA ROŞIE  

* Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Ce sentimente avea Rândunelul fată de Prinţ?         

b) Care din scenele văzute de Prinţ v-au impresionat? De ce?  

*Găsiţi întrebarea potrivită următorului răspuns:   

- Eşti orb acum, Prinţule! O să rămân cu tinemereu! Nu mai plec ! 

*Formulaţi o întrebare despre una din faptele bune săvârşite de Prinţ. 

PĂLĂRIA NEAGRĂ  

*Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Ce părere ai despre sacrificiul Rândunelului?    b) Consideraţi că şi-a răscupărat greşeala Prinţul 

prin faptele săvârşite după ce a devenit statuie? 

*Găsiţi întrebarea potrivită următorului răspuns: Apoi a venit zăpada şi după zăpadă îngheţul. 

Bietul Rândunel, abia mai avea putere să zboare încă o dată sus, pe umărul Prinţului. 

*Formulaţi o întrebare despre Rândunel. 

PĂLĂRIA GALBENĂ  

*Răspundeţi la următoarele întrebări: 



359 
 

a) Cum ar fi putut Prinţul să îi ajute pe supuşi în timpul vieţii?  b) Ce alte fapte bune ar fi putut face 

el ? 

*Găsiţi întrebarea potrivită următorului răspuns: Pe vremea când eram în viaţă şi aveam inimă de 

om nu plângeam. Stăteam închis în palat şi nu ştiam ce este dincolo de ziduri. Acum văd toată 

hidoşenia şi amărăciunea din cetate. 

*Formulaţi o întrebare despre înfăţişarea Prinţului. 

PĂLĂRIA VERDE  

*Răspundeţi la următoarele întrebări:  

a) Cum crezi că s-ar fi manifestat prietenia dintre Rândunel şi Prinţ, dacă pasărea ar fi supravieţuit 

iernii? 

b) De ce credeţi că Rândunelul se cuibărise la picioarele statuii? 

*Imaginaţi în 7-10 rânduri un alt final al întâmplării. Argumentaţi oral alegerea făcută. 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ 

*Imaginaţi-vă că sunteţi la o întâlnire cu Prinţul. Adresaţi-i în scris trei întrebări.  

Iata cum am aplicat aceasta metodă a pălăriilor gânditoare şi la o lecţie de istorie: “Dacia în 

timpul stăpânirii romane”. Am apelat la această metodă la realizarea feed- backului,  concetrând-o 

într-o singură întrebare pentru fiecare echipă: 

PĂLĂRIA ALBĂ: Descrieţi în 3-4 rânduri ce s-a întâmplat cu populaţia dacă după cucerirea ei de 

către romani. 

PĂLĂRIA ROŞIE: Ce sentimente aţi avut faţă de luptătorii daci supuşi de către romani? 

PĂLĂRIA NEAGRĂ : Ar fi putut romanii să gasească o altă metodă de a întreţine armata fără să 

mai lupte pentru cucerirea Daciei? Daţi un exemplu. 

PĂLĂRIA GALBENĂ: Care a fost câştigul cultural al populaţiei dace după cucerirea ei de către 

romani? 

PĂLĂRIA VERDE: Imaginaţi-vă că dacii ar fi fost poporul cuceritor. Cum s-ar fi comportat ei cu 

romanii cuceriţi? 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ: Scrieţi 2-3 caracteristici ale vieţii în Dacia, provincie romană. 

Concluzii: Metoda celor 6 pălării gânditoare îi ajută pe copii să ia decizii, analizându-le din 6 

perspective: ce ştiu, ce e bine, ce nu e bine, ce simt, ce alternative au, ce alegeri fac în legătură cu o  

idee.  

Metoda Starbursting (Explozia stelară) - este o metoda nouă de dezvoltare a creativităţii, 

similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, 

asemenea exploziei stelare. Pe steaua mare se scrie ideea centrală, iar pe cinci steluţe se scrie o 

întrebare de tipul: ce?, cine?, unde?, de ce?, când?. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, 

neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare. 

 Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni 

între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. 

 Organizată în grup, această metodă facilitează participarea întregului colectiv, stimulează 

crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. 

 Etapele acestei metode sunt următoarele: 

 1. Propunerea unei probleme. 

 2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale. 

 3.Grupurile lucrează pentru a elabora o lista cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. 

 4.Comunicarea rezultatelor muncii de grup. 

 5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. 

Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.   

      Iată cum am utilizat la clasă aceasta metodă la disciplina Limba şi literatura română, având ca 

text suport :,,Pălăria Omului-de- Zăpadă”, după Iuliu Raţiu-manual Editura Aramis ,clasa: a IV-a. 

Elevii au fost anunţaţi că vor organiza o explozie stelară, ei trebuind să formuleze întrebări 

pe baza textului lecturat-Palăria Omului –de-Zăpadă.                                                  



360 
 

Am prezentat elevilor cele cinci steluţe, de culori diferite, am citit întrebarea scrisă pe 

fiecare.   Elevii au fost împărţiţi în cinci grupe le-am precizat faptul că fiecare grupă va formula 

numai întrebări care să conţină întrebarea  scrisă pe steluţa ei. 

După ce elevii au formulat întrebările pe marginea textului, am iniţiat „Jocul întrebărilor” 

prin care copiii au adresat celorlalţi întrebările formulate în grupul lor şi le-au cerut să răspundă la 

întrebări.  

Mai jos sunt  redate schema metodei şi întrebările create de elevi. 

 

1.Ce întrebare i-a adresat băiatul Omului –de –Zăpadă?                   1.Cine îl pândea pe băiat? 

2.Ce îşi dorea Omul- de-Zăpadă?                                                      2. Cine purta oala pe cap?    

3.Ce anotimp se apropia?                                                                   3.Cine a scris acest text?                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

1.Când se petrece acţiunea?                                                                1.Unde s-a oprit băiatul într-

ozi? 

2.Când îşi scoate Omul –de-Zăpada pălaria                                       2.Unde era dus fierul vechi?                           

   de pe cap?                                                                                         3.Unde trăgeau copiii la ţintă? 

3.Când s-a oprit băiatul în faţa 

   Omului-de- Zăpadă ?                         

 

 

 

                                      1. De ce i-a dat Omul de Zăpadă pălăria băiatului? 

                                      2. De ce îl respecta el pe băiat? 

                                      3. De ce dorea Omul –de- Zăpadă să vorbească cu băiatul? 

Aceeaşi metodă a fost aplicată şi la istorie, la predarea lecţiei „Ţara Românească în timpul lui 

Mircea cel Bătrân”. Întrebările create de elevii din componenţa grupei respective  şi răspunsurile 

date de colegii lor au asigurat momentul de feed-back al lecţiei. 

                        Ce?                                                                                   Cine? 

1.Ce s-a întâmplat în Ţara Românească în 1386?                  1.Cine a fost Mircea cel Bătrân? 

2.Ce i-a alipit Ţării Româneşti Mircea cel Bătrân?                2.Cine a apărat Ţara Românească? 

3.Ce a semnat Mircea cel Bătrân cu regele Ungariei             3.Cine a fost învins în bătălia de la 

Rovine? 

   şi al Poloniei? 

                             Când?                                                                                Unde? 

1.Când a domnit Mircea cel Bătrân?                                      1.Unde a fost înscăunat Mircea cel 

Bătrân? 

2.Când a avut loc bătălia de la Rovine?                                 2.Unde s-a ascuns armata lui Mircea 

când 

                                                                                                   au atacat turcii? 

3. Când a avut loc bătălia de la Nicopole?                             3.Unde este îngropat Mircea cel Bătrân? 

                                                                       De ce? 

1.De ce Ţara Românească era atacată de turci? 

2.De ce i se spunea lui Mircea „cel Bătrân”? 

3.De ce a cedat Mircea Dobrogea Imperiului Otoman? 

    Ce ? 
Cine ? 

„Pălăria 

Omului-de-

Zăpadă” 

 Când ? 
  Unde ? 

 De ce? 
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Concluzii: Metoda Starbursting (Explozia stelară) este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei 

palete largi de domenii. Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite. Participanţii se 

prind repede în joc, aceasta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă parte, o sursă 

de noi descoperiri. 

Metoda Diagrama Wenn: Constă în completarea unei scheme alcătuite din două cercuri  

care se suprapun parţial. În intersecţia celor două cercuri se grupează asemănările, iar în spaţiile 

rămase libere din cercuri se notează deosebirile dintre două aspecte, idei, concepte. 

Iată cum poate fi folosită această metodă la predarea lecţiei „Mari făuritori de cultură: 

Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul- Este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective. Cubul se  

poate obţine acoperind cu hârtie colorată o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare faţă a cubului 

sunt scrise diferite instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. Metoda cubului a fost aplicată la studierea textului liric în versuri 

având ca text suport poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri, în manualul de clasa a IV-a, Ed. Aramis. 

Clasa a fost împărţită în 6 grupe, fiecăreia revenindu-i o sarcină notată pe feţele cubului : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constantin Brâncoveanu Dimitrie Cantemir 

 Domnitor al Ţării Româneşti 

 Domnie îndelungată-25 ani 

 1688-1714 

 A crescut şi a studiat în ţară 

 Plătea tribut Sultanului 

 Legături apropiate cu 

      Imperiul Habsburgic 

 A ctitorit mânăstiri şi 

     palate- stilul 

                 brâncovenesc 

 Mânăstirea Horezu 

 Palatul de la Mogoşoaia 

 Sfârşit tragic alături de cei 4 fii 

         4 fii ai săi 

       

 Patrioţi 

 Iubitori de 

      Cultură 

 Cărturari 

 cinstit 

 Firi paşnice 

 Au contribuit la 

     progresul ţărilor 

            române 

 Iubitori de neam 

 După încheierea     

domniei lor a urmat 

regimul fanariot 

 Domnitor al Modovei 

 Domnie scurtă- 1 an 

 1710-1711 

 A crescut şi a studiat la Istanbul 

 Se bucura de încrederea Sultanului 

 Legături apropiate cu Imperiul Rus 

 A scris lucrări în limba latină şi 

      română 

 „Descriptio Moldaviae” 

 A pus bazele sistemului muzical  

      turcesc 

 A trăit până la sfârşitul vieţii sub  

ocrotirea Ţarului  Rusiei 

 

deosebiri 
deosebiri 

asemănări 

 

 

 

 

1 .Descrie  

anotimpul iarna. 

 

2.Compară 

semnele iernii cu 

semnele 

primăverii. 

3.Asociază însuşiri 

cuvintelor: 

iarnă, soare, 

fantasme, fluturi, 

sanie, zale. 

4. Analizează 

*Cum arată ţara 

după ninsoare? 

*Cine apare la 

încetarea ninsorii? 
5. Aplică 

Alcătuiţi un text 

în care să vorbiţi 

despre iarnă. 

6.Argumentează de 

ce următoarele 

cuvinte nu sunt scrise 

corect: cunplită, 

îngeţaţi, auri, romîni, 

nam 
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Aceeaşi metodă aplicată la lecţia de geografie „Depresiunea colinară a Transilvaniei”a 

avut următoarele cerinţe:     

1.Descrie                          Descrie relieful Depresiunii colinare a  Transilvaniei. 

2.Compară                       Compară relieful Depresiunii colinare a Transilvaniei cu cel al Carpaţilor. 

3.Asociază                        Asociază animalele sălbatice formelor de relief. 

4.Analizează                     Care sunt diviziunile Depresiunii colinare a Transilvaniei? 

5.Aplică                            Ce puteţi face voi pentru protejarea plantelor şi a animalelor? 

6.Argumentază                 Argumentează părerea ta pro şi contra  intervenţiei omului în ciclul 

naturii. 

Ciorchinele- Este un organizator grafic, un tip de brainstorming neliniar, prin care se 

evidenţia- 

ză într-o reţea, conexiunile dintre idei despre un subiect. Metoda organizează reprezentările elevilor 

şi 

exersează gândirea liberă. Elevii vor colabora, vor negocia, scriind cunoştinţele lor în legǎturǎ cu un 

termen– nucleu, reprezentativ pentru lecţie, unindu-le prin sǎgeţi. Mai jos este prezentată o aplicaţie 

la istorie, clasa a IV-a, la recapitulare „Strămoşii noştri”. 

    
Concluzie: Învăţătorul trebuie să asigure un demers didactic adecvat învăţăturii active şi 

interactive folosind metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente, cu scopul dezvoltării gândirii 

critice a elevilor. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul trebuie să 

folosească şi strategii didactice moderne, care vor menţine interesul elevilor, vor avea atmosfera 

propice de învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar momentului în care trăim, 

începutul mileniului trei. 

 

Bibliografie: 

1. Bono, Edward de  ( 2008) Şase pălării gânditoare  , Editura “Curtea Veche”,  Bucureşti 
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3. Dumitru, I. Al., (2000) Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, 

Timişoara   

4. Pâinişoară,  Ioan Ovidiu ( 2006) - Comunicarea eficientă,ediţia a III-a, Ed.Polirom, Iaşi 
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ROLUL FORMATIV AL AUDIŢIEI ÎN DEZVOLTAREA 

CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MUZICII LA CLASELE I – IV 

 

Profesor învăţământ primar Ana-Maria Agapciuc 

Şcoala cu clasele I – VIII „Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

Muzica „ne dezvăluie lumea interioară a omului, cele mai subtile nuanţe ale vieţii afective, 

cele mai înalte idealuri, crezul dintotdeauna al omului în Bine, Frumos şi Adevăr. Apropierea 

omului de muzică înseamnă apropierea lui de umanitate. Arta muzicală este menită tot mai mult să-l 

apropie pe om de esenţa existenţei sale umane, să-l plaseze într-o lume a emoţiilor şi sentimentelor 

înalte, o lume a ideilor estetice.” 

Muzica are deosebite valenţe formative, învăţarea şi practicarea ei constituind o adevărată 

terapie pentru intelectul copilului. Ea educă şi dezvoltă o serie de procese psiho-intelectuale, 

priceperi şi deprienderi, dar îşi extinde influenţa şi asupra dezvoltării fizice a copilului. 

Educaţia muzicală, alături de alte discipline de învăţământ, aduce o importantă contribuţie la 

realizarea educaţiei estetice a elevilor, afirmaţie susţinută de numeroase argumente ştiinţifice: 

 psihologice – copiii, de la cea mai fragedă vârstă, manifestă vădite înclinaţii şi preferinţe 

muzicale; 

 sociale – scot în evidenţă capacitatea muzicii de a socializa copilul; 

 cultural-educative – subliniază atât necesitatea unei culturi armonioase, ca bun spiritual 

de strictă necesitate în formarea omului de azi, cât şi caracterul cognitiv al artei. 

Finalitatea procesului de educaţie muzicală este aceea de a forma atitudinea estetică 

muzicală. Educaţia muzicală are două niveluri de însuşire: nivelul informativ-teoretic şi nivelul 

formativ-aplicativ. 

a) Nivelul informativ-teoretic vizează instruirea, dobândirea de cunoştinţe, formarea de 

priceperi şi deprinderi reproductiv-interpretative. Astfel, pe baza contactului cu realitatea muzicală 

(cântece, fragmente muzicale) şi prin exerciţii precedate de exemplificări, demonstraţii şi explicaţii, 

se formează reprezentări, noţiuni, capacităţi reproductive şi interpretative, se desprind criterii de 

apreciere valorică. Se formează cultura teoretică, conştiinţa valorii şi capacitatea de a utiliza 

limbajul muzical şi de a descifra mesajul artistic. 

b) Nivelul formaiv-aplicativ se referă la atitudinea adecvată faţă de valorile muzicale şi se 

conturează pe idealul estetic, sensibilitate, capacitatea de a avea emoţii, trăiri, satisfacţii în faţa 

frumosului din opera de artă, chiar şi prin dorinţa şi capacitatea de a audia, cânta, interpreta şi crea 

valori muzicale. 

Educaţia muzicală contribuie în mod esenţial la dezvoltarea capacităţilor cognitive (prin 

utilizarea în interpretarea muzicală a unor tehnici, coduri şi elemente de limbaj specifice), afective şi 

atitudinale (receptarea afectivă a conţinutului de idei şi sentimente al muzicii), de relaţionare 

interpersonală (prin cultivarea sentimentelor de respect şi toleranţă faţă de opiniile altora), cu 

caracter psiho-motor (utilizarea mişcării în practica muzicală), de integrare socială (prin 

participarea la viaţa muzicală a societăţii). 

Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii reprezintă unul din principalele obiective 

ale educaţiei muzicale. Acest obiectiv urmăreşte să-i facă pe elevi să înţeleagă frumosul muzical şi 

să-l integreze în propria viaţă, în comportamentele morale, sociale şi culturale. Orice elev, 

indiferent de dotarea nativă muzicală, este apt să-şi cultive dispoziţiile pentru înţelegerea conştientă 

a unor lucrări muzicale accesibile. 

Educaţia muzicală nu îşi propune să uniformizeze receptarea. Arta sonoră, una din cele mai 

complexe manifestări ale spiritului omenesc, nu se dezvăluie auditoriului decât până la un punct, în 

funcţie de puterea de pătrundere, gradul de înţelegere, gustul şi sensibilitatea celui care o ascultă. 

Audierea trebuie concepută ca o activitate care epuizează toate drumurile care merg spre artă: 

senzorialul, afectivul şi raţionalul. 

Utilizarea unor metode recente de investigaţie a activităţii creierului (tomografie, RMN) în 

timpul audierii muzicii a permis vizualizarea unor modificări complexe ale diverselor zone 
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corticale. Astfel, senzaţiile acustice sunt analizate în zonele simetrice ale lobilor temporali. 

Perceperea muzicii sub forma ei structurală (melodie, ritm, tempo, armonie) este situată la nivelul 

emisferei cerebrale drepte („centrul muzicii”). Componenta intelectual-afectivă a receptării muzicii, 

„trăirea muzicii” cu impact somato-visceral se realizează cu participarea unor zone corticale 

(prefrontale, temporale) şi a sistemului limbic. 

Prima impresie ce se degajă la contactul cu opera de artă muzicală este cea mai puternică. S-

a vorbit în acest sens despre starea de fascinaţie, de „extaz admirativ”, pe care o exercită creaţia 

asupra receptorului. Nu se poate nega un oarecare procent de depersonalizare, de abandonare, atunci 

când te laşi prins în mrejele operei de artă. Chiar din primul moment acesta cucereşte, impunând 

celui care vine în legătură cu ea un anumit climat afectiv, un tip aparte de asociaţii, o reacţie 

senzorială unică. Teste psihologice efectuate pe diverşi subiecţi au arătat că receptorul este 

impresionat la început de aspectul sensibil al operei: timbrul, intensitatea, tempoul unei piese 

muzicale. Reprezentările, pătrunderea mesajului ideatic, valorizarea operei se produc ulterior, fiind 

determinate nu numai de gradul de atenţie şi concentrare al contemplatorului, de perspicacitatea lui, 

ci şi de timpul de receptare. La baza oricărui proces de receptare se află nu numai plăcerea estetică, 

ci şi o nevoie stringentă de a cunoaşte. 

Audiţia muzicală constă în ascultarea unor piese vocale, instrumentale, sau vocal-

instrumentale înregistrate pe diferite suporturi (discuri, compact-discuri). Audiţia muzicală 

organizată în şcoală formează şi dezvoltă copiilor deprinderea de a asculta conştient, precum şi 

capacitatea de a înţelege mesajul muzical. 

Autorii în domeniu recomandă următoarele momente importante ale audiţiei: 

Introducerea – are rolul de a-i pregăti pe elevi pentru această activitate, de a-i face să 

urmărească şi să recepteze lucrarea sau fragmentul muzical. În cele mai frecvente cazuri se anunţă 

titlul lucrării, autorul şi interpretul. În acest moment pregătitor se include şi formularea sarcinii pe 

care o au de îndeplinit elevii, sarcină ce trebuie să fie clară şi concisă şi să nu stingherească procesul 

auditiv propriu-zis, ci să-l stimuleze. Finalizarea acestui moment pregătitor îl constituie asigurarea 

liniştii totale, copiii descoperind ce înseamnă acest lucru, realizând progresiv o stare de destindere şi 

receptivitate. 

Audierea propriu-zisă – echivalează cu depistarea imaginilor muzicale cuprinse în lucrarea 

propusă. Elevii vor comunica răspunsurile lor la problema urmărită în audiţie numai după 

încheierea acesteia şi după consumarea ultimelor impresii şi trăiri generate de ea. 

Comunicarea unor elemente audiate în lucrare – este un moment care nu trebuie să 

lipsească. Comentarea de către elevi poate reprezenta un excelent feed-back, dându-ne posibilitatea 

de a cunoaşte reacţia ascultătorilor. Comentarea trebuie să reprezinte faza conştientizării a ceea ce 

s-a intuit în momentul audierii propriu-zise, a trecerii de la emoţional la raţional. 

Reluarea integrală a audiţiei – este utilă, elevii deţinând elemente suplimentare relevate de 

comentarea ei. Pentru a asigura progresul în dezvoltarea capacităţilor de receptare ale elevilor, se 

vor urmări aspecte inedite, ţinând cont de faptul că o operă este o sursă inepuizabilă de semnificaţii. 

Aprecierea artistică – este un adevărat bilanţ al audiţiei şi ne dă măsura culturii muzicale a 

elevilor. La clasele mai mici pot fi folosite cu real succes prezentarea paralela a unor texte literare în 

proză sau în versuri, elevii putând sesiza elementele comune, dar şi cele specifice celor două 

limbaje artistice  – poetic şi muzical – şi vor stabili relaţii între expresivitatea literară şi cea 

muzicală. Pe de altă parte, prin corelarea textului cu melodia, vor ajunge la clasificarea cântecelor 

după conţinutul de idei şi caracterul melodiei. 

Concluziile vizează ancorarea audiţiei în lanţul altor activităţi, recomandarea unor audiţii 

mediatizate şi participarea la manifestări specifice. 

Valorificarea audiţiei muzicale în procesul dezvoltării capacităţii de receptare a muzicii, în 

etapa prenotaţiei, poate viza următoarele aspecte: 

 identificarea structurii formale a unui cântec; 

 identificarea elementelor de dinamică şi agogică muzicală a pieselor audiate; 

 decodificarea mesajului muzical transmis de piesa audiată; 

 perceperea stărilor afective generale degajate de piesele audiate; 
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 identificarea conţinutului de idei exprimat de text şi muzică. 

Selecţionarea audiţiilor trebuie făcută ţinându-se cont de concordanţa cu subiectul lecţiei, 

valoarea estetică şi accesibilitatea acestora pentru elev. 

Audiţia muzicală prezintă numeroase funcţii, cu rol în dezvoltarea capacităţii de receptare a 

muzicii: stimulează concentrarea atenţiei, asocierea de idei, stimulează imaginaţia reproductivă şi 

creatoare, contribuie la crearea unor dispoziţii şi stări afective. 

În procesul dezvoltării capacităţii de receptare a muzicii pot fi obţinute rezultate valoroase 

dacă învăţătorul/ profesorul reuşeşte să coreleze strategia mijloacelor de învăţământ cu toate 

componentele procesului didactic: obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, principii, metode, 

forme de organizare a activităţii şi cu o relaţie adcvată cadru didactic – elev. 

Inteligenţa cadrului didactic, în strânsă corelaţie cu particularităţile de vârstă şi individuale 

ale elevilor, cu specificul educaţiei muzicale, constituie condiţii optime ale sporirii rolului formativ 

al audiţiei în devoltarea capacităţii de receptare a muzicii. 
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METODA PROIECTELOR ŞI TEHNOLOGIILE WEB – O ÎMBINARE EFICIENTĂ 

PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR  

NECESARE ÎN ERA CUNOAŞTERII 

 

Prof. Prisăcaru Angela 

Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, 

 mun. Chişinău, R. Moldova 

 

“Spune-mi şi voi uita.  

Arată-mi şi s-ar putea să-mi amintesc.  

Implică-mă şi voi înţelege.”   /John Gay/ 

 

În activitatea mea didactică cel mai mult recurg la utilizarea metodei proiectului. O consider 

ca una dintre cele mai eficiente metode de învăţare-evaluare. Elevii se implică mult mai activ în 

realizarea sarcinilor propuse, iar îmbinarea acesteia cu facilităţile oferite de noile tehnologii 

informaţionale dă un rezultat excepţional. Astfel procesul didactic devine cu mult mai atractiv 

pentru elevi, iar insuccesul şcolar este eliminat definitiv. Deprinderile care se formează la realizarea 

proiectelor sunt de lungă durată şi permit elevilor să rezolve cu succes nu numai sarcini legate de o 

anumită disciplină, dar şi sarcini din mediul lor de viaţă. Astfel dezvoltăm la elevi nu numai 
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capacităţi şi deprinderi de bază, dar şi competenţe necesare pentru secolul XXI cum ar fi: gândire 

critică, rezolvare de probleme, colaborare, folosirea tehnologiei, autonomia în învăţare şi 

comunicarea. 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Învăţarea prin metoda proiectului este un model de instruire care implică 

elevii în investigarea unor probleme captivante, în găsirea de soluţii cu un termen lung (timp de 1 

săptămână sau mai mult) pentru probleme şi întrebări cu final deschis, de obicei fiind vorba de o 

problemă sau de o întrebare pentru care nu există o soluţie deja cunoscută sau despre care s-a 

învăţat anterior. Proiectele care oferă mai multe oportunităţi de învăţare pot fi semnificativ 

diferite în ceea ce priveşte aria tematică sau scopul şi pot fi aplicate la clase diferite şi la mai 

multe niveluri de studiu. Proiectele angajează elevii în roluri active, cum ar fi: 

 rezolvare de probleme; 

 luarea deciziei 

 investigare; 

 documentare 

Aceste activităţi încurajează gândirea independentă şi găsirea de soluţii pentru probleme.  

Predarea prin metoda proiectului presupune existenţa unui grup de persoane care îşi propun 

să abordeze o temă anume, îşi stabilesc un obiectiv, discută temele care derivă din obiectivul 

propus, se pun de acord asupra temelor subordonate şi asupra sarcinilor, derulează lucrări 

planificate în grupuri mici şi finalizează proiectul în beneficiul grupului . 

Un proiect trebuie să răspundă la întrebările: 

 DE CE? (finalitatea) 

 CE? (obiective intermediare şi terminale) 

 CUM? (definirea strategiei, căile de realizare) 

 CINE? (definirea responsabilităţilor fiecărui partener) 

 CU CE ? (stabilirea resurselor umane, financiare, bugete, etc.) 

 CÂND ? (fixarea termenelor) 

 CU CE REZULTATE? (anticiparea efectelor pe plan material, moral, intelectual etc.) 

Din acestea reies şi etapele de realizare ale unui proiect. Etapele posibile în realizarea unui 

proiect după C.Ulrich (Managementul clasei: învăţare prin cooperare, F.S.D., Bucureşti, 1999) : 

1. Alegerea temei 

2. Stabilirea obiectivelor 

3. Planificarea activităţilor 

 distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului (în cazul unui proiect care se realizează 
în grup) 

 identificarea surselor de informare 

 stabilirea şi procurarea resurselor (materialelor) necesare 

 stabilirea unui calendar al desfăşurării activităţilor (analiza şi distribuirea realistă a 
timpului necesar) 

 alegerea metodelor ce vor fi folosite. 

4. Cercetarea sau investigarea (care se derulează de regulă pe o perioadă mai mare de 

timp) 

5. Realizarea produselor finale (rapoarte, poster, articole, albume, hărţi, cărţi, etc.) 

6. Prezentarea rezultatelor/ transmiterea acestora celorlalţi colegi sau/şi altor persoane 

(elevi din şcoală, profesori, membri ai comunităţii, etc.) 

7. Evaluarea cercetării/ activităţilor derulate (individual sau în grup, de către cadrul 

didactic sau de către potenţiali beneficiari ai proiectului produselor realizate. 

 Criterii orientative pentru evaluarea proiectelor: 

• Orientarea în sarcină/modul de tratare a temei alese 

- alegerea/utilizarea surselor de documentare 

- selectarea şi filtrarea informaţiilor utilizate 
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- organizarea înşiruirii logice a materialelor  

• Realizarea proiectului 

- structura proiectului 

- design-ul şi originalitatea paginilor  

- tipul şi eficienţa elementelor înserate în pagini 

• Prezentarea proiectului 

- captarea atenţiei publicului 

- exprimarea şi limbajul utilizat 

- folosirea corectă a termenilor de specialitate 

- planificarea bugetului de timp alocat pentru a nu plictisi asistenţa 

Evaluarea se poate face utilizând diverse Fişe de evaluare şi autoevaluare, individuale, 

care urmăresc realizarea competenţelor pe parcursul mai multor ani de studiu. În condiţiile în care 

dorim să realizam evaluarea competenţelor, prin realizarea unui proiect de către elevi sau un grup 

de elevi, evaluarea se va face pe baza unor criterii de evaluare referitoare la concepţia şi realizarea 

proiectului. Daca se constată că performanţele unui elev sunt slabe la anumite competenţe, va trebui 

să remediem la următoarele activităţi, iar dacă se constată că performanţele majorităţii elevilor sunt 

slabe în acest domeniu, profesorul va trebui să-şi revizuiască strategiile de predare. 

Structura proiectului (orientativă): 

 titlu; 

 introducere – argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei întrebări legate de temă; 

 materiale şi metode –  se vor preciza materialele şi echipamentul folosit, metodele de 

lucru; 

 rezultat  – prezentarea rezultatelor sistematizat, pe articole însoţite de grafice, desene, 

tabele, diagrame, casete audio, casete video; 

 concluzii – păreri personale; soluţii propuse; generalizarea problemei; 

 bibliografie – utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 

Astfel, proiectul devine concomitent şi acţiune de cercetare şi acţiune practică, 

subordonată îndeplinirii unor sarcini concrete de instrucţie şi educaţie. Elevul se deprinde astfel, să 

înveţe şi din cercetare şi din activitatea practică, să-şi însuşească atât procesualitatea ştiinţei, cât şi 

conţinutul acesteia, raportându-se direct la activitatea practică. 

Această  metodă:  

 oferă foarte bune oportunităţi pentru abordări interdisciplinare ale unor teme, fenomene, etc. 

 facilitează învăţarea prin cooperare (lucrul în grup) 

 dezvoltă capacităţile de investigare şi de sistematizare a informaţiilor 

 sporesc motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din viaţa cotidiană şi prin implicarea 

elevilor. 

 facilitează utilizarea metodelor moderne de evaluare (portofoliu, autoevaluarea, etc.) 

 permit valorificare unor surse diverse de informare şi documentare 

 stimulează autonomia elevilor şi creativitatea acestora 

 oferă tuturor elevilor posibilitatea de a contribui, într-un fel sau altul, la realizarea 

produsului final.  

Tomlinson (2000) enumeră patru modalităţi prin care profesorii pot diferenţia instruirea:  

1.  prin Conţinut – selectând ceea ce vor învăţa elevii şi modul în care vor obţine informaţiile de 

care au nevoie.  

2.  prin Proces – adică prin diferite moduri de abordare a conţinutului.  

3.  prin Produse – prin crearea de oportunităţi variate de exersare, aplicare şi extindere a ceea ce 

au învăţat.  

4.  prin Mediul de învăţare – adică prin crearea de spaţii liniştite şi zone pentru interacţiuni.  

Astfel, atunci cînd creăm grupuri de lucru în cadrul realizării unui proiect, putem diviza 

aceasta în patru.  
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Opţiunile cu privire la tipul proiectului şi al modului de realizare sunt diverse, aici intervine 

creativitatea, dăruirea şi pasiunea profesorului. 

Opţiunile cu privire la tipul proiectului şi al modului de realizare sunt diverse: 

1. Realizarea unei prezentări 
2. Crearea unei publicaţii (buletin informativ, ziar, broşură sau afiş) 

3. Utilizarea Tehnologiilor Web 2.0 

Cele mai folosite tehnologii Web 2.0 în calitate de mecanism de sprijin pentru pregătirea şi 

realizarea materialelor didactice, evaluarea şi analiza evoluţiei elevilor, realizarea prezentărilor 

informative şi formative, planificarea timpului, realizarea orarului şi a calendarului de activităţi, 

dezvoltarea de proiecte în colaborare, multe ducând la centrarea pe elev, sunt: blogurile, wiki-urile, 

RSS, sistemele de bookmark colaborativ, podcastingul.  Acestea se bazează pe încredere, pe dorinţa 

oamenilor de a conversa, pe aplicaţiile Open Source.  

Pentru a putea obţine beneficii maxime în cadrul procesului educaţional, profesorul trebuie 

atât să cunoască, să se familiarizeze, cât şi să fie capabil să exploateze aplicaţiile, serviciile şi 

tehnologiile Web 2.0. Fie că este vorba de wiki-uri, bloguri sau reţele sociale, motoare de căutare 

specializate etc, toate pot fi extrem de utile dascălilor în procesul de instruire a elevilor.  

Un wiki este un site proiectat pentru grupurile de persoane care să capteze şi să partajeze 

idei, prin crearea de pagini simple şi crearea de legături între ele. Paginile wiki se pot utiliza în mai 

multe scopuri. Pe scară largă, se pot partaja volume mari de informaţii sau utiliza un site de echipă 

pentru a strânge informaţii şi a partaja rapid idei despre un proiect.  

Acest wiki este un site web de colaborare on-line, care este setat pentru a fi editat doar de 

către membrii săi. Acestora li se permite adăugarea, editarea, modificarea, ştergerea de documente, 

facilitând colectarea şi schimbul de informaţii. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate 

modificările survenite şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului. 

Printre avantajele Site-urilor Wiki în educaţie se pot enumera: sunt uşor de folosit de către 

elevi; dezvoltă spiritul de muncă în echipă; oferă posibilitatea implicării directe a tuturor elevilor, 

eliminând emoţia şi timiditatea; facilitează schimbul de opinii şi de cunoştinţe; creează 

interdependenţă completă spaţio-temporală; facilitează comunicarea interactivă asincronă între 

profesori şi elevi prin intermediul resurselor educaţionale; oferă posibilitatea partajării 

cunoştinţelor; permit crearea conţinutului prin colaborare; permit introducerea de conţinut 

multimedia; permit evaluarea calitativă şi cantitativă a muncii elevilor; dezvoltă deprinderi de 

folosire a noilor tehnologii; dezvoltă simţul de asumare a responsabilităţii pentru munca depusă; 

asigură o satisfacţie pentru munca depusă; reprezintă depozite permanente de informaţie şi 

cunoştinţe. 

 Pentru crearea site-rilor wiki se poate accesa  

http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K  

Ca manual şi material de informare se poate folosi http://educationalwikis.wikispaces.com/ , 

care conţine şi un volum mare de exemple de wiki-uri educaţionale. 

O consultanţă referitor la crearea de proiecte eficiente, modele, fişe de monitorizare, fişe de 

evaluare a proiectelor le putem găsi pe adresa : http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign. 

