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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI-  

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

 

 

Simpozion al cadrelor didactice  

 

 

Concurs de creații ale elevilor pe tema „Copiii lumii doresc pace ˮ 

 

 

 

Perioada derulării:  20 februarie – 1 martie 2014 

 

Nivelul propus: clasele I-IV 
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 

 

1 MARTIE 2014 

 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 10.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Prof. Radu Dascălu-  consilier SNEE; 

 Prof. Oprea Adriana – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Constanţa; 

 Prof. înv. primar Mihaela Anghelescu – inspector şcolar pentru învăţământul primar la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Prof. Sorina Plopeanu – Casa Corpului Didactic Constanța 

 Prof. univ. Dr. Marioara Trandafirescu – Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Științe ale 

Naturii și Științe Agricole 

 Prof. univ. dr. Virgil Frunză – Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației Constanța; 

 Profesor Aprilia Viviana Gălbenuș– președintele Asociației Învățătorilor Ialomițeni; 

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

Constanța; 

 Profesor înv. primar Ecaterina Rupesac – preşedintele Asociației Învățătorilor și 

Institutorilor Constănţeni; 

 

Lucrări în plen: 
 Conf. Univ. Dr. Daniela Căprioară - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei din Universitatea „Ovidius” Constanţa - „Evaluare și intervenție 

educațională”; 

 Prof. Univ. Dr. Ioan Neacşu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

din Universitatea Bucureşti- „Învăţământul primar – modelul valorilor 

instituţionale şi reconstrucţii axiologice ale formării prin educaţie”; 

 Prof. Radu Dascălu – Serviciul Naţional de Examinare şi Evaluare – 

„Evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a” 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „Constantin Brâncoveanu – omul, 

domnul şi martirul, după trei secole”; 

 Prof. Ion Dudă – pensionar, 90 de ani - „Norme și puncte de vedere”. 

 

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

demers didactic creativ- "Copiii lumii doresc pace”  cu lucrările elevilor 

12.00 – 13.00  – Vizitarea expoziţiei „Bioart” cu lucrări de artă ale studenților- coordonator 

Prof. univ. dr. Daniela Țurcanu Căruțiu 

13.00- 15.30- Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

15.30- 16.00 – pauză de cafea 

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

nouă ediţie...  

 

Lucrările se vor desfășura la UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANȚA 

FACULTATEA DE  ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE  
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PARTENERII ASOCIAȚIEI INSTITUTORILOR ȘI ÎNVĂȚĂTORILOR 

CONSTĂNȚENI: 

Ministerul Educației Naționale 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Casa Corpului Didactic Constanța 

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole 

Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei Constanța 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

Prof. univ. dr. Ioan Neacșu 

Prof. înv. primar  Radu Dascălu 

 

Prof. univ. dr. Răducu Popescu 

Prof. Adriana Oprea 

Prof. înv. primar  Mihaela Anghelescu 

Prof. înv. primar  Lavinia Seucea 

 

Prof. Sorina Plopeanu  

 

Prof. univ. dr. Virgil Frunză 

Conf. univ. dr. Daniela Căprioară 

Prof. univ. dr. Petre Cristian 

Prof. univ. dr. Mihaela Modoran 

Prof. univ. dr. Enache Rodica 

 

Prof. univ. dr. Liliana Panaitescu 

Prof. univ. dr. Marioara Trandafirescu 

Prof. univ. dr. Daniela Țurcanu Cărunțiu 

 

Prof. Anamaria Ciubotariu  

Prof. Rose Mari Văsioiu 

 

Prof. pensioner (90 ani) Ion Dudă 
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ECHIPA DE EVALUARE A LUCRĂRILOR ELEVILOR 

 

prof. înv. primar  Aurelia Agighioleanu 

prof. înv. primar  Elena Babașcu 

prof. înv. primar  Iuliana Badiu 

prof. înv. primar  Mihaela Comănici 

prof. înv. primar  Doina David 

înv. Marioara Istrate 

prof. înv. primar  Georgeta Lungu 

prof. înv. primar  Adela Ionica Marin 

prof. înv. primar  Constanda Moraru 

înv. Maria Rizoiu 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar  Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar   Cristina Stanciu 

prof. înv. primar   Marcela Tudor 

prof. înv. primar  Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar  Florin Zecheru 

 

 

 



9 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE 

 

înv. primar  Aurelia Agighioleanu 

înv. primar  Elena Babașcu 

înv. primar  Iuliana Badiu 

 înv. primar  Mihaela Comănici 

prof. înv.  Cușu Elena 

prof. înv. primar  Doina David 

înv. Tudora Giugică 

înv. Marioara Istrate 

prof. înv. primar  Georgeta Lungu 

prof. înv. primar  Adela Ionica Marin 

prof. înv. primar  Constanda Moraru 

înv. Maria Rizoiu 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar  Ecaterina Rupesac 

 prof. înv. primar   Cristina Stanciu 

prof. înv. primar  Alina Theodorescu 

prof. înv. primar  Marcela Tudor 

prof. înv. primar  Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar  Florin Zecheru 
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Secțiunea nr. 1 

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC 

ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

Moderatori:  Prof. univ. dr. Petre Cristian - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea „Ovidius” Constanţa 

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

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

   Prof. înv. primar  Cristina Stanciu – Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța – secretar 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

 

Specialita 

tea 

 

Unitatea de învățământ 

 

Localitatea 

 

Județul 

 

Titlul lucrării 

1.  Stanciu Cristina PIP Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanţa  Constanţa  Adaptarea şcolară - parte din procesul de adaptare 

socială 

2.  Petre Adelina PIP Școala Gimnazială „Elena 

Doamna” 

Tulcea 

 

Tulcea 

 

Comportamentul social al elevilor - importanţa unui 

proiect în procesul de formare al unei clase 

3.  Gheorghe Ana-

Daniela 

Prof.dr. Şcoala Gimnazială nr. 24 

,,Ion Jalea” 

Constanţa Constanţa  

Creativitatea în demersul didactic 

4.  Tănase Simona 

Mădălina 

Prof.dr. Şcoala Gimnazială nr. 24 

,,Ion Jalea” 

Constanţa Constanţa 

5.  Georgescu 

Manuela 

PIP Şcoala Gimnazială Nr. 3 

"Ciprian Porumbescu" 

Constanţa  Constanţa Creativitatea, o modalitate eficientă de formare a 

competenţelor şi a personalităţii şcolarilor mici 

6.  Holban Ionela Prof.  Şcoala Gimnazială Nr. 12 

,,B.P.Hasdeu” 

Constanţa Constanţa Curriculum la decizia şcolii –factor de motivaţie 

pentru o învăţare de calitate 

7.  Bacalu Ianula PIP Școala Gimnazială “George 

Enescu” 

Năvodari Constanţa Dascălul – rol major ȋn formarea și educarea elevilor 

8.  Melinescu 

Madlena 

 

PIP Şcoala Gimnazială ,,Mircea 

Eliade" 

Craiova Dolj  Dezvoltarea personală a copilului prin educaţia 

nonformală 
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9.  Vişan Mihaela Educ. Grădiniţa P.P. “Amicii” Constanţa Constanţa Dezvoltarea personalităţii copilului prin activităţile 

extracurriculare 

10.  Mateiuc Amalia Înv. Şcoala Gimnazială nr. 2 Roma Botoşani  Fişa psihopedagogică- demers didactic în cunoaşterea 

copilului 

11.  Arion Anișoara 

Camelia 

Prof. înv. 

preșc. 

Grădinița P.P. „Amicii” Constanța Constanța  

Formarea personalității preșcolarului - viitorul 

societății contemporane 12.  Matei Dumitra Prof. înv. 

preșc. 

Grădinița P.P. „Amicii” Constanța Constanța 

13.  Stoian 

Florentina 

Prof.  Şcoala Gimnazială nr. 10 Galaţi Galaţi   

Rolul auxiliarelor în dezvoltarea creativității elevilor 

14.  Filip Lia Înv.  Şcoala Gimnazială nr. 10 Galaţi Galaţi  

15.  Pârvu Cristina PIP Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea 

personalităţii elevilor 

16.  Zamfir Liliana PIP Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Rolul geografiei şi istoriei în învăţământul primar 

17.  Istrate Marioara Înv.  Şcoala ,,Constantin 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Rolul şcolii, al societăţii şi al familiei in formarea 

personalităţii copilului 

18.  Agighioleanu 

Aurelia 

PIP Şcoala Gimnazială nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanţa  Constanţa   

Spirit civic – calitatea personalităţii şcolarului 

 19.  Anghelescu 

Mihaela  

PIP ISJ Constanţa  Constanţa  

20.  Moraru 

Constanda 

PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Sugestii practice privind îmbunătăţirea conduitei în 

colectivul de elevi 
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Secțiunea nr. 2 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR. 
 

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

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

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

     Înv. Marioara Istrate - Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia 

 

Nr.

crt 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Specialita

tea 

 

Unitatea de învățământ 

 

Localitatea 

 

Județul 

 

Titlul lucrării 

1.  Dăscălaşu Mariana                                                           PIP Şcoala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța Activitatea extracurriculară – obiectiv important în 

procesul instructiv - educativ                                                        

2.  Ciucă Fevronia PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța  

Educaţia nonformală – o punte spre sufletul 

copiilor 3.  Varsami Nicoleta PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța 

4.  Topală Minodora Prof. Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani Botoşani Excursia şi implicaţiile ei în formarea elevilor 

5.  Suță Maria PIP Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanţa Importanța educației non-formale 

6.  Legian Nicoleta PIP Şcoala Gimnazială “Lucian 

Grigorescu 

Medgidia Constanţa Lecţia- excursie şi importanţa ei didactica în studiul 

geografiei 

7.  Abibula Șeila PIP Școala Gimnazială nr.1 Valu lui 

Traian 

Constanţa  Locul și rolul activităților extracurriculare   

8.  Mormenche Doina PIP Colegiul Naţional 

“Al.I.Cuza” 

Galaţi  Galaţi  Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

creativităţii elevilor 

9.  Nedea Maria PIP Şcoala Gimnazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia  Constanţa  Rolul activităţilor extracurriculare în educarea 

elevilor 
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10.  Covată Mihaela Prof. înv. 

preșc. 

Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

culturală  a  preşcolarilor 

11.  Mărgărit Jenica Educ. Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța 

12.  Costin Ionela Înv.  Școala Gimnazială nr.1 Castelu Constanța Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea 

culturală a elevilor  13.  Mircea Mihaela Inst.  Școala Gimnazială nr.1 Castelu Constanța 

14.  Enea Tatiana 

Romica 

PIP Sc. Nr. 2  Frumuşica Botoşani  Rolul activităţilor extracurriculare în formarea la 

elevi a trăsăturilor pozitive de caracter 

15.  Radu Liliana PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Școlarul de clasă pregătitoare-coordonate ale 

dezvoltării psihice 

16.  Rupesac Ecaterina PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Familia – beneficiarul indirect, dar important al 

școlarității 

17.  Pelican Marioara PIP Şcoala Gimnazială nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanţa  Constanța  

Educaţia estetică şi stimularea creativităţii prin 

activităţile extracurriculare 18.  Stratone Ioana Învățător Şcoala Gimnazială “Ion 

Borcea” 

Agigea  Constanța 
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Secțiunea nr. 3 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Rodica Enache - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea „Ovidius” Constanţa 

     Prof. înv. primar Radu Dascălu – MEN, Consiliul Național de Examinare și Evaluare București 

     Prof. univ. dr. Corina Gavăt – Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Constanța; 

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

 

Nr.

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

 

Speciali

tatea 

 

Unitatea de învățământ 

 

Localitatea 

 

Județul 

 

Titlul lucrării 

1.  Cleoantă Alexandra Prof. Liceul de Arte ,,Marin 

Sorescu” 

Craiova Dolj  Artele vizuale. câteva clarificări conceptuale şi 

metodologice 

 2.  Dascălu Radu Prof. SNEE Bucureşti  

3.  Manolache 

Elisabeta Eugenia 

PI 

preşc. 

Grădiniţa P.N. “Luminiţa” Lumina Constanţa  

Creativitatea – joc al inteligenţei 

 4.  Ursea Cristina PI 

preşc. 

Grădiniţa P.P. “Amicii” Constanţa Constanţa 

5.  Ungureanu Violeta PIP Şcoala Gimnazială ,,Leon 

Dănăilă” 

Darabani Botoşani Creativitatea  şcolară  în ciclul  primar 

6.  Pârvu Georgica Educa 

toare 

Grădiniţa P.P. " Amicii" Constanţa  Constanța Creativitatea ca joc al inteligenţei 

7.  Zală Gina 

Florentina 

PIP Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani  Botoşani  Dezvoltarea personalităţii copilului prin metode activ- 

participative 

8.  Stoian Cristina PIP Liceul Teoretic  Murfatlar  Constanța Evaluarea eficientǎ  la matematicǎ - între provocare şi 

deziderat  

9.  Ciolacu Andreia 

Oana 

 Şcoala Gimnazială 

„Constantin Brâncuși” 

Medgidia Constanţa Influența metodelor activ-participative în înțelegerea 

noțiunilor de cunoașterea mediului  
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10.  Gavăt Corina Prof. 

Univ. 

Dr. Ing. 

Universitatea „Ovidius” 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Naturii şi Ştiinţe Agricole 

Constanţa  Constanța Pomii fructiferi, aliaţii noştri pentru o viaţă sănătoasă 

11.  Enache Rodica Conf. 

Univ. 

Dr. 

Universitatea „Ovidius”,  

„Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei” 

Constanţa  Constanţa Rolul strategiilor didactice moderne în dezvoltarea 

memoriei şcolarului mic 

12.  Toşcu Lili Înv.  Liceul Teoretic Băneasa  Constanţa 

13.  Bordea Leila Prof.înv

preşc. 

Grădiniţa O.N. „Delfinii 

jucăuşi” 

Constanţa Constanţa Strategii didactice de formare a deprinderilor de 

diferenţiere a timbrului muzical 

14.  Zecheru Florina PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Sunt regizor…. 

15.  Zamfir Simona PIP Liceul Teoretic ,,Lucian 

Blaga” 

Constanţa Constanţa Transdisciplinaritatea - o abordare nouă a învăţării 

şcolare 

16.  Grădinaru Anca 

Livia 

PIP L.P.S. „Nicolae Rotaru”  Constanţa Constanţa Rolul cadrului didactic în formarea personalităţii 

elevului şi pregătirea acestuia pentru maturitatea 

şcolară 

17.  Iancu Liliana 
 

PIP Școala Gimnazială Nr. 37 Constanţa Constanţa Elemente de abordare integrată în activitatea de 

învăţare la clasa pregătitoare  
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Secțiunea nr. 4 

RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Daniela Căprioară - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea „Ovidius” Constanţa 

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

    Prof. univ. dr. Irina Moise - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Constanța; 

    Prof. înv. primar Simona Palască - Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța – secretar 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Speciali 

tatea 

 

Unitatea de învățământ 

 

Localitatea 

 

Județul 

 

Titlul lucrării 

1.   Cuşu Elena PIP Şcoala Gimnazială nr. 7 

„Remus Opreanu” 

Constanţa  Constanţa  Modalităţi de comunicare didactică 

2.  Herța Diana Elena Prof. Şcoala  Gimnazială Nr.1 Istria Constanţa Comunicarea eficientă dintre profesor-elev 

3.  Palasca Simona PIP Şcoala gimnazială Nr. 30 

,,Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa Constanţa Elemente de teorie a literaturii în analiza textului 

poetic la clasele III-IV 

4.  Dudă Ion 90 ani Pensionar (90 ani) Constanţa Constanţa Explicaţii... triste şi încâlcite 

5.  Calenici Mihaela PIP Şcoala Gimnazială nr. 24 

„Ion Jalea” 

Constanţa  Constanța Exprimarea interrelaţiilor umane 

6.  Mihai Mihaela Prof.  Şcoala Nr. 13, ”Ştefan cel 

Mare” 

Galaţi  Galaţi  Proiectul educațional-expresie a dezvoltării 

lingvistice și culturale în context extracurricular 

7.  Angheluță Elena Prof. 

Înv. 