Materiale utile referitor la elaborarea proiectelor şi altele, le putem găsi pe adresele:  

 Învăţarea prin proiecte - http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/ 

 Caracteristicile proiectelor - 

http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/ProjectCharacteristics/ 

 Planificarea proiectelor - 

http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/PlanningProjects/ 

 Asistenţă în elaborarea proiectelor eficiente - http://educate.intel.com/assessing   

 Modele de proiecte eficiente -   

demo/EditAssessment.aspx?IsCategoriesExpand=False&IsQuickSearchExpand=False   

 Monitorizarea progresului - 

http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects/AssessmentStrategies/MonitoringProgress/   

http://www.wikispaces.com/site/for/teachers100K
http://educationalwikis.wikispaces.com/home
http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign
http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/
http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/ProjectCharacteristics/
http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/PlanningProjects/
http://educate.intel.com/assessing
http://educate.intel.com/ro/AssessingProjects/AssessmentStrategies/MonitoringProgress/
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Turul Clasei Virtuale (TCV) este o resursă didactică la îndemâna tuturor cadrelor didactice 

şi este însoţit de Planuri de lecţie şi de Schiţe în care sunt prezentate scopurile educaţionale şi 

obiectivele prin care acestea se realizează. Turul Clasei Virtuale (TCV) permite împărtăşirea şi 

punerea în practică a succeselor obţinute la clasă de alţi profesori folosind paşii de învăţare, 

uneltele, planurile şi procedeele deja folosite. O bună parte din acestea pot fi vizualizate în Reţeaua 

Profesorilor Inovativi.  

 
 

CONCLUZIE: 

Metoda proiectului poate mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative, 

oferă un cadru generos pentru formarea diferenţiată a elevului. Pentru a folosi în mod eficient 

metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi calculatorul, sunt foarte importanţi paşii pe care îi 

face profesorul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. În timp ce lucrează la proiecte, 

elevii îşi dezvoltă abilităţi reale, corespunzătoare secolului XXI  cum ar fi, capacitatea de: a lucra 

bine cu ceilalţi, a lua decizii bine gândite, a avea iniţiativă, a rezolva probleme complexe, auto-

direcţionare, a comunica eficient, a-şi împărtăşi experienţa şi bunele practici. În acest fel, se 

construieşte profilul unui absolvent autonom în decizii, interesat în cariera sa socio-profesională.  

Utilizînd tehnologiile Web, proiectele capătă o relevanţă pentru viaţa elevilor şi pot implica 

reprezentanţi ai comunităţii sau experţi din exterior, care asigură un context pentru învăţare. Elevii 

pot prezenta ceea ce au învăţat unui public real, pot face legătura cu resursele comunităţii, pot apela 

la experţi în domeniul respectiv sau pot comunica prin intermediul tehnologiei.  

Referindu-ne la rolul profesorului în era Web putem spune, fără nici o urmă de îndoială, că 

acesta este într-un proces continuu de transformare. Prin natura meseriei alese, profesorul trebuie să 

mijlocească şi să faciliteze procesul de cunoaştere şi de instruire al elevului, dar fără a neglija 

aspecte precum: dezvoltarea gândirii critice, impulsionarea comunicării şi relaţionării cu ceilalţi 

colegi, dar şi munca în colaborare.  
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SECȚIUNEA NR. 5 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ÎN DEZVOLTAREA  

EDUCAŢIEI ESTETICE A ELEVILOR 
 

Prof. înv. primar Maria-Lucia Pogan  

Liceul Teoretic Lupeni 

 

,,Nimic nu revarsă o lumină atât de caldă asupra vieţii umane ca împărtăşirea unui ideal.” 

(Hugenholtz) 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi 

dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie, caracterul şi inteligenţa se 

completează pentru propria lor evoluţie. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de: 

 gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine; 

 măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 
Este tot mai elocvent că activităţile extracurriculare, desfăşurate dincolo de procesul de 

învăţământ, au un rol esenţial în formarea unei personalităţi desăvârşite. 

Învăţământul primar rămâne cel mai important segment al sistemului datorită rolului şi 

funcţiilor deosebite pe care le exercită în formarea copilului, urmând însă, în general, acelaşi traseu 

ca cel al sistemului din care face parte. 

Avem misiunea de a-i forma pe elevi din punct de vedere psiho-intelectual, fizic şi socio- 

afectiv, ceea ce presupune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Educaţia 

curriculară realizată prin procesul de învăţământ nu epuizează sfera influenţelor formative 

exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 

alte aspecte decât cele din procesul de învăţământ şcolar. În acest cadru numeroşi alţi factori 

acţionează pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurriculară, educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două 

aspecte: 

- educaţia informală - ce reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 

situaţiile vieţii de zi cu zi; 

- educaţia non-formală - care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul 

unor organizaţii cu caracter educativ. 

Aceste activităţi oferă recreere, satisfacţia de a fi parte integrantă a unui grup, stimularea 

curiozităţii şi posibilitatea de a cultiva interese sau aptitudini. 

Activităţile extracurriculare au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-

aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi la activitatea 

comunităţii locale. 

Privind educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare la învăţământul primar 

aceasta a îmbrăcat mai multe forme: 

- educaţie pentru sănătate; 

- educaţie civică; 

- educaţie cultural - artistică şi ştiinţifică; 

- educaţie ecologică; 
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- educaţie prin sport; 

- educaţie rutieră. 

Câteva activităţi extracurriculare ce pot fi organizate cu elevii: 

- organizarea petrecerilor onomastice; 

- sărbătorirea zilelor de naştere; 

- vizionarea de spectacole de teatru; 

- vizite la muzee; 

- participara la acţiuni caritabile; 

- muzica şi poezia toamnei; 

- Hallowen Party; 

- 1 Decembrie - Ziua tuturor românilor; 

- Mai aproape de Dumnezeu; 

- Eminescu - miracolul poeziei româneşti; 

- Marea Unire; 

- Simfonia primăverii; 

- Mama, prin ochi de copil; 

- Târg de icoane; 

- Lectura în pericol; 

- Natura în pericol; 

- serbările şcolare etc.  

Activităţile extracurriculare se caracterizează prin următoarele trăsături: 

- au un caracter facultativ, în funcţie de preferinţele copiilor; 

- se bazează pe iniţiativa organizatorică a copiilor; 

- asigură o învăţare implicită, practică, transdisciplinară; 

- au cel mai adesea caracterul unor activităţi de grup; 

- au un puternic colorit afectiv; 

- sunt autentice, bazate pe experienţa trăită a copiilor. 

Educaţia extracurriculară îndeplineşte anumite funcţii specifice: 

- funcţia de petrecere a timpului liber; 

- funcţia social-integrativă, prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le prilejuiesc, 

cultivând solidaritatea şi cooperarea; 

- funcţia formativă, atât pe plan cognitiv şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării 

valorilor morale, estetice şi spirituale; 

- funcţia vocaţională, făcând posibilă relevarea şi dezvoltarea aptitudinilor personale ale 

elevilor. 

Între educaţia curriculară şi cea extracurriculară există relaţii, interferenţe şi 

interdependenţe. Ele sunt complementare fiecare aducând o contribuţie specifică la formarea 

personalităţii integrale. Unitatea lor de acţiune este un vechi deziderat pedagogic rar realizat. 

Trebuie remarcat totodată că astăzi educaţia curriculară are o anumită înrâurire asupra vieţii 

elevilor în afara şcolii, mai ales prin interesele deşteptate şi prin competenţele formate. Se apreciază 

că în perspectivă va avea loc o apropiere, din ce în ce mai strânsă între educaţia curriculară şi cea 

extracurriculară. 

O primă categorie mare de activităţi extracurriculare o reprezintă activităţile de cerc. 

În cercuri, copii se grupează în raport cu interesele lor preferenţiale: 

- cercuri cu caracter artistic (muzicale, de jocuri populare, de cusături populare, de arte 

plastice, cenacluri literare); 

- cercuri cu caracter tehnic aplicativ (electrotehnică, electronică, informatică); 

- cercuri sportive şi turistice (de turism, tenis de masă, handbal, baschet, fotbal şi altele); 

În raport cu evoluţia ştiinţei, tehnicii şi culturii şi a intereselor elevilor vor fi posibile 

înfiinţarea a numeroase alte tipuri de cercuri. Unele cercuri continuă activităţile opţionale din 

curricumul şcolii. 
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Copiii învaţă din experienţa îndrumătorului lor dar şi a colegilor lor mai pricepuţi 

(intereducaţie). Pentru a avea un anumit randament este esenţială angajarea tuturor membrilor 

cercului în activitate, fie în lucrări colective, fie în lucrări individuale care se încadrează în tematica 

aleasă. Rezultatele obţinute la cercuri au fost prezentate public prin expoziţii organizate , spectacole 

date cu anumite ocazii, demonstraţii sportive etc. 

O altă categorie o constituie activităţile extradidactice de masă fiind prezentate prin: 

serbări şi şezători şcolare, excursii, evocări istorice cu prilejul anumitor sărbători naţionale, diferite 

competiţii şi concursuri la nivel de şcoală, oraş, judeţ. În acest cadru intră şi vizionarea unor filme, 

spectacole de teatru, întâlniri cu persoane care pot constitui un model de conduită pentru elevi. 

Micul şcolar trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a 

lumii şi să aprecieze valorile trecutului. 

Educaţia estetică reprezintă activitatea de formare şi dezvoltare a personalităţii umane prin 

intermediul frumosului din artă, societate, natură ce trebuie observat, evaluat şi cultivat la nivelul 

sensibilităţii, raţionalităţii şi al creativităţii umane. 

Educaţia estetică asigură condiţii propice pentru stimularea şi promovarea creativităţii în 

toate domeniile de activitate, inclusiv în munca de învăţare. 

Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăirile 

afective în faţa operelor artistice, în contemplarea peisajelor naturii, în observarea a tot ce este 

corect şi frumos, în comportarea şi activitatea celor din jur. 

Implicarea în întreg procesul de formare şi autoformare a personalităţii, educaţia estetică 

urmăreşte în esenţă dezvoltarea capacităţii de percepere şi înţelegere corectă a frumosului din 

realitate, formarea conştiinţei estetice, a gustului şi simţului estetic, a necesităţii şi posibilităţii de a 

participa la crearea frumosului în artă şi viaţă. 

Educaţia estetică pe care o realizăm cu elevii noştri urmăreşte: 

a) idealul estetic - modelul de frumos spre care se tinde; 

b) simţul estetic - capacitatea de a percepe, a reprezenta şi de a trăi frumosul; 
c) gustul estetic -  capacitatea de a explica, a înţelege şi a iubi frumosul; 

d) spiritul de creaţie artistică - capacitatea de a crea frumosul, la nivelul artei, societăţii şi 
naturii. 

Gustul estetic aparţine prin excelenţă sensibilităţii şi imaginaţiei, de aceea nu poate fi 

întotdeauna argumentat: ceva place sau nu place. 

La elevi gustul se observă din atracţia şi plăcerea lor de a privi şi, mai ales, de a opera cu 

obiecte viu colorate, se manifestă spontan cu puţine explicaţii. Educaţia artistică reprezintă factorul 

esenţial al educaţiei estetice care se realizează prin cunoaşterea frumosului, prin mijlocirea 

diferitelor arte cum ar fi : 

 literatura; 

 muzica; 

 desenul; 

 pictura. 

Educaţia artistică reprezintă o latură esenţială a educaţiei estetice. 

Voi insista asupra serbărilor şcolare, deoarece dezvoltarea personalităţii umane nu poate 

face abstracţie de influenţa fenomenului artistic. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 

înclinaţiilor artistice ale elevilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. 

Serbările şcolare reprezintă un nesecat izvor de satisfacţie, bucurii, creează bună dispoziţie. 

Serbările pot lua forme variate de la cele solemne de evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea serbărilor copiii participă cu dăruire, entuziasm. Ele le dezvoltă personalitatea umană. 

Pentru copii, arta este o modalitate de exprimare, un mijloc de exteriorizare a lumii lor interioare. 

Serbările au: 

 rol important în dezvoltarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, 

reprezentând totodată un mijloc de socializare; 

 stimulează cooperarea; 
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 stimulează predispoziţiile native; 

 dezvoltă dragostea faţă de artă; 

 spiritul de iniţiativă; 

 învaţă să fie disciplinaţi; 

 îi determină să-şi dezvolte capacitatea  de a recepta frumosul, dar şi deprinderile de trăire 
emotivă a valorilor artistice; 

 descoperă că succesul înseamnă perseverenţă. 
Serbările organizate cu diferite ocazii: Ziua Copilului, sfârşit de an şcolar, serbări cu 

caracter istoric, cultural, comemorativ şi religios: Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 

Eminescu - miracolul poeziei româneşti etc. sunt un prilej de încântare şi pentru copii şi pentru 

părinţi. 

Organizarea serbărilor este şi un prilej de atracţie spre lectură, spre liric şi dramatic. 

Tot la nivelul şcolii s-a organizat activităţi de curăţire a pădurii, zonelor de agrement 

derulând o adevărată lecţie interdisciplinară de cunoaşterea mediului, educaţie civică, muzică, 

literatură, jocul în aer liber, apoi ca o evaluare - temă de casă: un desen despre ceea ce s-a întâmplat 

acolo şi o compunere despre impresiile ramase. 

Excursiile, drumeţiile constituie un mijloc didactic de o mare însemnătate deoarece: 

 conferă posibilitatea elevilor să observe, să cerceteze, să aplice cunoştinţele teoretice sau 
să le descopere;  

 ajută la promovarea dialogului şi comunicării între elevi; 

 stimulează schimbul de informaţii; 

 ajută la formarea deprinderilor de observare a aspectelor ecologice şi de aplicare a 
noţiunilor de educaţie ecologică; 

 dezvoltă un comportament asertiv; 

 ajută la conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 

 

 
 

Muzica reprezintă un însemnat factor de civilizaţie; are valenţe cognitive, afective şi 

voliţionare contribuind la socializarea copiilor, la educaţia estetică, morală, intelectuală şi fizică 

influenţând pozitiv pe toţi ce o ascultă. Ea ocupă un loc important în activităţile extraşcolare 

dezvoltând aptitudinile artistice ale elevilor,ducând la descoperirea talentelor ce vor fi îndrumate 

spre o pregătire suplimentară. 

În vederea dezvoltării imaginaţiei creatoare s-a acordat o atenţie deosebită activităţilor 

artistico-plastice. Elevii au fost interesaţi şi motivaţi să-şi exprime ideile şi trăirile în lucrări 

personale şi colective pentru a fi valorificate cu diferite ocazii: concursuri tematice, parteneriate, 

expoziţii. Aceste activităţi influenţează benefic copilul pe plan estetic, moral, afectiv şi intelectual. 

Cei care lucrează în şcoală şi răspund de destinele educaţiei neamului pot înţelege 

condiţionarea vieţii fiecăruia de educaţia oferită tinerilor şi adulţilor, copiilor şi părinţilor lor, 
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aceasta în măsura în care au doar ceva mai multă competenţă, bunăvoinţă şi responsabilitate morală 

decât oricare administraţie (de la care nici Dumnezeu nu ar putea cere mai mult). 

În cadrul parteneriatului cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Mărăşeşti, jud. Vrancea, ,,Mirajul 

copilăriei” s-a colaborat şi trimis în cele trei etape ale activităţilor proiectului. 

,,Cel mai frumos mesaj pentru Moş Crăciun”, ,, Primăvara pe înţelesul tuturor” şi 

,,Mai - luna florilor, luna culorilor” creaţii literare, creaţii plastice şi artistice ale elevilor care au 

obţinut premii I, II, III, şi menţiuni. 

Concursurile internaţionale ,,Miracolul Crăciunului” , ,, Anul prieteniei”, ,,Copiii şi 

natura” - Acorduri de parteneriate în vederea unui schimb de experienţă şi de recunoaştere a 

creaţiilor artistice şi plastice ale elevilor s-au materializat prin expunere on line, expedierea unor 

lucrări şi primirea de diplome şi premii. 

În cadrul parteneriatului cu Şcoala Generală Andrei Mureşanu Deva, ,,Suflet pentru suflet” 

au fost organizate în şcoală la nivelul claselor care au în colectiv elevi cu CES, implicate în proiect, 

activităţi cuprinse în programul de activitate al proiectului, s-a participat la concursul de la Deva 

obţinându-se premii frumoase. S-au organizat serbări unde a participat şi fetiţa cu CES din clasă.  

Parteneriatul ,,Paradisul copilăriei”, un parteneriat educaţional cu grădiniţa, unde s-au 

făcut activităţi comune despre toamnă, primăvară şi ziua copilului. 

Parteneriat cu Biserica Ortodoxă Bărbăteni ,,Micul creştin”, unde s-a prezentat concert de 

colinde, scenetă de Crăciun, icoane pe sticlă, colaj de cântece religioase şi poezii închinate 

sărbătorii ,,Învierea Domnului”. 

Parteneriat cu Ocolul Silvic Lupeni ,,Natura în pericol!”, au fost acţiuni de ecologizare a 

unor zone turistice şi de agrement. 

Parteneriat cu părinţii ,,Şcoala fără ziduri” în a-i atrage în activităţile şcolii solicitându-i la 

Galeria de artă, Biserică, drumeţii, şcoală pentru a fi părtaşi la ceea ce au lucrat şi realizat copiii lor. 

Activităţile antreprenoriale organizate de noi au fost un bun prilej de a-i învăţa pe copii să 

fie buni şi darnici cu semenii lor care au mai puţin sau sunt în neputinţă. Din vânzarea de felicitări 

de Crăciun şi de Paşti, un proiect ce se derulează la noi în şcoală de câţiva ani, s-au cumpărat mici 

atenţii pentru bătrânii de la Căminul de bătrâni şi pentru copiii de la Centrul de plasament, prilej 

prin care s-a dus şi un mesaj religios sau de primăvară. Am  demostrat că ne gândim la ei şi ne pasă 

de ei. 

În apropierea lunii marţişorului s-au expus la Clubul Sindicatul Minier mărţişoare şi 

felicitări realizate de elevii noştri prinşi în proiecte educative, proiecte  în care avem partenere şcoli 

din oraş şi Primăria oraşului Lupeni. 

Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Avem obligaţia de a 

organiza activităţi extracurriculare de calitate care să-i implice activ pe copii, să-i provoace în 

căutări, cugetări, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să cuprindă cât mai multe domenii, cât 

mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să le dezvolte personalitatea sub toate aspectele. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE  

ŞI ROLUL LOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

                                                                                 Prof. înv. primar Floarea Ţîştea  

                                                                                          Şcoala Generală “Al. Ştefulescu “ – Gorj 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi 

mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 

educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 

şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Educaţia, prin activităţile extracurriculare, urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Incepând de la cea mai fragedă vârstă, 

copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 

natură. 

*În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi 

realizările sale. Este important pentru ei să cunoască cât mai bine mediul înconjurător. Copiii sunt 

foarte receptivi la tot ce li se prezintă sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să 

acţioneze în acest sens.  

*In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 

culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

 *Vizitele programate la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, 

toate acestea constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării.  
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*Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor, 

pot constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar, în acelaşi timp, şi un punct de plecare în 

organizarea unor acţiuni interesante, copilul făcând, astfel, cunostinţă cu lumea artei. 

*Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

*Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor în ceea ce 

priveşte frumuseţea ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin efectuarea excursiilor, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 

născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaşteri a 

aptitudinilor. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 

implicarea tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 

sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenţa cognitivă şi cea 

comportamentală. 

Activităţile extracurriculare sunt importante în dezvoltarea şcolarilor, ei vor învăţa să 

socializeze, să fie responsabili şi să respecte oamenii din jurul lor. Fie că este sport sau muzică, 

fiind implicaţi într-o activitate care are loc după orele de şcoală, aduce multe beneficii. Încurajând 

copilul să se implice într-o astfel de activitate, este cea mai bună cale să îl ajuţi să-şi dezvolte 

abilităţile. Un mare beneficiu al şcolarului, în implicarea sa în activităţile extraşcolare este acela că 

va învăţa despre împărţirea şi respectarea timpului, despre munca în echipă şi respectarea 

coechipierului. Va învăţa de asemenea, despre angajamentele pe termen lung şi despre cât de 

importantă este contribuţia sa în activitatea pe care o desfăşoară. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă 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, emoţional şi, mai 

presus de toate, slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 

vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe, obiectele, 

fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 

turistice, şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă  natură, faţă de om şi 

realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 

şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 

le culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Este important pentru ei să găsească o activitate la care se pricep şi să fie apreciaţi, acest 

lucru duce la creşterea respectului de sine. Şcolarii au nevoie să se implice în astfel de activităţi 

tocmai pentru a se putea descurca atunci când sunt puşi într-o situaţie dificilă, să fie încrezători în 

deciziile pe care le iau. 

  Putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 

atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 

astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 

să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE, MIJLOC DE 

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
 

                                                                                      Prof. înv. primar  Marcela Tudor 

                                                                  Școala cu clasele I – VIII ,,Dimitrie Cantemir” Constanța 

 

 Educaţia elevilor în spiritul ocrotirii naturii constituie o sarcină majoră a procesului 

instructiv-educativ şi este de dorit să înceapă cât mai timpuriu, astfel încât copilul să conştientizeze 

complexitatea mediului în care trăieşte, să înveţe să iubească şi să respecte natura şi să fie 

continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în afara ei. 

 Dacă la intrarea în şcoală, copiii au unele reprezentări despre mediul în care trăiesc, şcoala 

este datoare să consolideze şi să dezvolte aceste reprezentări despre natură şi societate, să le cultive 

sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, dezvoltându-le gustul de a descoperi adevărurile 

care se petrec în jurul lor şi să formeze deprinderi de protejare a mediului înconjurător. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 

Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 

a activităţilor. 

 Aceste activităţi extracurriculare pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut 

ştiintific şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la 

viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

 Principalele trăsaturi specifice activităţilor extracurriculare includ: 

- caracter preferenţial, opţional, facultativ; 

- cel mai adesea un subiect grupal, determinând activităţi comune; 

- asigură o învăţare implicită, practică, interdisciplinară; 

- sunt axate pe interesele, înclinaţiile şi aptitudinile personale ale copiilor; 

Funcţiile principale care se pot fructifica sunt: 

- funcţia de loiser (organizarea timpului liber al copiilor); 

- funcţia social-integrativă; 

- funcţia formativă (completarea instrucţiei şi educaţiei de învăţământ); 

- funcţia vocatională, relevând şi cultivând aptitudini speciale. 

Excursiile, vizitele, drumeţiile, plimbările, ca forme adiacente de organizare a procesului de 

învăţământ, dau  învăţătorului şi elevului, posibilităţi multiple de redare, respectiv de însuşire, 

consolidare, fixare a cunoştinţelor, folosind interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. 

Excursia este o activitate deosebit de plăcută şi dorită de elevi. Ea ajută la dezvoltarea 

intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, 



378 
 

îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 

ştiinţific. 

 Cu prilejul oricăror ieşiri în natură, elevii clasei cunosc îndemnul: 

-Nu distrugeţi natura! 

-Reciclaţi şi conservaţi plante şi animale numai în scopuri ştiinţifice! 

-Ocrotiţi vieţuitoarele şi mediul înconjurător pentru a păstra echilibrul atât de necesar al 

omului! 

Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se comporte în familie, la şcoală şi în societate, 

să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. 

Dornici de a cunoaşte, de a şti, de a investiga, de a vedea cu ochii minţii frumuseţea naturii, elevii 

trebuie  sensibilizaţi prin organizarea a cât mai multor plimbări, drumeţii, popasuri şi excursii. Ele 

constituie o modalitate preţioasă de educaţie ecologică, deoarece copiii văd plantele şi animalele în 

mediul lor de viaţă, percep natura în toată varietatea ei, cu bogăţia de culori, imagini şi sunete. 

Antrenând elevii în timpul lor liber în diverse acţiuni: excursii, acţiuni practice de îngrijire a 

pomilor, de distrugere a buruienilor, plantări de pomi şi flori, întreţinerea spaţiilor verzi, hrănirea 

păsărilor pe timp de iarnă şi multe altele, vom realiza o dezvoltare a spiritului de iniţiativă, a 

deprinderilor  de cercetare, a răspunderii pentru lucrul făcut, a curiozităţii. 

Pentru a concretiza aceste conţinuturi am organizat concursuri pe teme ecologice în 

colaborare cu părinţii pentru că şi aceştia trebuie să conştientizeze importanţa ocrotirii mediului 

înconjurător pentru a şti ce să-i înveţe pe urmaşii lor. MARŞUL ECOLOGIŞTILOR , PARADA 

COSTUMELOR DIN MATERIALE REFOLOSIBILE, DANSURILE TEMATICE oferite de copiii 

promotori ai mediului sănătos şi MESAJELE MICILOR ECOLOGIŞTI pot conştientiza sau, cel 

puţin atrage atenţia opiniei publice cu privire la necesitatea respectării regulilor de protecţie a 

naturii, într-o şcoală şi într-o localitate curată şi sănătoasă. 

Anul trecut, la clasa a IV-a, am participat cu elevii mei la activități pe teme de ecologie. 

Elevii s-au implicat activ în toate activit ățile: Proiectul național ,,Școli pentru un viitor verde”;  

Simpozionul și concursul național ,, Mie îmi pasă, ție nu?”; Simpozionul interjudețean ,,Revoluția 

Verde”, Proiectul național ,,Săptămâna familiei, săptămâna fără televizor“. 

În cadrul Proiectului național ,,Școli pentru un viitor verde” au fost realizate panouri, afișe, 

desene, postere pe teme ecologice. Elevii implicați în proiect au amenajatat un colț verde în școală, 

în anotimpul rece. Primăvara au participat la amenajarea și întreținerea grădinii școlii, au participat 

la lucrări de ecologizare în Parcul Tăbăcărie și pe plajă. 

La simpozioanele și concursurile pe teme ecologice au participat cu desene, colaje, lucrări 

din materiale reciclabile, creații literare, referate, eseuri,  materiale în power-point. Ca răsplată și 

apreciere a efortului, elevii au obținut diplome, iar lucrările lor au fost publicate în revistele 

simpozioanelor. 

Proiectul național ,,Săptămâna familiei, săptămâna fără televizor“ a fost un bun prilej de a-I 

atrage pe elevi în activități de vizitare a muzeelor, de plimbări și jocuri în aer liber, de participare la 

acțiuni de ocrotire a mediului. Copiii au fost îndrumați să înțeleagă că pot renunța pentru un timp la 

televizor și calculator, pentru a petrece mai mult timp în aer liber, alături de familie și colegi. 

Proiect educaţional ,,SOS Natura!” s-a desfăşurat pe o perioadă de an de zile. Proiectul  a 

pornit de la ideea că datoria noastră, ca dascăli, este de a pune mare accent pe educaţia ecologică a 

celor pe care îi educăm, pentru a ne bucura împreună de frumuseţea şi binecuvântarea naturii. Din 

această perspectivă am propus pentru acest proiect o serie de acţiuni practice care să implice elevii 

în variate activităţi desfăşurate, cu sprijinul comunităţii locale, pentru a trage un semnal de alarmă 

în vederea salvării naturii. 

Încă de la început elevii au cunoscut obiectivele proiectului şi activităţile ce trebuie realizate 

în vederea îndeplinirii scopului propus. Obiectivele proiectului au fost: promovarea cooperării între 

şcoală şi reprezentanţii comunităţii locale; formarea şi dezvoltarea unui spirit de respect şi ajutor 

faţă de mediul natural; trezirea interesului pentru a cunoaşte mai bine spaţiul local; formarea şi 

dezvoltarea simţului estetic; încurajarea schimbului de opinii între parteneri (elevi şi cadre 

didactice), pe linia ocrotirii naturii; utilizarea în activităţile instructiv-educative a cunoştinţelor şi 
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competenţelor dobândite  Etapizarea cronologică a proiectului a fost: ,,SOS - Natura!” - 

anunţarea proiectului şi stabilirea sarcinilor; ,,Să ne facem auziţi!” – realizarea ecusoanelor şi 

afişelor; ,,Şi eu pot!” - construirea căsuţelor pentru păsărele; ,,Copiii pot ocroti natura” - obţinerea 

aprobării pentru amplasarea căsuţelor, ,,Suntem o echipă!” - amplasarea căsuţelor în parcul oraşului 

,,Avem nevoie de plante şi animale!” - monitorizarea acestei activităţi, ,,Miracolul vieţii” – 

strângerea de seminţe şi realizarea unor răsadniţe, ,,Un copil, o floare”– plantarea de flori de 

grădină, ,,În lumea în care trăieşti”- expoziţie de desene, ,,Din lumea celor care nu cuvântă”– 

spectacol artistic, ,,În mijlocul naturii” – excursie, ,,Copacul vieţii” – realizarea unui copac în holul 

şcolii şi monitorizarea activităţilor desfăşurate, Calendar 2011 – analiza şi monitorizarea  activităţii 

realizate. 

Elevii s-au implicat afectiv şi activ în toate acţiunile propuse, ba chiar au venit cu idei, 

sugestii proprii, creative în realizarea proiectului. Datorită interesului pe care-l prezintă tema, a 

modului de desfăşurare a activităţilor, acţiunea a atras rând pe rând copii din mai multe clase, care 

au dorit să se implice în acţiunile desfăşurate. De asemenea, pe lângă copii, au fost atraşi de 

evenimente părinţii acestora, diverşi membri ai comunităţii, specialişti ce au dorit să-şi aducă 

contribuţia la desfăşurarea acţiunilor, înţelegând importanţa acestora în educarea copiilor de azi 

pentru o viaţă sănătoasă, într-un mediu curat, nepoluat. 

Rezultatele aşteptate în urma derulării proiectului au fost: întocmirea unui album de 

fotografii cuprinzând activităţi ale elevilor referitoare la salvarea naturii, publicarea în  revista școlii 

a articolelor legate de experienţele dobândite în cadrul proiectului, împărtăşirea experienţelor 

proprii, gânduri, idei, sentimente printr-o comunicare deschisă, sinceră, realizarea de lucrări în 

cadrul orelor de abilităţi practice şi educaţie plastică, cu diferite ocazii şi organizarea de expoziţii cu 

flori de interior şi plante în grădina şcolii. 

Una dintre acţiunile mult aşteptate şi iubite de copii a fost organizarea, în plină iarnă, a unei 

activităţi de construire şi amplasare de căsuţe pentru păsărele în grădina școlii. Această acţiune a 

avut mai multe etape: conştientizarea activităţii care trebuia întreprinsă, construirea căsuţelor 

împreună cu părinţii copiilor, stabilirea drepturilor pe care trebuie să le aibă păsărelele şi 

monitorizarea activităţii în şcoală şi în exteriorul ei. 

La începutul iernii am plecat cu copii din şcoală să amplasăm căsuţele confecţionate din 

lemn, placaj sau din sticle de plastic, frumos colorate, împreună cu personalul muncitor din şcoala 

noastră. În căsuţe am pus şi seminţe pentru a avea hrană pentru mai mult timp. 

Pentru a fi mai bine cunoscută activitatea noastră am adus un trunchi de copac foarte bine 

ramificat  pe holul şcolii, numit şi ,,Copacul vieţii”, pe care l-am decorat cu polistiren imitând 

ninsoarea, iar în acesta am amplasat păsărele confecţionate de elevi la orele de educaţie tehnologică 

şi căsuţe pentru ele şi am prezentat câteva din drepturile acestora: dreptul la viaţă,  dreptul la joacă, 

dreptul la hrană, dreptul la curăţenie, dreptul la odihnă, dreptul la zbor, dreptul la libertate, dreptul 

la ciripit, dreptul la linişte, dreptul la o casă; 

Produsul final al acestui proiect a fost realizarea unui Calendar 2011 ,,SOS Natura!” realizat 

în totalitate de elevi, de la imagini până la aşezarea în pagină. Calendarul cuprinde imagini din 

activităţile desfăşurate pe perioada unui an de zile şi douăsprezece  mesaje de salvare a naturii, câte 

unul pentru fiecare lună, care constituie un semnal de alarmă pentru toţi care răsfoiesc acest album. 

Aceste mesaje sunt: Şi tu poţi lupta împotriva încălzirii globale!, Şi păsările au dreptul la viaţă!, Să 

laşi pe unde treci doar urma paşilor tăi!, Nu eşti om, dacă nu plantezi un pom!, Unitate  în  

diversitate! Împreună pentru o Europă curată!, Fiţi alături de noi pentru protejarea mediului!, Noi vă 

bucurăm viaţa. Îngrijiţi-ne!, Natura le rezolvă pe toate. Trebuie doar s-o protejăm!, Descoperă 

alături de noi frumuseţile naturii!, Opriţi televizorul, calculatorul şi ieşiţi la aer curat!, Pentru toate 

animalele care sunt extenuate, nemâncate şi crud  tratate, dorim o inima caldă, mâini tandre şi  

vorbe prietenoase! 

Pe tot parcursul procesului de implementare a activităţilor, atenţia s-a concentrat asupra 

respectării echilibrului între cerinţele generale ale proiectului şi nevoile locale ale şcolii şi 

comunităţii locale. Accentul s-a pus pe identificarea, sintetizarea şi prezentarea unor exemple de 

bune practici care pot fi transferate cu succes şi în alte şcoli. 
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Pentru a mediatiza acest proiect ne-am propus să purtăm ecusoane şi să realizăm afişe pentru 

popularizarea acţiunilor noastre. De asemenea am făcut cunoscută iniţiativa noastră la diferite 

activităţi de formare continuă şi am realizat un colţ al proiectului nostru într-un loc vizibil, astfel 

încât ceilalţi elevi să poată cunoaşte titlul proiectului, elevii implicaţi, acţiunile desfăşurate. 

Lucrările elevilor au fost expuse, pentru a fi analizate şi apreciate de şcolari şi cadre didactice. 

Copilul de vârstă şcolară aşteaptă fapte concrete, exemple demne de urmat în educarea 

deprinderilor de atitudine ecologică faţă de mediul înconjurător. În sprijinul acestui demers educativ 

vine proiectul educaţional ,,SOS Natura!”, care şi-a propus creşterea gradului de conştientizare a 

copiilor asupra problemelor de mediu, punând astfel bazele dezvoltării durabile, prin acţiuni 

concrete. 

Curiozitatea copiilor conduce la acumularea de cunoştinţe despre mediul înconjurător, 

despre protecţia lui, ceea ce contribuie la dezvoltarea capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a 

interpreta corect aspectele din jur. 

În acest fel, copiii au avut ocazia să conştientizeze că sănătatea noastră depinde de sănătatea 

naturii, a plantelor şi animalelor. Astfel am sensibilizat şi mai mult sufletul copilului şi am dovedit 

că suntem prieteni adevăraţi ai naturii. 

Formând la copii o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, le asigurăm practic un 

viitor sănătos, ei înţelegând că natura le e prietenă, le asigură un nivel de trai decent şi sigur cu 

condiţia ca şi ea la rândul ei să fie ocrotită. 

Este cunoscut faptul că educaţia privind protecţia mediului înconjurător este un proces 

complex şi de lungă durată. Rezultatele concrete pot fi observate numai peste câţiva ani, dar 

procesul trebuie continuat la toate nivelele de învăţământ. Este unanim recunoscut faptul că, atunci 

când sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă, faţă de mediul înconjurător, atitudine ce se modifică 

pe măsură ce cresc. De aceea este necesar ca educaţia ecologică să înceapă încă de la grădiniţă şi să 

continue de-a lungul întregii perioade de şcolarizare, dar şi după aceea. 

Şi tu poţi preveni dispariţia vieţuitoarelor din mediul în care trăieşti! Nu polua mediul, nu 

distruge adăposturile, ocroteşte-le! De existenţa plantelor şi animalelor este legată viaţa noastră! 

Tocmai de aceea ocrotirea mediului înconjurător va trebui să fie una din preocupările de bază ale 

omului, cu precădere a cadrului didactic. Fiecare generaţie are datoria morală să lase generaţiilor ce 

vor urma bogăţiile şi frumuseţile naturii în stare cât mai bună. 

Pentru a ajunge mai uşor la sufletul elevului am trecut de la îndrumător la prieten şi mai ales 

la animator al energiilor creatoare, care colaborează şi este alături de elevii săi. Am încercat să 

realizez proiectarea nu numai din punctul meu de vedere, ci şi de pe poziţia elevului care nu ştie şi 

vine la şcoală să înveţe, să descopere, să afle, să cunoască, să se formeze şi să se înarmeze cu 

deprinderi care îi vor folosi mai târziu în viaţă. 

Este important de ţinut cont că activităţile didactice şcolare şi extraşcolare, desfaşurate în 

vederea realizării educaţiei ecologice, nu trebuie să urmeze modelul lecţiei clasice. Ele trebuie să 

includă elemente de noutate, să trezească interesul, curiozitatea, să fie atractive şi plăcute. 

În cadrul activităţilor desfăşurate elevii au participat cu plăcere, şi-au îmbogăţit cunoştinţele 

despre natură, au fost creativi şi interesaţi în a căuta soluţii în rezolvarea sarcinilor. Au învăţat să fie 

mai toleranţi, mai cooperanţi, să descopere eficienţa lucrului în echipă, să fie mai ordonaţi şi mai 

disciplinaţi,  să conștientizeze necesitatea protejării mediului înconjurător. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN MUZICĂ 

ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 

Profesor învăţământ primar Monica Laura  Dobrin  

Şcoala Generală nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov 

 

       “Muzica oferă un suflet universului, aripi minţii,  zbor 

imaginaţiei  si viaţă oricui.” 

                                                                             (Platon) 

 

În afara disciplinelor obligatorii desfăşurate cu clasa de elevi , i-am iniţiat pe elevii interesaţi 

de muzică, în tainele cunoaşterii unui instrument- chitara-  formând grupul “Miozotis”.Am încercat 

să le trezesc interesul elevilor ce alcătuiesc acest grup pentru cunoaşterea mai aprofundată a acestui 

domeniu, realizând astfel o continuitate între activitatea instructiv-educativă si activităţile 

extraşcolare. 

Am pornit de la urmatoarele idei: 

1. Activităţile extraşcolare trebuie să pună în valoare : 

-responsabilitatea individuală şi în grup ,socializarea ,autocontrolul ,realizarea de sine 

prin conformism, realizarea de sine prin independenţă; 

 Activităţiile extrascolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 

responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 

2. Muzica e ştiinţă şi artă ,  introduce frumosul in viaţa de toate zilele, dezvoltă sentimente, 

poate stimula si relaxa. Muzica se învaţă numai practicând-o, iar mesajul ei se pătrunde şi se 

receptează cel mai bine tot în practică. Tocmai această caracteristică a sa o aşează în rândul 

disciplinelor formative şi, în această oridine de idei iată ce relevă Victor Ţârcovnicu în manualul de 

Pedagogie generală: „este greşit să se creadă că numai anumite obiecte de învăţământ cum ar fi 

matematica şi gramatica ar contribui la formarea proceselor intelectuale... Dezvoltarea proceselor 

intelectuale se formează prin exerciţiu, prin activizare”. Ori noi ştim prea bine că la disciplina 

muzică se dezvoltă bine nu atât copiii dotaţi numai cu aptitudini muzicale,  cât mai ales cei care 

sunt buni şi la matematică şi la gramatică, fiind aceasta încă o dovadă că muzica face apel la 

procesele intelectuale, pe care le educă prin exersare şi cultivă mai ales operaţiile gândirii: analiza, 

sinteza, comparaţia, asocierea, disocierea, abstractizarea, generalizarea şi concretizarea pe care le 

antrenează în procesul învăţării. 

Astfel ,în urmă cu cinci ani, am început activitatea cu acest grup: studiul instrumentului 

alterna cu învaţarea cântecelor pentru a putea exersa notele muzicale însuşite. Au urmat săptamâni 

de însuşire de cunoştinţe , de exerciţiu şi de repetiţii sosind şi ziua apariţiei în public, mai întâi în 

faţa colegilor de clasă şi a părinţilor în cadrul serbărilor, apoi în faţa colegilor din şcoală şi a 

profesorilor în cadrul diferitelor activităţi  (ex. 1Decembrie -Ziua Naţională a României). Primind 

aplauzele publicului am căpătat încredere în noi şi am început să participăm la nenumărate 

spectacole, în diferite locaţii şi cu diferite ocazii:  Ziua Învăţământului Braşovean, Spectacole de 

1Iunie la Macromall, Magnolia, Piaţa Sfatului, Carrefour; cu Colindul la Primăria Braşov, Univ. 

Spiru Haret, My Place, Grădiniţe, Biserică, recital la „Târgul Internaţional de carte si muzică-

Braşov, dar şi la concursuri. 

În întreaga activitate am avut ocazia să observ cum muzica contribuie la dezvoltarea 

personalităţii elevilor pe următoarele coordonate: 

a. Formarea capacităţilor intelectuale  

Când copilul cântă la chitară trebuie să fie atent la mai multe operaţii care însumate dau 

viaţă cântecului: este deci solicitată atenţia distributivă deoarece simultan trebuie să-şi amintească 
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textul cântecului, ritmul şi notele muzicale ce trebuiesc realizate pe instrument, deci se solicită 

memoria iar în cazul unor jocuri muzicale trebuie să dea dovadă de acuitate auditivă, să respecte 

anumite reguli impuse şi de disciplină, deci se solicită atenţia,  şi permanent, gândirea. 

Mulţimea de idei şi date conţinute în cântec îmbogăţesc copiilor volumul de cunoştinţe şi le 

prezintă lumea încojurătoare. Deci, se vede clar că, din conţinutul cântecelor cu referiri la viaţa 

plantelor, insectelor, animalelor, la anotimpuri, părinţi şi prieteni, din aceste prezentări directe sau 

metaforice, copiii învaţă să fie buni,  generoşi, corecţi, curajosi, demni, iubitori de familie şi ţară.. 

Discuţiile educative pe marginea cântecelor constituie un moment foarte important în cadrul 

activităţii de învăţare a unui cântec. In cadrul învăţării unui cântec, perceperea clară, bine dirijată a 

unor materiale le dezvoltă copiilor şi spiritul de observare, îmbogăţindu-le cunoştinţele şi 

vocabularul, formând o atitudine pozitiva fata de literatură. Această familiarizare cu conţinutul şi 

apoi povestirea cântecului dezvoltă lent, dar sigur personalitatea copilului. 

Memoria muzicală este legată de recunoaşterea şi reproducerea înălţimii sunetelor, a 

combinaţiilor de sunete ,de diferenţierea celor mai variate nuanţe de intensitate, care subliniază 

expresivitatea muzicii, de conservarea şi reactualizarea timbrului. Deasemeni  implică şi 

conservarea  şi activarea elementelor constitutive ale muzicii – ritm, metru, măsură, mişcare, şi a 

elementelor calitative ale acesteia- melodie, armonie, ritm ş.a. 

Muzica educă şi dezvoltă o serie de procese intelectuale, care devin productive la alte 

discipline, iar în convingerea cărturarului moldovean Gheorghe Asachi "muzica exercită o înrâurire 

misterioasă asupra sensibilităţii, imaginaţiei şi inteligenţei copilului”. 

b. Formarea capacităţilor afectiv atitudinale 

Prin conţinutul cântecelor se dezvolta afectivitatea, formându-se sentimente de dragoste faţă 

de natură, patrie, limbă, etc. Prin începerea repetiţiilor din proprie iniţiativă se educă voinţa. Prin 

susţinerea spectacolelor în faţa publicului şi obţinând aprecierea acestora prin aplauze se înlătură 

timiditatea , dezvoltându-se curajul şi încrederea în forţele proprii. Totodată pregătirea unui 

spectacol formează deprinderi de comportare în societate, educă disciplina conştientă, dezvoltă 

spiritul de răspundere, de iniţiativă, de independenţă, spirit de echipă si interes pentru muncă. 

          Pedagogi cu experienţă au constatat că buna dispoziţie obţinută prin cântare, relaxarea 

copilului după o "cură de muzică" refac energia nervoasă printr-o formă de odihna activă. Si toate 

acestea au o consecinţă pozitivă asupra situaţiei la învăţătură în disciplinarea copiilor şi în atitudinea 

lor ganerală. 

c. Formarea capacităţilor estetice 

          Repertoriul folosit îi familiarizează pe elevi cu frumuseţile plaiurilor româneşti, cu faptele de 

vitejie ale poporului nostru, cu frumuseţea tradiţiilor româneşti, etc Astfel elevii înţeleg valorile 

artistice si încep să le preţuiască şi să le folosească. 

         Ridicarea nivelului artistic se realizează nu numai prin difuzarea operelor de artă ci şi prin 

punerea copiilor în situaţia de a înţelege, a iubi şi a preţui valorile artistice. În acest fel se realizeaza 

o latură a educaţiei estetice. 

          Educaţia estetică serveşte la umanizarea omului, prin însuşirea valorilor estetice: adevăr, bine, 

frumos., ducând la dezvoltarea armonioasă a personalităţii. 

d. Formarea capacităţilor fizice 

         Cântecele sunt însoţite de mişcare sau bătăi din palme pe lângă acompanierea la instrument. 

Prin mişcare se dezvoltă sistemul nervos, se educă conştiinţa şi conduita morală, se formează 

trăsături pozitive de voinţă şi caracter ca hotărâre, curaj, rezistenţă, perseverenţă. Mişcarea 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a corpului, se perfecţionează percepţia timpului, se dezvoltă 

spiritul de observaţie. Elevul capătă mobilitate, devine mai vioi, mai activ, mai rezistent. 

         Datorită varietăţii tipurilor de solicitare fizică şi psihică – în demersurile de învăţare a muzicii, 

prin exerciţiile specifice, sunt antrenate şi supuse dezvoltării mai multe procese şi mecanisme 

biopsihice decât în învăţarea altor obiecte care prin structura specifică a informaţiilor solicită 

dominant unele procese psihice. 

          Muzica – prin capacitatea ei de a antrena şi dezvolta procese psihice –dovedeşte rolul 

formativ şi creşte productivitatea  şi în alte  domenii de activitate. Pedagogii spun că o oră de 
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muzică face celelalte ore mai productive, oferind posibilitatea unei odihne active şi potenţând 

capacitatea intelectuală a copiilor. 

Prin motivele expuse mai sus am dovedit că muzica, prin conţinutul ei de ştiinţă şi artă, are 

un rol covârşitor instructiv, educativ, formativ. 

Aplicând în practică ceea ce  am încercat  sa argumentăm, dezvoltăm intelectul şi 

personalitatea copilului tocmai cu ceea ce avem la îndemână, mai ieftin şi mai pe placul lui -  jocul 

şi cântecul, acestea fiind mijloace la care ei  se angajează firesc şi cu afectivitate, realizându-se  

astfel, pe neobservate şi cu plăcere, dezideratul major al învăţământului contemporan: dezvoltarea 

personalităţii şi capacităţilor intelectuale ale copiilor. 

 

Bibliografie: 

1.    *     *      *         -„  Invăţământul primar „-Revistă metodică destinată cadrelor didactice, nr2-3, 

Ed.Discipol, Bucureşti,1998 pag.11 

2. Constantinescu E., Popescu P. –„ Manifestări artistice cu copii preşcolari”, E.D.P. Bucureşti, 

1962, pag.6, 61- 63, 65 

3. Vodă C., Vodă E.  – „Manifestări cultural artistice ale tineretului şcolar”, EDP, Bucureşti, 1968, 

pag.43 

4. Ţârcovnicu Victor, Popeangă Vasile –„ Pedagogie”, manual pentru Liceele Pedagogice, EDP, 
Bucureşti, 1967, pag. 42, 45 

 

                                         MUZICA ÎN VIAȚA MEA 

   

 
 

GRUPUL VOCAL INSTRUMENTAL „MIOZOTIS”- LA ULTIMUL CONCURS 

 

 

 
 

                                           

 

 

 



384 
 

DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR PRIN  
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Continuarea educării elevilor, dincolo de spaţiul formal al şcolii sau dincolo de limitele 

impuse de programa şcolară, s-a realizat tot timpul în învăţământul românesc. Este drept că 

activităţile nu erau promovate foarte mult, că nu se realizau proiecte educaţionale pentru ele sau nu 

se încheiau parteneriate cu diverse instituţii care se implicau în desfăşurarea lor. Deci, preocuparea 

pentru educarea copiilor a existat în permanenţă, situând elevul în centrul tuturor preocupărilor 

didactice şcolare şi extraşcolare. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare se realizează dincolo de procesul de învăţământ şi 

are un rol bine definit în formarea personalităţii copiilor. Activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

constituie o modalitate neinstituţionalizată de educare a elevilor şi urmăreşte identificarea şi 

cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, stimularea 

unui comportament creativ. Aceste activităţi pot să preceadă anumite activităţi de învăţare impuse 

de curricula, în cadrul cărora copilul observă dirijat, acţionează, culege date pe care le va folosi la 

clasă sau pot să urmeze activităţilor de la clasă şi vin să întregească informaţia, elevii pot să aplice 

cunoştinţe dobândite deja în diverse contexte formale. Astfel, activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ, îmbunătăţind calitativ nivelul de 

educaţie absolut necesar în contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a 

comunităţii, a pieţei forţei de muncă, a societăţii de consum. 

 Pentru a  cultiva respectul pentru valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării am 

realizat cu elevii vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice.  Am constatat plăcerea cu 

care participă la aceste activităţi, grija pe care o manifestă faţă de tot ce-i înconjoară, plăcerea cu 

care învăţă istoria când pot să realizeze corespondeţe între ceea ce au văzut, au atins, au trăit şi 

informaţia primită la clasă. Eu cred că muzeul este locul unde poţi să mergi în fiecare an cu elevii 

pentru că aceleaşi lucruri le vor vedea cu alţi ochi, având în vedere vârsta, dar cu acelaşi interes. În 

excursiile realizate, în fiecare an, am vizitat cel puţin un loc istoric, un muzeu sau un monument. 

Am realizat şi un program educativ intitulat „ Pe urmele strămoşilor mei” desfăşurat în colaborare 

cu Complexul Muzeal Gorj, în cadrul căruia am avut activităţi de vizitare a muzeelor, întâlnire cu 

personalităţi ale culturii Gorjului, am realizat mape tematice despre înaintaşi de renume: Constantin 

Brâncuşi, Iosif Keber, Tudor Vladimirescu. Am urmărit şi cultivarea sentimentului de mândrie că 

aparţin unei comunităţi ce a dat asemenea oameni de seamă. 

Programele artistice desfăşurate cu diverse ocazii au pus în valoare calităţile artistice ale 

elevilor, i-au plasat într-o altfel de situaţie de manifestare, în care au trebuit să-şi stăpânească 

emoţiile, şi să joace un anumit rol. Astfe,l copiii au înţeles, încetul cu încetul, că pot să-şi 

stăpânească trăirile proprii, să ducă la bun sfârşit o sarcină, devenind mai siguri pe forţele proprii. 

Am desfăşurat activităţi extracurriculare în cadrul Proiectului Comenius „Copiii Europei 

sărbătoresc” în care elevii au învăţat un dans lituanian şi au realizat două file dintr-un album despre 

Turcia şi Lituania. Elevii au strâns date, au conceput paginile şi au participat la finalizarea 

albumului. Puşi în situaţia de „a face” s-au manifestat activ, au învăţat să colaboreze, să coordoneze 

o activitate şi, nu în ultimul rând, au învăţat lucruri noi despre alte state într-un mod mai puţin 

formal, în afara lecţiei.  

Pentru a stabili relaţii de prietenie cu elevi din alte şcoli, din alte judeţe, am iniţiat un 

parteneriat educativ „Copacul prieteniei” cu Şcoala Numărul 30 din Braşov. Între activităţi au fost 

şi vizite reciproce. Elevii mei au fost cazaţi în familiile elevilor braşoveni şi invers. Frumoasele 
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relaţii de prietenie care s-au legat între elevii gorjeni şi braşoveni  au dăinuit peste ani şi i-au 

antrenat şi părinţii.  

În fiecare an şcolar facem excursii. Aceste activităţi au rolul de a-i pune pe elevi în legătură 

directă cu natura despre care au învăţat atâtea lucruri la clasă. Ei înţeleg şi intervin cu entuziasm în 

activităţi de ecologizare, în protejarea anumitor animale, se bucură de dărnicia mediului natural şi 

pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de 

educaţie plastică sau modelaj. Materialele culese pot fi folosite în activităţi practice, iar deplasările 

pe parcursul cărora se străbat mai multe forme de relief le formează o imagine mai clară asupra 

suprafeţei terestre şi înţelegerea mai uşoară a primelor noţiuni despre relief la geografie. 

Concursurile şcolare constituie activităţi ce pun în evidenţă dorinţa elevilor de aprofundare 

şi perfecţionare într-un anumit domeniu. În învăţământul primar elevul participă la concursurile 

şcolare, la început, la îndemnul familiei sau al părinţilor, apoi din proprie iniţativă, dorind să se afle 

în acea stare de competiţie ce-i oferă informaţii despre cât de bun este la un anumit moment, într-un 

domeniu. Pregătirea pentru concursuri îl învaţă pe copil să-şi organizeze timpul, valoarea efortului 

propriu şi a disciplinei autoimpuse, perseverenţa, răbdarea, responsabilitatea îl învaţă să facă faţă 

unei competiţii. După participarea la un concurs, elevul se poate găsi în una din situaţiile: premiat 

sau doar participant. Fiecare individ gestionează succesul sau eşecul în felul său. Atunci când 

participarea la concurs se încheie cu rezultate bune elevului îi creşte stima de sine, descoperă că şi-a 

depăşit limitele şi va avea dorinţa să meargă mai departe. Mai delicat este cu elevii care nu au reuşit 

să obţină rezultate foarte bune. Ei trebuie învăţaţi să facă faţă „eşecului”. Unii elevi îşi pierd 

încrederea în sine, evitând pe viitor să mai participe la alte competiţii, în timp ce alţii o iau ca pe o 

lecţie din care învaţă că este loc şi pentru mai bine,  identifică factorii care au dus la acel rezultat şi 

vor  acţiona pentru înlăturarea lor. Astfel, copilul se va cunoaşte mai bine şi va reuşi, când se va 

confrunta cu alte situaţii dificile în viaţă. Important este să evite, atât părintele cât şi cadrul didactic, 

eticheterea.  

Am îndemnat elevii mei să participe la concursuri pe diferite teme. Pentru acest lucru am 

făcut ore de pregătire suplimentară, am stabilit cu aceştia un program şi o programă de care am ţinut 

seama în pregătirea lor. Elevii au avut numeroase rezultate foarte bune, dar şi rezultate bune, ce nu 

erau premiate. I-am încurajat şi i-am susţinut în activitatea ce a urmat, iar pe unii dintre ei, pe 

măsură ce au crescut, i-am orientat spre alte domenii, în funcţie de abilităţile fiecăruia. Cu mult 

entuziasm sunt primite competiţiile sportive pe care le-am promovat având în vedere importanţa 

sportului pentru dezvoltarea fizică generală a copilului.   

 În activitatea extracurriculară m-am lovit deseori de lipsa unui spaţiu în care să pot 

desfăşura  şi alte activităţi, iar unele abilităţi personale nu-mi permiteau desfăşurarea lor. Am 

descoperit copii cu înclinaţii tehnice deosebite, alţii cu abilităţi kinestezice sau plastice, care ar fi 

trebuit îndrumaţi de un specialist. Am realizat un program educativ pentru dezvoltarea acestor elevi 

şi am luat drept partener Palatul Copiilor Tg-Jiu, care mi-au oferit atât spaţiu cât şi îndrumare de 

specialitate. Rezultatele nu au întârziat să apară: elevi premiaţi la concursurile de informatică, o 

echipă de dansuri moderne, premianţi la diverse concursuri de pictură.  

Am apropiat copilul de lumea artei prin participarea la spectacole de teatru, vizionare de 

filme. Cu cinci ani în urmă, am iniţiat, la început timid, cu clasa mea, un proiectul educativ „Întinde 

o mână aproapelui tău!” prin care ne propuneam să ajutăm persoanele aflate la nevoie. Atenţia 

noastră s-a îndreptat spre Centrul de Asistenţă Suseni unde sunt internate persoane în vârstă, dar şi 

persoane cu diferite dizabilităţi. Cu ajutorul elevilor am adus un strop din magia sărbătorilor de 

iarnă oferindu-le pachete, colinde şi un brad împodobit. Activitatea noastră a avut răsunet la nivelul 

unităţii şcolare şi, din anul următor până în prezent, am realizat alte activităţi de acest fel în care s-

au implicat elevii şcolii, cadre didactice şi părinţi. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program au oferit elevilor experienţe de viaţă pe 

care le pot învăţa numai din practică, cunoaşterea realităţilor vieţii şi sub aspectele ei mai puţin 

plăcute (oameni izolaţi de societate datorită bătrâneţii sau bolii, îngrijiţi de alte persoane, departe de 

familiile lor). Ele au rolul de a educa elevii în spiritul solidarităţii umane, implicării în viaţa 

comunităţii, asumării unor responsabilităţi faţă de oamenii cu care interacţionează. Programul se 
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desfăşoară sub formă de voluntariat. Are rolul de a reliefa frumosul din fiecare om de a cultiva 

respectul şi empatia în fiecare dintre participanţi, de a educa elevii în scopul luării de atitudine şi de 

a învăţa cum se desfăşoară o activitate umanitară. 

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate au oferit elevilor  posibilitatea de a 

învăţa din experiență proprie, din experienţa celorlalţi, de a învăţa prin colaborare. Aceste activităţi 

le-au oferit destindere, încredere, recreere, voie bună, posibilitatea de a se afirma sau de a le fi 

recunoscute abilităţile.  

Astfel am contribuit la educarea culturală prin valorificarea valenţelor educative derivate 

dintr-o problematică educativă diversă. 

Atât activităţile desfăşurate de mine cât şi ale celorlalţi colegi au adus un plus de imagine 

şcolii al cărei renume în comunitate a crescut. 

 

 

 

 

 

DIVERSITATEA ACTIVITAŢILOR EXTRACURRICULARE IN  

ŞCOALA “PETRE ISPIRESCU” 

 

prof. ȋnv. primar  Corina Croitoru  

Şcoala cu clasele I-IV “Petre Ispirescu” Constanţa 

prof. ȋnv. primar  Florina Cerasela Radu  

 Şcoala cu clasele I – VIII nr. 8 Constanţa 

 

Activităţile extracurriculare au un larg caracter interdisciplinar. Ele oferă eficiente 

modalităţi de formare a caracterului şi a personalităţii copilului, fiind factorii cei mai apreciaţi şi 

mai accesibili sufletului acestuia. 

Formarea  unei culturi afectiv – estetice de bază, care să le ofere copiilor posibilitatea să 

comunice, să-și exprime gânduri și sentimente, să fie sensibili la frumos, să-și adapteze 

comportamentul la mediul social a determinat cadrele didactice ale Şcolii cu clasele I – IV “Petre 

Ispirescu” din Constanţa în colaborare cu Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa să 

implementeze ȋn urmă cu doi ani proiectul cultural – artistic Festivalul Judeţean “Petre Ispirescu”, 

festival cuprins, ȋncepând din acest an școlar, ȋn Calendarul Activităţilor Educative Judeţene la 

poziţia numărul 15. 

Festivalul Judeţean “Petre Ispirescu” se adresează copiilor din clasele primare, în speranţa 

că astfel îşi vor dezvolta creativitatea şi imaginaţia, dar şi pentru a le valorifica eventualele calităţi 

artistice native şi cuprinde patru secţiuni: scenetă, monolog, pictură și decoraţiuni. Juriul este format 

din actori ai Teatrului pentru copii şi Tineret, iar ca invitat special este Inspectorul pentru 

învăţământ primar de la I.S.J. Constanţa. Înscrierile încep din luna februarie, iar festivalul se 

desfăşoară pe parcursul a trei zile ȋn perioada 22 – 24 martie. Cu această ocazie, părinţii şi cadrele 

didactice din alte şcoli din judeţ pot vizita şcoala. La fel acest festival responsabili au fost directorul 

şcolii, patronatul şi toate cadrele didactice ale şcolii. 

Am ales teatrul din dorinţa de a sensibiliza elevii faţă de artă , de a le oferi cadrul în care să-

şi descopere aptitudinile actoriceşti. Teatrul este un act educaţional care dezvoltă capacitatea de 

comunicare, memoria şi limbajul, imaginaţia, introspecţia şi empatia. Teatrul accesibilizează 

însuşirea conţinuturilor literare într-o manieră activă, contactul la această vârstă cu operele literare, 

chiar fragmentat prezentate, îi ajută pe copii să-şi formeze gustul estetic, să iubească şi să respecte 

literatura. 

De asemenea, teatrul creează un prilej de însuşire a valorilor morale, estetice, sociale, oferă 

modalităţi de învăţare bazate pe joc. 

Teatrul este o artă sincretică. El obligă elevul la un exerciţiu de sintetizare a cunoştinţelor 

asimilate, a unor abilităţi, deprinderi  şi comportamente din domenii diferite şi îi dezvoltă, totodată, 
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spiritul de echipă şi personalitatea creatoare alături de colegi. Prin jocul de rol se dezvoltă şi 

imaginaţia creativ plastică a copiilor. Ei pot desena ceea ce au văzut pe scenă sau pot participa direct 

la realizarea decorului în orele de abilităţi practice. Este o muncă în echipă care necesită efort şi 

seriozitate din partea tuturor participanţilor. 

           Frumuseţea poveştilor poate fi ilustrată, de asemenea şi în lucrări plastice și decoraţiuni, prin 

care fiecare elev îsi poate exprima sentimentele faţă de povestea citită. 

Pentru un impact maxim  şi o arie cât mai mare de vizualizare a festivalului s-a folosit 

susţinerea media locală realizată de postul TV Neptun (emisiunea pentru copii „Bărcuţa cu 

poveşti”) şi prin articolele apărute în diverse publicaţii constănţene. 

Timp de trei zile, în concurs la Festivalul “Petre Ispirescu” au intrat 17 trupe de teatru de la 

diverse şcoli din oraş şi din judeţ, pentru secţiunea scenetă, 25 de elevi pentru secţiunea monolog, 

iar la secţiunea pictură și decoraţiuni s-au înscris peste 200 de elevi.  Juriul a fost  unul foarte 

corect, iar premiile au fost pe măsura participării, acordându-se 11 premii I, 9 premii II, 38 premii 

III şi Marele Premiu la secţiunea pictură și decoraţiuni, iar la cele două secţiuni de teatru, pe lângă 

Marele Premiu şi premiile I, II, III s-au acordat foarte multe premii speciale, copiii dovedindu-se a 

fi foarte talentaţi. 

O altă activitate extracurriculară care se bucură de apreciere atât ȋn rândul copiilor cât și ȋn 

rândul părinţilor o reprezintă acţiunea caritabilă “Din inimi de copii pentru copii”, desfășurată an de 

an, ȋn data de 6 decembrie, de Moș Nicolae. Pe parcursul lunii noiembrie, preşcolarii şi şcolarii au 

confecţionat diverse podoabe şi ornamente de iarnă. Toate acestea au constituit obiectul unei 

expoziţii cu vânzare organizate în City Mall. În această acţiune au fost implicaţi şi părinţii deoarece 

s-au pus în vânzare şi prăjituri făcute de către aceştia. Dintre cei care au vizitat această expoziţie au 

fost şi un reprezentant al Consiliului Local Constanţa și un reprezentat al fundaţiei World Vision. În 

cadrul acestei acţiuni s-au distribuit mai multe pliante şi calendare cu imaginea şcolii. Responsabile 

cu această acţiune au fost cei doi directori, educatoarele şi învăţătoarele. Banii strânși din vânzarea 

obiectelor (8200 lei) au fost donaţi Cantinei pentru copiii defavorizaţi din localitatea Cobadin. 

             Fiecare copil dispune de un potenţial creativ, de un anumit talent care, prin intermediul 

şcolii, este dezvoltat şi încurajat prin participarea la activităţi extracurriculare ȋn cadrul unor cercuri 

atractive (pictură, ştiinţe, MindLab, muzică, dans, baschet) în vederea formării unei personalitaţi 

armonioase şi creative. 

In  cadrul cercului de pictură se urmărește participarea copiilor la o activitate diferită de 

cea   a lecţiilor din clasă, ȋn sensul că este mult mai elastic și mai variat, depășind limitele 

programelor școlare, se pot trata probleme complexe, tehnici diferite de lucru bazate pe practică. 

Elevii cunosc și stăpânesc tehnici de grafică (desen, acuarelă, pastel,etc), pictură (natură statică, 

peisaj, compoziţie, etc.), folosind materiale și ustensile specifice (tempera, acrilice, etc.) Activitatea 

extracurriculară din cadrul cercului de pictură are ca scop dobândirea și aprofundarea ȋn mod creativ 

a cunoștiintelor de limbaj plastic, utilizarea principalelor mijloace de expresie plastică, cunoașterea 

și ȋnţelegerea limbajului artistic al operei de artă, ȋnfăţișarea bucuriei creaţiei, a spontaneităţii și a 

minunatului univers sufletesc al copiilor. Temele abordate la cerc dezvoltă programa școlară cât mai 

ingenios permiţând imaginaţiei și talentului fiecăruia să se manifeste liber. Tehnicile de lucru sunt 

diverse, se folosesc  tehnici clasice, moderne sau mixte. Metodele de lucru abordate sunt euristice, 

ȋncercând să formeze o atmosferă de creaţie, deconectare, de exprimare liberă a sentimentelor și 

ideilor. Limbajul plastic studiat ȋn clasă se ȋmbogăţește la orele de cerc câștigand noi valenţe, iar 

capacitatea de creaţie atât de necesara ȋn orice domeniu al vieţii este condusă spre armonie și 

frumuseţe.  

      Experimentele știinţifice nu sunt numai pentru oamenii de știinţă sau pentru studenţi. Ele pot 

fi distractive pentru toată lumea - chiar și pentru tine. Partea și mai frumoasă este că toate 

experimentele conţin și o surpriză. Unele dintre ele te vor surprinde fiindcă funcţionează. Altele te 

vor surprinde datorită rezultatului. Acest cerc ajută elevii să folosească știinţa în moduri care vor 

părea imposibile, dar care sunt mereu distractive și recreative. Cercul își propune să ajute copii  să  

afle  dacă aerul are greutate, dacă poate exercita o forţă, din ce este format și cum se propaga 

sunetele. Mai mult, vom cerceta cum se mișcă apa, de ce unele corpuri plutesc și unele nu și ce se 
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întâmplă cu o substanţă introdusă în apă. Află de ce se formează umbrele, cum funcţionează 

lentilele sau cum văd ochii noștri. Nu se neglijează nici mișcarea. Vor stabili de ce obiectele cad în 

jos, ce este gravitaţia, dacă putem ridica un obiect mare cu o greutate mică. Vor afla mai multe 

despre electricitate, magnetism și nu în ultimul rând… chimie. Vor dezlega misterele amestecurilor 

de substanţe, evaporării, condensării și altor fenomene.  

     Corul creează una dintre cele mai solizi punţi ȋntre școală, familie, societate și viaţă culturală 

a comunităţii. Această acţiune are un rol deosebit ȋn creșterea viitorilor iubitori de muzică, 

asigurându-se legătura cu viaţa reconfirmând astfel justeţea pledoariilor lui Comenius: „Munca 

elevului se ușurează când i se arată ce folos are ȋn viaţa cotidiană-nimic să nu se ȋnveţe exclusiv 

pentru școală ci pentru viaţă”. Muzica ajută la dezvoltarea vorbirii căci interpretând cântecele 

scurte, copilul ȋnvaţă cum este construit limbajul. De asemenea muzica,  ajută copilul să ȋnţeleagă 

matematica deoarece atunci când ȋnvaţă despre ritm, folosește rapoarte, fracţii și proporţii, 

ȋmbunătăţește simţul social, fiind dovedit că toţi copiii care au beneficiat ȋncă din primii ani de 

copilărie de educaţie muzicală, au abilităţi speciale de a dezvolta bune relaţii cu cei din jur, dezvoltă 

inteligenţa, generând ȋn creier modele de legături ȋntre neuroni, comune orientării spaţiale, cât și 

cunoașterii muzicale. 

Total Dance Center a creat pentru copiii cursuri de dans special concepute cu scopul de a le 

atrage atenţia, de a  dezvolta din punct de vedere artistic și creativ capacitatea acestora, dar mai ales 

pentru a le oferi o educaţie fizică sănătoasă, ȋn modul cel mai plăcut lor. Prin diverse complexe de 

exerciţii studiate și ȋmbunătăţite de-a lungul a 8 ani de experienţă directă cu copiii, noi le 

dezvoltăm  ȋn primul rând personalitatea și o ţinută corectă. Intr-o etapă secundară  ȋndreptăm erori 

fizice cum ar fi: mersul strâmb, genunchii ȋndoiţi, vârfurile picioarelor ȋn interior și moduri de a păși 

greșit, pentru a evita astfel: un viitor platfus, supraponderabilitatea, spatele strâmb și chiar 

deformaţii mai grave ale coloanei. Condiţia de părinte ȋn ziua de azi este foarte dificilă datorită 

stresului cotidian și timpului limitat, care diminuează astfel atenţia și capacitatea acestora de a 

observa și corecta aceste aspecte, extrem de importante ȋn dezvoltarea locomotorie armonioasă a 

copilului.  Cursurile  ȋmbină elementele de dans cu elemente de gimnastică și balet, pentru a le oferi 

o educaţie fizică cât mai complexă și atrăgătoare, dar mai ales firească, ȋnvăţându-i ȋn același timp, 

să socializeze prin intermediul lucrului ȋn echipă. Le dezvoltă de asemenea abilităţi speciale cum ar 

fi: capacitatea de concentrare, capacitatea de memorare, atenţia distributivă și creativitatea, lucru ce 

duce la ȋmbunătăţirea categorică a performanţelor școlare. Ulterior, prin intermediul complexităţii 

dansurilor, se stabilizează o creativitate specială pe care copiii au oportunitatea să o exprime ȋntr-o 

multitudine de forme artistice, pe diverse scene ale orașului.  

Mind Lab a dezvoltat și implementat ȋncepând cu 1994 ȋn Israel metoda Mind Lab, o 

abordare unică a dezvoltării capacităţii de gândire, inteligenţei emoţionale și a abilităţilor sociale cu 

ajutorul jocurilor de gândire. Mind Lab a redat jocului de gândire locul cuvenit și l-a transformat 

ȋncă o data ȋntr-un instrument puternic de educare, instrument care apelează atât la sufletul cât și la 

mintea copiilor. Graţie unei metodologii testate și recunoscute, Grupul Mind Lab este implicat ȋn 

una din cele mai mari provocări educaţionale ale zilelor noastre. Scopul nostru este să transmitem 

generaţiei viitoare atât abilităţi cognitive, cât și deprinderi utile vieţii cotidiene. Acestea vor sprijini 

tinerii ȋn optimizarea propriului potenţial și ȋi vor ajuta să devină mai raţionali, mai fericiţi, plini de 

succes, oameni care să acţioneze onorabil faţă de semenii lor și care să-și valorifice pe deplin 

talentele ȋnnăscute. Un lucru foarte important este acela ca la sfârșitul anului școlar, elevii sunt 

implicaţi ȋntr-un campionat ce culminează cu Olimpiada internaţională Mind Lab. Olimpiada Mind 

Lab este un eveniment educaţional ce reunește copii din toată lumea ȋntr-un minunat campionat al 

jocurilor de gândire. Evenimentul olimpic se adresează elevilor cu vârstă ȋntre 9 și 12 ani care 

urmează cursurile Mind Lab. Sute de mii de elevi de pe toate continentele luptă pentru onoarea de 

a-și reprezenta clasa, școala și apoi ţara ȋntr-o competiţie internaţională, ce aduce la masa de joc cei 

mai buni jucători de Abalone, Dame, Quoridor si Octi. Şcoala “Petre Ispirescu” a obţinut ȋn urmă cu 

doi ani locul al II-lea, iar anul trecut locul al III-lea.  