Preșc. 

Grădinița cu program 

normal ”Pinocchio” 

Costinești Constanța Relaţia  dintre  limbaj şi  realitate 

  

8.  Muraru Crina Prof. Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani Botoşani Rolul diversităţii – eu şi ceilalţi 

9.  Ceauşu Ilie Lică PIP Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârşova  Constanţa  Stimularea interesului pentru lectură la şcolarii mici 

10.  Drobotă Manuela  Prof. Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani  Botoşani  Studiul de caz – un demers didactic eficient 

11.  Della Sultana PIP Şcoala Gimnazială nr. 11 Constanţa  Constanța Studiul de caz – Copiii de lângă noi 



18 

 

12.  Alecu Paraschiva PIP Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanţa   

Textul, un pas spre sufletul copilului 

 13.  Radu Rodica PIP Școala Gimnazială Nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanța Constanța 

14.  Moise Irina Conf. 

Univ. 

Dr. Ing. 

Universitatea „Ovidius” 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Naturii şi Ştiinţe Agricole 

Constanţa  Constanța Protejarea solului – învăţăm să construim un viitor 

durabil 

15.  Matei Daniela  PIP Şcoala Gimnazială nr. 11 Constanţa  Constanța Impactul metodelor moderne de predare- învăţare în 

progresul şcolar al elevilor la disciplina Geografia 

României 

16.  Marin Adela PIP Şcoala Gimnazială nr. 30 

„Gheorghe Țițeica” 

Constanţa  Constanța Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură la 

şcolarii mici 
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Secțiunea nr. 5 

 

CALITATE ŞI CREATIVITATE 

 

Moderatori:   Prof. univ. dr. MihaelaModoran - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele  Educaţiei din Universitatea „Ovidius” Constanţa 

    Prof. înv. primar Georgeta Lungu - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia; 

    Prof. univ. dr. Daniela Țurcanu Căruțiu – Universitatea „Ovidius” Constanța; 

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

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Specialit

a tea 

Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Cocargeanu Anamaria PIP Şcoala Gimnazială nr. 12 

„B. P. Haşdeu” 

Constanţa  Constanța „Starea de sănătate a pământului” disciplină opţională 

2.  Badiu Iuliana PIP Şcoala Gimnazială nr. 30 

„Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa  Constanța Abordarea integrată la clasa pregătitoare 

3.  Babaşcu Elena PIP Şcoala Gimnazială nr.  39 

“Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa Creşterea stimei  de sine şi comunicarea nonviolentă la 

şcolari 

4.  Rizoiu Aurelian Înv. Şcoala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari  Constanţa   

Cultivarea creativităţii în şcoală 

 5.  Rizoiu Maria Înv. Şcoala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari  Constanţa  

6.  Mihai Maricica  PIP Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani  Botoşani Dezvoltarea personalităţii elevilor prin jocul didactic 

7.  Bălan Florentina PIP Şcoala Gimnazială nr. 30 

„Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa Constanţa  Harta conceptuala, un mijloc de evaluare/autoevaluare 

agreat de elevi 

8.  Dogaru Aneta 

Nicoleta                                                        

PIP Liceul Teoretic “Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanţa Metode activ – participative utilizate în ciclul primar                                                          

9.  Comănici Mihaela PIP Şcoala Gimnazială nr. 28 

„Dan Barbilian” 

Constanţa  Constanța Necesitatea predării noţiunilor de ecologie în ciclul 

primar 
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10.  Jitariu Daniela Conf. 

Univ. 

Dr. Ing. 

Universitatea „Ovidius” 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Naturii şi Ştiinţe Agricole 

Constanţa  Constanța  

 

Oraşul albinelor: ghid pentru cunoaşterea unei societăţi 

uimitoare 

 
11.  Mihai Magda Prof. Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu” 

Constanţa  Constanța 

12.  Coman Didina 

 

 Şcoala Gimnazială “Mihai 

Eminescu” 

Brăila Brăila Valorificarea creativă a  mijloacelor didactice în orele 

de geografie la clasa a IV a 

13.  Theodorescu Alina PIP Liceul Teoretic „Carmen 

Sylva” 

Eforie Sud Constanța Elemente de geografie a României 

14.  Lungu Georgeta PIP Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia  Constanţa  Valorizarea profilului dominant de inteligenţă prin 

activitatea didactică 

15.  Ţurcanu Caruţiu 

Daniela 

Conf. 

Univ. 

Dr. 

Universitatea „Ovidius”- 

Facultatea de Arte 

Constanţa  Constanța Bioart- tendinţă artistică novatoare în arta 

contemporană 

16.  Modoran Mihaela Lector 

univ. 

dr. 

Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 

Constanţa  Constanța Valenţele formative ale procesului instructiv-educativ 

muzical 

17.  Călin Daciana Prof. Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru” 

Constanţa  Constanța Cum se redactează o compunere tematică? 

                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRĂRI PREZENTATE 

ÎN PLEN  
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CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,  

OMUL, DOMNUL ŞI MARTIRUL  

DUPĂ TREI SECOLE 

 
Prof. univ. dr. Olga Duțu  

 

Anul 2014, în planul comemorărilor, este anul 

Sfinţilor Mucenici Brâncoveni. 

Numele Brâncoveanu este purtat şi astăzi de 

numeroase familii, este purtat de străzi, palate, biserici, este 

numele dat unei epoci  importante în istoria Ţării 

Româneşti, este numele unui stil arhitectonic bisericesc şi 

laic, al unei arte de sinteză – arta brâncovenească. 

Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, în 

Brâncoveni, fiul postelnicului Papa (Matei) Brîncoveanu şi 

al Stancăi Cantacuzino, celebră familie de boieri cărturari, 

care vor modela personalitatea viitorului domn, rămas orfan de tată la vârsta de un an. 

Educaţia sa va fi încredinţată unchiului său, stolnicul Constantin Cantacuzino, 

preocupat de studiul Antichităţii, Renaşterii, istoriei, astronomiei şi geografiei ştiinţifice 

(alcătuiesc o Istorie a Ţării Româneşti şi o hartă), colecţionar de manuscrise şi cărţi rare, 

adunate într-o bibliotecă impresionantă. În această ambianţă culturală se va dezvolta 

personalitatea viitorului domn, care va învăţa cu uşurinţă greaca, latina, turca, slavona. 

Alături de unchii săi, Mihail, Drăghici şi Şerban Cantacuzino, importanţi ctitori de 

biserici, îşi va forma şi rafina cultura estetică în domeniul arhitecturii, sculpturii şi picturii 

specifice stilului muntenesc care va 

constitui, alături de influenţele occidentale 

şi orientale, elementele esenţial de sinteză al 

stilului brâncovenesc. 

Se căsătoreşte cu Marica, fiica lui 

Antonie – Vodă şi, aşa cum apare în tabloul 

votiv de la Biserica Mânăstirii Hurezi, va 

avea o familie cu 11 copii, patru băieţi: 

Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi şapte 

fete: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, 

Bălaşa şi Smaranda. 



 23 

Format de unchiul său, Constantin Brâncoveanu, pentru înalte demnităţi în stat, în 

1688, după moartea lui Şerban Cantacuzino, care a domnit între 1678-1688, va urca pe tronul 

Ţării Româneşti şi va avea una dintre cele mai lungi domnii, 26 de ani, până în 1714, printr-o 

politică abilă de stăvilire a expansiunii ţariste şi otomane în Europa de Sud-Est. 

În plan intern va reforma administraţia şi fiscalitatea, pentru a satisface cererile mereu 

sporite ale Curţii Otomane, viaţa ţăranilor şi târgoveţilor fiind îngreunată. Gospodar desăvârşit 

şi bun administrator al avuţiei ţării, Constantin Brâncoveanu va asigura ţării o epocă de 

prosperitate şi pace. 

Va fi sprijinit de soţia sa, care va administra cu pricepere şi fermitate o avere 

considerată fabuloasă, în epoca sa, constituită din case, moşii şi bani depozitaţi în bănci din 

Florenţa, Veneţia, Viena şi Amsterdam. 

Din perspectiva celor trei secole care ne despart de epoca brâncovenească, trebuie 

apreciată intuiţia domnitorului care a ştiut să facă din cultură un instrument demn să-i susţină 

scopurile politice şi să impună în arta românească o ultimă sinteză artistică în care se întâlnesc 

amintirea artei imperiale bizantine, decorativismul artei orientale şi retorica barocă. Arta 

brâncovenească îşi defineşte trăsăturile în a doua jumătate a sec. Al XVII-lea şi în întreg secol 

al XVIII-lea. A sprijinit şi a întărit Biserica Ortodoxă prin danii şi numărul mare de biserici şi 

mănăstiri ctitorite; Potlogi, Mogoşoaia, Biserica Sf. Ioan cel Mare, Sfântul Sava, Sf, Gheorghe 

Nou, Râmnicul Sărat, Mănăstirea Hurezi, emblematică pentru stilul brâncovenesc, Sâmbăta de 

Sus, Surpatele, Polovraci, Turnu. 

 

Protector al tiparului şi şcolilor din Ţara Românească, s-a înconjurat de oameni de 

cultură din ţară şi din străinătate, implicaţi în formarea elitei intelectuale şi politice care a 

contribuit la începutul modernizării statului prin înfiinţarea tipografiilor la Târgovişte, Buzău, 

Râmnic, Hurezi, Colţea şi tipărirea cărţilor bisericeşti în limba română, greacă, slavonă, turcă, 

siriană, georgiană. 



 24 

Un rol important avându-l viitorul mitropolit Antim Ivireanul, adus în 1689, de la 

Istanbul, de către Constantin Brâncoveanu. Este remarcabil modul în care a asigurat 

traducători, lexicoane şi toate condiţiile pentru traducerea Bibliei, în cea mai frumoasă limbă 

românească, la 1688. S-a implicat personal în constituirea bibliotecilor pe lângă mănăstiri, cu 

cărţi aduse din străinătate şi tipărite în ţară. Didahiile sau predicile lui Antim Ivireanu au 

contribuit deopotrivă la dezvoltarea limbii literare şi la impunerea retoricii religioase în limba 

română. 

Constantin Brâncoveanu a reorganizat Academia domnească înfiinţată de Şerban 

Cantacuzino, cu numele Academia Sf. Sava, în sediul Mănăstirii Sf. Sava, un colegiu public 

pentru fiii săi, ai boierilor dar şi pentru străini, comparabilă cu universităţi europene, prin 

complexitatea şi nivelul studiilor filozofice, filologice, ştiinţifice şi prin calitatea profesorilor 

greci, invitaţi la această şcoală. În acelaşi timp, a sprijinit financiar şi diplomatic formarea 

tinerilor români în şcolile europene. 

În şcolile din incinta mănăstirilor se preda în slavoneşte şi româneşte, pregătind dieci 

pentru cancelaria domnească, preoţi şi dascăli. 

În această epocă funcţionau şcoli în oraşe şi în mediul rural. 

Sfârşitul tragic al Brâncovenilor, demn de o creaţie shakesperiană, se datorează 

contextului istoric foarte complicat, din cauza politicii expansioniste a celor trei imperii între 

care, din nefericire, se află pământul românesc şi datorită politicii externe şovăielnice a 

domnitorului, care în războiul ruso-turc din 1710-1711, i-a promis ajutor ţarului Petru cel 

Mare, dar a stat în expectativă, în timp ce Toma Cantacuzino, trimis cu armată împotriva 

ruşilor, s-a aliat cu ţarul, la fel ca şi domnitorul Dimitrie Cantemir, trimis de turci pe tronul 

Moldovei, în acelaşi scop. Se adaugă aversiunea lui Dimitrie Cantemir, dar şi a Cantacuzinilor 

faţă de Constantin Brâncoveanu, care a întărit instituţia domniei, dispensându-se de 

consilierea acestora. 

Constantin Brâncoveanu este acuzat de trădare la terminarea războiului, dar 

răzbunarea va veni după trei ani, în 1714. În 1713, Constantin Brâncoveanu pregăteşte nunta 

fiului său Radu cu fata lui Antioh Vodă Cantemir, aflată la Istanbul. Pentru a obţine 

binecuvântarea Înaltei Porţi, trimite sultanului o scrisoare, 4000 galbeni şi o blană de samur. 

Ali Paşa îi transmite că nu se opune nunţii, dar pregătindu-se pentru războiul cu Sfântul 

Imperiu Roman de Naţiune Germană, pune la cale suprimarea lui Brâncoveanu. Domniţa 

Bălaşa, încărcată cu giuvaeruri, însoţită de un convoi se îndreaptă spre Istanbul pentru peţirea 

miresei. Fiica cea mare, Stanca, se îmbolnăveşte în iarna anului 1713 şi îniante de moarte 

visează cum tatăl şi fraţii săi sunt luaţi în lanţuri de către turci, duşi la Istanbul şi decapitaţi. 

Visul său nu este luat în seamă, dar el se va împlini întocmai. 



 25 

În cronica sa, Mahmud Resid, martor la scena decapitării, precizează motivul deciziei: 

Constantin Brâncoveanu este acuzat că adunase multe averi şi arme, pregătind o răscoală 

pentru a domni absolut independent. 

În aprilie 1714 domnitorul este mazilit, închis cu familia la Edicule şi toate averile 

confiscate. 

În ziua de 15 august 1714 au fost decapitaţi, în faţa domnitorului, Ianache Văcărescu, 

consilierul şi ginerele său, fiii Constantin, Ştefan, Radu şi mezinul Matei, care a îndrăznit să-şi 

roage tatăl: „Dă-mi voie să-mi trăiesc tinereţea, Mai bine vreau să fiu mahomedan decât să 

mor nevinovat.“ 

Gheorghe Şincai reproduce răspunsul domnitorului: „Iată, toate avuţiile şi orice am 

avut am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele. Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei, să nu 

băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi şi de ce 

moarte de ocară a murit. Credeţi tare întru aceasta să nu vă mişcaţi, nici vă clătiţi credinţa 

voastră pentru viaţa şi lumea aceasta.“ 

După decapitarea mezinului, Constantin Brâncoveanu s-a îndreptat, prin baia de sânge, 

spre călău şi şi-a încheiat cu demnitate misiunea pe acest pământ. 

Capetele înfipte în suliţe au fost plimbate şi batjocorite prin Istanbul, iar trupurile 

aruncate în mare. Din închisoare, doamna Marica, cu ajutorul Patriarhului Constantinopolului, 

a asigurat adunarea cadavrelor şi depunerea lor într-o veche mănăstire din insula Halki. 

După 300 de ani, în calendarul 

ortodox românesc sunt pomeniţi Sfinţii 

Mucenici Brâncoveni, numele este 

consacrat neuitării prin instituţii, străzi, 

bisericile, palatele şi şcolile care îl 

poartă, confirmă un stil românesc de 

sinteză, stilul brâncovenesc; în muzee 

impresionează cărţile tipărite în 

vremea lui Antim Ivireanu şi tragedia 

acestei familii îşi aşteaptă creatorul, dramaturg sau romancier, care să ofere posterităţii o 

pagină impresionantă din istoria zbuciumată a poporului nostru. Biserica ortodoxa romana a 

marcat tricentenarul sfintilor martiri brancoveni, ingrijind moastele domnitorului Constantin 

Brancoveanu, care, printr-o impresionanta procesiune, au fos depuse in ctitoria sa, biserica Sf. 

Gheorghe Nou, din inima Bucurestiului. 
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EXPLICAŢII... TRISTE ŞI ÎNCÂLCITE 
 

Înv. Ion DUDĂ (90 de ani) 

 

Motto: După „Definiţii... nedefinite” de Al. 

Graur, urmează „Explicaţii... neexplicate”, 

întâlnite în unele cărţi de gramatică. 