      Baschetul este astăzi unul dintre jocurile sportive cu o mare arie de răspândire ȋn ȋntreaga lume. 

Datorită dinamismului, spectaculozităţii și calităţilor pe care le dezvoltă, baschetul se bucură și la 
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noi ȋn ţară de o largă popularitate, numărul practicanţilor fiind ȋn continuă creștere. Baschetul, joc 

sportiv de echipă, reprezintă o ramură importantă a activităţii sportive, cu o valoare educaţională 

deosebită. Minibaschetul contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, la formarea unei ţinute 

corecte, la dezvoltarea calităţilor motrice, a priceperilor și deprinderilor, și ȋn educarea pozitivă a 

trăsăturilor de caracter.  

 

 

 

 

 

EDUCATIA ECOLOGICA SI SANITARA IN GRADINITA 
 

Prof. înv. preprimar IULIANA BADIU 

Grădinița „Delfinii jucăuși” Constanța  

structura a Școlii „Constantin Brâncoveanu” 

 

Atunci când copilul este foarte mic, el nu poate „participa” direct la actul educaţional, 

influenţele fiind organizate şi pregătite de adulţii care îl înconjoară: la început părinţii şi ceilalţi 

adulţi din familie, apoi educatoarele şi copiii cu care vine în contact. Responsabilitatea dezvoltării 

copilului în primele etape revine în primul rând familiei sale. Chiar şi atunci când grădiniţă oferă 

programe foarte bune şi eficiente, ea nu poate contracara experienţa negativă acumulată de copil în 

familia sa. Mai mult, ceea ce învaţă copilul de la educatoare poate să nu prezinte importanţă dacă 

părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient programul. În consecinţă, pentru ca activitatea derulată 

în cadrul unui program de educaţie preşcolară să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să 

se facă mai întâi cunoscută părinţilor şi ulterior să existe o colaborare strânsă între aceştia şi 

grădiniţă. 

În educarea preşcolarului, părinţii, educatorii, şcoala, societatea, în general sunt mijloace 

importante de educaţie şi instrucţie. 

Am considerat necesar a initia un proiect cu tema „Comorile naturii” în cadrul Educaţiei 

pentru sănătate, si nu numai. 

Motivaţia proiectului este aceea că vizează diversificarea strategiilor educaţionale 

valorificând cunoştinţele, experienţa personală şi baza materială a celor două grădiniţe, deprinderea 

de a comunica uşor cu semenii, de a-i înţelege şi implicarea familiei şi comunităţii în viaţa copiilor. 

Acest parteneriat urmăreşte schimbul de informaţii şi de opinii în clarificarea problemelor abordate 

şi îmbogăţirea experienţei profesionale; realizarea unor activităţi comune, deschiderea copilului în 

relaţii cu alţi parteneri de joc de vârstă apropiată, de a lega prietenii, făcându-i mai sociabili, şi, nu 

în ultimul rând, colaborarea între cele două părţi, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extracurriculare. Grupurile ţintă vizate prin realizarea acestor obiective le reprezintă cadrele 

didactice implicate, copiii grupelor implicate din cele două grădiniţe şi familiile acestora şi 

comunitatea locală. 

Scopul acestui parteneriat şi al colaborării la diverse proiecte comune atrage după sine 

formarea capacităţii de înţelegere a apartenenţei la comunitate prin cunoaşterea valorilor ei, 

cunoaşterea unor elemente ale culturii şi civilizaţiei naţionale şi promovarea imaginii 

învăţământului preşcolar în comunitate. 

În cadrul Educaţiei pentru societate -  Educaţie pentru Sănătate, ne-am alăturat programului 

de parteneriat educaţional „Comorile naturii – plantele medicinale”, iniţiat de Grădiniţa nr. 248, 

Sector 1, Bucureşti. Acest parteneriat a fost desfăşurat la nivel interjudeţean, naţional, între mai 

multe grădiniţe din diferite judeţe. 

Motivaţia începerii acestui program de parteneriat educaţional derivă din faptul că natura, 

prin caracterul ei viu, dinamic, trezeşte interesul copiilor. 

Sub îndrumarea educatoarei şi a învăţătorilor, activităţile educative de educaţie ecologică şi 

educaţie sanitară lărgesc orizontul de cunoaştere, intelecual şi afectiv. 
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Educatorii îşi doresc să ofere fiecărui copil participant la acest proiect premizele de a deveni 

un factor social pozitiv şi pot realiza acest lucru prin mijloace şi instrumente specifice adaptate 

particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor. Aceştia descoperă natura, înţeleg care sunt comorile 

acesteia, de ce natura însăşi este o comoara pentru oameni, pentru copii. 

Educaţia pentru sănătate nu poate exista în afara educaţiei ecologice: mediul (natural şi 

social), este decisiv pentru o dezvoltare fizică şi psihică pozitivă. 

Prin derularea acestui parteneriat copiii au învăţat să cunoască şi să iubească mediul, vor 

învăţa să îl valorifice la nivel cognitiv, social, emoţional. 

Pentru educatori, acest proiect este încă o ocazie de a împărtăşi experienţe, de a găsi soluţii 

în interesul copiilor, de a-şi pune în valoare experienţa didactică, originalitatea, creativitatea, de a 

demonstra că putem creşte copii sănătoşi într-o lume care în permanenţă provoacă educaţia să ofere 

soluţii la problematicile societăţii contemporane. 

Acest proiect se încadrează în categoria ”noilor educaţii”. 

Am început derularea acestui proiect din dorinţa de a insufla copiilor dragoste şi respect 

pentru natură şi cu speranţa că, valorificând potenţialul emoţional-afectiv şi dorinţa de cunoaştere a 

copiilor preşcolari, vom putea pune o temelie solidă pentru viitorul societăţii, pentru oameni şi 

pentru sănătatea lor. 

Impactul avut de proiect în urma derulării lui, precum şi rezultatele deosebite obţinute în 

activitatea cu copiii m-au determinat să continui, să perseverez, să valorific în mod creator 

rezultatele obţinute, precum şi experienţa pozitivă acumulată. 

Scopul proiectului de parteneriat educaţional „Comorile naturii – plantele medicinale” 

constă în: 

- educarea copiilor în spiritul dragostei şi interesului pentru natură şi comorile ei; 

- valorificarea interesului pentru cunoaştere al copiilor; 
- educarea copiilor şi adulţilor în spiritul grijii şi respectului pentru propria sănătate şi pentru 

sănătatea celorlalţi. 

În ceea ce priveşte obiectivele proiectului, m-am oprit la cele mai semnificative, şi anume: 

- dezvoltarea capacităţii de explorare – investigare a mediului înconjurător, folosind 

instrumente şi procedee adecvate ; 

- cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului şi asigurării sănătăţii. 
Comportamentele specifice aşteptate în scopul realizării acestor obiective sunt: 

- să acţioneze şi să experimenteze operaţii simple şi să le raporteze la situaţiile şi reacţiile 
oferite de mediu; 

- să descopere, să observe, să descrie; 

- să participe activ individual şi în grup la acţiunile derulate; 
- să se manifeste afectiv faţă de situaţii şi acţiuni oferite de mediu; 
- să stabilească relaţii cauză-efect între protejarea mediului şi asigurarea stării de sănătate. 

Grupurile ţintă vizate în cadrul parteneriatului „Comorile naturii – plantele medicinale” 

sunt: preşcolari; şcolari; părinţi; cadre didactice; reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Parteneriatul „Comorile naturii – plantele medicinale” a urmărit realizarea obiectivelor 

propuse şi s-a adresat în principal copiilor preşcolari, dar vor fi prevăzute şi activităţi educative 

desfăşurate în colaborare cu elevii din ciclul primar. 

Programul a fost deschis iniţiativei şi creativităţii fiind binevenite orice propuneri de 

desfăşurare din partea partenerilor de proiect, cu singurul amendament de a fi anunţate în timp util 

şi distribuite în reţeaua de colaboratori. 

Acţiunile au fost anunţate la nivelul inspectoratelor şcolare, fiind deschis tuturor celor care 

doresc să participe, inclusiv unităţilor care nu au fost cuprinse iniţial în echipa de proiect.  

Fiecare acţiune educativă a avut o finalitate în direcţia stimulării şi recompensării micilor 

participanţi. Au fost înmânate diplome, premii, stimulente tematice. Cadrele didactice implicate în 

derularea activităţilor au avut ocazia să-şi facă cunoscută experienţa acumulată în educarea şi 

instruirea copiilor, vor primi diplome şi vor regăsi ecouri ale muncii lor în materialele de evaluare 

ale proiectului: albume foto, articole în reviste, expoziţii, spectacole, sesiuni de comunicări, etc. 
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Din acţiunile derulate am învăţat multe şi am avut multe realizări, fapt ce ne permite să 

facem o analiză S.W.O.T. şi pe marginea celor constatate, să mergem mai departe iniţiind proiectul 

„Comorile naturii – plantele medicinale”. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Programul a atras atenţia prin originalitate, 

concepţie şi flexibilitate. 

-A satisfăcut nevoia de cunoaştere a copiilor, le-

a oferit puncte de sprijin concrete pentru viaţa de 

zi cu zi, pentru cunoaşterea şi valorificarea 

mediului natural la nivelul sănătăţii. 

-A contribuit la coeziunea echipei de proiect, a 

oferit elemente variate de colaborare şi implicare 

pentru toţi participanţii şi colaboratorii 

educaţionali. 

-A fost apreciat de toţi actorii participanţi la 

proiect. 

- Resurse de timp şi posibilităţi limitate de 

deplasare în locaţii diferite. 

-Resurse financiare limitate. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Recunoaşterea valenţelor educativ-formative ale 

parteneriatelor şi programelor educaţionale şi 

crearea cadrului legal organizatoric de 

desfăşurare. 

-Deschiderea Comunităţii în direcţia sprijinirii şi 

încurajării acestui tip de demers educaţional. 

-Lipsa timpului necesar pentru o mai largă 

participare a părinţilor. 

Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o solutie reală a marilor probleme cu care 

învăţământul se confruntă în prezent, sunt necesare: 

- Precizarea axului valoric care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
- Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung în domeniul parteneriatului; 

- Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
- Precizarea rolului asumat de diferite instituţii în cadrul parteneriatului; 
- Transformarea parteneriatului educaţional într-un principiu fundamental al oricărui demers 

reformator în educaţie. 

Astfel, în cadrul parteneriatului educaţional „Comorile naturii – plantele medicinale”, 

Grădiniţa de copii nr. 248, Sector 1, Bucureşti, ne-a invitat la acţiunea educativă interjudeţeană 

„Toamna în sufletul copiilor”. Pentru această întâlnire, copiii participanţi au trebuit să realizeze 

lucrări artistico-plastice, sub îndrumarea educatoarelor, în nota tematică a acţiunii, folosind tehnici 

diferite. 
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EXCURSIA- 

RECREERE, INFORMARE, IMBOLD PENTRU CREATIVITATE 
 

                                                                             Înv. SICA SMÎDU  

                                                                     Școala „Constantin Brâncoveanu” Constanța 

 

Lumea modernă îi cere omului să se cultive necontenit, să învețe întreaga sa viață, altfel 

spus să se integreze în sistemul educației permanente. Cultivarea continuă este cerută de faptul că 

toate profesiunile se modernizează, se intelectualizează. A-l învăța pe elev să învețe, să participe 

efectiv la propria lui formare, a-l transforma din obiect  în subiect al educației sunt deziderate ale 

învățământului modern. 

O direcție a reformei învățământului este înarmarea elevilor cu metode de muncă 

independentă și încurajarea gândirii creatoare a copiilor. 

Activitatea creativă este una din marile provocări ale vieţii şi oferă satisfacţii pe măsură. 

Prin tot ceea ce facem încercăm să găsim calea de la frumos la sufletul copilului, să-l facem să 

devină mai bun, civilizat şi receptiv la acel ,,frumos”, pe care trebuie să îl sesizeze, să îl înţeleagă şi 

să îl creeze la nivelul posibilităţilor sale, urmând ca, mai târziu, să învețe să îl ocrotească. 

               Pentru echilibrul intelectual şi afectiv al şcolarului mic este bine ca, în cadrul educaţiei, 

copilul să fie atras spre forme de activitate care să-i faciliteze atât asimilarea noţiunilor cât şi 

cultivarea sensibilităţii, a gândirii creatoare, a modalităţilor de exprimare spontană. 

             Creativitatea de tip şcolar la micul elev, rezidă din aspectele originale care exprimă sincer 

modalitatea în care reprezintă lumea aşa cum o vede şi o simte el, este o formă de echilibru între 

trăirea interioară şi lumea din afară. 

Deprinderile de muncă independentă dobândite în învățământul primar, în ciclul achizițiilor 

fundamentale și în cel de dezvoltare sunt hotărâtoare pentru profilul intelectual al individului. 

  Calitatea demersului didactic a învățătorului realizat în vederea dezvoltarii creativității la 

elevi este strâns legată de utilizarea unor metode care să-i determine pe elevi să acţioneze creativ şi 

să-şi manifeste din plin iniţiativa, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala și continuarea acţiunilor de 

la clasă  cu alte forme de activităţi extraşcolare (cercuri, expoziţii, excursii, cluburi, ateliere). 

Fiecare individ este unic, de aici rezultă că fiecare cadru didactic are o modalitate personală 

de abordare a demersului didactic și selectetează anumite metode prin care consideră că poate 

atinge obiectivele pe care și le-a propus. Metoda este şi se afirmă ca un instrument de optimizare a 

organizării şi desfăşurării acţiunilor instructive şi exercită o funcţie normativă, întrucât arată cum 

anume trebuie să se procedeze, cum să se predea şi cum să se înveţe, cum să învăţăm pe alţii să 

înveţe. 

Interesantă este ideea abordată de Ioan Cerghit în ceea ce priveşte metoda de învăţământ ce 

se integrează intim în sistemul acţiunii didactice. Ioan Cerghit sublinia faptul că alegerea optimă a 

metodei depinde, în fond, de constelaţia de variabile ale acţiunii didactice cu care se află în relaţii 

de interdependenţă. 

Metoda se ajustează, aşadar, după datele de ansamblu ale acţiunii privită ca un întreg, ceea 

ce permite o mai bună stăpânire şi optimizare a ei şi, prin ea, a însuşi actului de instruire. Deşi 

metoda dispune de o relativă autonomie, datorită polifuncţionalităţii ei, ea nu poate, totuşi, să fie 

proiectată independent de celelalte elemente din complexul acţiunii, ci numai în funcţie de acestea 

şi în simultaneitate cu ele . 

Abordată ca sistem, metoda este înţeleasă, în acelaşi timp, ca o categorie extrem de suplă, de 

flexibilă, în continuă corelare, deschisă la adaptări succesive, ca echilibru mobil, necontenit, în 

refacere. 

Jinga și Negreţ au avansat ideea că este inutil a clasifica metodele de instruire după criterii 

abstracte. Singurul criteriu care permite alegerea corectă a metodelor de învăţământ – susţin ei – 

este de natură pragmatică. Acesta ar ţine de natura obiectivelor pedagogice concrete pe care le 

urmăreşte educatorul într-un anumit moment al instruirii. El nu are nevoie de o clasificare a 
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metodelor, ci de un inventar cât mai bogat de metode şi procedee didactice din care să aleagă pe 

cele adecvate pentru a-şi realiza obiectivele pedagogice urmărite.  

Se poate admite însă că există o serie de metode de instruire adecvate pentru a realiza 

informarea elevilor al căror prototip este expunerea; alte metode sunt însă pentru formarea unor 

capacităţi de a opera cu informaţii ale elevilor. 

Metodele numite „active” sau „stimulative” sunt, de regulă, „metode formative”. 

Aceasta înseamnă că, în practica educativă reală, la nivelul relaţiei educator-educat se 

produce/solicită o schimbare radicală de accent. Cel care învaţă devine centrul atenţiei. Spre 

deosebire de metodele informative, care sunt magistrocentriste, metodele formative sunt 

puerocentriste. 

De asemenea, unele dintre metodele formative permit diferenţierea şi chiar individualizarea 

pregătirii (chiar şi în clase de elevi aglomerate), întrucât permit învăţarea în grupuri mici (omogene 

sau eterogene) şi chiar studiul individual. 

Metodele formative permit în mai mare măsură respectarea legii efectului care arată că 

numai comportamentele de învăţare care se încheie cu o stare de satisfacţie tind să se repete. 

Pregătirea cu metode formative este în general agreată de elevi, apropiindu-se adesea de activităţile 

ludice. 

Metodele formative permit inter-învăţarea. Elevii pot învăţa unii de la alţii; ba chiar si 

educatorul poate învăţa de la elevi. De aceea unele metode formative – precum jocul de rol – sunt 

puternic interactive. 

Metodele formative sunt incomode pentru educator. Acesta este rareori în situaţia de a 

dispune de materiale didactice prefabricate pentru desfăşurarea activităţii. De cele mai multe ori el 

trebuie să le creeze, să le redacteze într-o formă adecvată, să le multiplice etc. Această activitate 

obositoare se adaugă eforturilor propriu-zise de proiectare a activităţilor didactice. Ceea ce, 

bineînţeles, este încă un motiv de a face metodele interactive antipatice educatorului 

magistrocentrist obişnuit cu rutina lecţiei bazate pe verificarea cunoştinţelor memorate de elevi şi 

expunerea de către el a altora noi. 

Totuşi, fără metode formative nu se pot stimula cele mai multe dintre capacităţile psihice 

superioare care intervin în procesele de învăţare (gândire euristică, imaginaţie etc.) 

Miron Ionescu arată că “activizarea elevilor reprezintă o suită de acţiuni de 

instruire/autoinstruire, de dezvoltare şi modelare a personalităţilor prin stimularea şi dirijarea 

metodică a activităţii pe care o desfăşoară “. 

În ultimul timp, modelul şcolii occidentale, ca şi eficienţa dovedită, au făcut ca învăţământul 

românesc să opteze tot mai mult pentru metodele activ-participative în care elevul este implicat  în 

propria-i formare, adesea activitatea având un aspect ludic,oferind: satisfacţia imediată, grad de 

atractivitate crescut. Școlarii cărora li s-au prezentat cunoştinţele prin intermediul acestor metode, 

dovedesc capacitate mare de reţinere şi de transfer al cunoştinţelor. 

Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea profesorului şi 

gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de predare ale grupului cu care se lucrează. 

Școala contemporană plasează accentul pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe însușirea 

metodelor și tehnicilor de muncă intelectuală, pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, 

în colaborare sau competitivă, elevul devenind participant activ la propria lui formare. Învățătorul 

se transformă, astfel, într-un îndrumător al elevului, transmițându-i noțiunile fundamentale, 

înarmându-l cu metode și tehnici de studiu, învățându-l cum să învețe. 

Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate, antrenate, cultivate, Anca Dragu și 

Sorin Cristea menţionează anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice învăţării 

creative. Astfel, profesorul trebuie: 

- să insufle elevilor - prin modul de prezentare a informaţiilor, prin stilul său de gândire, prin 

specificul solicitărilor formulate pentru elevi - o atitudine şi un stil de gândure creator, liber, 

independent; 

- să stimuleze, să orienteze şi să incite gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat; 
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- să asigure o atmosferă permisivă, care să ofere elevilor acel climat optim pentru 

manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică 

imediată, crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare, şi netulburată; 

-să direcţioneze potenţialul creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 

mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

- să cultive încrederea în sine, încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele lor 

manifestări; 

-să urmărească activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor, ci un efort 

intelectual ce produce satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea 

abilităţii de a aborda problemele întreprinzător şi dinamic; 

-să cultive o atitudine specifică faţă de risc: oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri în 

faţa noului, în timp ce în creaţie, riscul temporar, dezordinea şi ambiguitatea, crează tensiuni 

intelectuale. 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi 

transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de situaţii apte 

să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale. 

A dezvolta capacitatile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a 

gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi 

deosebiri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare. 

Ca modalitate de cultivare a creativității am ales să vorbesc despre valențele formative ale 

excursiei ce îmbină armonios și atractiv învățarea, interdisciplinaritatea și activitățile extrașcolare/ 

recreative. 

Excursia contribuie la întregirea valorii educative, la dezvoltarea simţului de observaţie al 

elevului, a interesului pentru studiu şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. Ea 

permite o imagine de ansamblu asupra componentelor mediului înconjurător realizând  legătura 

dintre teorie şi practică. Nu numai că ajută la consolidarea cunoştinţelor, botanice, zoologice sau 

geografice predate la clasă, dar anticipează intuirea, cunoaşterea generală a elementelor mediului, a 

legăturilor cauzale, uşurând succesul învăţării și oferind elevilor posibilitatea de a-și manifesta 

creativitatea în rezolvarea situațiilor-problemă ce apar în mod inerent pe parcursul unei excursii.  

Excursia înseamnă și recreere. Recreerea, când este într-adevăr aşa cum o arată numele, are 

tendinţa de a întări şi zidi. Prin întreruperea grijilor şi ocupaţiilor noastre obişnuite, ea permite 

refacerea minţii şi a trupului şi ne face astfel în stare să ne întoarcem cu puteri noi la munca serioasă 

a vieţii. Adevăratul învăţător poate oferi elevilor săi puţine daruri la fel de valoroase ca acela al 

propriei sale tovărăşii. În timpul unei excursii se creează legături speciale între elevi și dascălul  lor, 

iar blocajele comunicării sunt îndepărtate.    

Subliniind rolul excursiei, George Vâlsan afirma: „să nu uitaţi că patrie şi iubire sunt 

simple cuvinte, dacă nu te-ai dus singur să te înfrăţeşti cu pământul şi cu poporul din care faci 

parte.”  

Excursia este o chintesenţă a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel mai fascinant toate 

laturile educaţiei. Ea pătrunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîmplinite în alte activităţi. 

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 biologic” cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a obiectelor şi 

fenomenelor, le intuiesc „la faţa locului” însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni 

ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. 

Experienţa acumulată la catedră şi programele extracurriculare desfăşurate cu elevii au fost 

imboldul care m-a determinat să aleg excursia ca modalitate de recapitulare şi sistematizare a 

cunoştinţelor, care sa mă ajute să demonstrez ipoteza lucrării mele. În cadrul unor astfel de activităţi 

am observat că elevul nu numai receptează informaţia, ci o trăieşte, o prelucrează, devine parte a 

informaţiei transmise, îi dă noi valenţe. Orientarea spre interdisciplinaritate  a excursiilor deschide 

largi perspective de aplicaţii practice.  
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Iată proiectul didactic al unei excursii şcolare:  

          Scopul didactic: 

 observarea şi investigarea mediului înconjurător; 

 dezvoltarea capacităţii de investigare a mediilor de viaţă utilizând informaţia dobândită în 
cadrul mai multor discipline: ştiinţe ale naturii, geografie, literatură; 

 dezvoltarea unei atitudini active (responsabilitate, iniţiativă de grup sau personală, igienă 

de grup sau personală)cu accent pe măsurile de protejare a mediului înconjurător; 

Obiective operaţionale: 

• să  indice  caracteristicile zonelor vizitate, desprinzând  conexiunile dintre mediu şi om; 

• să recunoască ecosistemele din zona vizată; 

• să numească particularităţile mediilor de viaţă supuse obervaţiei directe; 

• să demonsteze atitudine  ecologică  faţă  de  mediui înconjurător; 

• să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor ştiinţifice;   

• să motiveze importanţa protejării mediului înconjurător; 

Metode şi procedee:  

    -observaţia,  explicaţia,  învăţarea  prin  descoperire,  conversaţia, problematizarea, jocul, 

brainstormingul, tehnica ,,Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, studiul de caz. 

Material didactic: ghiduri ale obiectivelor studiate, materiale adunate pe traseu, aparate de 

fotografiat, fişe de studiu, fişa de observaţie; 

                                             Desfăşurarea activităţii: 

I. Pregătirea excursiei 

- colectarea unor informaţii referitoare la obiectivele propuse spre observare, alcătuirea unei 

mape care să cuprindă: fişe de studiu pentru fiecare obiectiv; fixarea problemelor ce vor fi studiate 

de elevi; întocmirea fişelor pentru aplicaţia practică; stabilirea etapelor excursiei şi a problemelor 

fiecărei etape; documentarea bibliografică; pregătirea bazei materiale a excursiei (instrumente, 

aparate, ustensile), informaţii suplimentare despre flora şi fauna mediilor de viaţă respective, 

curiozităţi, imagini precum și stabilirea normelor de comportare şi de protecţie personală şi a naturii 

pe parcursul excursiei. 

II. Excursia  propriu-zisă   trebuie planificată riguros urmărind   ca aceasta să se 

desfășoare plăcut dar în același timp eficient,  prin  realizarea  temei  şi obiectivelor  printr-o 

abordare interdisciplinară. 

III. Evaluare 

- completarea unei fişei de studiu; 

- prezentarea notiţelor de către grupurile de interes, a informaţiilor aflate, a impresiilor 

notate în „Jurnalul de călătorie” (de la finalul fiecărei fişe de studiu); 

- desprinderea concluziilor, învăţămintelor şi impresiilor; 

- prezentarea şi expunerea schemei completată de fotografii, curiozităţi, informaţii 

suplimentare de genul: ,,Ştiaţi că...?”; 

În această etapă e bine să dăm frâu liber imaginației și creativității elevilor impulsionându-i 

să-ți exprime impresiile într-un mod propriu: eseu, poezie, desen, expoziție cu instantanee 

fotografice, colaje ; lăsându-i să se exprime liber și încurajându-i să creeze și să-și susțină singuri 

prezentarea explicând de ce au ales acel mod de expunere .  

IV. Sugestii: 

Pentru a valorifica cât mai mult cunoștințele pe care elevii le-au asimilat aproape spontan pe 

parcursul excursiei, în ora de curs următoare (de geografie, științe sau lectură-depinde de 

obiectivele vizate ), leaderul fiecărei echipe participante (echipe realizate încă din faza de pregătire  

a excursiei) trebuie  să prezinte  în faţa clasei datele înscrise pe fişa de observaţie, concluziile şi foi 

de flip-chart care  să cuprindă noţiunile esenţiale desprinse pe parcursul observaţiilor, corelate şi 

completate de noţiunile predate pe parcursul orelor de curs precum şi  curiozităţi  sau  informaţii 

desprinse din studierea altor surse (atlase botanice, cărţi, site-uri de internet ş.a.), iar finalul lecțiilor 

să fie alocat prezentării impresiilor personale despre cele vizitate. 
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Prezentarea făcută de leader  poate fi susţinută şi îmbogăţită prin intervenţia pertinentă a 

coechipierilor sau a celorlaţi elevi din clasă, care  vin  cu anumite completări. 

V. Concluzii: 

Prin modul de organizare, cadrul afectiv, abordarea interdisciplinară excursia demonstrează 

puternice influenţe educative şi formative asupra elevului.  Excursiile școlare dezvoltă spiritul de 
prietenie, sudează colectivul de elevi, voința, disciplina, inițiativa formând desprinderi gospodărești, 

pregătindu-i pe elevi pentru viață.  

Prin imaginea de ansamblu asupra componentelor mediului înconjurător, excursiile întregesc 

efectul instructiv-educativ al activităților didactice și realizează legătura dintre teorie si practică. Nu 

numai că ajută la consolidarea cunoștintelor predate în clasă dar și ușurează succesul învățării. 

Obiectivele operaţionale se  realizează mai ales prin perspectiva interdisciplinarităţii, 

realizându-se în acest sens legături multiple  între diverse cunoştinţe însuşite nu numai la ştiinţe, ci 

şi la geografie, limba română într-un context diferit, relaxant. Prin observarea directă, elevii  înţeleg 

mai bine anumite noţiuni, stabilesc relaţii cauzale,  personalizează informaţiile asimilate anterior 

asigurând baza necesară viitoarelor cunoştinţe și-și dezvoltă și demonstrează creativitatea  

soluționând situațiile problemă apărute sau exprimându-și în mod personal, creativ, părerea despre 

cele vizitate . 
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ANEXĂ 

 

Fişă de observaţie 

                                    

DATA  VIZITEI:……………………………………………………………. 

NUMĂR DE PARTICIPANŢI:……………………………………………... 

MEDIILE DE VIAŢĂ OBSERVATE ( subliniaţi ): balta, pădurea, peştera. 

UNITATEA DE RELIEF OBSERVATĂ (Încercuiţi varianta corectă): 

a) câmpie       b) podiş        c) deal        d) munte      

DENUMIREA ZONEI:……………………………………................... 

ASPECTUL: 

 Alegeţi variantele potrivite: plan, vălurit, abrupt. 

TIPURI DE SOL ÎNTÂLNITE: 

 Scrieţi variantele potrivite: nisipos, argilos, negru, calcaros. 

…………………………………………………………… 

TIPUL DE VEGETAŢIE: 

a) culturi de cereale:………………………………………………………….. 

b) păduri de foioase:………………………………………………………….. 

c) păduri de conifere:……………………………………………………….... 

d) arbuşti:……………………………………………………………………... 

e) plante sălbatice:……………………………………………………………. 

f) plante medicinale:………………………………………………………….. 

g) plante ocrotite :........................................................................................ 
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FAUNA: 

………………………………………………………………… 

ASPECTE DE POLUARE: 

(referitoare la calitatea aerului şi a arealului supus observării): 

curat                   - …………………………………………………………... 

slab poluat          - …………………………………………………………... 

poluare medie     - …………………………………………………………... 

maxim poluat     - …………………………………………………………… 

 

SCURT JURNAL SENTIMENTAL(impresii): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele grupei:………………………………………., Clasa ……………… 
 
 
 
 
 
 

FOLCLORUL-MIJLOC DE PROMOVARE A VALORILOR ROMÂNEŞTI 
 

                                                       Prof. înv.primar ELENA KOCSIS  

                                                       Șc. Cu cls. I-VIII Nr. 2 Ovidiu, Jud. Constanța 

                                                               
Folclorul românesc reprezintă totalitatea creațiilor culturale românești.                                                               

Arta populară, manifestată sub toate aspectele ei, reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori 

pentru toţi aceia care-şi iubesc patria şi neamul. 

Incepând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, 

continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu 

cântecele, dansurile şi stigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea 

să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, așa cum spunea Anton Pann:  

                                                ,,De la lume adunate 

                                                 Şi-napoi la lume date”. 

Marele nostru poet Vasile Alecsandri spunea că diferitele creaţii folclorice sunt ,, pietre 

scumpe în sânul poporului” şi ,, prin urmare e o sfântă datorie de a le cânta şi de a le feri de 

noianul timpului şi uitării”. 

Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume şi viaţă, exprimă noianul de idei, 

sentimente, convingeri pe care poporul le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a lucrat în decursul 

istoriei sale milenare. 

Deşi, greu încercat, de-a lungul existenţei sale ca şi popor, neamul românesc a continuat să 

existe şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile populare în toată complexitatea lor. Frumuseţea 

reliefului românesc este completată de portul, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului binecuvântat, 

prin statornicia credinţei sale de Dumnezeu. Împlinirile şi suferinţele, bucuria şi jalea, dorul şi 
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dragostea sunt reflectate în operele de artă populară şi sunt adânc percepute de ochiul, urechea şi 

sufletul românului, dar şi de cei ce ne vizitează ţara. 

Imaginea noastră ca naţiune ar putea creşte peste hotare acolo unde a fi român încă este o 

ruşine, tocmai prin ceea ce avem frumos şi cu adevărat al nostru: valorile folclorice româneşti. 

Eminescu iubea muzica populară pe care a ascultat-o încă din anii copilăriei în sat şi la stână 

şi ,,pe care a socotit-o întotdeauna cu neclintită afecţiune, ca şi poezia populară, un produs al 

geniului specific al poporului român integrând-o în peisajul românesc caracteristic şi înălţând-o 

împreună cu aceasta într-un plan mitic”. 

Valorile estetice şi etice cuprinse în folclorul românesc constituie o sursă inepuizabilă pentru 

formarea umanistă şi moral-patriotică a copiilor. Nouă, educatorilor, ne revine nobila misiune de a 

iniţia copiii în comorile inestimabile ale creaţiei populare seculare. 

Cultivarea dragostei şi a respectului pentru valorile spirituale româneşti, în speţă muzica 

folclorică- familiarizarea copiilor cu diferite obiceiuri şi datini, afirmarea talentelor şi evaluarea 

rezultatelor prin spectacole şi concursuri muzicale, sunt obiective ce trebuie să stea în faţa noastră 

ca şi educatori. 

Muzica- cea mai profundă şi cea mai complexă dintre arte, prin mijlocirea sunetelor 

muzicale aderesează mesajele sensibilităţii, afectivităţii. Această artă minunată ne face să ne găsim, 

de atâtea ori, refugiul în lumea viselor şi a adevărurilor, ne face să trăim mai optimişti în prezent, ne 

poartă cu nostalgie în trecut şi ne ancorează spre viitor. 

Pentru că muzica nu se învaţă doar ascultând şi mai ales cântând, vocea copiilor trebuie 

cultivată încă de la cea mai fragedă vărstă. Adevărata performanţă în însuşirea unui cântec o 

constituie executarea lui expresivă, cu participarea activă şi afectivă a tuturor copiilor, oglindind în 

acest fel bucuria lor de a cânta frumos şi adeziunea la mesajul artistic al cântecului.  

Bucuria evoluţiei pe scenă, satisfacţia succesului în serbări şi concursuri, atmosfera 

sărbătorească în care copiii au purtat costumele naţionale, sentimentul bucuriei de a fi admirat şi de 

a admira sunt trăiri fără egal, care îmbogăţesc capacitatea afectivă a tânărului şi îl aproprie de 

înţelesul rolului artei în societatea noastră. 

Odată cu trecerea timpului, muzica populară muntenească, şi-a găsit locul în sufletul meu şi 

am încercat să transmit aceste sentimente şi copiilor cu care am pregătit şi prezentat grupuri vocale 

folclorice. 

Percepând ritmul susţinut prin acompaniament, frumuseţea melodiei şi a conţinutului 

cântecelor, gestica şi mimica feţei transmise de mine ca şi conducător de grup, a fost de ajuns, ca 

restul să curgă de la sine şi să primesc de la copii ceea ce le-am oferit. 

Cuvântul folclor înseamnă laolaltă frumuseţe, vechime şi tradiţie, bucuria de a cânta, striga 

şi dansa împreună, băieţi şi fete, tineri şi vârstnici. 

Sărbătorile de iarnă, cu datinile şi obiceiurile străbune, au fost şi vor rămâne  prilejuri ca 

micii interpreţi populari să aducă în faţa noastră, a celor ce, ancoraţi fiind în cursul tumultos al 

vieţii, uităm să trăim, frumuseţea portului şi cântecului popular, autenticitatea colindelor şi 

obiceiurilor de odinioară. 

Piese muzicale precum: ,,Colind de Moş Ajun”, ,,Moş Crăciun”, ,,Florile dalbe”, ,,Bună 

dimineaţa la Moş Ajun”, ,,Sculaţi gazde, nu dormiţi”, “Colind de fată mare”, “Colind de Anul 

Nou”, etc., interpretate într-un cadru adecvat şi cu podoaba costumelor specifice de către cei ce, 

încă puri, trăiesc cu intensitate momentul, ne fac să ne simţim măcar atunci, mândri că suntem 

români. 

Fiind o ţară cu o bogată tradiţie folclorică, nu trebuie o clipă să lăsăm sufletul românesc fără 

hrana spirituală, dimpotrivă, trebuie să avem în vedere ca din români să se nască pui de români cu 

aceleaşi obiceiuri, datini şi preocupări. 
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ROLUL ACTIVITAŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA  

CULTURALĂ A ELEVILOR 

DRUMUL CUNOAŞTERII... 

 
 

       Prof. Înv. Primar LUCIA DELEVEDOVA 

        Şcoala Nr.21 ,,Gh. Ţiţeica’’ Craiova 

 

 

Motto: 

,,Eu sunt copilul, 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini, în cea mai mare măsură, 

Dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

Să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

O binecuvântare pentru lume!’’ 

  (Din Child’s Appels) 

 

 Acest fragment din ,,Child’s Appels’’a constituit ideea emblematică de a demonstra rolul 

formativ al activităţilor extracurriculare prin prisma copilului participant activ la astfel de activităţi:  

„Sunt cetăţean al Ţării Copilăriei şi mă aflu la vârsta la care descopăr frumosul din viaţa 

înconjurătoare. Sunt asemenea unei flori care aşteaptă binecuvântarea soarelui şi a picăturilor de 

ploaie, dacă am condiţiile optime mă pot dezvolta şi înflori. Vin cu bucurie la şcoală pentru că, fiind 

o fire curioasă şi cu multă imaginaţie, aici găsesc răspuns la întrebările pe care mi le pun şi îmi pot 

manifesta creativitatea.  

Aştept ca pe o provocare orice activitate desfăşurată dincolo de hotarul sălii de clasă pentru 

că ele aduc noul, mă surprind afectiv de fiecare dată, îmbină ceea ce pot învăţa cu ceea ce îmi face 

plăcere, aşa că sunt mereu binevenite. Ştiu că aceste activităţi sunt de un real sprijin în dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii mele, mă vor ajuta să am un comportament civilizat, îmi vor educa 

calităţile mele morale şi estetice, îmi vor lărgi orizontul personal, mă vor ajuta să mă integrez în 

viaţa socială. Participând la activităţi cât mai diverse, îmi voi putea arăta talentele şi aptitudinile 

mele, voi fi astfel pregătit oricând pentru momentele de schimbare care apar în societate, dar mai 

ales mă vor ajuta în modelarea interioară a personalităţii mele.  

 Am primit tot ce aveam nevoie pentru a reuşi, acum merg plin de încredere pe drumul vieţii 

mele...” 

   Îţi mulţumeşte, 

    COPILUL 

 Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii 

şcolii, a educaţiei formale alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de 

articulare. 

 În ciuda preocupărilor de diversificare a metodelor pedagogice, activitatea la clasă impune o 

relativă uniformizare. De aceea se impune tot mai mult promovarea diferitelor forme de activităţi 

şcolare şi extracurriculare, în cadrul cărora elevii au posibilitatea să-şi lărgească orizontul de 

preocupări, să-şi dezvolte spiritul de observaţie, imaginaţia şi gândirea, să-şi valorifice cunoştinţele 

şi abilităţile formate. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 

de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă 

de voie bună şi optimism cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi: „Să nu-i educăm pe copiii 
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noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite 

să ştim cum va fi lumea lor...” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”).    

 Cea mai complexă formă de educaţie a elevilor, prin multitudinea de aspecte ale vieţii 

sociale, culturale, istorice, geografice pe care le înglobează este EXCURSIA care include şi vizita la 

anumite unităţi cu caracter economic. Excursia reuşeşte cel mai bine să dezvolte interesul copiilor, 

îmbogăţindu-le orizontul de cunoaştere, permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor, este o 

modalitate de educaţie complexă. 

 Într-o excursie, un copil asimilează un volum mare de informaţii, observă, vine în contact 

direct cu realitatea înconjurătoare pe care o explorează, adăugând experienţei anterioare noi 

informaţii, noi trăiri, pe care, cu prima ocazie, le va pune în valoare. Acum, în excursie se pun 

bazele creării potenţialului creativ al copilului. Unul dintre specialiştii domeniului LOWENELD 

afirma că: „Primii paşi spre creativitate sunt făcuţi atunci când îndemnăm un copil să miroase o 

floare, să observe un pom în toate amănuntele sale, să mângâie blana unei pisici. Copilul trebuie 

îndemnat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; urechile nu numai 

pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile nu numai pentru a apuca obiectele, dar şi 

pentru a le pipăi şi simţi”.  

Unde se pot realiza toate acestea? 

ÎN EXCURSIE pe DRUMUL CUNOAŞTERII... 

Anexa nr. 1 

Anexa nr. 2 

 

Bibliografie: 
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2. DECUN, LIVIA, Contribuţia activităţilor extracurriculare în optimizarea procesului de 

învăţământ, în Învăţământul primar, Nr.4/1998. 

 

 

 

 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ 

A PERSONALITĂȚII COPIILOR 

 

Înv. COCA DIMIDOF 

 Școala “George Bacovia” Bacău 

Prof. ROXANA –ELENA DRĂGHIN 

 Școala “George Bacovia” Bacău  

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 

adapteze." 

  Maria Montessori-„ Descoperirea copilului." 

 

În cursul existenței sale, fiecare persoană este supusă unor influențe educative multiple, care 

acționează concomitent, succesiv, complementar. Din perspectiva conceptului de educație 

permanentă, modelarea personalității copiilor  nu se mai poate reduce doar la instruirea formală, de 

tip școlar. Școala nu-și mai poate permite să ignore mesajele celorlalte tipuri de educație, în 

contextul problematicii lumii contemporane. A trăi înseamnă astăzi a evolua, a deveni fără a 

abandona matca propriei tale personalități. Valul schimbărilor și al noutăților care asaltează viața, 

impune ca toate demersurile educationale să contribuie la formarea unei atitudini critice, selective 

față de avalanșa informației oferite , vehiculată mai mult din perspectiva unor interese comerciale și 
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mai puțin din aceea a unor valori morale. Educația timpului liber se dovedește din ce în ce mai 

necesară, mai benefică, incluzând componente culturale culturale, turistice, artistice și sociale. 

Educația extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) iși are rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare 

urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu 

obiectele și fenomenele din natură. Astfel, în cadrul acțiunilor turistice, copiii iși pot forma 

afecțiunea față de natură, față de om si realizările sale. Aceștia sunt foarte receptivi la tot ce li se 

arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. În urma 

plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate si sensibilitate, 

imaginea realității, în cadrul activităților de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 

folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. Vizitele la muzee, expoziții, monumente și 

locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice 

si istorice ale țării. Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv specifice 

vârstei lor, poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp și un punct de 

plecare în organizarea unor acțiuni interesante, astfel face cunostință cu lumea artei. 

Oferta activităților extracurriculare este diversă și este pusă la dispoziția copiilor și a 

părinților acestora de către școli sau de către asociații care au ca obiectiv dezvoltarea armonioasă a 

personalității acestora, asigurarea divertismentului. 

Aportul activităților extracurriculare la formarea unei personalități complexe este 

incontestabil. Conform unor studii, elevii implicați în activități de acest tip sunt pregatiți să devină 

lideri, sunt mai motivați, mai predispuși să își susțină opiniile. Totodată, activitățile extracurriculare 

sunt considerate o cale de a explora interese de natură socială, politică și carieră. Elevii câștigă 

experiență într-o multitudine de domenii, învață să coopereze, să lucreze în echipă și managementul 

timpului. De asemenea, implicându-i activ în organizarea diferitelor activități și asumându-și roluri, 

elevii învață despre responsabilitate, rezolvare de probleme și comunicare. Ei își descoperă talente 

ascunse, întâlnesc oameni pe care nu ar avea ocazia să îi cunoască într-un alt context și obțin 

informații in afara mediului educațional formal. 

Specialiștii se întreabă ce activități ar trebui să aleagă elevii: pe cele care valorifică talentele 

pe care deja le posedă și care le oferă posibilitatea  să întâlnească oameni cu talente similare sau ar 

fi mai bine să aleagă ceva nou, diferit și să întâlnească oameni care au opinii și abilități diferite? 

Unii elevi se simt confortabil cu provocările, alții cu familiarul. Opinia specialiștilor este  că trebuie 

îmbinate și că activitățile extracurriculare sunt cele mai bune modalități pentru a învăța să aprecieze 

situațiile noi și diferite, deci contribuie la adaptare în medii diverse. Alegând activități în afara zonei 

de confort a elevului, contribuim la extinderea orizontului personal și la  extinderea cunoștințelor.  

Se consideră că activitățile extracurriculare în exces sunt la fel  de dăunătoare precum 

absența acestora. Din această perspectivă, cadrul didactic poate realiza o consiliere a părinților în 

privința alegerilor pe care le vor face pentru copiii lor, întrucât, dacă o activitate este stresantă , nu 

este ceea ce  trebuie. Este important să se mențină un echilibru între activitățile școlare, activități 

extracurriculare și sănătate. Cele mai bune alegeri sunt cele care respectă interesele și curiozitatea 

lor naturală. 

În sinteză, activitățile extracurriculare pot fi distractive și aduc beneficiii pentru dezvoltarea 

completă a copiilor. Astfel: 

o Pot fi distractive și creative, aducând un plus de revigorare, în contrast cu presiunea academică; 
o În funcție de activitate, pot juca un rol important în dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor; 
o Reprezintă o oportunitate pentru copii de a interacționa social cu colegii și, de ce nu, pentru 

părinți de a cunoaște alți părinți. 

o Oferă cadrul propice ca părinții și copii să participe și să petreacă timp împreună; 
o Cine poate ști? E posibil ca un nou Mozart să fie descoperit. Au nevoie doar de oportunitate și 

încurajare blândă; 

o Oferă posibilitatea de a căpăta încredere să se expună în situații și medii diferite; 
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o Activitățile fizice dau startul pentr o viață sănătoasă și pentru obiceiuri solide; 
o Oferindu-le copiilor șansa de a fi implicați, le punem la dispoziție instrumente de a selecta 

hobbiuri și pasiuni care îi pot acompania pe parcursul întregii vieți. Acestea aduc un plus vieții de 

adult de mai târziu și pot constitui soluții de a evita obiceiuri nesănătoase; 

o Multe activități solicită activități de grup, oferă posibilitatea ca ei să lucreze împreună să își 

stabilească ținte comune și să se focuseze pe echipă și nu pe individual. Respectul pentru antrenori, 

profesori, leaderi și colegi se pot câștiga cu acest prilej.  

o Îi determină pe copii să învețe importanța priorității și planificării, deci un eficient management 

al timpului; 

o Reprezintă o sursă de destresare; 
Cercetările au examinat beneficiile participării la activități extracurriculare. S-a dovedit  că 

elevii  care sunt implicați au note mai mari, obțin rezultate mai mari la testele standardizate, au 

aspirații educaționale mai înalte, participă la activitățile școlare mai regulat. De asemenea, se 

constată că acești copii nu înregistrează abandon școlar, nu utilizează substanțe halucinogene, nu 

comit acte de delicvență și nu au un comportament inadecvat în școală.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Înv. CARMEN HUMINIC  

Şcoala “Tudor Arghezi” Năvodari 

 

             „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista  

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor...” 

                                                                      (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor voştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. 

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub 

atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor, aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea 

elevilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a 

comunităţii. Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi 

mişcare îmbracă forme multiple: serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, 

proiecte educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de 

afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât lumea actuală este 

stăpânită de televizor sau de calculator. Activitatea extracurriculară poate fi o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă dacă se asigură conţinuturi şi forme de desfăşurare care să producă 

atractivitate, plăcere, satisfacţie. Activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală, sau nu, au ca 

obiectiv două componente, aflate în raporturi complementare: una intelectuală, menită să antreneze 
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capacitatea de creaţie, dorinţa de realizare, de autoafirmare şi o componentă distractivă –de loisir-

destinată asigurării unei atmosfere destinse, precum şi captării interesului faţă de respectiva activitate. 

Activităţile extracurriculare stimulează spiritul de întrajutorare şi solidaritate de grup, de a 

acţiona şi de a rezolva probleme în mod responsabil, oferă condiţii dintre cele mai prielnice pentru 

formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Efortul intens pe care l-au depus a determinat obţinerea 

unor rezultate mai bune, un randament mai mare din partea tuturor, le-a activat memoria de durată. 

Datorită prezenţei motivaţiei intrinseci pentru studiu, utilizarea proceselor mentale de nivel superior 

(dezvoltarea gândirii abstracte) se dezvoltă gîndirea critică, edificarea unor relaţii interpersonale 

fundamentate pe colegialitate, solidaritate, grijă şi devotament, sprijin reciproc, aprecierea diversităţii, 

încurajarea. Raportul dintre competiţie şi cooperare a avut o  evoluţie pozitivă în urma obţinerii unor 

rezultate favorabile, în acord cu expectanţele fiecărui membru al grupului. 

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casa, de satul 

sau oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o 

puternică încărcătură emoţională care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai 

târziu, ale iubirii pentru păstrarea tradiţiilor poporului nostru, pentru sădirea în inimile generaţiilor 

care vin, a mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc, a dansului, a obiceiurilor, al 

sentimentului de dragoste de patrie. Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, 

reprezintă punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul, la 

consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie. Şi aceasta pentru că satul, oraşul, ţinutul natal 

constituie o părticică din ţară, iar istoria lor reprezintă o parte integrantă din istoria patriei. De aceea 

prin intermediul activităţilor care se organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal, precum şi cu 

ajutorul unor relicve istorice locale se creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi care pot 

fi valorificate temeinic din punct de vedere educativ.  

Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice. 

Sentimentul patriotic nu este înnăscut, ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor. Şcolii îi revine 

sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa lor sentimentul 

de dragoste faţă de patrie, acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice perioadelor de 

vârstă. Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele clase, cadrele 

didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii poporului împotriva 

cotropitorilor, frumuseţea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile patriei. Rezultatele pe care le obţin 

la aceste activităţi generează în sufletul elevilor sentimente complexe: de bucurie, de dragoste faţă de 

patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale istoriei noastre. Activitatea  extracurriculară are forme 

variate. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică, generează 

sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc 

trăiri emoţionale. În evoluţia lor, serbările se leagă  strâns  cu evoluţia  sentimentelor de mândrie 

naţională inspirate din momente importante ca: „1 Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „Ziua Eroilor”etc. 

Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea deprinderilor de conduită patriotică, 

concretizează sentimente patriotice pe care le generează evenimentele mari din viaţa poporului nostru. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se 

pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, 

ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 

organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în 

judeţul Constanţa şi la Acvariul din oraşul Constanţa. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei  pot 

reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 

scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 

evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 

şcoală.  
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Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 

valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturile şcolarilor. 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică 

străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes sudează colectivul, impulsionează în 

mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil 

trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a 

colectivului, să fie conştient că de participarea lui depinde reuşita serbării. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 

atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică şi dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 

Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură 

(parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 

plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 

de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 

spectatorilor. 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională care are mari valenţe educative. 

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 

sau altul, ci a tutror elevilor, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 

zilei de 8 Martie, a Zilei Europei, de Halloween sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor 

posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 

carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Halloween  sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. Participanţii au 

purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia elevilor. 

Elementul dominant  al carnavalului a fost dansul intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. 

Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în 

interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 

Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen  între clasele de  nivel 

primar. 

Concursurile şcolare se constituie într-un cadru eficace de stimulare a creativităţii şi 

capacităţilor intelectuale ale elevilor cu aptitudini şi achiziţii temeinice, reprezintă un context complex 

de evaluare a aptitudinilor şi achiziţiilor elevilor care plasează elevii participanţi în contexte de 

autoinformare şi formare. Se generează, astfel, eficienţa învăţării de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi 

comportamente, se accentuează caracterul formativ-educativ al educaţiei primare prin transferul de la 

cantitate la calitatea  informaţiei, în contexte variate. Elevii sunt puşi în situaţia să esenţializeze, să 

structureze, să restructureze, să asocieze idei, să aplice ceea ce au învăţat. 

Concursurile contribuie la dezvoltarea unor capacităţi intelectuale centrate pe informare şi 

formare intelectuală, pe creşterea interesului şi motivaţiei pentru autoinstruire, pe stimularea 

creativităţii, oferă prilejul dezinhibării, spontaneităţii, fanteziei, creativităţii, constituind un context 

psiho-social şi educaţional stimulativ, mobilizator şi un potenţial reglator al activităţii viitoare. 

Proiectate, organizate şi desfăşurate din perspectiva educării spiritului de fair play în rândurile 

elevilor şi cadrelor didactice, concursurile dezvoltă spiritul competiţional centrat pe valori socio-

educaţionale. Rezolvarea subiectelor probei teoretice cât şi a probei practice se va face prin 

conlucrarea directă între membrii fiecărei echipe. Împărţirea sarcinilor de lucru se realizează  în 
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cadrul echipelor, prezentarea rezolvării subiectului probei practice va fi publică şi va fi făcută de către 

un membru desemnat al fiecărei echipe. 

Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege 

propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează 

condiţiile de actualizare a sinelui. Imaginea de sine pozitivă a adus cu sine creşterea performanţelor 

şcolare. Elevii cu imagine de sine pozitivă şi-au estimat corect resursele, şi-au asumat responsabilităţi 

în conformitate cu cerinţele şi resursele proprii. Concursurile au crescut şansele de acces la 

competiţiile şcolare şi pentru elevii cu ritm psihointelectual mai lent. Prin diversificarea demersurilor 

de abordare diferenţiată a acestora, prin pozitivarea comunicării şi interacţiunilor învăţător- elev/elevi, 

organizarea la nivelul şcolii / al clasei a unor competiţii care să-i implice au fost deosebit de benefice. 

Aspectele relevante ale autocunoaşterii (imaginea de sine, stima de sine, aptitudinile şi abilităţile 

personale, motivaţia, emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare, autoeficacitatea percepută) au 

putut  să se dezvolte în condiţiile în care cunoştinţa despre sine  a elevului l-a ajutat să-şi regleze 

comportamentul în societate, modul în care îşi percepe propriile caracteristici cognitive, emoţionale 

sau sociale. 

O pondere deosebită a activităţilor extracurriculare si un remarcabil impact asupra colectivului 

de elevi şi de cadre didactice de la  Şcoala „Tudor Arghezi" din Năvodari o reprezintă „Zilele Şcolii". 

Planul acţiunii prevede activităţi care mai de care mai incitante: concurs de cultură generală, concurs 

de matematică, concurs de recitări, concurs literar, concurs de desene pe asfalt, concurs de desene, 

concurs de glume şi ghicitori, întreceri sportive, concurs de pictură, concurs de creaţie literară, 

concurs de interpretare, concurs Karaoke, fotbal, gimnastică, concurs de biciclete, concurs de limbi 

străine, jocuri distractive, concurs de anecdote. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 

activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans 

ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui 

copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii 

care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze 

încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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Din totdeauna, prin slujitorii ei de suflet, şcoala a constituit pilonul principal al diverselor 

manifestări şi evenimente petrecute în localităţile natale şi împrejurimi. Ca urmare şi noi, dascălii de 

astăzi, ne punem de nenumărate ori întrebări legate de menirea noastră în educarea elevilor, mai 

ales acum când învăţământul românesc, şi chiar societatea românească în sine, suferă multiple 

transformări. 

Activităţile extracurriculare valorifică pozitiv şi creator cunoştinţele dobândite de elevi în 

procesul instructiv-educativ, având menirea să sprijine, să completeze şi să desăvârşească actul 

instructiv-educativ. Ele au un larg caracter interdisciplinar, cuprind masa de copii a clasei şi oferă 

cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, de închegare a colectivului de elevi 

şi de studiere a unor aspecte ce ţin de personalitatea fiecăruia. La clasele I-IV, cel care va canaliza, 

chiar şi din umbră, propunerile elevilor pentru organizarea unor asemenea activităţi plăcute, care să 

contribuie la dezvoltarea culturală a elevilor, va fi desigur învăţătorul, ţinând cont de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor săi. 

Astfel, cu ocazia vizitelor (Muzeul de Artă Populară Constanţa, Complexul Muzeal de 

Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Atelierul de ciocolată ,,Silvian” Constanţa, Biblioteca Judeţeană I.N. 

Roman Constanţa), a drumeţiilor pentru cunoaşterea împrejurimilor localităţii Constanţa (Staţiunea 

Mamaia, Cetatea Histria, Cheile Dobrogei) şi a excursiilor făcute în cadrul taberelor şcolare 

organizate în zona de munte a ţării (Castelul Bran, Peştera Dâmbovicioara din Munţii Bucegi, 

Cetatea Râşnov, Biserica Neagră din Braşov), elevii au primit unele informaţii referitoare la 

istoricul şi importanţa oraşelor şi monumentelor pe care le-au vizitat, au putut observa formele de 

relief, cursurile unor râuri, respectând înainte de toate normele de comportare civilizată într-un loc 

public, în mijloacele de transport, precum şi cele de protejare a mediului înconjurător. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în comunitatea locală prezintă valoare 

educativă mai mare, vibraţia şi trăirile afective faţă de mediul local fiind determinate de imaginile 

concrete, de acţiunile în care elevul îşi pune forţele proprii în slujba colectivităţii lărgite. În acest 

sens se pot enumera activităţile de ajutor pentru Centrul de plasament ,,Micul Rotterdam” şi 

Scoala specială nr. 1 Constanţa cu bunuri materiale, cu ocazia Crăciunului şi a Paştelui şi de 

donaţie pentru un copil de la Şcoala nr. 2 Galaţi, precum şi activităţile destinate cunoaşterii vieţii 

unor personalităţi de seamă din diferite domenii (Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu), 

evenimente la care elevii şcolii noastre, au participat la sărbătorirea acestora, prezentând câte un 

program cultural-artistic cum ar fi: recitarea unor poezii, dramatizări, cântece patriotice în cadrul 

unităţii şcolare, a bibliotecii şcolare sau a celei judeţene, precum şi cu expoziţii de desene. 

Multe dintre obiceiurile şi tradiţiile româneşti oferă prilejul participării elevilor prin 

diferitele activităţi practice la sărbătorile naţionale, conştientizând importanţa păstrării tradiţiilor. În 

acest sens s-a considerat ca oportună demararea de proiecte de colaborare cu şcoli din judeţ, dar şi 

din ţară: 

*Proiectul educaţional ,,Serbările primăverii”, cu accent pe cunoaşterea tradiţiilor şi 

obiceiurilor prilejuite de diferite sărbători religioase şi laice, specifice anotimpului primăvara; 

* Proiectul educaţional ,,Datini,obiceiuri şi tradiţii din filonul credinţei populare”, 

având ca obiectiv: formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase, de 

cultură şi civilizaţie tradiţională românească; 

*Proiectul judeţean ,,Tradiţie şi continuitate”, de conservare şi valorificare a culturii 

dobrogene prin acţiuni extracurriculare în şcoală şi societate.  

Acestea au avut ca obiectiv comun preluarea şi transmiterea tradiţiilor, pentru ca şi 

generaţiile tinere să înţeleagă că, fără această zestre de gândire şi simţire, nu mai suntem noi. 
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Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 

valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 

priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 

clasei şi ale fiecărui copil în parte. Serbările şcolare au un caracter stimulativ atât pentru micii 

artişti, cât şi pentru părinţii lor, ele fiind şi un mijloc prin care se descoperă şi se cultivă talentele 

copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, găsind pentru fiecare un rol sau un loc într-o anumită 

formaţie (de dans popular, piese, montaje-literare, dramatizări). Organizate în preajma unor 

sărbători religioase sau a unor zile cu însemnătate naţională sau internaţională (Crăciunul, Ziua 

Naţională a României, Ziua de 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul de an şcolar), aceste activităţi trezesc în 

sufletul micilor artişti emoţii, bucurii de neuitat, mai ales când în sală răsună ropotul aplauzelor. 

Concursurile pe diferite teme şi întrecerile sportive oferă copiilor posibilitatea să 

demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze 

modele variate şi, nu în ultimul rând să exerseze pe viu cooperarea, colaborarea sau competiţia, 

calităţi atât de necesare muncii în colectiv. La nivelul ciclului primar, se pot aminti aici: olimpiada 

de educaţie civică, concursurile şi olimpiadele de matematică (Kangouru, Olimpicii Cunoaşterii, 

Micul matematician, Euclid, Arhimede, Lumina Math), concursurile de cultură generală 

(EuroJunior), cele de creaţie literară şi plastică pe diverse teme (frumuseţi naturale, menţinerea 

sănătăţii, imaginarea şcolii viitorului) şi concursurile de dans sportiv locale şi judeţene (,,Cupa 

Miraj”Constanţa, ,,Cupa Primăverii” Năvodari). Locurile fruntaşe pe care s-au clasat elevii şcolii 

(locul I, al II-lea, menţiuni) merită laude. Ca răsplată a strădaniei lor, aceşti copii au fost filmaţi şi 

difuzaţi la emisiunea ,,Bărcuţa cu poveşti”  la postul local de televiziune TV Neptun. 

Cercurile de elevi sunt şi ele forme ale muncii educative, prin care cadrul didactic crează 

mediul adecvat unui nou tip de relaţie elev-elev şi educator-elev, motivaţia exterioară a învăţării 

transformându-se în motivaţie interioară, iar creativitatea manifestându-se în diferite forme de 

exprimare a propriei personalităţi. Lucrând cu grupe mai mici de elevi, îi putem depista mai uşor pe 

cei „împătimiţi” ai ştiinţei respective, aceştia putând fi îndrumaţi apoi spre activităţile organizate la 

Clubul Elevilor Constanţa şi la Centrele de Excelenţă. 

Vizionările de spectacole (varietăţi, iluzionism, teatru de păpuşi, film pentru copii) într-

un cadru formal, respectiv cele desfăşurate în incinta Şcolii cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir”, a 

Teatrului pentru Copii şi Tineret, a Teatrului de Stat ,,Oleg Danovski” sau a Delfinariului din 

Constanţa, contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific al elevilor, având un 

aport substanţial la creşterea actului educaţional. 

Realizarea revistei clasei este de asemenea o activitate extraşcolară care stimulează 

creativitatea elevilor şi permite dascălului descoperirea preocupărilor speciale ale fiecărui elev, 

valorizarea hobby-urilor pe care cei mai mulţi le simt insuficient de apreciate în activitatea şcolară. 

Astfel, în toamna anului 2009, împreună cu elevii mei din clasa a IV-a am reuşit să realizăm revista 

clasei, activitate care i-a mobilizat pe elevi, le-a stimulat stima de sine şi i-a antrenat în a intra în 

competiţie unii cu alţii şi a se autodepăşi chiar, pentru ca lucrările lor să fie publicate. 

În concluzie, se poate afirma că activităţile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la 

orice vârstă, ele fiind cele care stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 

cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă orizontul cultural, 

spiritul practic, operaţional, îndemânarea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 

sale. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 

cooperare şi contribuie la formarea colectivului de elevi. 
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 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori – Descoperirea copilului) 

 

Consider că o persoană care vrea să se integreze cu adevărat într-o societate trebuie să fie în 

primul rând educată pentru a şti cum să se comporte cu ceilalţi, să nu se creadă superior,  chiar dacă 

ştie mai multe lucruri ca ceilalţi, ar trebui să ştie să-i asculte şi pe cei din jur şi să ţină cont de 

părerile lor. Valorile care nu trebuie să lipsească la nimeni sunt: încrederea, înţelepciunea, 

sinceritatea şi nu în ultimul rând bunul simţ şi respectul pentru el şi pentru ceilalţi. 

Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, deschiderea spre inovaţii 

solicită un model al personalităţii umane care ar fi capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI, 

care s-a anunţat ca un mileniu al schimbărilor continue. Educaţia devine imboldul progresului 

social, exigenţele timpului an de an suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, 

psihologice, politice, sociale, economice în scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure 

în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru 

dezvoltarea umană. [2, 10] 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 

dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – 

reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi – şi 

educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii 

cu caracter educativ. 

Rolul major al educaţiei se relevă şi în Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art.29: 

,,Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-

l pentru viaţa activă ca adult”. Astfel se impune şi nevoia de construire şi menţinere a unei şcoli 

moderne, democratice, activitatea căreia să se axeze pe valorificarea educaţiei în vederea 

progresului sociouman, o şcoală deschisă ce pledează pentru umanizarea şi informatizarea 

procesului de învăţământ, o şcoală care oferă subiectului educaţiei – elevului – condiţiile necesare 

privind valorificarea nevoilor, intereselor, aspiraţiilor sale individuale, favorizându-i devenirea, 

asigurându-i succesul. [6, 89] 

Axiologia este disciplina filosofică care are drept obiectiv studiul valorilor, în special al 

valorilor etice, religioase şi estetice: educaţia axiologică = educaţie pe/ prin/ pentru valori. Aria de 

uzanţă a termenului, aşa cum se întâmplă de regulă în domeniile care angajează un număr foarte 

mare de oameni sau chiar întreaga omenire, s-a extins în sfere mai concrete de activitate umană şi 

astăzi prin axiologie se mai înţelege, frecvent, noţiunea de valori clasificate sau clasificarea 

valorilor şi sistem de valori, inclusiv ale unei persoane, precum şi educaţie pe/ pentru valori. 

În mod curent se obişnuieşte să se afirme că valoarea este ceva (un lucru) util, necesar, de 

preţ sau o calitate a unui lucru, o calitate care corespunde necesităţilor, aşteptărilor, idealului uman, 

naţional, social etc. prin valorile fundamentale: adevărul, binele, frumosul, dreptatea, libertatea; 

valorile etern-umane: adevărul, binele, frumosul şi valorile sociale: dreptatea, libertatea. 

„Educaţia prin definiţie este o valoare, s-ar putea spune, valoarea umană supremă, căci 

datorită educaţiei omul devine om.”     (I.Kant) 

Valorile fundamentale ale omenirii reprezintă şi valorile fundamentale ale educaţiei şi 

învăţământului. Teleologia educaţiei în lumea contemporană se constituie plenar pe valorile 

http://www.roportal.ro/discutii/ftopic12902.html
http://www.eva.ro/psihologie/articol30.html
http://www.ele.ro/articol_226.html
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fundamentale ale humanitasului, atât ca valori preexistente educaţiei, cât şi ca valori produse/ create 

de educaţie. [idem, 143] 

„Prin însăşi natura sa, şcoala este principala instituţie care are ca prim scop formarea 

multilaterală a personalităţii elevului.” În şcoală se realizează în corelaţie, atât instrucţia, cât şi 

educaţia, care fără a putea fi separate duc la formarea culturii. Cultura poate fi astfel definită ca 

totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în procesul practicii social-istorice, 

precum şi a instituţiilor necesare pentru crearea şi comunicarea acestor valori. Astfel definită, 

noţiunea de cultură este extrem de vastă şi nu va putea fi niciodată  însuşită în totalitate de un om pe 

parcursul vieţii sale. 

Procesul se va organiza de către diverse instituţii/ organizaţii şi în diverse modalităţi: 

activităţi extracurriculare din cadrul învăţământului formal, Centre de Creaţie, Şcoli Sportive, Şcoli 

de Muzică şi Artă, Centre de recreere, Tabere de odihnă, Centre de Resurse pentru Copii şi Tineri, 

Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor, Cluburi de dezbateri, Centre Media etc. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul 

influenţelor educative. [5, 21] Astfel, în calitate de profesoară de limba şi literatura română, cît şi 

dirigintă de clasă îmi antrenez, mereu, elevii în activităţi extracurs, evenimente şi serbări şcolare, 

comunitare, excursii, acţiuni de voluntariat menite să contribuie la formarea unor competenţe 

sociale şi civice, orientând elevii spre un proces propriu de dezvoltare culturală pentru succes. 

Activitatea pe care o desfăşor mi-a permis să-mi formez un sistem de activităţi extraşcolare, pe care 

le perfecţionez în permanenţă, tendinţa de dezvoltare a acestui sistem, fiind orientarea spre 

satisfacerea intereselor şi opţiunilor individuale ale elevilor. În activitatea mea mă axez pe 

doleanţele elevilor, dorindu-mi să creez, pe cât e posibil, o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi 

valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. A 

devenit deja o tradiţie desfăşurarea unei serii de activităţi la clasă: picnic tematic de 1 septembrie 

după careul solemn (copii şi părinţi), omagierea Zilei Profesorului, activitate de voluntariat şi de 

caritate de Ziua oamenilor în etate (vizite cu un program artistic şi cadouri la un azil de bătrâni), 

serbarea Hramului clasei (14 octombrie a fiecărui an), Toamna de aur (în incinta liceului cu 

sprijinul părinţilor), Halloween, Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving day – prin scrisori de 

mulţumire), activitatea Ultima lună de toamnă (medalion literar-artistic – lirica diverşilor scriitori), 

ziua Sf. Andrei (prin diverse ritualuri şi tradiţii zonale), ziua Sf. Nicolae (activitatea: Hidden friend 

– prietenul ascuns), activităţi de serbare a Revelionului, ziua Sf. Vasile (prin colinde şi urături din 

clasă în clasă în acea zi), Eminesciana, la sfîrşit de ianuarie, în liceu, se desfăşoară Săptămâna 

Limbii Române (în clasa a V-a mă prezint cu concursul Minerva; în clasa a VI-a: Clipa Siderală; în 

clasa a VII-a Miss Litera; în clasa a VIII-a: Brain Ring; în clasa a IX-a: Salonul de Carte – 

prezentarea prin înscenare, carte de vizită a autorului şi publicitate a unei opere la alegere; în clasele 

de liceu se desfăşoară TVC-uri, Mese Rotunde, Vrei să devii milionar, etc.), In Memoriam – Grigore 

Vieru, de Ziua Îndrăgostiţilor (Valentine’s box – cutia felicitărilor de dragoste), Dragobetele 

(excursie după flori în pădure cu desfăşurarea vechilor obiceiuri), Mărţişor, Crengiana, Lunar 

Ecologic (prin amenajarea unui spaţiu verde), Ziua Europei (concursul republican Europa la noi 

acasă), O altă Ţară un alt Grai (excursie la sfîrşit de an în locurile pitoreşti ale unei ţări). 

Sistemul activităţilor extraşcolare pe care le proiectez pentru un an de studii, adeseori se 

modifică pe parcurs, dat fiind faptul că astfel de activităţi se caracterizează printr-un mare 

dinamism, fiindcă nu se poate de prevăzut întotdeauna care vor fi ideile frumoase care apar pe 

parcurs şi ar putea fi extinse într-o serbare, într-un recital, într-o acţiune de masă rotundă. Aceste 

acţiuni au un impact puternic asupra formării elevilor. Am stimulat şi am susţinut curiozitatea, 

interesul şi entuziasmul elevilor în cadrul proiectelor de cercetare, satisfacţia generată de 

frumoasele manifestări organizate.  

Participarea la concursul comunitar republican Europa la noi acasă 2011 (Anexa 1) a fost o 

experienţă bogată prin care am consolidat relaţia cu comunitatea. Proiectul a impus necesitatea 

cooperării cu organizaţiile obşteşti, autorităţile publice locale pentru asigurarea calităţii serviciilor 

de educaţie. 
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O personalitate armonioasă are nevoie de un mediu favorabil în care să crească fericit, să 

edifice împreună cu semenii săi o societate modernă şi prosperă. Şcoala de astăzi este ziua de mâine 

a ţării noastre şi efortul nostru de astăzi este fundamentul realizărilor viitoare. [1] 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 

dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a ales sau 

activităţi organizate de către cadrele didactice la care acesta poate lua parte. Câteva activităţi 

extracurriculare sunt prezentate în continuare: [4, 76-154] 

 Serbările şi festivităţile marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din 

punct de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  

precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate, le 

oferă elevilor răsplata primită după muncă şi, de asemenea, au un rol de motivare, mai puţin 

seminificativ. 