 

Precizia – în explicaţiile ce se dau elevilor şi nu numai – este absolut necesară. 

Absenţa acesteia seamănă confuzii şi, aşa cum menţiona Al. Vlahuţă, îi zăpăceşte şi-i sperie 

pe micuţii şcolari. 

Urmăriţi următoarele explicaţii... neexplicate: 

„Propoziţia al cărei predicat are în faţă cuvântul „nu” este o propoziţie negativă. Dacă 

în faţa predicatului nu se află cuvântul „nu”, propoziţia este afirmativă. Cuvântul „nu” intră în 

alcătuirea predicatului.” 

Citatul de mai sus – aflat într-o culegere de texte ce poate primi eticheta dură de 

„explicaţii triste şi încâlcite” – îşi propune, cum lesne se poate constata, să-i facă pe elevi să 

înţeleagă când o anume propoziţie este afirmativă sau negativă. 

Explicaţiile de mai sus – „încâlcite şi triste” (sunt cuvintele lui Mihai Eminescu) şi 

„aşezate cu lopata” (sunt spusele lui Alexandru Vlahuţă) – ne obligă să formulăm două 

întrebări: 

1. Cuvântul „nu” – autorii, pe bună dreptate, nu putem folosi termenul „adverb” – se 

află în faţa predicatului? Dacă se află în faţa predicatului, nu intră în alcătuirea acestuia. 

2. Cuvântul „nu” – întrucât serveşte la naşterea formei negative a verbului prin care 

este exprimat predicatul – face parte din predicat? Da! Face parte. Atunci, adverbul „nu”, care 

neagă predicatul şi dă întregii propoziţii un caracter negativ, nu se află în faţa predicatului. El 

este primul cuvânt prin care este exprimat predicatul. 

Simplu şi pe înţelesul colegilor mei, o elevă din clasa a IV-a a formulat – fără să 

cunoască forma negativă a verbelor realizată cu sprijinul adverbului „nu” – definiţia 

propoziţiei negative în felul următor: 

„Când predicatul ne arată ce nu face şi cum nu este subiectul, propoziţia este 

negativă.” 

Bilă albă pentru elevă, bilă neagră pentru autori.  

Încă un caz... Urmăriţi alte explicaţii... triste şi încâlcite. 

Dacă nu am folosi predicatele – din textul de mai sus – am obţine, afirmă autorii, 

următoarele enunţuri: 

„Vântul cu putere., Zăpada pământul., Soarele puţin.” 

Cu aceste enunţuri – întreabă autorii – putem comunica ceva? 

Deducem – şi nimeni nu poate contesta – că enunţurile sunt de două feluri: enunţuri cu 

are comunicăm ceva şi enunţuri cu care nu comunicăm ceva. 

Din nou explicaţii... neexplicate, din nou explicaţii... aruncate cu lopata, din nou 

explicaţii care îi zăpăcesc pe micuţii şcolari. 

Autorii nu lămuresc sensul noţiunii „enunţ”. Ei au obligaţia, când folosesc termeni 

necunoscuţi de elevi, să explice sensul sau sensurile acestora. Altfel, precizia în exprimare ar 

fi deficitară. 

Copiii trebuie să cunoască sensul cuvântului ENUNŢ şi în matematică (enunţul 

problemei care e un text), şi în gramatică (comunicarea cu un singut predicat: propoziţia, 

comunicarea cu mai multe predicate: fraza). 

Domnilor autori, nu uitaţi – când scrieţi cărţi pentru micuţii şcolari – de cuvintele lui 

P.P.Negulescu: 

„Precizia înţelesului termenilor e cea dintâi precauţie de luat în orice discuţie.” 
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ATENŢIE LA ALEGEREA TEXTELOR! 
 

 

Înv. Ion DUDĂ (90 de ani) 

 

 

Motto: Nu merge şi... aşa! 

 

Alături de definiţii – aşa cum arată Vlahuţă – „aşternute cu lopata”, întâlnim, spre 

uimirea noastră, şi alte neajunsuri. Îl amintim pe cel de care ne vom ocupa în rândurile de mai 

jos: alegerea fără discernământ a textelor folosite şi-n lecţiile de comunicare, şi-n lecţiile de 

consolidare a cunoştinţelor de limbă. 

Afirmaţia are acoperire. Cele ce urmează stau, în acest sens, mărturie. 

Cu mulţi ani în urmă – în cadrul unui schimb de experienţă – se purtau discuţii legate 

de o lecţie de gramatică la clasa a IV-a: „Pronumele posesiv”. Amintim că, pe atunci, 

programa şcolară prevedea aşa ceva. 

Materialul de limbă folosit – pentru că la acesta ne vom referi – conţinea, din păcate, 

numai adjective posesive: şcoala noastră, cartea mea etc. Concluzia lecţiei a fost una ciudată. 

Adjectivele posesive au fost ... decretate pronume... posesive. 

Bizară a fost şi părerea unui participant la dezbateri. Acesta – nici mai mult, nici mai 

puţin – afirma, deşi recunoştea eroarea, că, la clasa a IV-a, „merge şi aşa!” 

Cu alte cuvinte ne jucăm de-a „uite pronumele posesiv, nu e pronumele posesiv”. 

Un alt caz... Acesta e recent şi e desprins dintr-o lucrare de gramatică semnată de 

persoane importante. Nu le divulgăm. Nu ne dă voie nenea Iancu. 

E vorba de un exerciţiu aflat la pagina 81 a unei lucrări. Exerciţiul cere elevilor să 

recunoască pronumele personale din textele: 

a) „La noi sunt codri verzi de brad 

Şi câmpuri de mătasă.” 

..................................................... 

b) „La noi sunt cântece şi flori 

Şi lacrimi multe, multe.” 

Versurile poetului pătimirii noastre îşi merită cu prisosinţă locul în orice carte de 

gramatică. Cu o singură condiţie: să fie corect selectate în scopul înţelegerii exacte a 

fenomenelor de limbă. Ceea ce – trebuie să recunoaştem – nu fac autorii cărţii în care se află 

versurile de mai sus. 

În versurile amintite, pronumele personal „noi”, în cuplu cu prepoziţia „la”, dă naştere 

locuţiunii adverbiale „la noi”. În acest fel, îşi pierde valoarea de pronume personal. Aceeaşi 

soartă o are şi prepoziţia „la”. 

Iată ce precizează – în lucrarea sa „Gramatica azi” – Al. Graur: 

„Sunt şi cazuri când se pot distinge uşor elementele din care e formată o locuţiune, dar 

analiza ei în părţile componente nu e indicată, deoarece nu putem recunoaşte sensul particular 

al fiecărui element.” 

Din nou o situaţie neplăcută. În clasa a IV-a le spunem copiilor una (cuvântul „noi”, în 

contextul dat, este pronume personal), iar în gimnaziu le spunem alta (acelaşi cuvânt, în 

acelaşi context, nu mai este pronume personal). 

Astfel de situaţii – aşa cum spune Al. Vlahuţă – îl „sperie şi-l zăpăcesc” pe copil. 

„Existenţa locuţiunilor – spune Sorin Stati în lucrarea sa „Elemente de analiză 

sintactică” – creează adesea dificultăţi în analiza sintactică”. Spune acest lucru nu pentru a-i 

scuza pe unii autori. Spune acest lucru pentru a le atrage atenţia că „Recunoaşterea 

locuţiunilor este o condiţie împortantă pentru efectuarea unei analize sintactice corecte.”  

Atenţie! Atenţie sporită în recunoaşterea locuţiunilor! Altfel îi obligăm pe elevii mici 

să analizeze element cu element locuţiunile, lucru nepermis de regulile gramaticale.  

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea nr. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN 

STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
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ADAPTAREA ȘCOLARĂ-  

PARTE DIN PROCESUL DE ADAPTARE SOCIALĂ 

 

                                                                           Profesor CRISTINA STANCIU  

                                                           Liceul cu Program Sportiv ” Nicolae Rotaru” Constanța 

 

Conceptul de pregătire pentru şcoală se referă la nivelul de dezvoltare al unui copil  

(din punctul de vedere al competenţelor cognitive, socio-emoţionale, motrice, de autonomie) 

care ar trebui să-i asigure acestuia o adaptare optimă la mediul şcolar.  

În psihologia dezvoltării au fost identificate următoarele competenţe fundamentale ce 

necesită a fi dezvoltate în pregătirea pentru şcoală a unui copil:  

- competenţe cognitive: atenţie, memorie, categorizare, limbaj, planificare şi rezolvare de 

probleme; 

- competenţe sociale: se referă la capacitatea copilului de a stabili relaţii sociale adecvate, de a 

respecta regulile sociale şi de a rezolva probleme ce pot apărea în relaţiile personale; 

- competenţe emoţionale: înţelegerea emoţiilor celorlalţi, exprimarea propriilor emoţii şi 

capacitatea de autoreglare emoţională; 

- competenţe de autonomie  rtistic: capacitatea copilului de a rezolva  rtisti cotidiene 

 rtistic grupului de vârstă din care face parte; 

- competenţe motrice: motricitate grosieră şi fină; 

- prerechizite ale şcolarizării: prerechizitele scris-cititului, prerechizitele matematice, 

cunoştinţele despre funcţionarea cognitivă. 

Aptitudinea de şcolaritate. Grădiniţa este veriga iniţială a învăţământului 

preuniversitar, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea preşcolarilor în vederea 

integrării şi adaptării optime la viaţa de şcolar. Momentul intrării în şcoală presupune un 

anumit nivel de dezvoltare psiho-fizică. Aptitudinea pentru şcolaritate presupune dobândirea 

unor capacităţi, abilităţi şi deprinderi. Copilul are aptitudine pentru şcolaritate când dovedeşte 

că poate să facă faţă exigenţelor şcolare, evitându-se astfel eşecul şcolar. Fenomenul integrării 

copilului în activitatea şcolară este un fenomen complex, în analiza căruia trebuie să se ţină 

cont de: vârsta cronologică, maturitatea şcolară, conţinutul instruirii în clasa pregătitoare/clasa 

I. 

Maturitatea şcolară, expresia unei forme de dezvoltare a copilului, marcând acel 

nivel al dezvoltării la care activitatea de tip şcolar poate contribui din plin la dezvoltarea în 

continuare a personalităţii sale, se plasează de obicei între 5 şi 7 ani. Maturizarea şcolară 
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reprezintă trecerea de la copilăria preşcolară, dominată de structurile şi motivele activităţii 

ludice, la copilăria şcolară, dominată de structurile şi motivele activităţii de învăţare se face 

sub impactul maturizării unor premise psihice interne, cum ar fi: dezvoltarea motivelor şi a 

intereselor de cunoaştere, capacitatea copilului de desfăşura acţiuni variate, nu numai în plan 

obiectual, dar şi în plan mental, creşterea ponderii momentelor verbale, în analiza 

reprezentărilor, sub impactul descrierilor şi povestirilor celor din jur – premisă a dezvoltării 

memoriei logice şi a gândirii abstracte, creşterea indicelui independenţei proceselor 

intelectuale, care iau forma unor acţiuni teoretice speciale (raţionamente), ce vor juca un rol 

deosebit în medierea demersurilor cognitive solicitate de învăţare. 

Dintre laturile esenţiale ale maturităţii şcolare putem menţiona maturitatea intelectuală 

şi maturitatea socială a copiilor. Cea intelectuală se poate aprecia pe baza unor probe de 

inteligenţă verbală sau nonverbală, precum şi pe baza reuşitelor, nereuşitelor observate în 

activităţi grafomotorii, de joc etc. Dar pentru că indicii obţinuţi prin aplicarea acestor probe de 

inteligenţă nu se referă şi la factorii nonintelectuali, care, de asemenea, au o pondere mare în 

adaptarea şcolară, formularea prognozei şcolare generale presupune şi cunoaşterea trăsăturilor 

nonintelectuale ale copilului. Un element important al maturităţii şcolare este adaptarea 

şcolară, ca proces de echilibrare între asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la acestea, 

proces care îl solicită pe copil pe toate direcţiile sale de dezvoltare şi care vizează gradul de 

concordanţă între nivelul de dezvoltare a copilului şi viitoarele cerinţe şcolare: intelectuală, 

morală, estetică, fizică şi comportamentală. Ruperea echilibrului poate conduce la eşec; de 

aceea, stadiul nivelului de adaptare a copilului ne poate dezvălui evoluţia sa viitoare: succesul 

sau eşecul şcolar. Din punct de vedere psihologic, adaptarea şcolară marchează tendinţa de 

echilibru necesar între procesele de asimilare şi cele de acomodare, tendinţă realizată, în mod 

obiectiv, la nivelul interacţiunii permanente existente între om şi realitate. Din punct de 

vedere social, adaptarea şcolară marchează tendinţa de integrare a copilului într-o anumită 

comunitate, în cadrul unui proces care începe în familie şi continuă în grădiniţă, şcoală, 

societate etc. În această accepţie adaptarea şcolară constituie o parte integrantă a unui proces 

mai complex, care este procesul de adaptare socială. 

Criteriile de evaluare a adaptării şcolare vizează capacitatea viitorului elev de 

integrare în activitatea didactică şi în viaţa comunităţii. Această capacitate valorifică 

următoarele categorii de factori favorizanţi:  

     a) reuşita şcolară, care reprezintă un indicator cu o sferă mai largă decât adaptarea 

şcolară (adaptarea şcolară fiind premisa reuşitei şcolare); 

b) acomodarea şcolară la cerinţele grupului şcolar (colectiv didactic, clasa de elevi, 

microgrupuri formate etc); 
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c) maturitatea şcolară, care presupune valorificarea deplină a nivelului de dezvoltare 

biologică, psihologică, socială şi culturală, specific vârstei şi treptei de învăţământ respective; 

d)  orientarea şcolară adecvată resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) şi 

externe (cerinţele familiei şi ale mediului social) existente sau aflate într-o anumită linie de 

evoluţie; 

e)  (re)orientarea şcolară specială, determinată de imposibilitatea rezolvării pedagogice 

a unor cauze obiective: debilitate mintală, intelect de limită, tulburări instrumentale (dislexie, 

disgrafie, discalculie, etc), instabilitate psihomotrică, tulburări comportamentale. 

Clasa pregătitoare reprezintă etapa care face trecerea de la grădiniţă la şcoală. Prin această 

tranziţie au loc schimbări importante, unele care sunt caracteristice trecerii de la grădiniţă la 

şcoală în general (schimbări generale), iar altele care sunt proprii acestei etape (schimbări 

specifice). 

            Schimbările generale se referă la: 

- mediul fizic (locaţia, sala de clasă); 

- programul copilului – durata activităţilor, perioada de timp în care copilul este la 

şcoală; 

- programa (în general asemănătoare cu programa utilizată anterior în grupele 

pregătitoare de la grădiniţe); 

- persoana responsabilă cu realizarea activităţilor din clasa pregătitoare (învăţătorul 

/învăţătoarea); 

- colegii copilului; 

- reguli mai stricte. 

Schimbările specifice au în vedere: 

- activităţi care au ca rezultat dezvoltarea aptitudinilor şcolare (prerechizitele scris-

cititului, coordonarea ochi-mână, comportament adecvat în situaţii cum ar fi 

activităţile în echipă, activităţile structurate impuse etc.) 

-  posibilitatea de a identifica probleme de comportament sau dificultăţi de învăţare, fără 

ca acest lucru să afecteze negativ adaptarea copilului la şcoală. În cazul în care sunt 

identificate astfel de probleme, copilul poate fi îndrumat înspre asistenţa de 

specialitate. 