 Concursurile şcolare sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru 

diferite arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a 

elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilităţi pe care aceştia le au – cea mai bună sursă de 

motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi prin urmare să scoată rezultate mai bune 

la şcoală. 

 Excursiile şi drumeţiile stimulează elevii să îşi dezvolte o parte independentă a 

personalităţii în timp ce se confruntă cu realitatea într-un mod investigativ. Aceştia dobândesc 

cunoştinţe din diferite domenii, cum ar fi geografie, sociologie, istorie, îşi formează reprezentări 

despre structurile şi reprezentările condiţiilor de viaţă a persoanelor, animalelor şi plantelor, dar cel 

mai important învaţă să facă faţă diferitelor situaţii neprevăzute într-un mod aproape independent. 

Integrarea în colectivul respectiv este vitală pentru o experienţă plăcută, tocmai din acest motiv, 

aceste drumeţii se fac cu clasele, cu un grup de elevi care ia parte la activităţile extraşcolare etc. 

Alte activităţi pot fi alese de către elevi, luând parte în timpul lor liber. De obicei acestea 

sunt alese ca un hobby personal, sau chiar cu scopul de a-şi aprofunda cunoştinţele într-un domeniu 

anume (clasa noastră serbează Zilele de naştere a elevilor la Patinoar, Sala de role, Bowling, 

Bumper Car, Pizza, premiere de filme şi desene animate, distracţii la Mall, expoziţii canine (avem 

elevi care au câini de casă cu care paricipă la aceste expoziţii la care suntem invitaţi), acelaşi lucru 

la expoziţie de bijuterii (bijuterii din lut polimeric, biser (mărgeluţe), bijuterii brodate etc.). 

 Specatolele introduc elevii în lumea artei, dezvoltându-le partea creativă. Aceste activităţi 

vor pune elevul în rol de spectator şi vor însemna pentru el o inepuizabilă sursă de impresii 

puternice. Stimulează afectivitatea elevului şi, poate cel mai important, pot deschide apetitul pentru 

artă (cărţi, teatru, muzică etc). 

Acestea sunt activităţi desfăşurate în orice instituţie, în afara orelor de clasă (dirigenţie) şi 

cele desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea 

atentă a învăţătorului. 

Desigur, şcoala are rolul de a pune bazele formării culturii la elevi, dar procesul este menit a 

continua toată viaţa. Aşa dar, ca profesor de limba şi literatura română contribui şi eu la procesul de 

dezvoltare culturală al elevilor, cum altfel, dacă nu prin lectură?! 

Orice operă literară valoroasă contribuie la cunoaşterea mai adâncă a vieţii. Opera literară 

dezvăluie şi ea aspecte ale realităţii. Ca şi ştiinţa, ea contribuie la cunoaşterea adevărului. Dar 

metodele ei sunt altele. Ea pleacă de la cazuri singulare, de la personaje şi acţiuni individuale 

prezentându-le în ceea ce e tipic în caracterul lor. Prin arta evocării lor, prin complexitatea stărilor 

sufleteşti trăite de personajele povestirii, prin amploarea acţiunii, prin puterea conflictului, prin 

bogăţia de idei ce determină întreaga logică a întâmplării, scriitorul ne dezvăluie în mod veridic un 

colţ de realitate. El se adresează în primul rând emoţiei cititorului, îl câstigă prin frumuseţea 

imaginilor, prin căldura sentimentelor, prin justeţea ideilor ce animă, şi lupta eroilor povestirii. [7, 

45-51] 

Cu cât opera literară este mai valoroasă, cu atât rolul ei educativ este mai puternic.  Dar rolul 

educativ al operei literare nu este specific numai literaturii pentru copii. Orice carte bine scrisă  care 

evocă cu putere realitatea are o influenţă educativă asupra cititorului. Acesta e şi rolul operei literare 
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de a contribui la educarea şi transformarea omului, îndrumându-l către cele mai înalte valori şi 

idealuri morale. 

Opera literară nu poate avea valoare artistică decât în măsura în care dezvăluie veridic 

realitatea, în măsura în care reuşeşte să emoţioneze şi să convingă pe cititori de adevărul ideilor pe 

care le apără. În aceasta constă şi rolul ei educativ. Dezvăluindu-ne un crâmpei de viaţă, facându-ne 

să îl trăim, pune la contribuţie cele mai înalte sentimente, lărgeşte orizontul nostru de viaţă. Ea dă 

cititorului posibilitatea de a se înţelege pe sine însuşi, şi de a-i înţelege pe ceilalţi. Îi descoperă că 

există bucurie şi nu numai a lui, că există tristeţe pe care o resimt alţii, că există frământare şi vise, 

năzuinţe ale tuturor. 

„Opera literară acţionează în primul rând asupra inimii cititorului. Acesta, gândind asupra 

cărţii sub înrâurirea puternicelor emoţii trăite, ajunge la concluzii privind propria lui viaţă, propriile 

acţiuni. De la emoţie la gândire, de la gândire la acţiuni voluntare, iată procesul sufletesc pe care îl 

determină opera literară. Impresiile emotive puternice rămân adânc întipărite în memorie. Ele 

generează pentru multă vreme gânduri şi fapte care contribuie la formarea caracterului cititorului.” 

[1] 

Important este ca din fiecare carte să se înveţe ceva. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Acest 

lucru nu se poate obţine decât printr-o lectură atentă, prin deosebirea esenţialului de neesenţial, prin 

notarea anumitor idei şi impresii, prin pătrunderea adevăratului sens al cuvintelor, prin extragerea 

de expresii şi cuvinte mai puţin uzuale. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către elevi, cât şi de factorii educaţionali 

pentru că: 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul instructiv-educativ; 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor; 

 organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al şcolarilor; 

 formele de organizare au un caracter creativ şi recreativ; 

 elevii îşi manifestă spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru 

activitatea susţinută; 

 are un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi de mult umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a elevilor;  

Din cele prezentate mai sus, ca activitate extracurriculară – excursia – este cea mai îndrăgită 

de elevii mei. Ea permite o abordare interdisciplinară, făcând apel la mai multe discipline: limba 

română, geografie, istorie, educaţie ecologică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 

religioasă. 

Exemplific aspectele privitoare la proiectarea şi organizarea unei excursii: 

Tema activităţii – Valori culturale (dependent de localitatea aleasă); 

Tipul activităţii – Practic-aplicativ; 

Metode şi procedee – conversaţia, observarea, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, jocul didactic, gândirea critică etc. 

Materialul didactic – fişe de observaţie corespunzătoare sarcinilor de lucru pe arii 

curriculare, materiale adunate pe traseu, pliante, ghiduri ale obiectivelor vizitate, cărţi, ilustrate etc. 

Tipul de învăţare – operaţional-creativă. [3, 104] 

Înainte şi în timpul oricărei deplasări li se reaminteşte elevilor traseul, obiectivele care vor fi 

vizitate, normele de conduită ce trebuie respectate. Li se oferă sfaturi, privind îmbrăcămintea, hrana, 

igiena necesare pentru ziua/ zilele de excursie. Se anunţă ora exactă a plecării, punctualitatea, fiind 

absolut obligatorie pentru toţi. În cele mai dese cazuri suntem însoţiţi de către unii părinţi. 

Important! Nicioadată nu lipsesc medicii clasei. Ei sunt responsabili (într-o măsură mai 

mică decât profesorul) de sănătatea şi securitatea vieţii. Ei întocmesc şi distribuie, încă din perioada 

pregătitoare excursiei, a unei liste cu cele necesare din punct de vedere medical, supraveghează 
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respectarea regulilor de igienă pe tot parcursul călătoriei şi în orice loc, sunt mai grijulii faţă de 

elevii sensibili la deplasarea cu transportul, poartă cu ei trusa medicală întru acordarea primului 

ajutor medical (au o pregătire avansată în această privinţă, fiindcă exersează împreună cu medicul 

liceului la orele de sănătate). 

Rezultatele excursiei sunt sintetizate prin realizarea unui portofoliu tematic: esee, fotocolaje, 

un album al excursiei. (Anexa 2) 

Realizarea obiectivelor urmărite în activităţile extracurriculare depinde de talentul 

învăţătorului, de dragostea sa pentru elevi, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în 

valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Proiectarea acţiunilor didactice de formare axiologică a elevilor va lua în consderaţie 

clasificările sus-numite ale valorilor. Subiectul valorizant principal al acţiunilor educaţionale în 

şcoală rămâne a fi totuşi personalitatea învăţătorului.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Prof. înv. primar CAMELIA  OLTEANU 

Liceul ,,I. C. Brătianu”, Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi dezvoltarea culturală a elevilor. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber     

într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile 

care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 

personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  

acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din 

timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea 

creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, 

măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. 

Am încercat de la începutul acestui an şcolar să ofer 

elevilor mei activităţi extracurriculare atractive, stimulative şi 
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educative în acelaşi timp. Semestrul I al anului şcolar 2011-2012 a fost unul scurt, dar intens. Elevii 

clasei a IV-a A, îndrumaţi de prof. înv. primar Camelia Olteanu, au muncit susţinut, astfel încât nu a 

trecut o lună fără să organizeze şi să desfăşoare cel puţin o activitate extracurriculară. 

Prima activitate s-a desfăşurat în luna octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a educatorilor, 

alături de colegii din clasa a IV-a B. A constat în organizarea concursului „Desene pe asfalt de Ziua 

Educaţiei”. Elevii au lucrat entuziasmaţi, fiind recompensaţi la final cu câte o diplomă de 

participare. Concursul a fost precedat de prezentarea câtorva informaţii despre semnificaţia acestei 

zile. Toţi elevii au aflat că în 1994, în data de 5 octombrie, UNESCO a inaugurat prima Zi 

Mondială a Educatorilor pentru a comemora semnarea, în anul 1966, a Recomandării făcute de 

UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind 

condiţiile de muncă ale personalului didactic. În acest 

an, Ziua Mondială a Educatorilor va pune accentul pe 

necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în 

domeniul învăţământului, având în vedere deficitul de 

personal didactic calificat la nivel mondial. Aşadar, în 

întreaga lume, această zi, sărbătorită  în peste 200 de ţări, 

este consacrată  personalului didactic, celor care fac 

educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei 

fiind World Teachers’ Day în engleză sau Journée 

Mondiale des Enseignants, în franceză. 

 A urmat, tot în octombrie, câteva zile mai târziu, pe 

10, participarea la activitatea de lansare a Proiectului de 

parteneriat educaţional „Împreună în lumea cărţii şi a 

calculatorului”. Parteneri în acest proiect sunt: Primăria 

N. Bălcescu, Liceul „I.C.Brătianu”- N. Bălcescu şi 

Biblioteca Comunală N. Bălcescu. 

 Evenimentul a fost unul de seamă, cu invitaţi pe 

măsură, printre care şi responsabilul Biblionet în cadrul 

Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa şi părinţi ai 

elevilor. 

 Proiectul îşi propune stimularea interesului 

pentru lectură, atragerea unui număr cât mai mare de 

cititori, inclusiv adulţi, conform proverbului Omul cât 

trăieşte, învăţătură de-ajuns nu dobândeşte. 

 Cu această ocazie elevii au aflat despre includerea Bibliotecii Comunale N. Bălcescu în  

Programul Naţional BIBLIONET, parte a Programului Mondial Global Libraries al Fundaţiei 

Bill&Melinda Gates, de dotare a bibliotecilor publice cu centre de Internet pentru public.  

 Au participat la eveniment şi elevii clasei a IV-a A, care au prezentat un scurt montaj de 

versuri şi citate închinate cărţii. Eforturile lor de a învăţa poeziile a fost răsplătit prin oferirea de 

cărţi de către domnul de la Biblioteca Judeţeană celor mai buni recitatori. Pe lângă recitări, elevii au 

realizat şi o expoziţie de lucrări artistico-plastice cu tema „Cartea mai aproape de noi”. S-a muncit 

cu sârg, elevii au exprimat prin culoare cum văd ei o bibliotecă sau ce înseamnă cartea pentru ei. 

 Scopul meu a fost ca, prin această vizită la bibliotecă, toţi elevii să afle despre accesul la 

internet în bibliotecă. Le-am precizat că pot căuta mai rapid 

informaţiile necesare pentru rezolvarea unor sarcini şcolare, 

navigând pe internet, în special cei care nu au acasă calculator. 

A fost o încercare de „a îmbina utilul cu plăcutul”, de a-i 

determina pe aceşti copii să citească o carte adecvată, fie ea şi 

direct pe internet. 

 Din punctul meu de vedere, cea mai interesantă şi inedită 

activitate din semestrul I a fost cea organizată în luna noiembrie. 

A fost într-o zi de luni, 28 noiembrie 2011, în cadrul 
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parteneriatului pe care şcoala noastră l-a încheiat cu SOCIETATEA DE HAIKU, CONSTANŢA. 

Obiectivele majore ale acestui parteneriat sunt:  

 promovarea imaginii Japoniei în România;   

 implementarea în cultura şi sistemul educaţional românesc a elementelor de cultură, 

civilizaţie şi artă japoneză, alături de cele româneşti.  
 

 Au participat 18 elevi ai clasei a IV-a A, 24 preşcolari, 

părinţi ai copiilor şi două invitate din partea Societăţii de Haiku, 

d-na prof. Aurica Văceanu şi d-na prof. Olga Duţu. 

 Activitatea s-a numit Origami – La revedere, toamnă 

dragă! şi în cadrul ei toţi cei prezenţi au aflat informaţii despre 

tehnica origami şi despre crizantemă ca simbol al Japoniei. Ele 

au fost prezentate de o elevă îmbrăcată în costum tradiţional 

japonez. Elevii au lucrat cu interes câte o crizantemă origami 

(ajutaţi uneori şi de părinţi), la sfârşitul orei ei alcătuind o 

grădină cu respectivele 

crizanteme, luându-şi 

astfel la revedere de la anotimpul toamna. 

 La finalul activităţii preşcolarii au prezentat un 

spectaculos program artistic, cu versuri, cântece şi multe 

dansuri. 

Elevii şi preşcolarii au muncit intens şi înainte de 

activitate pentru realizarea unei  expoziţii cu lucrările lor 

origami şi haiga.  

 Câteva crizanteme şi fotografii de la activitate au 

fost expuse şi la panou, pe holul şcolii. Am publicat şi un 

articol în ziarul şcolii. Am fost foarte mândri de 

rezultatele muncii noastre, activitatea noastră a fost unică până acum la noi în şcoală. A plăcut 

tuturor celor prezenţi şi a lăsat în suflete o sămânţă de fericire din care a înflorit o crizantemă 

superbă. 

Decembrie... luna în care  debutează sărbătorile de iarnă. În ajun de Sfântul Nicolae s-a 

desfăşurat prima activitate în cadrul proiectului educaţional 

„În curând voi fi şcolar”. Parteneri în acest proiect sunt 

Liceul „I.C.Brătianu” şi Grădiniţa cu program normal 

„Carusel” din N. Bălcescu. Nu suntem la prima activitate de 

acest gen, copiii se cunoşteau deja, astfel încât „cei mari” i-

au aşteptat nerăbdători  pe „cei mici”.  

Obiectivele propuse spre a fi atinse cu prilejul 

respectivei activităţi au fost: 

 Familiarizarea preşcolarilor cu activitatea într-o sală 
de clasă. 

 Stimularea interesului de a realiza o activitate în 

cooperare cu şcolarii. 

 Dobândirea de cunoştinţe şi competenţe necesare 
desfăşurării unei bune activităţi. 

 Popularizarea în rândul părinţilor a ofertei şcolii. 
      D-na prof. înv. primar le-a vorbit copiilor despre 

Sfântul Nicolae cu ajutorul unui material PowerPoint, 

încercând să valorifice cunoştinţele pe care ei le aveau deja. 

Apoi, d-na educator le-a distribuit materialele pregătite de ea, 

le-a explicat ce au de făcut, iar copiii au lucrat cu foarte mare 

interes, cei mai mulţi în perechi, un elev cu un preşcolar, 
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ajutaţi uneori şi de părinţi. 

      A fost un moment foarte plăcut, copiii cooperând foarte eficient în realizarea ghetuţelor. Ele 

au fost luate de preşcolari şi au fost afişate la panou în grădiniţă. Elevii de clasa a IV-a A, cu 

ajutorul d-nei învăţătoare au realizat un panou demonstrativ pe holul şcolii, cu fotografii, informaţii 

despre activitate şi ornamente de sărbători. 

 Şi serbarea de Crăciun a fost organizată inedit în acest an. Părinţii au avut ocazia să se 

implice mai mult în viaţa şcolară a copiilor. 

Până la ora de începere a serbării elevii au ieşit pe rând la tablă şi a desenat fiecare câte un 

simbol de Crăciun, decorând astfel tabla. Apoi au sosit invitaţii (părinţi şi alte rude ale elevilor). Am 

ţinut un cuvânt introductiv prin care am mulţumit invitaţilor  pentru faptul că au reuşit să onoreze 

invitaţia, am evidenţiat importanţa semnificaţiei acestei sărbători.  

 A urmat desfăşurarea serbării propriu-zise. Părinţii au 

recunoscut că a fost o provocare, fiindu-le destul de greu să 

hotărască ce moment vor prezenta. Programul a fost variat: poezii, 

colinde, compuneri în care au prezentat cum petrec Crăciunul în 

familia lor, prăjituri etc. Am considerat că aceasta este o cale de a 

atrage părinţii spre şcoală şi de a-i 

face să înţeleagă măcar o parte din 

munca dusă de cei chemaţi să le 

educe copilul şi, împreună, 

construiesc un mediu minunat de 

învăţare pentru micuţi. 

La final s-au făcut urările de rigoare de ambele părţi. Poate 

cel mai aşteptat moment pentru copii a fost sosirea lui Moş Crăciun, 

pe neaşteptate, moment ce a încheiat activitatea într-o atmosferă de 

mare veselie. 

 La scurt timp după serbare am ornat un brăduţ din polistiren 

cu fotografii ale copiilor din timpul serbării. 

 Consider că activităţile prezentate au avut un rol semnificativ 

în dezvoltarea culturală a elevilor mei. Fiecare activitate a atins un subiect, a adus în atenţia lor o 

situaţie, o informaţie nouă, a produs o schimbare în bine, semnificativă.  

Elevii au devenit mai siguri pe forţele lor (mai ales după folosirea tehnicii origami, care la 

început i-a speriat, nu credeau că vor reuşi... „Doamna, eu nu pot, mie nu-mi iese!”), mai 

concentraţi, mai curioşi să afle câte ceva în plus, dornici de a lucra împreună cu colegii de la alte 

clase sau de la grădiniţă. 

Pe lângă faptul că şi-au completat cunoştinţele (au aflat ce înseamnă haiku şi haiga, au 

aplicat noile informaţii) - dezvoltându-şi astfel cultura generală - au devenit mai activi în timpul 

orei, mai rapizi în realizarea sarcinilor, nerăbdători să mai facem şi „altceva”, pe lângă orele 

obişnuite de curs. 

Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 

reuşind astfel să stimuleze curiozitatea elevilor, să le lărgească orizontul.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ A COPILULUI 
 

Profesor LUMINIŢA TRANDAFIR 

Grup Şcolar „Carmen Sylva” Eforie Sud 

Educatoare VIRGINIA BALTAG 

 Grădiniţa cu Orar Normal Eforie Sud 

 

Scopurile educaţiei sunt centrate pe accelerarea unor capacităţi ce conturează personalitatea, 

în raport cu specificul vârstei cronologice şi individuale, urmărind deschiderea orizontului cultural 

şi dezvoltarea creativităţii. 

Din perspectiva consolidării viitoarei personalităţi dinamice, creatoare, active aşa cum este 

prefigurată în finalităţile educaţiei, grădiniţa şi şcoala împreună cu familia şi societatea civilă îşi 

concentrează eforturile pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, cu valenţe preponderent 

formative, eficient şi centrat pe trebuinţele copiilor. 

Curriculumul desemnează pregătirea meticuloasă a unei acţiuni educative, a unui întreg 

program educativ, cu interrelaţiile dintre obiectivele şi modalităţile de realizare şi de evaluare.  

Educaţia prin activitatea extracurriculară este partea componentă a sistemului educaţional 

naţional şi îmbină obiectivele generale ale acestuia cu date proprii, impuse de specificul său. 

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin sistemul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţei educaţiei. Idealul educaţional trebuie să conţină ambele dimensiuni – 

curriculară şi extracurriculară – în unitatea lor (autonomie, pe de o parte, cooperare, pe de altă 

parte). 

Pregătirea copilului preşcolar pentru activitatea şcolară constituie un scop fundamental al 

procesului instructiv educativ din grădiniţă şi totodată, criteriul esenţial al eficienţei învăţământului 

preşcolar în ansamblu. În acest sens, stabilind obiectivele finale ale educaţiei preşcolare şi cele 

specifice, pe domenii şi pe grupe de vârstă, programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa 

de copii prevede ca educaţia preşcolară să fie, în esenţa sa, o pregătire pentru viaţă şi o construcţie a 

bazelor personalităţii ulterioare potrivit idealurilor societăţii şi pe această bază să se asigure  

pregătirea corespunzătoare a preşcolarilor pentru o mai bună integrare în şcoală. 

Toate categoriile de activităţi prevăzute pentru grădiniţă, cu deosebire cele întemeiate pe o 

concepţie profund inovatoare, modernă, precum activităţile cu conţinut matematic, dezvoltarea 

vorbirii, educaţie moral-civică, urmăresc în mod explicit formarea cu prioritate a unor componente 

de natură să faciliteze adaptarea  şcolară şi să sporească eficienţa învăţării, însuşirea de către copii a 

unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi cu o largă deschidere pentru orizontul cunoaşterii în etapa 

următoare, cu mari resurse în ceea ce priveşte înţelegerea noţiunilor ce se vor preciza şi adânci în 

şcoală. 

Educaţia extracurriculară  fost neglijată atât de teoria, cât şi de practica pedagogică. În 

ultimul timp, se explică din ce în ce mai ferm cerinţa repunerii în drepturi a educaţiei extraşcolare. 

La Forumul Mondial al tineretului care a avut loc în Portugalia, s-a cerut Consiliului Europei, 

Uniunii Europene şi guvernelor naţionale să-şi sporească alocaţiile de resurse financiare pentru 

educaţia extracurriculară.  

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 

dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală care este 

influenţa educativă incidentală a mediului social în care trăieşte copilul şi pe care acesta o absoarbe 

din situaţiile vieţii sociale de zi cu zi, cel mai adesea fără a fi conştient de ea şi educaţia non-

formală care se desfăşoară în afara planului de învăţământ şi programelor şcolare, în afara oricărei 

obligativităţi, respectându-se dorinţele copiilor şi opţiunile părinţilor. 

Spre deosebire de educaţia informală, educaţia non-formală nu rămâne la voia întâmplării, ci 

are un caracter organizat, implicând o anumită proiectare, urmărind obiective educaţionale bine 

determinate (de integrare a cunoştinţelor), prezentând o sferă tentantă. 
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Educaţia non-formală se realizează atât sub egida unităţilor sistemului de învăţământ, caz în 

care mai este numită educaţie extradidactică sau extraşcolară, cât şi în cadrul unor organizaţii cu 

caracter educativ ale căror obiective educaţionale sunt în cunoştinţă cu cele ale şcolii. Organizaţiile 

cu caracter educativ se adresează mai ales copiilor şcolari şi tinerilor.  

În ceea ce priveşte funcţiile activităţilor extracurriculare, se disting funcţia social-integrativă 

şi cea formativă.  

Funcţia social-integrativă presupune faptul că, în cadrul activităţilor, se simte într-o măsură 

mai mare trăirea relaţiilor vieţii de grup, a bucuriei de a fi împreună, contactele directe cu oamenii 

creând premisele unei integrări mai rapide în comunitate.  

Funcţia formativă presupune manifestarea în special în plan cognitiv, având însă şi efecte 

educative imediate şi în timp. Spre exemplu, întâlnirea cu natura aduce nu numai cunoaşterea ei 

intuitivă, ci şi înţelegerea ei autentică şi dorinţa de a o proteja. Întâlnirea cu arta sporeşte 

posibilitatea faţă de frumos. Relaţiile interdisciplinare se intensifică. Activităţile din cercuri conduc 

spre o învăţare din experienţă şi, prin experienţa practică, stimulează şi dezvoltă deprinderile 

practice, contribuind la formarea morală şi spirituală a copiilor de la o vârstă fragedă. 

Activităţile extracurriculare au un caracter recreativ şi o valoare instructiv-educativă şi 

integrativă. Manifestările nu au caracter permanent, ci ocazional, constituind un moment de 

referinţă din viaţa copiilor participanţi.  

Cele mai frecvente şi mai uşor de realizat activităţi extracurriculare sunt: 

 Vizionarea unor spectacole de teatru şi film. Aceste vizionări trebuie pregătite, 
familiarizând copiii cu conţinutul spectacolului, cu personajele cu care se vor întâlni, de asemenea 

vor fi îndrumaţi cum să se comporte în sala de spectacol. După vizionare trebuie să se poarte o 

discuţie prin care să se scoată în evidenţă calităţile personajelor, valoarea artistică a spectacolului 

(decor, costume, joc de scenă). 

 Vizitarea străzilor, a cartierului, a parcurilor din oraş, a muzeelor a monumentelor istorice, 
vor lăsa amintiri cu o bogată vaoloare educativă.  

 Vizitarea unor instituţii (poştă, gară, primărie, bancă) vor trezi în sufletul copiilor interesul 
pentru viitoarea carieră profesională. 

 Implicarea copiilor în amenajarea spaţiului verde (din curtea grădiniţei sau şcolii) sau 
sprijinirea copiilor nevoiaşi (donaţii pentru colectivităţile de copii aflate în dificultate materială) 

sunt activităţi extracurriculare care au o remarcabilă eficienţă formativă. 

 Serbările reprezintă una dintre cele mai frumoase tradiţii ale învăţământului românesc. În 
cadrul grădiniţei, sunt suficiente 2-3 serbări anual, cu condiţia ca acestea să fie bine pregătite. În 

cadrul acestor serbări, intervenţiile educatorului sau ale adultului nu îşi găsesc locul, deoarece 

trebuie să îi lăsăm pe copii să fie actorii principali, să trăiască emoţiile afirmării lor şi bucuria de a 

participa la o acţiune care reuneşte colectivul grupei/ clasei. 

 Carnavalul este o explozie de bucurie a copiilor – măştile şi costumele atrag amuzamentul 

tuturor, dansul, cântecul şi jocul fiind cele mai frecvente forme de manifestare în acest gen de 

activitate. 

 Concursurile sportive însumează toate acţiunile cu caracter sportiv din timpul anului. În 

organizarea şi desfăşurarea lor pot fi implicaţi părinţi, sportivi de performanţă, reprezentanţi ai 

comunităţii locale, sponsori. Aceste activităţi sportive îi stimulează pe copii în a practica exerciţiile 

fizice pentru dezvoltarea armonioasă a organismului pentru a avea o ţinută corectă, pentru formarea 

trăsăturilor morale, comportamentale. 

 Excursia, ca formă de activitate extracurriculară, serveşte copiilor la acumularea unui fond 
de imagini senzoriale şi de reprezentări care vor sta la baza însuşirii de noi cunoştinţe. Caracterul 

atractiv şi educativ al excursiei sporeşte dacă aceasta se îmbină cu jocul, cântecul, concursul, 

glumele. 

Valenţele educative ale excursiei se manifestă chiar şi după ce ea a luat sfârşit, efectele ei 

prelungindu-se în mod util, în timp, prin fotografiile efectuate, prin înregistrările sau materialele 

culese. 
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Deseori activităţile extracurriculare au un caracter ludic. Relaţiile sociale ale copiilor sunt în 

mare măsură generate de jocurile lor. Ţinând cont de acest aspect, am putea organiza în cadrul 

activităţilor extracurriculare o serie de jocuri cu valoare educativă certă. În acest sens, dascălul 

trebuie să aleagă jocurile potrivite nivelului de vârstă a copiilor. 

Toate caracteristicile prezentate în toate formele de activităţi menţionate conduc spre 

următoarele concluzii: dacă în activitatea instructiv-educativă desfăşurată în baza programei 

(pre)şcolare folosim adesea aşa-zisele metode de simulare (simboluri, trăiri imaginare), cadrul 

extracurricular permite însă un contact mai activ şi mai intuitiv cu viaţa, cu realitatea, cu minunile 

naturii, copilul trăieşte efectiv viaţa de grup, constată consecinţele practice ale nerespectării 

regulilor ei. Accelerarea evoluţiei societăţii are repercusiuni majore asupra copiilor, tinerilor, iar 

educaţia formală, de tip şcolar, trebuie completată prin educaţia non-formală, posibilităţile celei din 

urmă fiind departe de a fi epuizate. 

Prin activităţile extracurriculare, în calitate de dascăli, ne propunem să contribuim la 

dezvoltarea unor atitudini şi comportamente democratice la copii, stimulând atât iniţiativa şi 

răspunderea personală, cât şi spiritul de întrajutorare şi solidaritate, spiritul critic, capacitatea de 

argumentare, de a acţiona şi de a rezolva probleme în mod responsabil. 

Este ştiut faptul că deprinderile şi priceperile formate şi consolidate în grădiniţă  şi şcoală îşi 

spun cuvântul de-a lungul vieţii. Înainte de iniţierea unor activităţi extracurriculare, părinţii copiilor 

sunt solicitaţi să contribuie cu idei şi să se implice direct în organizarea activităţilor care vizează 

dezvoltarea capacităţii lor de proiecţie – planificare, decizie, şi asumare a riscului, de colaborare şi 

de evaluare a rezultatelor. În majoritatea activităţilor extracurriculare, sprijinul părinţilor este 

extrem de important, putând remarca o creştere substanţială a implicării lor sistematice în viaţa 

grădiniţei sau a şcolii, în interesul educării integrale şi integratoare a copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 
 

Învăţător ELENA DUŢĂ  

Școala „Tudor Arghezi” Năvodari 

 

 „Menirea de a cultiva spiritul o are arta, iar înţelegerea artei începe din copilărie, prin 

înţelegerea noţiunilor specifice, prin educaţie, prin limbajul şi gramatica artei”. 

Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria 

de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i 

dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor 

şi inimilor.  

Învăţătorul trebuie să le formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă 

instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de 

dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le 

consolida. Meseria de învățător este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie 

care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi mândră, 
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exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi 

înviorează, ingrată şi plină de farmec deopotrivă. Puţine profesiuni cer atâta competenţă, dăruire şi 

umanism precum cea de educator, pentru că doar în câteva se lucrează cu un material atât de 

preţios, de complicat şi de sensibil precum omul în devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul 

şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, învățătorul instruieşte, educă, îndeamnă, 

dirijează, cultivă, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii 

calităţilor necesare omului de mâine.           

Meseria de învățător nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între cele evitate. 

Profesiunea intelectuală, respectată, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri 

superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din motivele de bază în 

alegerea acestei profesii. A fi învățător înseamnă un risc asumat. Şi asta deoarece pregătirea pentru 

a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă 

răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot 

fi măsurate nici cantitativ şi nici imediat. În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă lecţii 

de viaţă. Învățătorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează 

comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească 

identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care dascălul posedă calităţile şi 

competenţele necesare centrării cu precădere pe aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. 

Principala calitate a unui cadru didactic este vocaţia pedagogică, exprimată în “a te simţi 

chemat, ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”, după Rene Hubert. El consideră 

că vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile 

sociale şi culturale, conştiinţa responsabilităţii. 

Arta pedagogică înseamnă înainte de toate ”arta de a te pune la dispoziţia copiilor, de a 

simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza interesele care îi animă”, afirmă M.A.Bloch 

şi este un dar pe care candidaţii la funcţia de învățător îl au sau nu. O bună formare profesională 

poate ajuta acest dar să se dezvolte. A înzestra copiii cu ştiintă pare un lucru relativ uşor, dar a 

forma oameni în plinătatea cuvântului este deosebit de greu. Cheia problematicii educaţiei ne-o dă 

cunoaşterea copilului. Oricât de stăpân pe sine ar fi educatorul, acţiunea sa nu poate începe fără o 

foarte bună cunoaştere a potenţialului copiilor, fără a stabili un scop, o tendinţă, un ideal pentru 

demersurile sale educative. Ce urmăresc prin educaţie? Ce vreau? Ce trebuie să facă un copil? – iată 

întrebări pe care este necesar să şi le pună fiecare dascăl.               

Personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a succesului şi eficienţei în această 

profesie. Ea acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de învăţare. 

Principala modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii cadrului didactic este 

aptitudinea pedagogică; este considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul 

instructiv- educativ. Aptitudinea pedagogică conferă o mare flexibilitate cadrului didactic, 

favorizând o adaptare rapidă şi uşoară la cerinţele unei situaţii educative.              

Tot în aceeaşi arie de conţinut a personalităţii cadrului didactic se află şi tactul pedagogic, 

care se defineşte ca fiind ,,gradul calitativ al interacţiunii sociale dintre învățător şi elev..., caz în 

care criteriile acestei calităţi ar fi următoarele: gradul de adecvare a comportamentului profesorului 

faţă de fiecare elev; gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la învăţătură şi a comportamentului 

elevului; gradul de dezvoltare a personalităţii elevului; gradul de respectare a particularităţilor 

psihice ale elevului şi asigurarea unui climat optim al activităţii instructiv-educative; rezultatele 

obţinute în atingerea obiectivelor propuse” (Stefanovic, 1979). În contextul învățământului de astăzi 

este nevoie de cadre didactice competente pentru o educație de calitate, eficientă și permanentă, 

care cere eficiență, responsabilitate, pluridisciplinaritate, proces complex, strategie de respectare a 

drepturilor si evidențierea valorii individuale umane. Educația de calitate este o cerință fermă și 

clară a epocii noastre determinată de nevoile acute ale timpului prezent când societatea se 

caracterizează prin diversitate si unicitate. 

Dezvoltarea copilului constituie o preocupare permanentă pentru familie și pentru sistemul 

general de învățământ, care poate atinge standardele performanței absolute numai cu acordul dat de 

cadre didactice competente. Nu există nici un dubiu că toți avem nevoie de educație, problema este 
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însă atunci când se uită că educația este un domeniu complex și complicat cu o infinitate de 

variabile care nu poate fi realizată de cadre didactice a caror legatură cu copiii nu vine din suflet, ci 

decurge din drepturile pe care le oferă diploma de calificare. Formarea inițială este insuficientă 

pentru un cadru didactic competent, de aceea este nevoie de formare continuă și de perfecționare la 

standardele cerute de un învățământ modern. 

Copilul, beneficiarul artei, omul de mâine capătă limbajul pe care-l utilizează în  înţelegerea 

artei, iar animatorul şi mentorul acestei achiziţii este fiecare dascăl. El are menirea de a înzestra 

copiii cu noţiuni şi cunoştinţe fundamentale ale ştiinţei, de a face înţelese mesajele artistice, de a 

cultiva gustul, simţul estetic. Arta reflectă nevoia omului de a-şi înfrumuseţa viaţa, de a crea 

frumosul pentru sine şi pentru cei din jur. Arta ne construieşte într-un anume fel firea şi ne poate 

face să ne bucurăm sau să devenim mai înţelepţi.   

Iată de ce, de-a lungul anilor, în activitatea mea didactică, un loc de seamă l-au ocupat 

serbările școlare. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, a dansului, a 

poeziei. Serbarea e întotdeauna o sărbatoare în viaţa copiilor. Momentele de intensă trăire, 

aplaudate cu căldură de părinţi, trezesc în sufletul copiilor sentimente de bucurie, impulsionează în 

mod favorabil, fac ca elevul să trăiasca clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil 

trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a 

colectivului, să fie conştient că de participarea lui depinde reuşita serbării. Valorificând frumuseţea 

tradiţiilor si obiceiurilor populare, în cadrul Serbărilor şcolare, reuşim să înfrumuseţăm viaţa 

copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti și rolul important pe care-l au în viaţa oamenilor 

din cele mai vechi timpuri, modul în care aceste tradiţii au dăinuit peste timp. Prin conţinutul 

serbărilor îi ajutam pe copii să înţeleagă mesajul și conţinutul acestor obiceiuri, adaptându-le 

particularităţilor de vârstă și aptitudinilor artistice individuale.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 

valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturile şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 

priceperea clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 

fiecărui copil în parte. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari 

valenţe educative. Această activitate permite exprimarea activă, nu numai a câtorva elevi mai 

talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a tuturor elevilor, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 

comună. Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să 

încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să 

nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii, să stimuleze încrederea 

în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări 

ale sensibilităţii artistice. 

       Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură 

(parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. Contribuţia copilului la pregătirea şi 

organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a 

oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea 

îmbogăţindu–le viaţa, făcând–o mai frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o 

trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor . 

       O vorbă de duh chinezească spune cam aşa: Dă-i unui om un peşte şi-i vei potoli foamea o 

zi. Învaţă-l să pescuiască şi va fi sătul toată viaţa. 

       În spatele fiecăruia dintre noi, iubiţi dascăli, se află un dascăl, iar fiecare dintre noi poartă 

imaginea aceluia care a încercat să îi sculpteze caracterul şi să îi influenţeze personalitatea. 

Impactul pe care îl are dascălul asupra învăţăcelului este profund şi adevărat. Învăţătorul, 

pedagogul, dascălul măria-sa, de la Comenius încoace, conştientizeză că şcoala este un atelier al 

umanităţii şi, cu certitudine, un drum spre înţelepciune. Dascălul, în viziunea noastră, are un statut 

atotcuprinzător. El trebuie să fie, în aceeaşi măsură, şi instructor, personaj, şi fascinant ori 

charismatic actor, şi mediator, moderator, autoritate instituţională, confesor şi protector, consilier şi 

terapeut, lider de opinie şi manager. Dascălul e vocaţie şi har, model şi ideal de personalitate. Din 

fericire, calităţile de bază ale dascălului adevărat au rămas aceleaşi ca şi cele ale Domnului 
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Trandafir: muncă, răbdare, dăruire, creativitate, talent şi…multă, multă dragoste. Sunt momente 

când comunicarea dintre magistru şi discipoli nu porneşte din creier, ci din inimă. În aceste clipe, 

lecţia devine artă, emoţie, negrăită bucurie. La capătul unei vieţi ne întâmpină imaginea celor care 

ne-au format, a celor ce ne-au ajutat să răzbim demn în viaţă, să o înţelegem mai profund, iar 

înţelegând-o, să ne-o facem, nouă şi altora, mai frumoasă şi mai adevărată. Printre astfel de artişti ai 

vieţii, care văd dincolo de orizontul palpabil şi material se prenumără şi dascălii aceia frumoşi, 

entuziaşti, generoşi şi umani. De ieri, de astăzi şi de totdeauna…                     
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SERBAREA ŞCOLARĂ ŞI ROLUL EI  ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ  A COPIILOR 

 

Prof. înv. primar preșcolar ANGELA MURARIU 

Grădiniţa nr.44, PP-PS, Constanţa 

 

 Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 

copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

necesitate. 

 Activităţile extracurriculare în sine, prin structură şi conţinut specific, sunt în mod natural 

complementare activităţiilor de învăţare realizate în clasă.Au cel mai larg caracter interdisciplinar 

caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi 

mai accesibili sufletelor acestora. Se aduce contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului  prin 

faptul că implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta.Scoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 

comunică copilului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 

specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 

setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească 

singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

 În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 

formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 

excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi scoli sau între scolii, 

parteneriate şcolare pe diferite teme. 

 La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată atât din punct de vedere 

informaţional cât şi din punct de vedere al transpunerii acestor mijloace în situaţii concrete de 

relaţionare cu realitatea. Rolul cadrului didactic (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod 

gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi 

normele eco-civice, de a crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 
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 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, şcolarii se confruntă  

cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 

fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 

cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 

de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple 

despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 

anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile tarii sau despre trecutul istoric al poporului român. În 

cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, îşi pot forma sentimentul de respect şi 

dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, 

parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi 

asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 

animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului roman. Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea 

vocabularului activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale; astfel copiii pot reda 

cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice 

(de desen, picturăj, colaj. Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi 

extracurriculare: planşe, imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, 

pietricele, ierbare, etc. rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul 

educaţional extracurricular » în care au fost implicaţi în diferite contexte.  

 Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 

extracurriculară , prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această 

formă de activitate îl pune atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile 

de impresii puternice. 

 Prin organizarea unor concursuri între clasele aceleiaşi scoli sau între scolile diferite (pe 

diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 

şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 

vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente 

deosebit de atractive. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la 

acasă, şcoală, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Concursurile sportive 

vin ca o completare a activităţilor sportive, participând cu multă plăcere la concursurile sportive 

organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă etc. 

 Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 

satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 

fizic şi psihic Pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. 

La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 

spectatorilor momente de ţinută estetică,distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 

plină de sens.. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 

atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm 

copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. Arta îndeplineşte o funcţie de cunoaştere şi una de 

comunicare, reflectând conţinutul esenţial şi tipic al realităţii obiective. Arta exprimă întotdeauna 

ceva, poartă un mesaj comunicând sentimentele şi ideile creatorului Cultivarea increderii în sine, 

încurajarea efortului creator al copilului încă de la primele lor manifestări 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 imaginaţiei creatoare. 

 Serbările şcolare desfăşurate la nivelul ciclului primar îndeosebi cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă dar şi a celor de primăvară, Mărţişorul şi Sarbătoarea Pascală,  contribuie  la acumularea de 

cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte 

ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această  formă de învăţare este 

condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să 
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cuprindă materiale accesibile  particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. Reuşita unei 

serbări trebuie să fie consecinţa unei alegeri judicioase a celui mai accesibil  program şi a activităţii 

de pregătire bine organizată pe o perioadă mai lungă. Este foarte important ca pregătirea să nu se 

facă într-un timp scurt şi mai ales să nu afecteze timpul de joc al copiilor sau cel destinat altor 

activităţi. Repetiţiile trebuie eşalonate pe un număr mai mare de zile.           

 Consider că în organizarea unei serbări şcolare trebuie mobilizaţi toţi copiii astfel încât toţi 

să participe activ la susţinerea  serbării , să primească rolul potrivit înclinaţiilor şi talentelor pe care 

le posedă. Prin aceasta se combate cu tact nu numai tendinţa spre vedetism a celor mai talentaţi ori 

mai îndrăzneţi ci şi timiditatea celor mai retraşi. Cei timizi, fiind solicitaţi să participe activ, capătă 

încredere în forţele proprii, mai ales dacă sunt încurajaţi cu discreţie şi răbdare.  

 Se poate spune că se face acţiune educativă, şi sporesc şansele de reuşită ale serbării, dacă se 

apelează la talentul de recitare, la calităţile sportive, la înclinaţiile spre desen , ritm sau graţie. Se 

poate solicita în asemenea cazuri participarea copiilor la confecţionarea costumelor, măştilor, 

decorului. Când sunt antrenaţi copiii în toate acestea se contribuie la dezvoltarea simţului de 

răspundere, a independenţei în acţiune, a mândriei de a realiza cu forţe proprii spectacolul.       

 Un alt aspect important în organizarea serbărilor şcolare este stabilirea şi respectarea 

duratei serbării. Tendinţa de a prelungi serbările  oboseşte  peste măsură copiii. Pentru începutul 

serbărilor sunt indicate în genere corurile, alternate cu recitări  sau scurte dialoguri. O problemă 

deosebită în reuşita unei serbări este asigurarea unei atmosfere de calm şi bună dispoziţie şi mai ales 

disciplina. Dacă apar acte de indisciplină este o dovadă că programul nu este suficient de distractiv, 

de accesibil, ceea ce duce la diminuarea interesului şi la apariţia oboselii. Pentru asigurarea 

disciplinei programul trebuie să fie bogat, variat şi accesibil. Într-o serbare este nevoie de atâta 

disciplină încât copiii să poată urmări programul să ştie când le vine rândul pentru susţinerea rolului 

primit. În momentele propice de relaxare şi bucurie pentru copii, dascălul trebuie să explice 

 motivul pentru care se pregăteşte serbarea, însemnătatea evenimentului sărbătorit ca şi necesitatea 

unei munci disciplinate şi consecvente pentru ca rezultatul să mulţumească în final pe toţi.        

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de 

factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce 

la « sudarea legăturii » dintre scolari, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 

Activităţile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 

interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 

suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 

fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 

activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 

de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 

să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea 
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sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 

resurselor de care dispune clasa de copii..   
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TABĂRĂ DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ  

ȘI ROLUL SĂU INTEGRATIV 
 

Prof. în înv. primar CEZARINA LUMINIȚA  HARDULEA  

Școala  nr. 13 ”Ștefan cel Mare” Galați 

Prof. în înv. primar EUGENIA BATOG                                            

Școala  nr. 13 ”Ștefan cel Mare” Galați 

 

Concomitent cu învățarea de concepte, reguli, operații intelectuale, elevul își formează un 

comportament adecvat cerințelor exterioare ale mediului și societății și a unor trăsături de 

personalitate care să-i permită  să se integreze în societate. Scopul general al organizării unei tabere 

de educație interculturală a fost acela de întărire a identității rome și de sprijinire a copiilor să 

creadă mai mult în propriile forțe, să-i motiveze și să le afirme identitatea, continuându-și studiile. 

Implementarea activităților din curricula creată a dovedit că împreună putem construi o lume 

prietenoasă, tolerantă, democratică, fără discriminări și excluderi, o lume unde toți sunt valorizați. 

I. CONTEXTUL ÎNTÂLNIRII 

Tabăra de educație interculturală a fost organizată în cadrul proiectului ”Pași stategici pentru 

îmbunătățirea accesului la educație a copiilor romi”, 2009-2011, derulat de Fundația Romani 

CRISS, în parteneriat cu Asociația Alianța Romilor Galați, Ministerul Educației, Cercetării și 

Inovației, Asociația ”Șanse egale” Sălaj, Asociația ”Roma Heart llo” Brașov, cofinanțat din Fondul 

Structural European prin POSDRU ”Investește în oameni”. Această tabără de educație interculturală 

a venit în întâmpinarea unor nevoi de întărire a stimei de sine a copiilor, de cunoaștere reciprocă a 

unor valori culturale. 

A participat un număr de 50 de copii (25 români, 25 romi) din comunitățile de romi din 

județele Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea, elevi din clasele VI- VIII. 

II. ACTIVITĂȚI   

1. Cunoașterea reciprocă a copiilor 

S-a deschis tabăra cu o reuniune pe platoul de lângă hotel la care au participat copii, 

însoțitori, organizatori și formatori. Am desfășurat activități de spargerea gheții, apoi am format 

cele două grupe: echipa roz și echipa verde. Prin jocul ”Cercul conversației” am realizat 

intercunoaștere și relaționare. 

Apoi am realizat împreună cu elevii regulile grupului.   Fiecare participant a spus ce a 

descoperit în această şedinţă, cum s-a simţit si cu ce gânduri a pornit în această tabără . După ce toți 

membri grupului au vorbit,  fiecare a completat  cu ce a venit în ”valiză”  - gânduri, idei, dorințe, 

întrebări. Apoi au completat fișa de evaluare inițială. 

2. Cine sunt eu? 

Am realizat obiectivele: creşterea nivelului de conştientizare şi a acceptării de sine; abilitatea 

de a explica cum descoperirea identităţii este în strânsă legătură cu înţelegerea şi respectarea 

diversităţii; abilitatea de a identifica cele mai relevante aspecte ale identităţii fiecăruia; prin 

desfășurarea mai multor jocuri (Avioanele, Personalizează-ți tricoul!, Cinci schimbări, Vânătoarea 

de comori- ANEXA 1).  

3. Interculturalitate: S-a organizat o sesiune de 1 1/2h în care s-a făcut o prezentare succintă 

despre originea romilor, venirea lor in Europa, romii din România, sclavia romilor. S-au explicat 

termenii țigan și rom . S-au prezentat imnurile și steagurile romilor și ale românilor. Am discutat 

despre stereotipuri, prejudecăți realizând jocul: Sunt............dar nu sunt...... 

4. Comunicare și respect de sine 

Am îmbinat sesiunea de comunicare cu aplicațiile și exercițiile de lucru în echipă formulând 

mesaje de tip EU- TU, identificând situaţii pentru care elevii au reușit să ofere laudă sau încurajare. 

Le-am creat situații în care să exerseze ascultarea activă şi să identifice emoţiile interlocutorului. 

Am analizat  unele modalităţi de combatere, din perspectiva interculturalităţii, a atitudinilor 

şi acţiunilor intolerante din şcoală, familie şi din grupul de prieteni. 
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Elevii au demonstrat disponibilitate în a depăşi obstacole posibile în cadrul comunicării 

interculturale și au completat cu plăcere jurnalul de  tabără, alături, romi și români, băieți și fete. 

5. Exerciții de tip ”spargerea gheții” Am folosit brainstorming, jocul ”Baloanele”, ”Luptă 

pentru atenția mea!”, ” Mim”, ”Semnificația simbolului” ales să caracterizeze propria persoană. 

6. Promovarea egalității de gen între fete și băieți  

Am împărțit sarcinile în mod egal, au participat toți la acțiunile desfășurate. Am creat grupe 

mixte, elevii consultându-se în îndeplinirea sarcinilor și chiar ajutându-se(băieții au ajutat fetele să 

construiască avioane, iar fetele au ajutat băieții la croit tricourile; atât fetele, cât și băieții și-au spus 

părerea și au participat la discuții de câte ori au dorit, anunțându-se). 

7. Excursia la Vulcanii noroioși,  Mănăstirea Ciolanu și tabăra de sculptură a fost un alt 

moment de socializare și cu colegii din cealaltă grupă. 

8. Înmânarea diplomelor de premiere a avut loc într-un cadru festiv, la Focul de tabără. 

Acesta a fost momentul prielnic pentru o seară interculturală deosebită, cântând, dansând, povestind 

în jurul focului. 

III. REZULTATELE 

Copiii au avut șansa să se cunoască și să se înțeleagă într-un cadru organizat, să devină mai 

încrezători în sine, în propriile forțe, mai toleranți. S-au legat prietenii și au schimbat contacte, 

adrese, pentru a păstra comunicarea.  

Copiii au completat în ultima sesiune un chestionar- evaluarea finală a taberei. 

La punctul 4 Apreciază pe o scală de la 1 la 5 cât de bine ai lucrat cu ceilalti din grup: 

1-nu stiu;2-satisfăcător; 3-bine; 4-foarte bine; 5-excelent am centralizat următoarele date:  

Excelent -11;  Fb-7; B- 4; S- 1 

De la punctul 8 -Scrie trei întrebări pe care le mai ai legate de experiența din tabără și din 

proiectul desfășurat am selectat câteva din întrebările lor: 

 Când ne vom reîntâlni? 

 Când vom mai dansa împreună? 

 Vom mai face activități cu formatorii?  

 Când vom juca jocul cu prosopul? 

 Vor mai fi alte tabere? 

 Când ne vom distra la fel de bine? 

 Când o să mai stăm în jurul unui foc de tabără?     
Dintre recomandările cuprinse la punctul 9 enumerăm: 

 Reîntâlnire în alte locații 

 Să practicăm mereu astfel de întâlniri 

 Cât mai multe jocuri de grup, de cunoaștere 

 Să fie mai mulți copii 

 Tabăra să dureze mai mult 
În timpul activităților, la grupa ROZi (ROmi și ROmâni Zâmbim împreună) s-au  evidențiat 

următorii elevi: C. A.- un bun designer; G. A. G.- sensibilitate deosebită; C. V.- un bun analist, 

viitor lider; G. M. A.- echilibrat, dornic de muncă în echipă; C. A. Șt.- dornic să își continue 

studiile; C. M.- un viitor manager; M. S. Al.- asertivitate, expresivitate artistică; T. Al. – abilități 

muzicale, instrumentist. 

IV. IMPACTUL TABEREI se regăsește atât în ”Jurnalul taberei” cât și în răspunsurile 

copiilor la chestionarul final de evaluare: la întrebarea ”Numește o calitate sau un aspect nou pe 

care l-ai descoperit la tine în această tabără” au scris: 

 Capacitatea de a se distra, de a socializa 

 Abilități la jocurile sportive 

 Deprinderi de croitorie 

 Abilități de designer 

 Cumințenia 

 Lucrul în echipă  
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 Activ 

 Capacitatea de  a-mi face prieteni 

 Cunoașterea de sine 

 Dansul 

V. CONCLUZII 

Realizarea unui portal care să ofere informații, oportunități tinerilor romi în domeniul 

educației și a identității etnice pe regiuni, cât și informații despre site-urile partenere ar fi două 

aspecte care ar conduce la integrarea tuturor în societate. 

Organizarea unui Festival al Diversității culturale pe regiunea S-E, participante fiind 

comunitățile prezente în tabără este visul acestor elevi. 
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ANEXA 1 

JOCURI  

 

Jocul „Cinci schimbări” 

Regulile jocului: Participanţii se aşează în perechi şi se privesc atent. Apoi 

membrii perechişor se întorc cu spatele timp de 1 

minut. Fiecare face cinci modificări ale înfăţişării sale. 

La semnal (se întrerupe piesa interpretată de  Damian 

Draghici) toţi se întorc faţă în faţă şi fiecare încearcă 

să identifice cele cinci schimbări făcute de partener. 

Se schimbă partenerii şi se repetă. 

Discuţii: Ce a fost mai greu: să faci schimbări 

sau să le observi? 

Timp: 20 minute 

 

 

                                                                           Fig.1 
 

 

http://www.google.ro/
http://www.didactic.ro/
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Joc „Să desfacem nodurile!” 

Regulile jocului: se fac cât mai multe noduri (26 

noduri), simple, succesive pe o chingă. Apoi chinga 

trece succesiv la fiecare jucător, care desface un nod şi 

spune o părere referitor la cum s-a simţit în această zi 

sau ce i-a plăcut cel mai mult, după care dă chinga 

vecinului.  Acţiunea se repetă până se desface ultimul 

nod. 

 

 

Fig.2 

Joc: ”Personalizarea tricoului” 

     Regulile jocului: Se poate personaliza 

tricoul sau o coală A3 sau de flip-chart pe care 

apoi o prinde cu bolduri de tricou şi pe care o va 

purta timp de 5 minute. 

Pot să reprezinte: culoarea preferată, 

hoby-uri, familia, localitatea natală,, obiceiuri, 

etc. 

Discuţii: În viitor, în câte moduri diferite 

aţi putea face acelaşi lucru : Prezentarea ta!  

Timp: 1 h 

                                                      Fig.3 

Joc „Vânătoarea de comori” 

Regulile jocului: participanţii se împart câte patru, iar cinci  rămân responsabili 

la punctele cu ateliere.Totul se desfăşoară contra cronometru. Sarcinile sunt ascunse în 

jurul atelierului (sub pietre, în copaci, sub mese, etc). Traseul între ateliere este marcat 

de săgeţi. Menţionez faptul că nici un coleg nu poate pleca la atelierul următor până nu 

termină toţi din echipă. Membrii unui echipaj au voie să se ajute între ei. 

Masă rotundă: fiecare îşi prezintă comorile, modalităţile de realizare, spune 

dacă a fost ajutat şi de către cine, alege comoara care i-a plăcut mai mult şi o duce la 

expoziţie. 

 

 

 

 

 

EDUCAREA ECOLOGICĂ A ELEVILOR 
 

Prof. ŞEILA ABIBULA 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Valu lui Traian, Constanţa 

 

Pământul nu aparţine omului, ci, dimpotrivă, omul aparţine Pământului – acesta este un 

vechi adevăr care stă la baza multora dintre programele de dezvoltare durabilă ale statelor lumii, 

care au înţeles că problema mediului înconjurător este o problemă universală dat fiind faptul că 

fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de niciun fel de frontiere.      

Problemele ridicate de mediul înconjurător constituie la scară planetară una din preocupările 

cele mai stringente ale contemporaneităţii. De aceea formarea conştiinţei şi comportamentelor 

ecologice sunt deosebit de importante pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.  

Educaţia ecologică se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi apoi la 

şcoală, dar şi în afara acestor instituţii. De la naştere şi până la prima formă de învăţământ-grădiniţa, 
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familia acţionează cel mai mult asupra educaţiei copilului împreună cu mici influenţe ale societăţii – 

grupuri de copii în activităţile de joc, acţiunile oamenilor maturi. 

Cu intenţie sau nu, pe lângă faimoasele jucării, micuţul capătă în mânuţă o floare, plantă şi 

este îndemnat să o miroasă şi să o mângâie. 

Părinţii trebuie să îi apropie pe copii de animalele şi plantele care trăiesc pe lângă casa  lor 

pentru a le îngriji, a le hrăni şi a le respecta viaţa. Prin acţiuni similare, cum ar fi: udarea florilor, 

sădirea plantelor ornamentale, plantarea puieţilor în grădina şcolii sau în spaţiile verzi din faţa 

blocurilor, păstrarea curăţeniei în casă, la şcoală, în locurile de joacă, îngrijirea unor animale, se 

dezvoltă la copii dorinţa şi interesul permanent de a proteja natura vie din jurul nostru şi de a forma 

deprinderi de igienă proprie  a mediului înconjurător. 

Dacă la intrarea în şcoală copiii au unele reprezentări despre mediul în care trăiesc, şcoala 

este datoare să consolideze şi să dezvolte aceste reprezentări despre natură şi societate, să cultive 

sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii şi să formeze deprinderi de protejare a mediului 

încojurător. Lecţiile în marea lor diversitate, excursiile şcolare, vizitele didactice, discuţiile au 

menirea de a pregăti copiii prin latura cognitivă a adevărurilor despre natură. Ele se completează, se 

armonizează şi se întregesc vizând  însuşirea unui sumum de cunoştinţe care  pot oferi garanţia 

propulsării subiectului educat spre un alt nivel, superior din punctul de vedere  al cunoştinţelor 

despre natură şi pericolul în care se află acesta. 

Familia influenţează copilul în sensul fomării unui comportament  ecologic prin: 

 condiţiile de viaţă oferite:  hrană, adăpost, îmbrăcăminte. 

 organizare sau dezorganizare, integritate morală. 

 exemplul personal al părinţilor, fraţilor mai mari, al rudelor, relaţia acestora cu mediul fiind 
înregistrate şi repetate, adesea întocmai de cei mici. 

 mediul în care trăieşte familia, urban sau rural. Copilul care trăieşte în mediul rural, în 
apropierea pădurilor, a apelor, a câmpurilor cultivate, a animalelor, învaţă de mic, prin imitaţie, să 

hrănească animalele, să cultive şi să îngrijească plantele, învaţă să recunoască multe elemente  ale 

lumii vii, spre deosebire de cel crescut în mediul urban, unde posibilităţile de a intra direct în 

contact cu natura sunt reduse. 

 Credinţa (religia) în care este crescut poate avea influenţă pozitivă sau negativă asupra relaţiei 
cu lumea vie. Un  copil crescut  în credinţă va iubi şi va respecta tot ce este viu, ca fiind creat prin 

voinţa Divină pentru a vieţui pe Pământ. El ştie că e păcat să strice cuiburi de păsări, să omoare 

furnici sau gândaci, să rupă flori sau crengi din copaci. Chiar dacă motivaţia nu este ştiinţifică, 

comportamentul este pozitiv. 

Comunitatea socială, mediul aporopiat în care trăieşte copilul, este un alt factor important 

care contribuie la educarea ecologică. 

Cu impresionantele ei forme  moderne, mass-media este accesibilă şi preferată de 

majoritatea oamenilor - copii sau adulţi. Ea a devenit o forţă în domeniul informaţional cognitiv, 

afectiv, estetic. Televiziunea prezintă imagini din natură de o rară frumuseţe şi care redau viaţa din 

regiunea proprie sau din cele mai depărtate  zone ale Terrei. 

Publicaţiile, revistele, prezintă imagini, consultaţii ştiinţifice, informaţii din ţară sau de pe 

alte meridiane. 

Şcoala este facorul cel mai important de educaţie, în jurul căreia se cristalizează ceilalţi 

factori, este coloana vertebrală a educaţiei. Ea contribuie la desăvârşirea personalităţii elevului, îi 

direcţionează întreaga activitate şi îi conturează comportamentul. Aceşti factori nu acţionează 

independent, ci se intercondiţionează şi se completează reciproc de-a lungul întregii vieţi a omului, 

ca subiect al educaţiei. Toate influenţele pe care aceştia  le au asupra lui se concretizează într-un 

comportament faţă de natură, faţă de viaţa lui însăşi. 

Şcoala este chemată să determine nu  numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile 

naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Cunoaşterea ansamblului 

de ocrotire a accesteia  este o datorie de onoare  a tuturor cetăţenilor planetei. Cunoaşterea naturii, a 

mediului înconjurător, cu toate fenomenele sale  biologice şi nebiologice este necesară pentru 
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formarea unor noţiuni, idei, convingeri, raţionamente, a unui comportament  adecvat şi a conştiinţei 

ecologice. 

Rolul major revine dascălilor care încă de la intrarea copiilor în şcoală, îi vor ajuta să 

conştientizeze că oamenii au datoria protejării mediului în care trăiesc. În cadrul  lecţiilor  la care se 

pretează  educaţia ecologică sau în cadrul activităţilor extracurriculare elevii trebuie dirijaţi să 

cunoască  şi să ocrotească  elementele mediului în conjurător, să iubească plantele şi animalele, să 

adopte un  comportament adecvat raportat la mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi să ia 

atitudine faţă de cei care încalcă regulile.  

Armonia ,,social-ecologică” este garanţia progresului umanităţii şi a prosperităţii naturii. 

Dragostea pentru viu, pentru natură este o componentă educaţională care are  consecinţe asupra 

întregului comportament uman. Promovarea educaţiei ecologice a devenit o problemă foarte 

importantă pentru societăţile moderne, societăţile tehnologizate. Pentru a crea o atitudine ecologică,  

este  nevoie de o motivaţie profundă, de interes  şi de  decenţă. Una dintre cele mai mari şanse  de a 

construi  o  conştiinţă ecologică este implicarea la maximum a învăţământului în promovarea 

problemelor de mediu. Natura, studiată cu dragoste, cu pasiune, poate deveni centrul de interes al 

tuturor disciplinelor de învăţământ, precum şi al multora dintre activităţile extracurriculare. 

Prin diferite discipline incluse în procesul de învăţământ trebuie să convingem pe fiecare 

elev de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să îi formăm o conduită  

ecologică modernă. Acest lucru se realizează îndeosebi în cadrul lecţiilor de ştiinţe, menite să 

înlesnească înţelegerea organismelor vegetale şi animale, a proceselor esenţiale de întreţinere a 

vieţii, a legăturilor indisolubile dintre plante – animale – mediu, al celor geografice, dar şi 

ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie plastică, istorie etc. 

Contribuţii de seamă la educaţia ecologică pot aduce activităţile extraşcolare. La nivelul 

politicilor educaţionale actuale, parteneriatul şcoală-comunitatea locală vizează colaborarea şcolii 

cu instituţiile de stat şi particulare, cu organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale care 

se implică direct în diverse domenii de colaborare, printre care şi educaţia ecologică. 

Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact 

nemijlocit  cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se poarte în 

familie, la şcoala şi în societate, să respecte normele de igienă, tot aşa trebuie să îi învăţăm să se 

poarte cu mediul în care trăim. 

O modalitate eficientă cu rezultate vizibile în atitudinea şi comportamentul elevilor este 

proiectul de educaţie ecologică. Utilitatea lui constă în aceea că îi ajută pe elevi să înţeleagă 

legătura care există între om şi natură, între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi 

lumea din afara şcolii, dă posibilitatea elevilor de a se implica şi organiza prin investigare 

individuală sau în grup, autoconducându-şi procesul de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea 

şi le creează posibilitatea  de a-şi susţine în mod public opiniile. Elevii au  posibilitatea, pe 

parcursul proiectului, să se simtă în ipostaza de mici cercetători ai realităţii sau de interlocutori ai 

unor oameni pe care nu îi abordează zilnic. Ei se simt responsabilizaţi, se implică cu plăcere  şi, ca 

urmare a explicaţiilor şi sfaturilor  date, înţeleg semnificaţia unor norme, optează pentru ele şi îşi 

manifestă dorinţa de a se conduce după acestea  în acţiunile lor  prin adoptarea unei atitudini şi a 

unui comportament ecologic. 

În acest sens, am demarat proiectul  de educaţie ecologică ,,S.O.S. Salvaţi Pădurea”, cu 

scopul de a îi înarma pe elevi cu cunoştinţe ecologice, respectând particularităţile de vârstă şi 

individuale, de a îi sensibiliza cu privire la frumuseţile naturii, de a le dezvolta gustul pentru 

descoperirea adevărurilor şi legităţilor naturii din jurul lor, de a îi învăţa cum să iubească natura, să 

o cunoască, să îi cruţe frumuseţile şi monumentele ei, să o ocrotească, să adopte un coportament 

ecologic şi să aibă o atitudine  combativă faţă de cei care  provoacă stricăciuni sau distrug mediul 

înconjurător. 

Condiţiile preliminare care au stat la demararea proiectului au fost: 

 existenţa factorilor poluanţi în zonă (drumul naţional); 

 necesitatea combaterii poluării din zona comunei Valu lui Traian; 

 educarea elevilor în vederea ameliorării relaţiilor umane şi mediul înconjurător; 
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 nouă strategie pentru formarea unor aptitudini pozitive faţă de problemele mediului 
înconjurător. 

Proiectul prevedea realizarea şi distribuirea de diverse materiale informativ-educative pe 

teme ecologice destinate mai multor grupuri ţintă (elevi, cadre didactice, locuitorii comunei Valu lui 

Traian, factori competenţi) având drept scop sensibilizarea factorilor implicaţi, a autorităţilor locale 

şi a opiniei publice faţă de problematica poluării mediului înconjurător din zonă. 

Dorinţa elevilor de a participa la acest proiect a fost unanimă. Ei au propus diferite denumiri 

pentru proiect şi împreună am ales titlul ,,Protejăm Pământul, protejăm sănătatea noastră.” Acest 

proiect s-a derulat în cursul anului şcolar 2008-2009. 

Consider că demersurile didactice şi educative au constituit un impuls permanent în această 

direcţie, urmărind cooptarea elevilor în acţiuni concrete de cunoaştere şi intervenţie practică şi 

pozitivă în ceea ce priveşte mediul natural înconjurător. În centrul acţiunii s-au aflat elevii din ciclul 

primar din şcoală, iar accentul s-a pus de la ce să înveţe la în ce scop şi cu ce rezultate să se înveţe. 

Am pus accent pe experienţa de viaţă a micilor şcolari, pornind de la ceea ce ştiau ei în sensul 

descoperirii varietăţii formelor şi fenomenelor naturii pe cale experimentală prin contactul direct cu 

mediul înconjurător, iar rolul meu de cadru didactic a fost de ghid şi colaborator. 

În ecologizarea proiectelor şi programelor de instrucţie şi educaţie din şcoli este important 

să se ţină seama de faptul că educaţia ecologică nu este numai o cerinţă care să facă faţă 

problemelor ridicate în prezent, ci mai ales, una pentru rezolvarea problemelor viitoare, dacă se ia în 

considerare ideea că dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care corespunde necesităţilor 

prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 

Instucţia  teoretică trebuie completată cu aplicaţii practice, începând cu realitatea concretă din 

imediata apropiere-locuinţă, gospodărie, cartier, aşezare rurală sau urbană şi ajungând la 

participarea observaţională prin excursii, deplasări în ecosisteme protejate, adică în rezervaţii cu 

,,monumente ale naturii”, vizitarea unor ecosisteme antropizate etc. 

La nivel global, s-a creat o opinie favorabilă în ceea ce priveşte protecţia naturii, insistându-

se asupra însuşirii unei educaţii şi aunei etici ecologice adecvate, care să interzică distrugerea 

oricărei specii, având în vedere că orice creatură a naturii are dreptul de a vieţui alături de celelalte, 

ea contribuind la menţinerea echilibrului ecologic al Terrei. 

           E de la sine înţeles că natura are propriile-i legi şi că datorită acestora, bilanţul energetic şi 

lanţurile trofice nu ar fi perturbate decât din cauza intervenţiei omului, care, totuşi, în înţelepciunea 

sa, a legiferat prin convenţii - la sfârşitul mileniului II şi  începutului celui de-al III-lea - că protecţia 

naturii şi educaţia ecologică sunt două inseparabile necesităţi pentru o dezvoltare durabilă. 
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PREMISĂ ŞI EFECT ÎN CAZUL PARTENERIATELOR – 

PROIECTELE  EXTRAŞCOLARE 
 

  Învăţător MARIOARA ISTRATE  

                           Şcoala cu clasele I-VIII ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

La copilul de vârstă şcolară mică dezvoltarea este strâns legată de activităţile desfăşurate în 

şcoală şi în afara ei. Astăzi, se caută forme de organizare a activităţii instructiv-educative adecvate 

învăţământului modern. Una din tendinţele care se afirmă în pedagogia modernă vizează 

flexibilitatea educaţiei pentru a-i asigura elevului o dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor sale în 

raport cu potenţele lui individuale.  

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a învăţământului 

contemporan, chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul  actual nu 

contribuie la dezvoltarea creativităţii, opinând  că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 

conformismul, atitudini incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează 

produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu 

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului să ia  singur decizii şi să stimuleze încrederea în 

sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Procesul de însuşire a cunoştinţelor duce la 

,,cristalizarea unor instrumente mintale” (Dancsuly, A.,Ionescu, M.,Radu, I., Salade, D.-Pedagogie-

p.163), noţiuni, operaţii, scheme de gândire şi deprinderi de lucru. Aceste instrumente mintale sau 

mecanisme de achiziţie dau formă concretă şi dezvoltă inteligenţa, promovează creativitatea, 

contribuie la cultivarea limbajului. Procesul de instruire cultivă atenţia, spiritul de observaţie, 

gândirea şi imaginaţia creatoare. Imaginaţia constituie o aptitudine, deci factorul ereditar are o 

influenţă, mai mult sau mai puţin importantă. Totuşi cunoştinţele dobândite au un rol esenţial, 

contribuind din plin la dezvoltarea creativităţii. ,,Nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu 

atât mai mult nu există nici un singur mod în care aceştia pot fi învăţaţi”, afirmă profesorul Ioan 

Cerghit . 