 

Bibliografie: 

1. Piaget, Jean- ”Psihologia copilului”, E.D.P., București, 1969, pp: 37-90; 

2. Debesse, Maurice- ”Psihologia copilului”, E.D.P., București, 1991, pp: 12- 56; 

3. Șchiopu, Ursula; Verza, Emil- ”Psihologia vârstelor”, E.D.P., București, 1992, pp: 21-

40. 
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COMPORTAMENTUL SOCIAL AL ELEVILOR – IMPORTANŢA 

UNUI PROIECT ÎN PROCESUL DE FORMARE AL UNEI CLASE 

 

prof. înv. primar ADELINA PETRE  

Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea 

 

E. Durkheim definea şcoala ca fiind „un grup social care are o unitate şi o fizionomie 

proprie.” Ea îndeplineşte caracteristicile specifice organizaţiilor: întreţine multiple relaţii cu 

mediul exterior şi are o funcţie primară, de formare a elevilor şi integrare a lor în societate, şi 

o altă funcţie, secundară, de a furniza populaţiei din zonă modele comportamentale adecvate. 

Altfel spus, şcoala este organizaţia care învaţă şi produce învăţare. 

Activitatea pedagogico-educaţională desfăşurată în şcoală se structurează după logica 

pedagogică. Ea este reglementată de norme implicate în natura proceselor de predare-învăţare 

desfăşurate în activităţile la clase. 

Clasa posedă toate caracteristicile specifice unui grup social primar: oferă posibilitatea 

interacţiunii faţă în faţă; posedă structuri stabile; tinde să atingă anumite scopuri; elevii dintr-o 

clasă se percep între ei ca făcând parte din acelaşi grup. 

O caracteristică generală a grupului şcolar, care marchează fundamental 

comportamentul elevilor, o constituie omogenitatea sa din punct de vedere al vârstei, 

statutului, nevoilor, intereselor şi aspiraţiilor. Avantajele omogenităţii sunt:  

- pentru profesor se înlesneşte predarea şi, în general, comunicarea; 

- pentru elevi, expunerea profesorului şi discuţiile din clasă au loc la un nivel 

accesibil tuturor; 

- absenţa comparaţiei inhibitoare între elevii slabi şi cei mai buni. 

Avantajele eterogenităţii sunt: 

- se elimină handicapul creat în selecţia conţinuturilor (elevii slabi nu vor ajunge 

niciodată să discute probleme dificile cu profesorul); 

- interacţiunea elevilor aduce foloase nu numai celor slabi, ci şi celor buni; 

- se reduce efectul handicapului stimei de sine. 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional, profesorul 

(dirigintele în special) are o poziţie specială, unică, deoarece lucrează cu individualităţi 

psihice umane, aflate în plin proces de formare, de unde derivă necesitatea unei maxime 

responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile sale educative. Rolul de 

profesor presupune manifestarea într-un multiplu păienjeniş de grupuri de referinţă, care îi 



 34 

impun cerinţe diferenţiate, pentru că el reprezintă autoritatea publică, fiind în acelaşi timp 

transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator al elevilor, partener al părinţilor în sarcina 

educativă, membru al colectivului şcolii şi coleg. 

Formarea unei clase se constituie ca o sarcină deosebit de importantă care revine 

profesorului-diriginte. Este absolut necesar un proces de proiectare, organizare şi conducere a 

activităţii educaţionale în scopul formării, în timp, a unui grup social cu influenţe benefice în 

formarea pentru viaţă a copiilor. 

Relaţiile educaţionale nu se desfăşoară într-un cadrul educaţional stabil şi inert, ci într-

unul dinamic şi în permanentă schimbare. Astfel, dirigintele trebuie să cultive o atitudine 

activă, interesată din partea elevilor şi să contribuie la formarea, menţinerea coeziunii 

grupului şi la crearea unui climat stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor educative. 

Felul în care profesorul clasei îşi percepe funcţia este determinat mai puţin de obligaţii 

şi mai mult de atitudinea personală. Unii profesori îşi percep funcţia ca fiind împlinită dacă 

împart diferite teme, le adună apoi şi realizează o minimă informare la şedinţele cu părinţii. 

Mulţi consideră însă că una dintre cele mai importante sarcini în calitate de profesor este să 

stimulezi formarea unei comunităţi de clasă şi să o susţii. 

În continuare voi încerca să ofer câteva sugestii de activităţi ce pot fi utilizate de 

profesori în cadrul procesului de formare al unei clase. 

Conform studiilor de specialitate, clasele ca „grupuri sociale alcătuite în mod 

aleatoriu”, pot ascunde în sine un potenţial distructiv, aşa cum arată unele experienţe triste ale 

părinţilor, probleme legate de disciplină şi experienţele nefericite ale unor elevi care au 

devenit victime ale colegilor lor de clasă. Dar clasele de elevi pot ascunde, de asemenea, un 

enorm potenţial creator prin care să îmblânzească sau chiar să elimine crizele adolescenţei: un 

grup funcţional nu numai că îi aduce laolaltă pe membrii săi, şi în plus, le potenţează 

capacităţile şi aptitudinile. 

Simpla introducere a normelor de grup, inclusiv sancţionarea abaterilor, este o cale de 

stopare a dezvoltării forţelor distructive şi de stimulare a celor productive. După Stanford, 

calea spre obţinerea funcţionalităţii unui grup este următoarea:  

1. începe cu stadiul orientării; 

2. trece prin cel al introducerii normelor de grup; 

3. urmează un stadiu de conflict; 

4. stadiul final al constituirii grupului, cu faza funcţionalităţii lui (faza de rezolvare a 

conflictelor). 

Este vorba de o muncă în echipă, după un plan prestabilit, astfel că în faza orientării şi 

în cea a introducerii normelor, conflictele vor fi aplanate mai întâi de profesor, şi abia apoi se 
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introduc toate fundamentele procesului, precum autoresponsabilitatea şi cooperarea 

membrilor. Stadiul de conflict va apărea apoi, în mod paradoxal, drept criteriu de calitate 

pentru un grup care lucrează eficient, deoarece numai prin comunicare deschisă şi directă 

conflictele din grup ies la iveală. Faza finală, a funcţionalităţii grupului, este reflectată prin 

păstrarea unui echilibru între orientarea spre scop şi satisfacerea nevoilor emoţionale ale 

membrilor săi. 

În proiectul având ca finalitate formarea unei clase propun câteva activităţi, care se 

înlănţuie succesiv, din momentul în care elevii fac cunoştinţă între ei, până la lucrul în grup 

îndrumat de către elevii înşişi pentru atingerea scopului propus. 

1. Faza de orientare: 

- Elevii trebuie să se cunoască între ei şi să se respecte reciproc; 

- Este necesară conducerea şi îndrumarea clară a dirigintelui; 

- Trebuie să permită o comunicare eficientă pentru a avea o atmosferă de siguranţă 

emoţională. 

Exerciţiul 1: „Schimbarea clasei”-  Durata: 35 minute 

Material: casetă cu muzică, casetofon 

Scop: depăşirea sentimentelor de stinghereală; destinderea grupului şi o mai bună 

cunoaştere. 

Elevii se plimbă liber prin spaţiul din centrul clasei, după ce mobilierul a fost dat 

deoparte (eventual pe fond muzical). La semnalul profesorului (muzica se opreşte), se opresc 

lângă cel mai apropiat coleg şi discută despre o temă anunţată în prealabil, timp de 4 minute. 

Apoi se schimbă rolurile, ascultătorul îşi exprimă şi el opinia, timp în care colegul este 

ascultător activ, dar fără a întrerupe. Temele propuse pot fi: „Ce ai făcut în această 

dimineață?”, „Ce parte din activitățile școlii îți place mai mult?”, „Ce așteptări ai legate de 

școală?”. 

Pentru a se menţine atmosfera de joc, dar şi ordinea în desfăşurare, se pot stabili şi 

reguli pentru întâietate în exprimarea opiniilor: la prima rundă, va vorbi mai întâi elevul care 

locuieşte cel mai departe, la a doua rundă, cel care are mai mulţi fraţi sau surori, la a treia cel 

care are numărul mai mare la pantofi etc. 

Variantă a acestui exerciţiu poate fi aplicată şi la întâlnirea cu părinţii. Aceştia, aşezaţi 

în cerc, astfel încât să se poată vedea, formează perechi în ordinea în care stau şi se prezintă 

reciproc partenerilor timp de 5 minute: numele, hobby-uri, menţionează tot ceea ce cred că 

este important pentru fiecare. 

La sfârşitul exerciţiului, elevii / părinţii îşi prezintă colegul / vecinul spunându-i 

numele şi 3 amănunte pe care le consideră definitorii despre acesta. Profesorul va fi atent ca 
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informaţiile să nu cuprindă evaluări negative, ele sunt menite să servească drept model de 

conduită: să le accepte, să vorbească despre ele, să facă comentarii încurajatoare despre 

acestea. 

Exerciţiul 2: „Formăm o reţea”- Durata: 30 minute 

Locul: spaţiul gol din centrul clasei 

Material: ghem de sfoară 

Scop: elevii îşi cunosc mai bine locul, interesele. 

Toţi elevii se aşează în cerc. Profesorul ţine în mână ghemul de sfoară şi spune: „Mă 

numesc … Până acum mă simt în această clasă … Scopul mei în această şcoală este …”, apoi 

aruncă ghemul unui copil păstrând un capăt în mână. Următorul repetă aceste afirmaţii, 

modificându-le în funcţie de ceea ce simte şi gândeşte el. Fiecare elev ţine în mână capătul 

firului de lână, treptat formându-se o reţea: reţeaua care-i leagă pe toţi într-o ţesătură: „covorul 

clasei lor”. Profesorul are grijă ca exprimarea fiecăruia să nu fie concentrată în mod 

depreciativ şi să fie ascultată în linişte şi cu atenţie. Se poate continua jocul cu „deşirarea 

reţelei”, mergând în sens invers cu refacerea ghemului şi formulând gândurile referitoare la ce 

aşteptări au de la şcoală în perioada următoare. 

Exerciţiul 3: „Locul din dreapta mea este liber”- Durata: la alegere 

Locul: sala de clasă  

         Material: cerc de scaune 

Scop: elevii se cunosc mai bine, se percep unii pe alţii. 

Elevii stau pe scaune. Un loc e liber. Cel care stă în stânga spune: „Locul din dreapta 

mea e liber şi doresc ca … să stea lângă mine.” Elevul ales îşi schimbă locul, vecinul din 

stânga noului loc liber îşi alege la rândul lui un coleg. După câteva ture oprim jocul şi 

discutăm: Fetele au ales fete? De ce? Dar băieţii? Trebuie să introducem o regulă? Este cineva 

ales foarte des? Este vreun elev care nu a fost ales niciodată? Cum se simte acesta? 

Jocul poate continua de la sine, iar profesorul se poate retrage. 

2. Faza introducerii normelor de grup:  

- membrii grupului trebuie să-şi împărtăşească unul altuia, dar şi profesorului, 

aşteptările şi dorinţele lor, iar pe baza acestora, să formuleze normele de grup; 

- încrederea reciprocă trebuie să fie întărită şi să fie completată cu experienţele 

apropiaţilor, asigurând astfel succesul prin colaborare; 

- autoritatea profesorului scade puţin, deoarece în acest caz grupul singur ajunge mai 

eficient la rezultate; profesorul le prezintă mai precis scopurile (de exemplu „colaborare 

bună”) şi are grijă ca normele să fie respectate. 

Exerciţiul 1: „Ne stabilim regulile clasei”- Durata: 45 minute    
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       Material: foi A4, markere 

       Scop: elevii învaţă să-şi exprime nevoile, să stabilească normele de grup. 

Se citeşte povestirea „Jucătorul”, de F. M. Dostoievski în care un băiat îşi riscă viaţa 

pentru a se impune în faţa unui grup de băieţi. Se pune întrebarea: „Cum trebuie să 

funcţioneze un grup, astfel încât fiecare să se poată simţi bine şi astfel de dovezi de curaj să 

fie de prisos?” 

Fiecare elev scrie pe foaia sa un cuvânt-cheie care să exprime aşteptările lui din partea 

clasei pentru a se simţi bine. Toate foile se aliniază pe podea apoi se formează grupe de 

cuvinte: grupe principale şi subgrupe. În final, pe baza dorinţelor şi aşteptărilor elevilor se 

formulează reguli de comportament, mai întâi pe tablă, apoi afişate în clasă pe un panou. 

Aceste reguli de comportament vor fi formulate în scris, completate şi, eventual, modificate. 

Exerciţiul 2: „Reguli de comportament faţă de profesori”- Durata: 45 minute  

Material: foi A4, markere 

Scop: formularea nevoilor şi aşteptărilor, încheierea unui contract. 

După citirea unui fragment din „Amintiri din copilărie” în care elevilor şcolii din 

Humuleşti le sunt contabilizate greşelile, urmând pedeapsa umilitoare cu biciul, fiecare elev 

exprimă pe o foaie printr-un cuvânt-cheie ceea ce aşteaptă din partea profesorului. După 

aceeaşi procedură ca la exerciţiul anterior, sunt formulate reguli. Acestea sunt discutate şi 

acceptate de către profesori în cadrul unei şedinţe (consiliu profesoral). Profesorii formulează, 

de asemenea, aşteptările lor faţă de elevi, care sunt apoi discutate de către aceştia. Ambele foi 

sunt expuse în sala de clasă. 

3. Faza de agitaţie şi clarificare (conflict): 

- trebuie intensificată autocunoaşterea fiecărui elev pentru a se întări astfel 

sentimentul de autovalorizare; 

- trebuie antrenată şi cunoaşterea celorlalţi ca fiind persoane diferite şi totuşi 

asemănătoare, astfel fiind stabilizată încrederea grupului şi încrederea în sine a fiecărui 

membru; 

- autoritatea profesorului dispare aici din nou – el va conduce grupul în măsura în 

care el însuşi respectă normele grupului, fiind un exemplu pentru elevi şi are grijă ca şi grupul 

să-l respecte la rândul său. 

Exerciţiul 1: „Emblema mea”- Durata: 25 minute 

Locul: sala de clasă  

Material: fişă de lucru, creioane colorate 

Scop: autocunoaştere, întărirea sentimentului de autovalorizare, încredere în cadrul 

grupului. 
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Profesorul trebuie să explice noţiunea de „emblemă”: o familie întreagă sau o persoană 

poate spune „Acesta sunt eu, aceasta mă reprezintă.” Elevii completează propria fişă, apoi îşi 

pot schimba între ei rezultatele. Se discută apoi despre felul în care s-a simţit fiecare în 

momentul completării fişei. Sunt comentate situaţiile penibile, dar şi plăcerea de a descoperi 

aptitudini. De asemenea, cei care vor îşi pot citi fişele în faţa celorlalţi. Pe parcursul 

exerciţiului, profesorul trebuie să fie atent ca elevii să se concentreze, să ia exerciţiul în serios 

şi să fie respectate prezentările tuturor. 

Exerciţiul 2: „Cei 4 / 5 muşchetari”- Durata: 45 minute 

Material: fişă de lucru pe grupe 

Scop: cunoaşterea trăsăturilor comune şi a diferenţelor; descoperirea unui consens în 

cadrul unei grupe mici. 

Se formează la alegere grupe mici de 4 / 5 elevi. Fiecare grupă completează o fişă, 

după consultare. Apoi sunt prezentate rezultatele fiecărei grupe de către un membru al grupei, 

iar fişele sunt expuse în clasă. Se discută despre asemănări şi diferenţe. 

4. Faza clarificării, a funcţionalităţii grupului: 

- trebuie exersat sub control cum dai şi primeşti înapoi (feed-back); 

- răspundem la întrebările: „Unde mă aflu?”, „Unde ne aflăm?”, „Încotro ne 

îndreptăm?”; 

- profesorul are un efect puternic prin comportamentul său ca model şi imagine în 

faţa elevilor. 

Exerciţiul 1: „Comparaţie între imaginea proprie şi cea a celorlalţi”- Durata: 45 

minute 

Material: foi A4, instrumente de scris 

Scop: autoevaluare, comparaţie cu evaluările celorlalţi. 

Fiecare elev scrie pe foaia sa „Cum mă văd eu” cu ajutorul unor simboluri (profesorul 

le explică ce înseamnă „simbol” şi li se oferă sugestii: materie şcolară, animal, vreme, plantă, 

figură comică, maşină). Apoi completează pe verso „Cum mă văd ceilalţi”, folosind tot 

simboluri. Estimarea celorlalţi poate fi mult diferită de propria estimare. Sunt adunate foile, 

care vor fi citite cu voce tare de profesor. Elevii din clasă trebuie să ghicească despre cine este 

vorba. Este important ca o părere să fie mereu argumentată, căci simbolul poate chiar se 

potriveşte persoanei despre care se crede în mod greşit că nu despre ea e vorba. În conversaţia 

despre diferitele simboluri se va observa clar că părerile despre ceilalţi sunt determinate de 

comportament.  

Exerciţiul 2: „La noi acest lucru este obişnuit”- Durata: 45 minute 

Material: fişă de lucru pe grupe de 4 / 5 elevi. 
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Elevii trebuie să se prezinte ca şi cum ar veni un nou elev în clasă. Ei primesc sarcina 

de a-i explica acestui elev nou – venit regulile valabile în clasă pentru a se simţi bine. Nu se 

referă la ce este oficial, ci la reguli informale valabile pentru elevi. 

Mai întâi, fiecare grup de elevi trebuie să îşi completeze o fişă cu afirmaţiile: „Acest 

lucru este permis la noi”, „Acest lucru este dorit la noi”, „Acest lucru este interzis la noi”. 

După 5 minute, fişele sunt prezentate şi evaluate: Sunt diferenţe mari? Cu ce sunt de acord sau 

nu elevii?  

Rezultatele sunt verificate acum critic: Ce reglementări sunt acum importante pentru 

noi? S-ar putea simţi bine aici un elev nou sau ar avea nevoie de un timp de acomodare pentru 

anumite reglementări? Cum ar putea arăta ordinea generală a clasei? Am putea noi să ne 

simţim bine cu această ordine? 

Se poate compara, la final, această ordine cu cea „oficială”, stabilită la începutul 

anului şcolar. 

În concluzie, dacă vom compara fazele proiectului între ele, atunci devine clar faptul 

că la faza a treia se află centru de greutate din punctul de vedere al conţinutului şi al metodei. 

La finele unui an şcolar în care am parcurs etapele precizate până acum se impune 

efectuarea unei chestionări anonime cu întrebări de forma:  

1. Cum mă simt în această şcoală? 

2. Cum mă simt în această clasă? 

3. Pot colabora cu clasa mea? 

4. Cum îi consider pe colegii ei? 

5. Îi plac pe colegii mei? 

6. Sunt apreciat şi respectat? 

7. Pot să-mi exprim părerea în clasă fără să se râdă de mine? 

Prezenţa unei bogăţii de variante gradate de răspunsuri posibile va oferi şansa 

profesorului clasei de a analiza nuanţat rezultatele. În funcţie de acestea, se va înregistra cota 

de reuşită a proiectului de formare a unei clase, precum şi căile de continuare şi completare / 

corectare în anul şcolar viitor. 
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CREATIVITATEA ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

 

Prof. Dr. ANA-DANIELA GHEORGHE  

Şcoala Gimnazială nr. 24 ,,Ion Jalea” din Constanţa 

Prof. Dr. SIMONA MĂDĂLINA 

Tănase Şcoala Gimnazială nr. 24 ,,Ion Jalea” din Constanţa 

 

Cuvântul este pe jumătate al celui care 

vorbeşte, pe jumătate al celui care ascultă. 

                                                                                                (Michel de Montaigne) 

 

Descifrarea sensurilor ascunse ale creaţiei literare este asemenea unei călătorii spre un 

tărâm nou, neexplorat, în care suntem călăuziţi de imaginaţie, de creativitate. 

Profesorul este cel care îndrumă paşii elevului în această temerară călătorie, oferindu-i 

şi o altă perspectivă asupra lumii, căci literatura transfigurează realitatea filtrând-o prin 

personalitatea artistului. Este destul de dificil pentru elevul societăţii actuale să desluşească 

semnificaţiile creaţiilor literare întrucât imaginaţia şi creativitatea acestuia nu sunt antrenate 

suficient în cadrul lecţiilor. Copiii au o imagine foarte creativă despre lumea înconjurătoare 

însă, fiind constrânşi de obişnuinţă sau de învăţătură, o parte din creativitatea lor este 

suprimată în numele siguranţei.  

Doi scriitori britanici, Brian Clegg şi Paul Birch, au constatat că în procesul 

educaţional ,,creativitatea este privită cu neplăcere deoarece merge împotriva rezultatelor 

dorite de sistem. Că ne place sau nu, procesele noastre educative sunt în mare parte gândite 

astfel încât să-i facă pe tineri să treacă prin nişte examene. Aceasta înseamnă să-i determine să 

dea răspunsul dorit de examinatori. Nu cel mai original, nu cel mai creativ, ci singurul corect 

de pe lista de răspunsuri.”
1
 

În realitate, în viaţă, orice problemă poate avea mai multe soluţii şi chiar mai multe 

răspunsuri corecte. ,,Nevoia de creativitate apare atunci când răspunsul evident nu este 

mulţumitor.”
2
 A fi creativ poate însemna a-ţi asuma unele riscuri (să pari aiurit, să nu găseşti 

imediat răspunsul). De aceea este necesar ca în şcoală, elevul să fie încurajat să-şi exprime 

opinia, punctul de vedere, eliminându-se astfel constrângerile. Eventualele eşecuri nu trebuie 

                                                           
1
 Clegg, Brian; Birch, Paul – Creativitatea,  Editura Polirom, Iaşi, 2003, pag 11.    

2
 Ibidem. 
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să ne descurajeze întrucât ,,eşecul este cea mai solidă bază de învăţare – şi numai riscând 

putem dobândi adevărata creativitate.”
3
 

Pentru a dezvolta această latură a personalităţii elevilor, este important să cunoaştem 

căile generale de dezvoltare a acesteia.  

Cei doi scriitori britanici amintiţi anterior au studiat creativitatea şi au stabilit cinci căi 

prin care se poate stimula şi alimenta aceasta: cultura, tehnicile, dezvoltarea personală, energia 

mentală şi amuzamentul. 

Cultura, atât cea a societăţii, cât şi a organizaţiei din care facem parte, poate bloca 

foarte uşor creativitatea, încrederea şi comunicarea fiind factorii ce o susţin. În cadrul 

procesului instructiv-educativ este bine să-i oferim elevului posibilitatea să desfăşoare, pe 

lângă activităţi propuse de profesor, şi un proiect personal pe o temă aleasă de el însuşi, în 

care să fie cu adevărat creativ. În felul acesta, încrederea în sine sporeşte iar personalitatea se 

dezvoltă armonios.  

Tehnicile de creativitate au rolul ,,să ne scoată de pe drumurile cunoscute – să ne dea 

un unghi de vedere diferit, silindu-ne să facem lucruri neobişnuite”.
4
 În cadrul lecţiilor de 

literatură sau de comunicare, cadrul didactic poate apela la tehnici variate prin are elevul să fie 

pus să se imagineze în contexte diferite, să creeze alte variante de final pentru un text literar 

dat sau să-şi exprime opinia în legătură cu mesajul acestuia.  

O altă cale spre stimularea creativităţii o reprezintă dezvoltarea personală, realizată 

atât în şcoală cât şi în familie sau societate. În general, sistemul educaţional convenţional nu 

vizează în principal dezvoltarea creativităţii elevului, ci ,,creşte capacitatea de acumulare şi 

procesare a cunoştinţelor şi, în general, nu influenţează în niciun fel capacitatea de memorare; 

însă puţine sunt sistemele educative convenţionale care nu scad nivelul creativităţii 

individuale”.
5
 Crearea de conexiuni, în orice domeniu, facilitează, în cele din urmă, generarea 

de idei noi. 

Energia mentală este un alt factor de dezvoltare a creativităţii, întrucât dispoziţia 

noastră sau ceea ce ne înconjoară, ne influenţează starea de creativitate şi uşurinţa cu care ne 

vin ideile noi. Lucrul pe echipe antrenează această energie deoarece membrii grupului emit 

idei, păreri, atitudini diferite a căror confruntare generează opinii constructive. Brainstorming-

ul antrenează gândirea şi stimulează astfel, emiterea de noi opinii. 

Nu în ultimul rând, amuzamentul este un factor de stimulare a creativităţii. Este 

imposibil ca o persoană creativă să nu ştie să se distreze. Abordarea cu umor a oricărei 

                                                           
3
 Idem, p.12. 

4
 Idem, pp. 16-17. 

5
 Idem, p.21. 
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activităţi are drept rezultat creşterea creativităţii. ,,Când ne distrăm suntem mai puţin expuşi 

stresului (...), iar stresul este unul dintre cei mai mari duşmani ai creativităţii.”
6
 Fără 

amuzament ne limităm la lucrurile evidente, deja verificate de alţii, încorsetate în anumite 

tipare. 

În mod cert, creativitatea face parte din viaţa noastră, fiind cea care aduce frumuseţe, 

bucurie, noutate în tot ceea ce întreprindem. Sistemul de învăţământ ar trebui să încurajeze 

programe de tip creativ. După ce elevul îşi însuşeşte informaţiile necesare, trebuie provocat să 

descopere noi perspective, noi soluţii. Profesorul îi poate cere răspunsul corect, după care îl va 

întreaba: ,,Chiar aşa să fie?”, ,,Dar dacă ...?”, în felul acesta elevul va învăţa ,,să se adapteze, 

să-şi pună întrebări şi să evalueze rezultatele din perspective multiple.”
7
  

Aplicaţii 

Pornind de la aceste consideraţii de ordin teoretic, am elaborat câteva exemple practice 

prin care stimulăm creativitatea elevilor şi, totodată, le cultivăm interesul pentru lectură, 

pentru literatura română, pentru adevăratele valori culturale naţionale.  

Traseul educativ este construit de profesori pornind de la specificul şi de la identitatea 

culturală a elevilor. Experienţele de învăţare sunt organizate într–un itinerar care are în prim–

plan cultura de bază a elevilor, specificul cultural al comunităţii sau al grupului de 

provenienţă. Elevul nu este perceput ca o bază de date pentru definiţii, formule şi evenimente, 

ci ca un personaj ce îşi asumă responsabilitatea alegerilor pe care le face. 

 Din această perspectivă trebuie privită disciplina „Limba şi literatura română”, ea 

constituind un cumul de ştiinţe, având în sine un caracter transdisciplinar şi oferind veritabile 

modele de gândire, devenind un macrocosmos care se reflectă (cu sprijinul mentorului, al 

profesorului) într-un microcosmos:  elevul.   

Elevii vor rezolva următoarele sarcini, unele individual, altele după ce au fost împărţiţi 

pe grupe. 

A . Jurnalul cu dublă intrare 

Citeşte cu atenţie textul din coloana stângă pentru a rezolva cerinţele: 

Completează jurnalul cu dublă intrare: 

 

Ne-am mutat într-o casă pe  

strada Mării. Un gard despărţea curtea  

noastră plină de bălării, de cea a 

palatului Şuţu, care era chiar pe malul 

stâncos, izbit de valuri. M-am împrietenit 

 

1. Alege un fragment care te-a 

impresionat. 

 

 

 

                                                           
6
 Idem, p.38. 

7
 Pânişoară, Ovidiu-Ion – Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Editura Polirom, Iaşi, 

2009, p.146. 
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cu Gheorghiţă, băiatul bucătăresei de la 

palat, şi împreună coboram prin grădină, 

pe o scară circulară, care ducea la mare, 

unde era o mică plajă între stânci. Îmi 

plăcea să-mi închipui că palatul e al meu, 

că sunt o prinţesă; îmi plăcea să trec de 

pe o stâncă pe alta, să-mi imaginez lumea 

despre care mama citea în fasciculele ce 

se vindeau la chioşcurile de ziare. 

 

     Cella Serghi – Pânza de păianjen 

 

 

2. Argumentează de ce ai ales 

fragmentul respectiv. 

 

 

 

 

 

3. Care este experienţa personală de care 

îţi aminteşte textul dat? 

 

 

 

 

B. Cadranul  

Citiţi cu atenţie fragmentul dat, apoi rezolvaţi cerinţele din interiorul celor patru 

cadrane: 

Vasăzică <<Oraşul nostru se modernizează pe zi ce trece. Oraşul nostru...>> Trebuie 

să fie, nu-i aşa, o compunere mai şcolărească, să n-o speriem pe Martineasca. <<În oraşul 

nostru s-au construit foarte multe fabrici şi uzine, şi mă mândresc că eu locuiesc în cartierul 

Farului, aproape de fabrici şi uzine şi Şantierul naval, unde lucrează bunicii şi taţii noştri. 

Bunicul şi tatăl meu lucrează în uzină, şi mama spune că n-au să fie niciodată în stare de un 

lucru practic. >> Asta se şterge, copiii trebuie să fie mândri de părinţii lor chiar dacă tăticul, 

să zicem, o ia pe coajă în pasajul subteran al gării.<<Câteodată, dinspre Chimpex, vine un 

miros de butan-scriem de aragaz, fiindcă copilul nu vede mai departe de butelia din 

bucătărie, de te trăzneşte, şi atunci închidem ferestrele, cu toate că le închidem degeaba. Mai 

ia şi foc, şi atunci maşinile pompierilor, foarte moderne, urlă modern, au tot felul de ţignale 

luminoase şi zgomotoase, că dacă închizi ochii te crezi într-un oraş american cu gangsteri. 

Nu numai ele urlă. Mai urlă şi maşinile miliţiei, ca să-şi facă loc, urlă şi salvările, ca să ştie 

tot oraşul nostru modern că undeva s-a petrecut un accident şi că acum-acum ni se poate 

întâmpla şi nouă. >>... 

- Azi n-ai ochi pentru mine, nea Macavei, zice Beteală. 

- Ah, mai lăsaţi-l, măi, să scrie compunerea aia pentru băiatul lui. Tot aşa am să-i scriu şi eu 

când o să fie mare al meu. 

   Constantin Novac – Vară nebună cu bărci albastre 

 

I.Scrieţi cuvintele cheie ale textului. 

 

 

 

III. Identificaţi indicii spaţiali din 

fragmentul dat.  
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II. Precizaţi tipul de narator . 

 

 

 

IV. Indicaţi, într-un cuvânt, esenţa 

textului. 

 

C. Cvintetul 

Pornind de la cele două fragmente, alcătuiţi două cvintete având ca subiecte: Marea, 

Compunerea.      

D. Diagrama Venn 

1. Având ca reper fagmentele date, completează diagrama Venn: 

-  în partea din stânga- Constanţa azi,; 

- în partea din dreapta- Constanţa ieri; 

- în spaţiul intersectat – Constanţa în fragmentele date. 

 

E. Cubul  

Profesorul va cere elevilor să rezolve, treptat, instrucţiunile de pe cele şase feţe ale 

cubului: 

Descrie: Oraşul Constanţa, aşa cum apare în realitate. 

Compară:   Constanţa de ieri şi Constanţa de astăzi. Realizaţi o expoziţie cu fotografii 

făcute de voi şi altul care să conţină cărţi poştale ilustrate. 

Asociază:  De ce îţi aminteşte oraşul tău, Constanţa? 

Analizează: Constanţa- Istorie. Cultură. Etnii. Tradiţii şi obiceiuri.  

Aplică: Constanţa în romanul românesc- Pânza de păianjen de Cella Serghi, 

 Vară nebună cu bărci albastre de Constantin Novac. 