Stimularea disponibilităţilor spre acţiune într-un cadru psiho-pedagogic afectiv pozitiv se 

poate realiza prin antrenarea elevilor în activităţi de cercetare, prin cooperare, prin abordarea 

interdisciplinară a conţinuturilor, folosind metodele activ-participative interactive. Aceste lecţii cu 

abordare interdisciplinară a conţinuturilor permit o manifestare deosebită a personalităţii şi răspund 

preferinţelor cât mai multor elevi. Munca în echipă, învăţarea prin cooperare formează caracteristici 

pozitive precum: responsbilitate, solidaritate, perseverenţă, prietenie, combate egoismul, indiferenţa 

în cadrul grupului, punându-se  în evidenţă responsabilitatea de grup, deprinderile specifice muncii 

în echipă, interdependenţa pozitivă, analiza muncii depuse etc. Totul se realizează prin propriul 

efort, favorizând dezvoltarea deprinderilor de investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei 

atitudini experimentale şi explorative. Învăţarea prin cercetare pune elevul în situaţia de a gândi şi 

acţiona independent. Elevul are iniţiativă şi căutări frecvente atunci când i se oferă cele mai 

potrivite condiţii didactico-metodice. Activitatea duce la activizarea întregului sistem psihic al 

elevului. Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii 

practice, cultivă spiritul aplicativ, experimental, sentimente concrete, încurajează creativitatea şi 

iniţiativa, stimulează efortul de autocontrol şi ajutorul reciproc. Cei mai eficienţi profesori aşa zişii 

,,profesori strategici" sunt cei capabili să combine metodele şi tehnicile de predare –învăţare. O 

astfel  de activitate strategică îşi găseşte fundamentele ştiinţifice şi metodologice în modurile 

diferite în care elevii îşi reprezintă realitatea, în care au acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un 

număr mare de modalităţi de combinare, devenind foarte stimulativă pentru elevi. Ea conferă 

flexibilitate, adaptabilitate şi mai multă eficienţă metodologiei didactice. Aceste operaţii 

combinatorii implică artă şi măiestrie, ingeniozitate, ca  şi abilitate în utilizarea lor. În calitate de 

conducător al procesului de învăţământ, cadrul didactic trebuie să lase drum liber inteligenţei 
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constructive şi imaginaţiei. Se ştie că strategiile algoritmice impun un drum precis, o determinare 

riguroasă a succesiunii de operaţii, care prescriu ,,pas cu pas” parcurgerea procesului de învăţare, 

care sunt ,,rigide şi directiviste”. Ele ,,înăbuşă manifestarea spontaneităţii”, reduc posibilităţile de 

manifestare a originalităţii, fiind specifice pentru situaţii cu sfârşit ,, închis”. 

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au 

trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el 

fiind cel ce caută, tatonează, enunţă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul 

încercărilor şi erorilor, al ambiguităţii şi incertitudinii. Aceste strategii sunt specifice pentru ,,situaţii 

cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se încurajează învăţarea independentă, iniţiativa, copiii 

simţindu-se responsabili şi motivaţi”. 

Un tip aparte îl constituie strategiile creative, elevii având posibilitatea să meargă pe trasee 

inedite. Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber originalităţii, 

spontaneităţii şi gândirii divergente. După modul de grupare al elevilor, se împart în: strategii 

frontale, de grup-colective, de microgrup-echipă, de lucru în perechi - duale, individuale şi mixte. 

O necesitate în dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei în cadrul procesului instructiv-educativ o 

reprezintă activităţile extracurriculare, fiind percepute din ce în ce mai mult ca ceva indispensabil. 

De aceea, activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la spaţiul şi timpul şcolar. Ca o continuare a 

orelor de curs, ele pot realiza obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ cum ar fi: 

acumularea de cunoştinţe noi, completarea şi sistematizarea altora. Se pot realiza aceste obiective 

folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că încurajează interacţiunile pozitive dintre 

membrii grupului, bazate pe învăţarea prin colaborare ori prin competiţie. Un interes crescut 

prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele de diferenţiere şi individualizare sau de 

personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în psihologia umanistă modernă, în teoriile 

individualizatoare şi personalizatoare. 

Activităţile extraşcolare au un rol deosebit şi în educarea atitudinii copilului faţă de 

învăţătură. În acest sens întâlnirile cu diferite personalităţi îl ajută pe copil să realizeze importanţa 

frecventării cursurilor. În cadrul acestui tip de activitate elevii şi-au manifestat admiraţia pentru 

,,oamenii realizaţi”.  

În urma  concursurilor am observat că a crescut respectul faţă de semeni şi faţă de sine,  

având  posibilitatea să luăm decizii şi măsuri adecvate ameliorării şi optimizării proceselor de  

învăţare.    

Concursurile s-au născut din nevoia de diagnosticare cât mai exactă şi precisă a 

cunoştinţelor şi a atitudinilor. Un rol important au jucat concursurile organizate la nivel naţional sau 

internaţional precum: Smart, Cangurul, Eurojunior, Evaluare în Educaţie, Olimpicii Cunoaşterii. 

Acestea au produs transformări majore în atitudinea elevilor faţă de activitatea didactică. Au trezit 

în rândul elevilor sentimente de admiraţie faţă de câştigători, dar şi dorinţa de a fi în locul lor.  

            Pentru a educa elevii în spiritul dragostei faţă de natură am proiectat activităţi de ecologizare 

a parcurilor, stabilind ca obiective strângerea deşeurilor şi predarea lor la centrele de colectare, dar  

şi plantarea unor puieţi de pomi ornamentali în scop curativ sau de ocrotire a pădurii. Pentru 

realizarea acestora am organizat acţiuni: Ziua apei (elevii au vizitat puţurile de apă potabilă şi staţia 

de epurare), Ziua pădurii, Ziua Pământului (acţiuni de ecologizare sau de promovare a regulilor ce 

se impun în vederea ocrotirii planetei ). 

    În cadrul activităţilor Salvaţi Planeta sau Lumea ta! Curată? am participat  la acţiuni 

organizate de Carrefour-Constanţa, unde elevii au pregătit pungi inscripţionate cu mesaje ecologice 

sau compuneri pe aceasta temă, dar şi la acţiuni de ecologizare – colectare de materiale refolosibile..                    

 Pentru a cultiva gustul estetic şi practic am încercat şi am reuşit cu succes să dăm viaţă şi 

altă folosinţă  prin reciclare unor  materiale diverse precum: pahare de plastic, pet-uri, recipiente de 

aluminiu, hârtie, ambalaje, din care am realizat: tablouri, panouri ornamentale, suporturi pentru ouă 

vopsite etc. Cu aceste lucrări am organizat expoziţii la: Biblioteca Municipală-Medgidia, 

Prefectura-Constanţa, Primăria-Medgidia, Casa de Cultură I.N.Roman-Medgidia şi am participat la 

concursuri ca: Tradiţii Pascale-Constanţa, Fantezii de primăvară-Constanţa, Nevruz şi  Nawrez, 

organizate de Consulatul Turciei, unde am obţinut PREMIUL I în fiecare an , Ecologizăm, 
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colectăm, lucruri frumoase, utile, haioase ..creăm!-concurs judeţean pe care l-am organizat la 

Clubul Copiilor Medgidia cu lucrări obţinute din materiale refolosibile.  

La concursul judeţean Mărţişorul ecologic, organizat de Mare Nostrum, am obţinut Premiul 

I. Un mare succes au avut creaţiile elevilor şi la Concursurile naţionale Bucuriile primăverii-Palatul 

Copiilor-Alexandria, unde  am obţinut Premiul I, atât la secţiunea mărţişoare, cât şi la secţiunea 

colaje, Mărţişorul românesc-Clubul Copiilor-Roman precum şi  Mărţişorul-dar al primăverii. 

Pentru educarea copiilor în spiritul dragostei faţă de patrie am organizat excursii la muzeul 

Tropaeum Traiani de la Adamclisi şi la Muzeul de istorie-Constanţa. Un respect deosebit le-a trezit 

elevilor vizitarea fregatei Mărăşeşti, dar şi a Muzeului Deltei de la Tulcea.  

 Aceleaşi sentimente i-au animat şi în cazul vizitării Palatului Parlamentului, a Muzeului 

Grigore Antipa precum şi a Grădinilor  Botanice /Zoologice, a Muzeului Deltei de la Tulcea. 

Aceste excursii au constituit ,,lecţii” în care s-a deschis marea carte a naturii, a istoriei patriei- 

imagini vii ce au fost folosite în viitor în acte de creaţie.   

Nu am pierdut din vedere nici dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor. Pentru 

atingerea acestui obiectiv am organizat concursul de creaţie Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!-în 

cadrul parteneriatului cu Clubul Copiilor Medgidia. Creaţiile literare au evidenţiat talentele dar şi 

dragostea şi interesul lor pentru ţară. Premiile obţinute au fost ca un imbold pentru unii elevi care au 

participat şi la alte concursuri, în urma cărora au apărut poezii scrise de ei în cartea O zi de neuitat, 

lansată de Patriarhia Română. Acest tip de activităţi stimulează dezvoltarea unei gândiri critice, 

creatoare şi ajută elevii să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorifice la maxim în folosul lor şi 

al celor din jur.  

      Un efort mai mare din partea noastră a necesitat organizarea activităţilor de caritate şi de 

promovare în rândul elevilor a datinilor şi obiceiurilor de Crăciun când, în cadrul parteneriatului 

încheiat cu fundaţia Porţi Deschise, am pus în scenă piesa Naşterea lui Iisus.Urmărind spectacolul, 

elevii au reuşit să cunoască momente din istoria religiei creştine. 

Implicarea părinţilor în aceste activităţi dar şi a familiilor din alte religii a dus la formarea 

unor relaţii normale de multiculturalism. Serbările şcolare realizează interdisciplinaritatea, corelarea 

cunoştinţelor din mai multe domenii, dezvoltă procese intelectuale de creaţie şi trăsături de caracter, 

cultivă sensibilitatea faţă de frumos şi educă starea de emotivitate aelevilor. Aceste activităţi pot 

dinamiza implicarea copiilor dacă vor îndeplini roluri (Ion -Ovidiu Pânişoară-p .371).  

            Activităţile de acest gen îşi propun întărirea capacităţii şcolii de a dezvolta oferte 

educaţionale care să aducă în spaţiul şcolii multietnice respect, toleranţă precum şi vizibilitatea 

culturilor minoritare. Este de dorit ca astfel de competenţe  interculturale să fie integrate funcţional 

în practica zilnică a şcolii, astfel încât elevii rromi, turci, tătari şi familiile lor să se regăsească firesc 

în ,,fotografia şcolii”, să fie percepuţi fără prejudecăţi sau discriminare, să aibă şanse egale de 

dezvoltare. Au fost cooptaţi copiii de etnie turco-tătară în toate activităţile culturale sub diferite 

forme precum şi în cadrul orelor de curs, găsind momente în care să ne cunoaştem tradiţiile 

reciproc, făcând paralelă între obiceiurile şi tradiţiile fiecăruia. Am considerat că avem obligaţia să 

scoatem în evidenţă tot ce ar fi putut face ca etnicii să fie apreciaţi la adevărata lor valoare, să 

valorificăm diversitatea culturală, prin raportări echilibrate fără prejudecăţi şi etichetări, să 

gestionăm diferenţele culturale dintre medii, dintre cultura şcolii şi cea a comunităţilor etnice, să 

profităm pedagogic de toate pretextele pentru dezvoltarea interculturalităţii, să implicăm creativ 

şcoala în realizarea  activităţilor culturale. Am observat că elevii manifestă un interes deosebit 

pentru cunoaşterea obiceiurilor românilor. Aşadar am venit, prin activităţile culturale, în 

întâmpinarea acestor nevoi de cunoaştere şi manifestare, propunându-ne să-i familiarizăm cu 

principalele elemente ale moştenirii culturale, să-i orientăm spre respectarea şi conservarea acestor 

valori care conferă identitate naţională. Am acordat atenţie organizării sistematice a activităţilor 

derulate în şcoală, urmărind păstrarea experienţelor şi practicilor de succes, a ideilor creative 

dezvoltate, în scopul valorificării şi extinderii lor. 

            Ştiind că factorii decisivi în perfectarea procesului de integrare funcţională a etnicilor în 

societatea interculturală a MILENIULUI III sunt sistemul educaţional dar şi mass-media, am 

promovat permanent activităţile atât în presa scrisă cât şi în televiziunea locală Alpha Media. Tot 
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pentru realizarea acestor obiective am acordat o mare importanţa serbărilor şcolare, realizate cu 

ocazia unor sărbători precum: Naşterea Mântuitorului, Ziua Femeii, 1 Iunie-Ziua Copilului, 

prezentând piese de teatru, scenete, versuri şi cântece adecvate evenimentului, precum şi dansuri 

dobrogene. Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare pot realiza 

obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ cum ar fi dobândirea de cunoştinţe, 

completarea şi sistematizarea lor, educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură, faţă de şcoală, 

cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine, educarea în spiritul dragostei faţă de patrie, de 

trecutul istoric al neamului, de natură, dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor precum şi 

formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. În practică se constată că nu este uşor în a 

concilia cele două imperative ale activităţii educaţionale şcolare şi extraşcolare. 
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Şcoala are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psihointelectual, socioafectiv şi fizic, 

pentru o cât mai uşoară integrare socială. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de 

gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 

reuşeşte să pună bazele formării personalităţii viitorului cetăţean. Modelarea, formarea şi educaţia 

micului om cere timp şi dăruire. 

Procesul educaţional din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub atenta îndrumare 

a învăţătorilor. Nu negăm importanţa educaţiei de tip curricular, dar devine tot mai evident faptul că 

educaţia extracurriculară, adică cea desfăşurată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii elevului. Şcoala nu trebuie să rămână indiferentă faţă de 

marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară pe care se structurează comunicarea umană 

contemporană. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 

de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se afirma, de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să caute 

şi să găsească singuri răspunsuri pentru a-şi forma singuri convingeri cât mai durabile. 

Activităţile extracurriculare vor fi apreciate atât de către elevi, cât şi de către factorii 

educaţionali în măsura în care: 

 - folosesc cumva cunoştinţele şi deprinderile însuşite în şcoală 
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 - dezvoltă şi valorifică aptitudinile elevilor  

 - contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor 

 - organizează într-un mod plăcut şi relaxant timpul liber al elevilor 

 - folosesc forme de organizare ingenioase 

 - sunt caracterizate de voie bună şi umor  

 - elevii participă necondiţionat  

În orice tip de activitate extracurriculară este necesar să avem trei factori implicaţi în actul 

educaţional: 

 - şcolarii – prin responsabilităţile individuale sau în grup 

 - şcoala – prin elaborarea strategiilor didactice potrivite, obţinerea avizelor necesare, finalizarea 

activităţilor propuse  

 - părinţii –prin susţinere morală, financiară sau participarea la activităţile propuse. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor asumându-şi 

responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Învăţătorul are ocazia să-şi cunoască mai bine elevii,  

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivele propuse. 

Părinţii vor avea şi ei de câştigat având un copil mult mai relaxat, care va participa fară constrângeri 

la o activitate care–i face plăcere. 

Astfel, cu fiecare generaţie de copii şi în fiecare an şcolar, am încercat să organizez cât mai 

multe şi interesante activităţi extracurriculare, tocmai pentru a îi cunoaşte cât mai bine pe ei şi pe 

părinţii lor şi pentru a le oferi toată această incărcătură pozitivă pe care o aduc aceste activităţi. Ele 

au îmbrăcat variate forme. 

Concursurile pe diferite discipline, teme sau cu diferite ocazii au fost momente deosebit de 

atractive pentru elevi, mai ales dacă unele au avut şi diferite premii. Am participat la concursuri de 

cultură generală, matematică, limba română, creaţii în proză sau în versuri, educaţie plastică, 

abilităţi practice. Am constatat în fiecare an sporirea numărului de participanţi, o mai mare 

implicare a elevilor şi o dorinţă de afirmare a propriului talent. 

Serbările şcolare dedicate unor evenimente importante(1 Decembie, În prag de sărbători, 8 

Martie, Învierea Domnului, 1 Iunie, Zilele Eminescu) sunt un prilej de a îmbina frumos arta 

recitatului cu cea a cântatului, a dansului, a interpretării unor roluri din diferite piese de teatru sau 

scenete. Ele valorifică varietatea, preocupările, interesele şi gusturile şcolarilor. Se evaluează 

talentul, munca şi priceperea fiecărui elev în parte şi se transformă în plăcere şi satisfacţie publică 

pentru întreg colectivul. Am descoperit elevi foarte talentaţi care în timpul orelor de curs erau foarte 

timizi, dar la serbări ofereau adevărate spectacole. Fiecare elev ar trebui să aibă locul său bine 

stabilit în cadrul unui program, pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, pentru a 

conştientiza că de evoluţia lui depinde reuşita serbării. 

Vizionările de spectacole constituie o altă formă de activităţi extracurriculare, prin care 

elevul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 

majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită constă în faptul că ea constituie o 

sursă de impresii puternice dar şi pentru că apelează permanent, la afectivitatea elevului. Am 

vizionat împreună cu elevii spectacole cu teatru de păpuşi sau actori, filme de desene animate sau 

istorice, spectacole de dans modern sau de societate la care uneori erau concurenţi unii dintre ei. 

Uneori ni s-au alăturat şi părinţii care au recunoscut că, datorită lipsei timpului liber nu reuşesc sa-şi 

scoată copiii la teatru sau la film, dar se bucură enorm că noi, învăţătorii o facem. 

Parteneriatele educaţionale interşcolare cu elevi ai şcolilor din mediul rural sau urban    

completează lista de activităţi extraşcolare desfăşurate. Acestea s-au materializat prin vizite în 

ambele unităţi şcolare implicate, drumeţii, acţiuni în parcuri sau locuri de joacă, susţinere de 

spectacole de dans, scenete, corespondenţă prin scrisori, desene sau fotografii. Elevii implicaţi au 

făcut astfel cunoştinţă cu alţi copii  care provin din medii sociale sau şcolare diferite, şi-au 

împărtăşit păreri şi impresii, au învăţat unii de la alţii, au căpătat curaj în a-şi exprima gândurile, 

sentimentele, pentru a-şi susţine punctul de vedere. 

Excursiile sunt activităţi foarte apreciate de elevi. Câţi dintre noi nu cunosc expresia feţei 

unui copil  atunci când îl  anunţăm că vom organiza o excursie? Ea ajută la dezvoltarea intelectuală 
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şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Tot ea îl reconfortează pe copil, îi 

prilejuieşte ocazii emoţionale deosebite, îi îmbogăţeşte orizontul cultural. Fiind axate în principal pe 

viaţa în aer liber, şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om 

şi realizările sale. Tot ceea ce elevii achiziţionează într-o excursie se poate valorifica în cadrul 

orelor de limba română, istorie, geografie, muzică, desen, abilităţi practice. În excursii elevii cunosc 

locurile natale în care au trăit, muncit, luptat sau creat înaintaşii noştri, învăţând astfel să-şi iubească 

ţara, cu trecutul  şi prezentul ei. În fiecare an, cu fiecare generaţie în parte, am organizat excursii pe 

diferite trasee în funcţie de vârsta elevilor, stabilind clar pentru vizite anumite obiective turistice. 

Câteva excursii au cuprins doar elevi de aceeaşi vârstă, dar am organizat şi deplasări cu elevi de 

vârste diferite, deoarece se ştie că, de cele mai multe ori,  elevii învaţă cu mai multă uşurinţă unii de 

la alţii, iar cei mai mari au avut drept sarcină supravegherea celor mai mici, astfel 

responsabilizându-i mai mult. 

Am prezentat doar câteva dintre activităţile extraşcolare desfăşurate care, alături de educaţia 

formală şi informală, îi ajută pe elevi să-şi dezvolte personalitatea şi în pregătirea pentru integrarea 

socială. 

Putem spune că activităţile extracurriculare sunt o componentă valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine pozitivă, 

stimulatoare, creatoare, care să se regăsească şi în comportamentul elevilor. 
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„Poplu cari şi-agârşeşti adetea, isturia şi nomlu cheari. 

Noi armasim. Armasim că ţânum cu dor, tut ţi clirinumisim di la pâpân ti strâpâpân: nomlu, 

limba, fedea criţtineascî, portul, adeţli. 

Besa faţî di adetea ţi nomlu a strâpâpânlor easti ună hari a armânlor. 

Borgea noastră easti să-i fâţem pi ficiuriţi, şi pi tiniri, pi aţei ţi inu dupî noi, să stânipsească 

graiulu, portul, adeţli, cultura şi limba.” 

Poporul care îşi uită tradiţia şi numele este sortit pieirii. Noi am rămas. Am rămas pentru că 

am păstrat cu sfinţenie tot ce am moştenit de la bunici şi străbunici: credinţa, limba, portul şi 

obiceiurile. Fidelitatea faţă de tradiţie şi credinţa străbunicilor este o virtute incontestabilă a 

aromânilor. Tradiţia este cea care face legătura între trecut, prezent şi viitor. Dacă n-o păstrăm ne 

vom pierde de rădăcina noastră şi vom rămâne ca nişte vrejuri uscate. 

Datoria noastră, a dascălilor, este de a-i face pe copii şi pe cei tineri, pe cei ce vin după noi, 

să conserve graiul, tradiţiile, obiceiurile, cultura şi limba, să le-o prezentăm lor  ca pe o zestre de 

mare preţ. 

Să ne reîntoarcem la izvorul miraculos al acestei averi! 

Să pornim împreună la păstrarea ei, dar şi la căutarea altor comori, nemuritoare ale 

aromânilor, ştiut fiind că tradiţiile, povestirile, folclorul, poezia, sunt arhivele, iar cu ele se poate 

reconstitui trecutul. 
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În decursul orelor de opţional „Cultură şi tradiţii aromâne”, împreună cu elevii mei, am făcut 

câteva investigaţii prin care am aflat nenumărate informaţii despre obiceiurile aromânilor, obiceiuri 

păstrate cu credinţă. Ne-au confirmat-o oamenii bătrâni, sfinţi păstrători ai tradiţiei. 

Am aflat astfel, despre existenţa unui obicei numit „Tayiani” (Sânzienele şi Drăgaica). 

Etapele obiceiului: 

1. În ajunul zilei de 24 iunie, luna cireşarului, tinerii culeg patruzeci de feluri de flori, 

printre care şi o floare specială, de culoare albastră  ,,tayiani”. 

2. Iau de acasă găleţi goale şi merg cu ele la fântână (se adună toţi tinerii). 
3. Fetele umplu găleţile cu apă proaspătă, din fântână, le pun în mijlocul drumului şi spun: 

„Tu aestî apî sântî s-bâgaţi aruchi di asimi, ca simu îmşeati, vruti di tut laolu”. (În această apă sfântă 

puneţi bănuţi de argint ca să fim frumoase şi iubite de lumea întregă). 

4. Îşi fac coroniţe de flori şi le pun pe cap. 
5. Tinerii cântă şi dansează în jurul găleţilor:  

 „Tayiani, lăi tayiani/ tayiani, ianizmata/ Iu durniţi tora seara,/ Di vinişi ahâtu armasu?/ Cu 

civrelu arcat, arcat?/ Pi la feati, pi la-nveasti, Pi la feati isusiti. 

 Tora seara easti moi, prindu tayiani/ Ia adunaţvî soaţî moi/ S-nî adrăm gâleţli/ S-nî         li-

anvârligăm cu lilici moi/ Ş-noi s-nî cântăm. 

6. Ei se întorc  apoi acasă cu găleţile pline cu apa bogăţiei şi prosperităţii. 
7. Coroniţele se pun la icoană. 
8. Fiecare familie va avea în casă câte o coroniţă pusă la icoană. 
9. Fiecare din corononiţe au efect vindecător în caz de boală: „maili afumî cu flori di la 

icoanî”. 

10. În găleţile cu apă aduse de la fântână, acasă se pun bani. 
Dintre persoanele intervievate amintim: Şamata Agora, Liuta Sultana, Iţa Caraman şi Tinca 

al Mitlu al Iancu. 

Doamnele ne-au spus că florile erau culese din pădure înainte de a răsări soarele. 

Am aflat de la maia Iţa Craman, despre legenda Sfântului Dumitru şi a Sfântului Gheorghe. 

Potivit acesteia Sfinţii Gheorghe şi Dumitru s-au dus la Dumnezeu să ceară îndurare pentru un tânăr 

care se înecase cu câţiva stropi de apă (cei doi asistaseră la momentul când ursitoarele hotărâseră 

soarta acestui băiat). Singura şansă de salvare a acestuia era ca cineva din familia lui să-i dea din 

zilele sale. Doar mireasa tânărului a acceptat acest lucru, însă ea nu avea voie să vorbescă. Aşa era 

obiceiul la aromâni. Ca să-şi poată comunica hotărârea de a-şi da jumătate din viaţa ei soţului său, 

fata îşi despleteşte părul şi îl împarte cu mâna în două, pentru ca cei din jur să-şi dea seama de 

intenţia ei. De atunci fetele aromânce căsătorite se piaptănă la nuntă cu cărare pe mijloc. Sfinţii 

Dumitru şi Gheorghe au obţinut îndurarea de la Dumnezeu. 

Copiii au fost foarte încântaţi de informaţiile culese, mai ales că s-au aflat în postura unor 

adevăraţi investigatori. Toate notiţele, pe care le-au scris cu foarte mare atenţie, au fost apoi 

minuţios aşezate chiar pe paginile revistei şcolii „Chicuti di harauî”. 
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   ALT FEL DE ŞCOALĂ 

 

                                Prof. Muşat  Magdalena 

Şcoala cu clasele I-VIII Dimitrie Cantemir Constanţa 

 

Educaţia tinde permanent  să depăşească limitele exigenţelor naţionale şi se  îndreaptă spre 

tezaurul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde cerinţelor actuale 

pentru că  educaţia permanentă a devenit o realitate de necontestat. Eficienţa educaţiei depinde de 

gradul în care copilul este pregătit pentru participarea la dezvoltarea de sine, sub aspect  fizic, 

psihointelectual, socioafectiv pentru ca integrarea socială să fie un succes. Activităţile extraşcolare 

sunt  cele  care nu intră în domeniul de curriculum şcolar clasic sau de învăţământ universitar,  

există la toate nivelurile de educaţie, de la preşcolar, la şcolarul mic, elevul de gimnaziu sau de liceu 

şi sunt voluntare, se realizează dincolo de  procesul de învăţământ, au  caracter social, uneori 

filantropic, diferite de  cel scolastic, având ca scop formarea personalităţii  copiilor ori tinerilor 

deopotrivă.  

Denumit iniţial curriculum suplimentar, la apariţia lui în colegiile americane din secolul al 

XIX-lea, acesta a completat  curriculum-ul formal, iar studenţii au găsit  aici modalitatea de a-şi 

satisface interesele practice şi profesionale. La universităţile Harvard şi Yale au apărut societăţi 

literare, cluburi de dezbateri, în cadrul cărora s-au organizat competiţii sportive  care au consolidat  

relaţiile în cadrul cluburilor, transformate treptat în adevărate frăţii.  

În prezent, şcolile publice americane oferă o gamă completă de activităţi extraşcolare, în  

afară de zilele de  pregătire  obişnuită, pentru a completa curriculumul, îndeplinind două condiţii de 

bază: sunt personalizate, centrate pe interesele  elevilor şi au la bază un obiectiv. Companiile  care 

fac angajări , specialiştii în recrutarea forţei de muncă  se uită la activităţile extracurriculare, la cele 

de voluntariat pentru a determina care este cel mai potrivit solicitant care a aplicat pentru a obţine  

postul respectiv. Complexitatea finalităţilor  educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare 

cu cele extracurriculare, iar parteneriatul social apare ca o necesitate.       

Reforma în spaţiul românesc nu este aşadar o inovaţie, ci reprezintă o serie de măsuri de 

schimbare, introduse în sistemul de învăţământ. Pentru a nu rămâne însă la nivelul şcolii de hârtie  

schiţată pe suport de hârtie de cadre didactice, care construiesc oameni standardizaţi, egali şi 

previzibili, sistemul-în ansamblul său- trebuie să asculte care sunt nevoile, problemele elevilor de 

azi şi să găsească elementele comune cu necesităţile sociale.  

Iniţial,  activităţile extraşcolare ofereau copilului alternative la educaţia  care necesită un 

efort intelectual predominant. În scurt timp s-a înţeles că, datorită complexităţii finalităţilor 

educaţionale, se impune îmbinarea celor două tipuri de activităţi pentru că cele extraşcolare 

urmăresc identificarea şi cultivarea corespondenţei dintre aptitudini, talente, şi stimularea unui 

comportament creativ pluridisciplinar.  Diversitatea lor creşte interesul copiilor pentru şcoală şi 

pentru oferta educaţională.      

Ce poate face profesorul de vocaţie  care  vrea să devină un actant real în ecuaţia 

educaţională şi nu un pseudo-pater? Pleacă de la o patformă existentă şi încearcă să identifice la 

copiii cu care lucrează experienţele anterioare, într-un domeniu,  cunoştinţele deja acumulate, 

interesele specifice. Abia apoi se poate gândi la activităţi colaterale, care au stârnit interesul 

majorităţii atunci când un coleg a prezentat un fapt, un eveniment. Activităţile care permit 

exprimarea liberă a copilului, fără a fi constrâns de  modele sau tipare, oferă ocazia elevului să se 

arate aşa cum este el, să capete încredere în el, să poată valoriza ceea ce el însuşi a creat. Aceste 

activităţi nu impun standarde, ci contribuie la creşterea încrederii în sine, a spontaneităţii şi 

creativităţii, la capacitatea de a-şi exprima opiniile şi de a avea iniţiativă, a transmite în ce se 

implică, ce îi este de folos şi ce nu este atractiv. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite 

să simtă apoi ceea ce este potrivit pentru el. Coordonatorul trebuie să asculte iniţial mesajul pe care 

îl transmite copilul care manifestă interes pentru o activitate sau alta, apoi să îl orienteze spre un 

domeniu sau altul, acolo unde se poate exprima liber fără a i se impune modele, ci doar să se 

manifeste liber, fără constrângeri, valorificând ceea ce a realizat, ceea ce duce la încrederea în sine. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&rurl=translate.google.ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum&usg=ALkJrhibOcUxaeedDMPQT1sWSUDMI_xBBA
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Avantajele creşterii ponderii activităţilor extraşcolare: 

 permit transferul şi aplicabilitatea competenţelor dobândite în cadrul curriculumului şcolar; 

 ajută la descoperirea, afirmarea şi recunoşterea aptitudinilor; 

 creşterea şi dezvoltarea abilităţilor; 

 stimularea comportamentului creativ în diferite domenii; 

 încurajarea gândirii critice; 

 cultivarea  relaţiilor  de colaborare, de competiţie, adaptarea la munca în echipă; 

 stimularea implicării în diferite tipuri de activităţi colaterale celor iniţiale; 

 asumarea responsabilităţilor de ordin social; 

 posibilitatea de recreere şi bună dispoziţie .        
Trebuie să se ţină cont de dorinţele elevilor cărora nu trebuie să li se impună o activitate sau 

alta sau să fie forţaţi să continuie, dacă se simt obosiţi sau manifestă dezinteres pentru vreun tip de 

activitate.  

La vârstele mici sunt utile : 

- activităţile care implică mişcarea corporală care oferă copiilor o anumită ţinută, îi fac sănătoşi 
şi armonioşi, le dau încredere în sine,   

- activităţi pentru învăţarea prin joc a limbilor străine, mai ales la nivel conversaţional, 
- activităţi artistice când au înclinaţii în acest sens sau îşi pot exprima uşor emoţiile.      

La vârsta şcolară, activităţile vor fi mai complexe, dar temele se pot păstra, în domeniul 

ştiinţelor exacte sau sociale, iar la adolescenţi orientarea va fi către dezvoltarea lor interioară, pentru 

că îşi caută reperele, învaţă să gestioneze conflictele şi îşi doresc să se pună cât mai mult în 

evidenţă: dezbateri, cluburi media, elaborarea de anuare etc.  

Activitatea educativă, şcolară şi extraşcolară, permite aşadar transferul şi splicsbilitstes 

cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor, elevii fiind atraşi în tipuri variate de activităţi care ajută la  

încurajarea creativităţii, a gândirii critice, implicarea în actele decizionale în diferite domenii. 

Activităţile turistice sunt cele care răspund cel mai bine intereselor elevilor, indiferent de 

vârsta acestora pentru că îi destind, îi reconfortează, le prilejuieşte însuşirea unor experienţe sociale  

importante şi le oferă informaţii, experienţe de ordin cultural-ştiinţific. Plimbările, excursiile şi 

taberele şcolare le oferă cel mai bogat  conţinut,  pe care  le  păstrează în memorie pentru o lungă 

perioadă de timp. 

Cele mai productive tabere sunt cele care au un program de activităţi foarte bine structurat. 

Problema organizatorului o constituie punctul de plecare. Care este cel mai potrivit loc? Care este 

cea mai serioasă agenţie de turism care să răspundă pe deplin cerinţelor elevilor, părinţilor şi 

scopului propus de profesor şi nu în ultimul rând, care este preţul pe care părinţi cu posibilităţi 

materiale modeste îl pot plăti pentru aceste zile, de altfel foarte importante pentru copiii lor? 

Taberele şcolare de stat au devenit din păcate surse de infecţie, acolo unde nu s-au făcut 

renovări sau banii investiţi de la buget au ajuns la firme căpuşă care s-au mulţumit cu spoieli de 

ziduri. Nimeni nu mai doreşte să rişte. Există şi locuri în care autorităţile locale au investit şi unde 

se poate face turism de calitate. Este greu însă să reconstruieşti o imagine deja afectată... 

Soluţia poate veni de la agenţiile de turism care organizează tabere de activităţi, în condiţii 

civilizate, în hoteluri sau pensiuni. Atracţiile sunt multiple, activităţile aidoma, preţul-pe măsură. 

Există însă o modalitate eficientă de petrecere a unor zile pline, având costuri moderate. Dacă în 

sprijinul cadrului didactic organizator vin şi părinţii, lucrurile merg ca pe roate. 

Mai întâi trebuie aleasă zona în care se organizează tabăra. Internetul este cea mai eficientă 

cale de informaţie, motoarele de căutare arată cele mai bune oferte de cazare. Se aleg mai multe 

variante şi se cer informaţii direct de la sursă pentru a se stabili raportul calitate-preţ pentru un 

meniu complet / elev. Apoi se notează obiectivele turistice, plecând de la interesul pe care copilul îl 

manifestă în activităţile şcolare, fără a-i priva de experienţe inedite. Pentru organizarea excursiilor, 

trebuie asigurat transportul de o firmă din zonă,  pentru deplasarea pe mai multe zile. Se alcătuieşte 

un program pe zile,  fără a-i încărca prea mult pe elevi ( nu trebuie ignorat faptul că o excursie mai 

lungă îi poate obosi).  
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Transportul se poate face atât cu autocarul de acasă şi retur, autobuzul rămânând la 

dispoziţia grupului pe toată perioada sejurului, dar şi cu trenul,  deoarece SNCFR  asigură facilităţi 

grupurilor, iar copiilor le place mai mult această modalitate de deplasare. 

Se centralizează cheltuielile şi se stabileşte preţul, mai mic decât cel cerut de agenţii. 

O tabără înseamnă cultivarea gustului pentru frumos, artă, cultură, mediu, drumeţii. Grija 

faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor elevilor noştri şi respectarea 

acestora asigură setea de informaţie, mişcarea pe care aceştia nu o mai apreciază la fel de mult ca 

generaţiile anterioare, destindere, recreere, voie bună şi nu în ultimul rând afirmarea ca persoană. 
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