 Argumentează pro sau contra: Imaginea Constanţei în realitate / Imaginea Constanţei 

în cele două romane. Raportul dintre realitae şi ficţiune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nţa  
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 În felul acesta ,,activitatea didactică solicită, dar şi generează creativitate. Cadrului 

didactic nu trebuie să-i fie teamă să iasă din rutină în fiecare moment al procesului instructiv-

educativ ! ”
8
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CREATIVITATEA, O MODALITATE EFICIENTĂ  

DE FORMARE 

A COMPETENŢELOR ŞI A PERSONALITĂŢII  

ŞCOLARILOR MICI 

 

                              Profesor învăţământ primar MANUELA GEORGESCU  

Şcoala Gimnazială nr. 3, „Ciprian Porumbescu” Constanţa 

 

Fiecare copil este creativ. Nu este un lucru spus din prisma meseriei, ci din prisma 

unei analize complexe, psihologice şi evoluţioniste, pentru că orice copil este capabil să 

producă idei şi obiecte pe care niciodată mai înainte nu le-a auzit sau văzut, pornind de la 

propriile achiziţii, evaluări şi diferenţieri făcute în sistemul său individual intern şi extern de 

referinţe. 

Una dintre cele mai mari provocări ale vieţii este activitatea creativă implicit atrăgând 

după sine cele mai mari recompense. În multe profesii, creativitatea a devenit astăzi un 

indicator în mai multe domenii de activitate, un indiciu al calităţii activităţii şi exprimă culmea 

pe care o poate atinge o persoană în procesul de  inovare a activităţii, dar şi un element de 

progres al vieţii sociale, deci reprezintă în esenţă valorificare optimă a potenţialului de care 

dispune cineva. 

În învăţământ, creativitatea se manifestă mai greu decât în alte sectoare. În procesul 

instructiv- educativ creativitatea se manifestă altfel, are alt fel de particularităţi decât în 

domeniul ştiinţei, artei sau tehnicii. Astăzi învăţământul trebuie să asigure o învăţare creativă 

prin toate obiectele şi disciplinele de învăţământ. Învăţarea creativă a devenit o cerinţă logică, 

datorată caracteristicilor epocii în care trăim, dar şi saltului revoluţionar în evoluţia societăţii 

contemporane. Procesul instructiv- educativ trebuie să  se bazeze pe stimularea şi dezvoltarea 

capacităţilor creatoare ale elevilor începând de la cele mai mici vârste. Conform traiectoriei 

actualei şi viitoarei societăţi se va cere permanent să dezvoltăm la elevi o personalitate 

adecvată prezentului, dar mai ales viitorului. O caracteristică a unei asemenea personalităţi 

trebuie să fie caracterul creativ al competenţelor şi achiziţiilor intelectuale ale elevilor. Din 

acest punct de vedere în activitatea artistico-plastică creativitatea are un  câmp mai larg de 

manifestare şi reuşeşte să realizeze o punte interdisciplinară între latura teoretică şi cea 

artistică a cunoaşterii. 

Iniţierea de timpuriu a elevilor în tot ceea ce înseamnă tehnici artistice, studierea 

manifestărilor fiecărui elev, stimularea iniţiativei artistice şi încurajarea actului artistic în tot 
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ceea ce presupune el, determină dezvoltarea capacităţilor creatoare. Dezvoltarea imaginaţiei, a 

spiritului de observaţie, prin stimularea formelor de expresie şi iniţierea în elementele de 

limbaj plastic determină multiplele posibilităţi de manifestare a creativităţii copilului pentru a-

şi putea exprima fiecare personalitatea, în funcţie de disponibilităţile temperamentului. 

          Metodele şi procedeele folosite în orele de educaţie plastică au drept obiectiv principal 

stimularea şi dezvoltarea acestor capacităţi aptitudinale la elevii din ciclul primar. O condiţie a 

învăţării creatoare este aceea ca învăţătorul să fie el însuşi creator. Prin personalitatea şi tactul 

său pedagogic, acesta trebuie să stimuleze curiozitatea elevilor şi curajul de a combina 

metode, culori şi unele tehnici de lucru, să creeze o atmosferă de activitate liberă prin mişcare 

şi exprimare ( plimbatul printre colegi, fredonatul unei melodii care stimulează imaginaţia ), 

de căutări, verificări, întreceri, schimb de idei, să cultive încrederea în forţele proprii prin 

aprecieri încurajatoare privind rezultatele obţinute de elevi şi lucrările lor.  

Dobândirea unor cunoştinţe privind expresivitatea elementelor de limbaj plastic şi 

tehnicile de lucru specifice activităţilor artistico-plastice, cunoaşterea diferitelor modalităţi de 

organizare a spaţiului plastic prin studierea acestui aspect în unele opere ale marilor artişti din 

istoria artei (contactul cu opera artistică) ca şi însuşirea unui vocabular plastic adecvat 

reprezintă alte condiţii care stau la baza învăţării creatoare. De asemenea, pentru dezoltarea 

sau activarea creativităţii plastice se impune dezvoltarea gândirii artistico-plastice a elevilor şi 

a posibilităţilor de a materializa această gândire prin însuşirea unor tehnici de lucru. Dorinţa 

de a da activităţilor artistico-plastice o formă cât mai eficientă, de a realiza obiectivele vizând 

stimularea creativităţii şcolarilor, se poate materializa în variante de organizare şi desfăşurare 

a acestor activităţi pe două dominante ale acestora:  

• dezvoltarea gândirii artistico-plastice;  

• dezvoltarea sensibilităţii şi gustului estetic.  

Pe lângă celelalte discipline de studiu, educaţia plastică reprezintă locul ideal unde, 

într-un mod deosebit de plăcut, copilul primeşte o educaţie estetică şi îşi dezvoltă gustul 

estetic. Acest lucru poate fi observat imediat prin modul în care îşi crează ambientul, prin 

modul în care se îmbracă, prin modul în care se comportă în relaţiile interumane. Gândirea 

artistico-plastică numită şi gândire în imagini (plastice) vizuale, abordează şi valorifică 

informaţii şi experienţe artistico-plastice reuşind să dea copilului puterea de a crea, de a 

modifica, de a adapta mediul propriu stării sale sufleteşti, nu doar adaptându-se el mediului. În 

acest sens, creativitatea devine o abilitate necesară tuturor acţiunilor sale, fie ele intelectuale, 

fie sociale sau pur şi simplu existenţiale.   

Schimbările din învăţământ constituie o tendinţa evolutivă spre o concepţie 

educaţională modernă a copilului şi spre detaşarea de automatismul, rutina, acţiunile didactice 
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impuse, noua viziune încorporând elementele libertăţii şi creativităţii, având ca scop 

dezvoltarea gândirii creatoare. Cu cât se oferă copilului mai mult posibilitatea de a fi spontan 

şi independent, cu atât va fi mai creator, va deveni un bun organizator şi va face faţa multor 

provocări. Perioada şcolară este perioada din viaţa copilului în care manifestă aptitudini şi 

abordează cu destulă uşurinţă şi cu succes domenii diverse: modelajul, muzica, pictura, 

colajul, desenul. Este foarte important ca elevul să fie atras în activităţi creative, care să 

valorifice potenţialul lor artistic, de asemenea un rol important îl are desfăşurarea actului 

educaţional integrat, procesul de învăţare să beneficieze nu doar de informaţii ci şi de 

activităţi artistice creatoare.  

Dinamica schimbării survenite atât în evoluţia artistică cât şi intelectuală a copiilor 

impun, în favoarea dobândirii unor competenţe finale, adaptarea metodologiei didactice. 

Simularea este o metodă bazată pe acţiune şi constă în imitarea unor activităţi reale de însuşire 

sau practicare a artelor vizuale. 

În formarea deprinderilor plastice se poate aborda jocul de rol (didactic), ce reprezintă 

o formă a simulării reprezentând o metodă activă de învăţare pentru vârstele mici. Imaginând 

jocul cu liniile, cu punctele, culorile, formele şi dimensiunile, copiii se integrează mult mai 

repede în spaţiul vizual specific domeniului şi conştientizează limbajul plastic caracteristic. 

Jocul bazat pe exerciţii asigură însuşirea elementelor de limbaj plastic şi este realizat cu 

ajutorul unor modele simple, cu cerinţe şi reguli stabilite în prealabil. Acestea vor avea ca 

sarcină elementele de limbaj plastic. Elementele de fonomimie pot fi utilizate prin desenarea 

în aer, cu mâna, sau pe hârtie cu creioane colorate, a imaginilor, asociate cu jocurile: 

Desenează ce auzi!”, „Arată ce ai văzut!”, „Sirena”, „Desenează ce cânt!”, „Cântă ce am 

desenat!”, „Care imagine este mai mică/mare ?”. Vor fi utilizate exemple ce duc la 

perceperea şi redarea imaginilor diferite, asociate cu aspecte concrete din natură (glasul 

păsărilor, animalelor, zgomotele insectelor, fenomenelor naturale), obiecte (maşină, avion, 

tren, ceas, tobe, moară, ambulanţă, maşina poliţiei sau a pompierilor). Apoi, elementele de 

pantomimă, pot îmbunătăţi evoluţia simţului vizual ca şi jocurile: „Alege culoarea!”, „Alege 

forma!”, „Alege personajul!”. Exemplele din universul copiilor sunt cele mai indicate şi 

potrivite pentru ca ei să realizeze o legătură cât mai rapidă cu realitatea. Pentru dezvoltarea 

expresivităţii plastice iată câteva dintre jocurile recomandate: „Eu desenez, tu recunoşti!”, 

„Ghiceşte cum am realizat!”.  Apelând la câteva dintre aceste jocuri, la începutul orelor de 

arte  şi abilităţi se asigură dezvoltarea imaginaţiei plastico-vizuale. Pentru dezvoltarea 

abilităţilor grafice-manuale sunt folositoare jocurile ca: „Desenează pe cine vezi!”, „Să 

reprezentăm pe…!”. Acestea ajută la dezvoltarea imaginaţiei copiilor prin desen, pictură, 

modelaj. Sunt foarte utile exemplele din folclorul copiilor, cântecele cu onomatopee sau 
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vocale, povestiri. Jocul de competiţie (întrecere) este, în acest sens, una dintre metodele cele 

mai eficiente de evaluare. Se realizează prin analiza lucrărilor, a noţiunilor învăţate, pe grupe 

sau individual, finalitatea fiind concretizată prin aprecieri verbale.  

De asemenea, jocul ce are ca suport vizionarea de imagini (jocul de recunoaştere), 

ajută copiii să recunoască vizual diferite elemente de limbaj plastic şi se desfăşoară sub forma 

ghicitorilor. Dacă la jocurile de exersare copiii imită, la acesta copiii urmăresc suportul vizual 

şi sunt atenţi la respectarea cerinţelor şi realizarea lor (recunoaşterea exemplului vizionat). 

Aceste jocuri de atenţie contribuie la familiarizarea cu elementele de limbaj plastic. Copiii vor 

fi puşi în situaţia recunoaşterii diferitelor elemente însuşite anterior. Recomandate sunt: 

„Recunoaşte culoarea!”, „Recunoaşte forma!”, „Ce material am folosit?”, „Recunoaşte 

greşeala!”, „Recunoaşte imaginea!”. Jocurile de creaţie impun o educaţie plastică susţinută, 

deoarece prin acestea pot fi valorificate cunoştinţele şi deprinderile plastice. 

În orele de arte vizuale şi abilităţi practice, învățătorul are posibilitatea de a alterna 

metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive, stimulând creativitatea. Trebuie să 

încurajăm copiii, să apreciem produsele realizate de ei, să îi ghidăm cu tact şi  nu în ultimul 

rând să fim noi creatori, pentru că pentru ei suntem modele pe care le urmează cu încredere. 

În cadrul orelor de arte vizuale şi abilităţi practice am realizat o activitate în care am 

îmbinat muzica cu mişcarea şi desenul. Pe baza discuţiilor şi a observării naturii copiii au avut 

de realizat o temă simplă- un copac personalizat, scopul final fiind de a-i lăsa să dea frâu liber 

imaginaţiei astfel încât la sfărşit să realizeze nişte lucrări creative şi originale. 

ACTIVITATE  INTERDISCIPLINARĂ  DE  EDUCAŢIE  ESTETICĂ 

CLASA I 

ARII CURRICULARE IMPLICATE: ARTE ŞI TEHNOLOGII 

                                                              CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

DISCIPLINE: ARTE VIZUALE, MUZICĂ ŞI MIŞCARE, DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1. Se discută despre anotimpul primăvara: caracteristici, schimbări în natură (explorarea 

mediului) 

2. Pentru a primi cum se cuvine noul anotimp, elevii vor învata un cântecel de bun venit: 

“Primăvara vine, vine!” 

3. Elevii ascultă cântecelul şi observă mişcările ritmate (bătăi din palme pentru pauzele 

muzicale, 

exprimarea unor versuri cu ajutorul gesturilor şi al mşcării graţioase); (educatie fizică, muzică 

şi mişcare) 

4. Se analizează versurile – se explică cuvintele necunoscute, expresiile, elevii 

surprinzând  
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momentele de emoţie, bucurie, tresăltare la venirea primăverii;( limbă şi comunicare) 

5. Se enumeră culorile primăverii. Culorile se văd, dar versurile vă fac să le simţiţi ca o 

emoţie. 

Ce culori simţiţi atunci când cântaţi? ( arte vizuale= educaţie plastică) 

6. Elevii învaţă cântecul însoţit de mişcări pe strofe, îl repetă integral, pe grupuri, în 

perechi, 

individual (educatie muzicală = muzică şi mişcare). 

7. Activitatea se încheie cu “desenarea unui element din cântecel, copacul”. Ceea ce au 

simţit 

ascultând şi cântând, vor desena dând frâu liber imaginaţiei, comunicând celorlalţi 

sentimentele, emoţiile, sensibilitatea (educaţie plastică –arte vizuale). 

Pe parcursul activităţii elevii sunt ghidaţi să sesizeze corectitudineaşi acurateţea sunetelor, 

frumuseţea melodiei, coordonarea şi armonia mişcărilor, sensibilitatea  exprimării prin 

culoare. 
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CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII – FACTOR DE 

MOTIVAŢIE PENTRU O ÎNVĂŢARE DE CALITATE 

 

                                       Prof. IONELA HOLBAN  

                                      Şcoala Gimnazială Nr. 12 ,, B.P.Haşdeu” Constanţa 

 

Motto: “Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu 

este împărţită pe discipline.”(J. Moffett) 

 

În ultimele decenii, în ştiinţele educaţiei este tot mai  rtisti tendinţa de integralizare a 

disciplinelor şcolare. Abordarea integralizată în învăţământul preuniversitar apare din 

imposibilitatea uneia din discipline, oricare ar fi din ele, (fizica, biologia, chimia, matematica, 

economie, etc.) să  rtisti problemele complexe ale conţinutului  rtisti al vieţii, al lumii în 

care trăim.                         

Educaţia prin discipline şcolare este un  rtisti  rtistic  ce urmăreşte dezvoltarea 

capacităţilor şi formarea cunoştinţelor epistemologice dintr-un anumit domeniu, independent 

de realizările obţinute în alte domenii de cunoaştere. 

           Interdisciplinaritatea a devenit o  rtistic l  a lumii contemporane fiind o consecinţă 

logică a integrării tuturor tipurilor de conţinuturi în  rtistic l  educaţiei permanente; - vine 

ca o soluţie la situaţia de organizare pe discipline, situaţie ce riscă o ruptură între acestea; - 

satisface nevoia de globalitate în ştiinţă.  

          Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă 

schimbărilor, acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. Principala modalitate 

de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi 

colaborarea planurilor, programelor şi manualelor şcolare în  rtistic l  conexiunilor 

posibile şi necesare sub raport epistemologic (cunoaşterea ştiinţelor) şi pedagogic. 

        Considerând că interdisciplinaritatea are ca principal fundament tocmai transferul 

metodelor între discipline (B. Nicolaescu, 1997) identifică  trei grade de interdisciplinaritate: 

 un grad aplicativ (integrare aplicativă); în urma transferului de metode, rezultă 

aplicaţii practice concrete; 

 un grad epistemologic (integrare epistemologică): în urma asimilării de metode din 

alte domenii, în cadrul disciplinei respective se iniţiază analize profitabile în privinţa 

propriei epistemologii; 
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 un grad generator de noi discipline (integrare hibridă): transfera de metode între două 

sau mai multe discipline care conduce la apariţia unui domeniu autonom. 

        Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, 

transfer cu grade diferite de implicare/finalizare. Ideea de bază  a interdisciplinarităţii constă 

în faptul că, pe de o parte, aparatul conceptual şi metodologic al mai multor discipline este 

utilizat în interconexiune pentru a examina o temă, o problemă, dar mai ales pentru a dezvolta 

competenţe integrate / transversale / cheie / cross-curriculare. 

        Interdisciplinaritatea între ştiinţe economice şi matematică, se realizează în special în 

planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, 

experimentare,  teoretizare) fiind realizat în spirit matematic.  

       Prin interdisiciplinaritate se creează: acoperirea rupturilor dintre discipline. 

Autosuficienţa şi caracterul închis al disciplinelor au creat “pete albe” pe harta cunoaşterii, 

formate între discipline, ori au condus la izolarea şi la lipsa corelaţiilor între conţinuturile 

diverselor discipline (scop epistemologic şi pedagogic). 

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi 

apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc 

exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea 

multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. 

           Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

           Termenul de curriculum are astăzi o foarte mare răspândire, el fiind purtătorul unei 

concepţii noi despre selecţionarea şi organizarea învăţării într-o anumită clasă, pentru un 

anumit număr de discipline sau pentru un anumit model. În sens restrâns funcţia curriculum-

ului este cea a „specificării conţinuturilor”. 

          Conform legislaţiei în vigoare fiecare şcoală elaborează în acest scop un proiect 

curricular al şcolii, în care stabileşte şi filiera profilurilor şi specializările pe care doreşte să le 

ofere sau să le dezvolte. Acest proiect se menţine în limitele referenţialităţii şi orientărilor de 

principiu ale şcolii, stabilite în proiectul de dezvoltare instituţională. 

          Proiectul curricular al şcolii trebuie să fie realist, să cuprindă rezultatul negocierilor cu 

autorităţile locale care cunosc situaţia socio–economică a judeţului, oraşului, comunei au o 

imagine asupra dezvoltării ulterioare a zonei şi pot estima care vor fi nevoile pieţei de muncă, 
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interesele agenţilor economici astfel încât să se poată realiza integrarea optimă a tinerilor în 

societatea adulţilor.  

          Dacă autoritatea locală are interese şi nevoi vizând sprijinirea unui domeniu al 

activităţii socio-economice (ex. Agroturism pentru zonele montane, protecţia mediului 

înconjurător pentru zonele intens industrializate şi cu surse majore de poluare, tradiţii 

populare pentru zonele rurale izolate) atunci aceasta poate solicita şcolilor de pe aria sa de 

gestiunare administrativă cuprinderea unei/unor discipline cu un conţinut ştiinţific. Această 

ofertă specifică unei arii teritorial-administrative şi care este cuprinsă în oferta tuturor 

unităţilor de învăţământ cu aceeaşi propunere reprezintă curriculum local.  

         Prin proiectul curricular al şcolii, elaborat de Comisia pentru Curriculum, şcoala îşi 

poate construi propria identitate şi poate informa comunitatea căreia i se adresează, care este  

tipul de formare şi educare pe care îl oferă şi care sunt avantajele frecventării şcolii respective. 

Există în acest sens, trei direcţii de acţiune : 

I. decizia asupra modului de administrare şi gestionare a Planului-cadru de învăţământ la 

nivel de şcoală : stabileşte dimensiunea procentuală a curriculum-ului de bază (trunchi 

comun şi curriculum-ul opţional fără a depăşi în jos limitele fixate în privinţa trunchiului 

comun ; 

II. opţiunea pentru recurgerea la „benzile de toleranţă” ale curriculum-ului nucleu : 

curriculum- nucleu extins şi curriculum-nucleu aprofundat ; 

III. construirea şi conceperea efectivă a curriculum-ului, propunerea temelor de opţional şi 

luarea deciziilor asupra disciplinelor opţionale originale în virtutea culturii 

organizaţionale a resurselor proprii, a intereselor educabililor şi părinţilor, a specificului 

zonei şi chiar prin prisma specificului şcolii însăşi în zonă 

Cursurile opţionale deschid noi perspective creativităţii la nivelul practicii şcolare 

învăţătorilor, profesorilor devenind astfel „un conceptor al curriculum-ului”, el 

orientându-şi proiectarea pornind de la obiective clar definite pe care le va urmări pe 

toată durata desfăşurării opţionalului, sprijinindu-se pe vehicularea unor conţinuturi 

accsesibile elevului, conţinuturi construite de către elev prin aplicarea unor strategii 

didactice centrate pe nevoile, interesele, deprinderile şi abilităţile aşteptate, ceea ce duce 

la o învăţare de calitate. 
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DASCĂLUL – ROL MAJOR 

 ÎN FORMAREA ŞI EDUCAREA ELEVILOR 

 

Profesor învaţământ primar IANULA BACALU  

Şcoala Gimnazială “George Enescu”, Năvodari 

 

 “Învaţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui în drumul spre lumină, 

primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de “OM”. El este Acela care modelează 

materialul cel mai de preţ – COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să 

realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze 

calităţile morale cele mai înalte.” (Dumitru Salade) 

 Se ştie că progresul general al oricărei naţiuni  rtist este direct proporţional cu 

valoarea capitalului uman şi  rtistic l   de care dispune într-o proporţie cel puţin 

concurentă cu cea a celorlalte forme de capital – fizic şi financiar îndeosebi. Ori nivelul şi 

calitatea acestui capital sunt consecrate de sistemul educaţional care trebuie să fie o prioritate 

naţională şi nu doar element de discurs electoral prins între foile unui dosar peste care se 

aşterne praful mandatelor de guvernanţi. A investi astăzi în educaţie înseamnă a investi în 

dezvoltare, în construirea unui viitor mai sigur pentru generaţiile care vin. 

 Cea mai mare bucurie pe care o avem ca oameni ai şcolii este aceea că avem în jur 

copiii. Prin ei percepem noul, ei ne ţin la loc de cinste iubirea, ne oferă ori de câte ori pot 

zâmbetul, ei de aduc informaţii proaspete, în ei găsim echilibrul. 

 S-a spus pe bună dreptate că dascălul are fericita predestinare de a fi prin elevii săi şi 

odată cu ei în continuu  rtistic, are menirea de a pătrunde in sufletul copilului şi de a face din 

acesta o “bijuterie” nespus de preţioasă. 

 Dascălul este acea persoană care conduce o acţiune  rtisti şi complicate în timpul 

lecţiei, aceea de formare şi conducere a formării, exercitând o puternică influenţă formativă. 

Apare din ce în ce mai puţin ca sursă a cunoaşterii si din ce în ce mai mult ca mediator al 

activitătii de cunoaştere şi formare a elevilor. 

 Drumul către  rtisti este însă anevoios, necesită multă răbdare şi pricepere, consumă 

multă energie şi are nevoie de dăruire de sine. Pas cu pas educatorul îl străbate, făureşte mereu 

ipoteze asupra acţiunii pe care o conduce şi creează mereu condiţii ca să pună în valoare 

factorii de care depinde validitatea lor. Folosind tot arsenalul de metode şi mijloace de care 

dispune, el obţine schimbări în  rtisti elevilor şi dezvoltă abilităţi. 

 Spiritul mereu activ şi flexibil al dascălului este esenţial ca el să poată trece cu uşurinţă 

de la procedeu la principiul care îl justifică şi, pornind de la principiu, să inoveze alte 
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procedee pentru a-şi creea un stil propriu.Dascălul “scormoneşte” în sufletul copilului prin 

dialog. Prin tot ce spune şi face în spirit creator, el sprijină pe elevi să se cunoască, să 

muncească, să se pregătească pentru viaţa  rtist, le creează ocazia să se pasioneze. Pentru 

toate acestea este nevoie de o disciplină împletită cu o autoritate care trebuie să treacă din 

afară, înăuntrul elevului pentru realizarea scopurilor propuse. Elevul colaborează cu dascălul 

şi, sub autoritatea sa, poate să înveţe să îşi găsească fericirea. 

 Pentru a-şi îndeplini menirea, cadrul didactic trebuie să fie modelul de om după care se 

străduie să educe copiii, el este omul prezentului şi al viitorului, el este cel mai bun prieten al 

copilului. El priveşte pe fiecare copil ca pe un scop în sine. Ceea ce contează în acţiunea 

educaţională este spiritual bogat, deschis,  rtistic  şi mai ales  rtistic al educatorului care îl 

îndeamnă să se dăruiască elevului. Dualitatea cadru didactic-elev dispare atunci când între cei 

doi apare acel raport în care unul nu se poate concepe fără celălalt. Cheia cu care educatorul 

deschide poarta succesului în acţiunea educaţională este găsită atunci când educatorul 

regăseste “pe elev în sine însuşi”. 

 Din punct de vedere comportamental, dascălul zilelor noastre trebuie să aparţină 

tipului  rtist-pozitiv, care conduce, dirijează, informează, oferă, ajută, susţine, simpatizează, 

iubeşte, laudă, cooperează, admiră, aprobă, este drept si este loial. 

 Îmi place să cred că, noi, cadrele didactice, avem iubire pentru copii în special si 

pentru oameni, în general, dar şi talent. 

 “Spre a creşte oameni înainte de orice ştiinţă şi de orice metodă trebuie să ai inimă”, 

spunea Pestalozzi. Dragostea faţă de copii reprezintă cerinta esenţială în asigurarea eficienţei, 

calităţii şi progresului în întregul şi complicatul demers  rtistic l -educativ. 

 Cunoaşterea copilului, înţelegerea,  rtistic l, încrederea, prietenia, altruismul şi 

optimismul pedagogic au drept piatră de căpătâi dragostea pentru copii. 

 Secretul bucuriei educaţiei este dat de darul de a convinge, de a se adresa inimii, nu 

numai minţii. Dascălul care se apropie de copii cu iubire şi cu simţul dreptăţii, care îi ascultă 

cu bunăvoinţă, care glumeşte cu ei, care caută să ajute, care le insuflă sentimente morale, este 

dascălul a cărui autoritate rezistă în timp. Asemenea dascăli îşi fac simţită influenţa în întreaga 

viaţă ulterioară a copilului. 

 Care este idealul de educator la care visează elevul? Răspunsurile acestora sunt 

edificatoare: omul bine pregătit, dar mai ales cel care se apropie cu înţelegere şi căldură de 

problemele lor. Nu de puţine ori, unii educatori, indiferenţi de ceea ce se petrece dincolo de 

aparenţe, manifestă răceală în relaţiile cu elevii, răceală indusă de indifereţa faţă de căutările, 

trebuinţele, trăirile, sentimentele şi atitudinile elevilor, deşi sunt chemaţi să dezvolte 
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sentimente, să formeze convingeri, să modeleze atitudini. Se mulţumesc să consemneze 

formal conduit, ignorând datoria de educator. Elevii simt şi sunt afectaţi. 

 Lipsa unui contact direct şi afectiv între dascăl şi elev duce la o insuficientă cunoaştere 

a personalităţii copilului, la o apreciere  rtisti,  rtistic a acestuia. Indiferenţa fată de 

personalitatea elevului ameninţă nevoile acestuia,  rtistic l faţă de sine. Dascălul trebuie să 

ştie ce poate  rtist întăritor pentru fiecare elev şi chiar pentru fiecare nivel de dezvoltare. 

 Limbajul este activitatea de comunicare a gândirii, este o activitate ce se învaţă în 

timp. Limbajul educaţional presupune legături între cei doi actori – dascăl şi elev. Comunicăm 

nu doar pentru a informa, ci pentru a schimba ceva în comportamentul elevului. Elevul nu este 

un receptor pasiv, ci o personalitate conştientă, educabilă. O caracteristică a limbajului 

educational este “etichetarea” rapidă a celor două părţi implicate: elev bun sau rău, învăţător 

 rtis sau sever. Astfel, deduce importanţa în comunicarea educaţională a mimicii, intensităţii 

vocii, a tonului, a pronunţiei. 

 Scopul urmărit prin limbajul comunicativ este dezvoltarea personalităţii elevului, nu 

doar a memoriei, sau în cel mai bun caz, al intelectului. Personalitatea este o sinteză 

armonioasă a fenomenelor psihice,  rtisti care şi motivaţia, voinţa, afectivitatea, atenţia, 

imaginaţia, creativitatea. 

 Şcoala de mâine are nevoie de dascăli atât pentru copii cât şi pentru părinţii acestora. 

Dascălul trebuie să fie un fin cunoscător al problemelor acestora, fiind capabil să dezvolte o 

relaţie amiabilă. Copilul format trebuie să fie capabil să stăpânească tehnici de informare, 

comunicare, computerizate, să fie capabil să comunice cu orice altă persoană într-o limbă 

străină de circulaţie international, având o conştiinţă  rtistic l  l, capabil să cunoască alte 

 rtisti, învăţând să accepte şi să trăiască în diversitate. Dascălul trebuie să dezvolte 

obligatoriu şi o dimensiune afectivă sau emoţională a elevului. 

 Rolul educatorului este acela de a educa copilul prin dialogare şi liberă creaţie, prin 

dezvoltarea spontaneităţii şi nu de a controla şi îndruma într-un mod care ar îngrădi vizibil 

libertatea copilului dornic de propria afirmare. 

 În şcoala de mâine dascălul trebuie să cunoască exigenţele, dar şi anumite limite ale 

sistemului educational pe care îl dirijează. În primul rând, el trebuie să înţeleagă diferenţele ce 

există între indivizi, situaţii, cultură, idei, soluţii general valabile. Nu există stereotipuri în 

educaţie. 

 Un alt rol important al pedagogului este acela de a facilita, prin activitaţile întreprinse, 

lucrul pe echipe, de a crea condiţiile favorabile exprimării libertăţii persoanei, de a înlesni 

contactele interumane. Elevul trebuie lăsat să comunice liber, să explice cu propriile cuvinte, 

să-şi exprime  rtistic de vedere, care ar putea fi o noutate pentru dascăl, acesta putând 
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observa si constata creativitatea, ingeniozitatea,  rtistic  de observatie, inteligenţa elevului. 

Astfel, se încearcă să se dezvolte la elev originalitatea. 

 Autoritatea dascălului se câştigă nu prin duritate; aceasta duce mai degrabă la 

îndepărtarea elevului faţă de educator, la crearea unei stări de teamă, de inhibiţie, ceea ce are 

ca  rtist pierderea controlului dascălului faţă de elev. 

 În concluzie, dascălul trebuie să fie în permanenţă tânăr din punct de vedere spiritual, 

să fie capabil să absoarbă în permanenţă valori, idei, să accepte diferenţele dintre 

indivizi,situaţiile nou apărute, să deţina un spirit investigator, gata să afle noi cunoştinţe, să-şi 

reînnoiască bagajul informaţional şi, foarte important, să fie animat de dragoste faţă de copii 

şi de respect faţă de profesia pe care o practică. 

 “Educaţia copiilor este un lucru gingaş. Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât 

luptă şi grijă; când nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte margini.” – Democrit 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI  

PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

                                                                                    

      Educatoare MIHAELA VIŞAN  

                                                                                     Grădiniţa PP Amicii Constanţa 

 

      Motto: “Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi, această lume nu va mai 

exista când ei vor fimari şi nimic nu ne permite 

să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm 

să se adapteze.”     

            (Maria Montessori- ,,Descoperirea 

copilului’’) 

 

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de 

prelucrat, pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se 

impune cu atât mai mult în domeniul educaţiei, unde se modelează ,,materialul’’ uman, care 

are o multitudine diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind 

chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative impun cerinţa de a cunoaşte cât 

mai bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile 

cele mai eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa 

educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi, 

pentru dirijarea educării şi instruirii lor. Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului 

trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi,pentru a depăşi 

încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 

universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai 

poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină 

o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul 

că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are 

rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. În grădiniţa 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 
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copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare 

ca o necesitate. 

Ştefan M. Precizează că 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 copiilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia 

de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – 

reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi – şi 

educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 

organizaţii cu caracter educativ. Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ,

 activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele oricărei activităţi didactice: 

a) COMUNICAREA- în cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea 

comunicării şi modalităţile comunicării; 

b) ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE-COPIL bazate pe valori, conduită,  

considerarea copilului ca partener educaţional; 

c) STRATEGII DE MENEGEMENT: 

I-PROIECTAREA ACTIVITĂŢII- stabilirea realistă a obiectivelor,actuali- zarea  

conţinutului de învăţare în fucţie de cunoştinţele copiilor, adaptarea conţinutului la 

particularităţile cognitive, selectarea tehnicilor de  lucru, diversitatea şi atractivitatea 

activităţilor, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare; 

II-IMPLEMENTAREA- parcurgerea etapelor de învăţare-proiectare, adaptare la 

contexte, gestionarea corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a 

timpului, claritatea explicaţiilor şi cerinţelor, transformarea copiilor din  consumatori de 

informaţie în producători de informaţie; 

1. EVALUAREA- proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,selectarea 

eficientă a metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra 

atingerii obiectivelor, diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezenţa 

elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor; 
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Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare 

la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga 

masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe 

gradinite. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de 

grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 

- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 

- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  

- vizitarea centrului de plasament;  

- excursii; 

- plimbări în parc; 

- vizită la diferite muzee. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând 

astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi 

artişti. Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. 

Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval.  

La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din 

dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le 

viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: 

- Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 

- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor 

contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. La copilul de vârstă preşcolară 

este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, a 

învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale copilului. 



 61 

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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu 

de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul 

– activitate recreativ – instructivă, prilej de activizare şi dezvoltare a creativităţii. Jocurile şi 

distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil de 

vârstă ante sau preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă conduitelor lor multă 

flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi 

gradul de dezvoltare psihică.  Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor 

reguli, ca în final să se poată realiza o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se 

afirmă eul copilului, personalitatea sa. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor pe care 

le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el 

se poate afirma şi prin activitate şcolară.  

Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstă asemănătoare 

fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi din punct 

de vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care contribuie la 

îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, totodată măreşte capacitatea de înţelegere a 

unor situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere stimulând memoria, capacităţi de 

concentrare, de supunere la anumite reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva 

situaţii – problemă, într-un cuvânt dezvoltă creativitatea. Pentru copil, jocul presupune de cele 

mai multe ori, pe lângă consumul nervos chiar şi cele mai simple jocuri, şi efort fizic, spre 

deosebire de persoanele adulte unde acesta lipseşte cu desăvârşire. 

Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de 

vedere fizic, îi imprimă gustul performanţelor precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea 

rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii 

cu ale altora, în vederea atingerii unui scop comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de 

bună dispoziţie, de voie bună, oferindu-i copilului posibilitatea de a uita pentru un timp de 

toate celelalte şi de a se distra, dându-i parcă mai multă poftă de viaţă. În joc, copilul îşi dă 

frâu liber imaginaţiei. Jocurile spontane reliefează capacitatea de creaţie a copilului, capacitate 

bazată pe propria experienţă, îmbogăţită cu noi elemente, corespunzătoare dorinţelor sale. 
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Activităţile extraşcolare sunt un  prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii. În 

orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 

creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să 

antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: 

• preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 

• familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 

• grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de 

grădiniţă, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în 

realizarea acestui tip de activitate. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 

primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi copiii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, ,, învaţă să înveţe’’. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 

realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar 

– pregătirea copilului pentru viaţă. 

 În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele 

îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. 

Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a 

ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 

nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi 

de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este 

însă important ca educatoarea  însăşi să fie creativa. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, 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. 
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 În concluzie 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 

copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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FORMAREA PERSONALITĂŢII PREŞCOLARULUI –  

VIITORUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 

 

Prof. înv. Preşcolar ANIŞOARA CAMELIA ARION  

Grădiniţa P.P. „Amicii” Constanţa 

Prof. înv. Preşcolar DUMITRA MATEI  

Grădiniţa P.P. „Amicii” Constanţa 

 

Societatea contemporană, caracterizată printr-un ritm accelerat de evolutie şi implicit 

prin adâncimea interdependenţelor dintre componentele sale, cu consecinţe dintre cele mai 

profunde asupra devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor măsuri şi adoptarea 

unor soluţii educative în concordanţă cu esenţa şi sensul dezvoltării sale. 

De-a lungul evoluţiei istorice, între societate şi educaţie a existat şi funcţionat un 

raport de determinare şi influenţare reciprocă. Evoluţia idealurilor educaţionale confirmă 

legătura existentă între aceste fenomene. 

Profundele transformări în cadrul revoluţiei din ştiinţă şi tehnică se regăsesc şi în 

planul teoretizării pedagogice prin elaborarea unor teze şi idei inedite menite să sugereze 

soluţii în domeniul practicii educative nemijlocite. Pot fi menţionate în acest sens o gamă 

largă de reflecţii teoretice potrivit cărora educaţia este un factor principal al progresului social, 

că problematica educaţiei devine una din preocupările centrale ale zilelor noastre, ca investiţia 

în formarea personalităţii umane, respectiv investiţia în educaţie, învăţământ şi certcetare 

pedagogică ar fi cea mai rentabilă şi de o importanţă vitală pentru progresul unei naţiuni, că a 

gândi la viitor înseamnă a manifesta preocuparea faţă de prezentul educaţiei. 

Din perspectiva pedagogică, esenţa tuturor acestor reflecţii se regăseşte condensată în 

proiectul de personalitate pe care societatea îl impune în virtutea unor deziderate imanente ei. 

Coordonatele acestuia sunt prefigurate în idealul educaţional.  

Din perspectiva acţională, educaţia are un caracter finalist. Ea este produsul acţiunii 

oamenilor şi în consecinţă poate fi explicată şi abordată numai prin prisma intenţiilor urmărite 

şi rezultatelor obţinute. În alţi termeni, acţiunea educaţională este un ”fapt uman”, instituit şi 

organizat în vederea dobândirii unor finalităţi. Pe de o parte, ea presupune anticiparea, pe plan 

teoretic şi mintal, a rezultatelor pe care le are în vedere, iar pe de altă parte, întreaga ei 

desfăşurare este dirijată din interior de această proiecţie ideală, conştientizată şi transpusă în 

practică de catre agent. 

Concomitent cu activitatea de instruire şi educare, cadrul didactic iniţiază şi un demers 

de cunoaştere a personalităţii copilului, cele două acţiuni-educaţia şi cunoaşterea celui educat-
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aflându-se într-o strânsă legătură.Temeiul acestei legături rezidă în faptul că solicitările 

externe (sarcinile de învăţare , măsurile şi cerinţele educaţionale), înainte de a duce la anumite 

rezultate şi de a se concretiza în anumite performanţe, se răsfrâng prin prisma condiţiilor 

interne ale personalităţii copilului, cu ansamblul ei de caracteristici individuale şi de vârstă. 

Variabilele psihologice care mediază performanţele şi manifestările şcolarului şi preşcolarului 

sunt numeroase: trebuinţele şi interesele, disponibilităţile şi înzestrările generale, aptitudinile 

caracteriale, însuşirile intelectuale, achiziţiile anterioare. Ele acţionează ca un filtru, ca o grilă 

de recepţie selectivă, imprimând o notă de specificitate individuală proceselor de învăţare şi 

conduitelor infantile. Dar concomitent cu fenomenul variabilităţii şi dispersiei, generat de 

particularităţile psihoindividulae ale copiilor, acţionează şi legea personalităţii individuale la 

tabloul de valori al caracteristicilor psihice induse de apartenenţa mai multor copii la acelaşi 

stadiu de dezvoltare psihică, cu însuşirile lui generale, comune, repetabile. Ceea ce oferă o 

bază psihologică pentru a desfăşura cu copiii atât o activitate de grup, frontală cât şi una 

individuală. 

Realizând o îmbinare a cunoaşterii şi recunoaşterii trăsăturilor psihice stadiale şi de 

vârstă, cu informaţii privind trăsăturile psihice individulae prezente ale copilului, educatorul 

va putea să întrevadă cum va evolua copilul ulterior, să emită predicţii cu privire la 

probabilitatea şanselor şi reuşitelor sale. Pentru aceasta este însă necesar ca rezultatele 

cunoaşterii psihologice ale copilului, puse în evidenţă cu ajutorul diverşilor revelatori de 

aptitudini şi de atitudini, furnizaţi, la rândul lor, de formele de activitate şi de solicitările 

oferite copilului, să fie incluse într-un demers de caracterizare a acestuia. 

Putem spune că actul educaţional nu înseamnă numai informare, instruire, pregătire 

intelectuală. El nu se reduce la dimensiunea memoriei şi a relaţiilor cu obiecte de învăţare, iar 

educatorul nu se mai poate limita, în condiţiile educaţiei moderne, la rolul de simplu 

transmiţător de cunoştinţe. Acţiunea lui trebuie să se refere la personalitatea totală a copilului, 

urmărind să-i dezvolte orizontul cultural, să-i susţină eforturile, să-i lărgească interesele, să-i 

regleze succesiunea activităţilor, să-i determine progresiv orientarea şi să-i optimizeze 

procesul de socializare. Pe scurt, să se concentreze în mai mare măsură pe elev şi să-l ajute să 

se integreze în actul educaţional. Integrarea educaţională şi dezvoltarea personalităţii copilului 

nu sunt însă procese ce se rezumă la simpla absorbţie a mesajelor informaţionale, furnizate de 

mediu sau de educator. Problematica educaţiei devine mai complexă, ea trebuind să fie 

abordată în strânsă legătură cu legile dezvoltării personalităţii în contextul propriei creativităţi 

şi activităţi. 

Dezvoltarea personalităţii copilului după H. Wallon în perioada 3-6 ani corespunde 

stadiului personalismului. În cursul acestei perioade se pot distinge mai multe substadii: 
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perioada de opoziţie de la 3 la 4 ani, perioada de graţie de la 4 la 5 ani, perioada de imitaţie de 

la 5 la 6 ani. Caracteristica stadiului este în continuare centripetă, copilul fiind încă centrat pe 

sine. Perioada de opoziţie face parte din nevoia afirmării personalităţii ce se naşte 

acum.copilul, bazăndu-se pe relativa independenţă şi autonomie nou câştigată, câştigă prin 

opoziţia faţă de ceilalţi conştiinţa de sine fiind diferit de ceilalţi. Perioada de graţie este cea în 

care eul copilului tinde să se varolizeze, el caută acum aprobarea. Îi place să se dea în 

spectacol şi se vrea seducător pentru adultul din preajmă şi pentru propria sa satisfacţie. Este o 

perioadă de narcisism. 

Perioada imitaţiei corespunde momentelor când copilul consacră mult timp imitaţiei 

adultului, nu doar la nivelul gesturilor, ci şi la nivelul rolulilor, personajelor, atitudinilor. În 

perioada precedentă, imitaţia era aproape simultană producerii atitudinii, acum ea devine 

progresiv amânată, contribuind imitaţia propriu-zisă. Imitaţia este un concept cheie în 

gândirea walloniană, ea făcând legătura între inteligenţa situaţională şi inteligenţa discursivă. 

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, a apariţiei primelor relaţii 

şi atitudini care constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice. Organizarea şi 

relativa stabilizare a componentelor sunt posibile datorită modificărilor esenţiale care se 

produc în structura activităţii psihice. Cele mai semnificative elemente ale activităţii care 

suportă modificări sunt motivele, dar ele nu sunt conştientizate şi ierarhizate în motive 

esenţiale şi neesenţiale, mai ales la vârsta preşcolară mică. 

În ceea ce priveşte activitatea la vârsta preşcolară, se poate sesiza faptul că asupra 

afectivităţii îşi pun amprenta atât sarcinile de învăţare propriu-zisă, cât şi relaţiile 

interpersonale din cadrul colectivităţii, dezvoltându-se atât emoţiile şi sentimentele 

intelectuale, cât şi cele morale sau estetice. Trăirile sale intelectuale sunt generate de 

activitatea de învăţare, cu greutăţile şi cu succesele sale, apărând curiozitatea intelectuală de a 

şti, de a afla cât mai multe. Deoarece intră în relaţii cu colegii, atât în cadrul activităţilor 

comune cât şi în cadrul jocurilor , se dezvoltă sensibilitatea morală a copilului, apare prietenia 

interpersonală, se dezvoltă sentimentul răspunderii, delicateţea, nobleţea şi dăruirea afectivă. 

Afectivitatea estetică este strâns legată la această vârstă de contemplarea obiectelor şi 

de participarea activă a preşcolarilor la activităţi de creaţie artistică prin compuneri orale 

realizate pe baza unor imagini, desene, obiecte realizate în cadrul orelor de abilităţi practice, 

etc. 

Educatorul trebuie să acţioneze în vederea cultivării capacităţii de stăpânire a 

manifestărilor emoţionale primare, explozive a copiilor şi să rezolve cazurile de întârziere şi 

deviere afectivă, manifestările răutăcioase, insensibilitatea unora şi lipsa coparticipării altora. 
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Iniţial, motivaţia este determinată de factori externi şi mai puţin de cei interni. Ea se 

transformă, treptat, în motivaţie intrinsecă atunci când educatorul asigură stimularea şi 

menţinerea într-o permanentă stare activă a curiozităţii cognitive a copilului. Pentru 

întreţinerea motivaţiei este important ca interacţiunile, modul de organizare a activităţilor să 

se bazeze pe activismul copiilor, pe independenţa şi iniţiativa lor creatoare. 

Voinţa apare în conduita copilului ca o notă de intenţionalitate şi planificare a 

acţiunilor. Copilul este conştient că ”trebuie”, ”este necesar”, percepţia devine intenţională, 

sistematică şi susţinută prin efort voluntar, transformându-se în observaţie. Atenţia are un 

volum redus, caracterizându-se prin focalizarea deficitară asupra esenţialului lucrurilor. 

Priceperea de a-şi distribui atenţia în mai multe direcţii este slab dezvoltată. Audierea pasivă a 

conţinuturilor, fără implicare din partea preşcolarilor, generează plictiseală, urmată de 

neatenţie. Pentru evitarea acestor neajunsuri, activităţile de învăţare trebuie să ţină seama de 

ele, împletind acţiunea practică cu obiectele, cu activitatea în plan mental. Trebuie asigurat un 

tempou optim al activităţii. Dozarea vocii şi mişcările educatorului prin clasă nu trebuie să 

deranjeze momentele de concentrare ale elevilor asupra anumitor sarcini la care se lucrează. 

Creativitatea este o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă realizarea 

unor producţii, opere noi. Cultivarea spiritului inovator reprezintă una din sarcinile şcolii de 

azi. 

Educaţia reprezintă, în sens extensiv, un fenomen social de dezvoltare, formare, 

constituire a oamenilor ca subiecţi ai acţiunii, cunoaşterii şi valorilor, prin comunicare şi 

exercişiu, prin madelarea comportamentului lor şi integrarea în activitate şi relaţiile sociale. 

Educaţia, în special cea de tip şcolar, este o acţiune deliberat concepută, organizată şi 

dirijată în vederea determinării producerii unor schimbări de ordin cognitiv, afectiv-emoţional 

şi comportamental la nivelul celor care se educă. 

Modificările preconizate a se produce ca urmare a demersurilor instructiv-educative nu 

sunt rezultatul acţiunii unor factori naturali aleatori, oricum prezenţi în contextul existenţei 

individuale, ci sunt produsul unei activităţi atent planificate şi elaborate, activitate numită 

educaţie. 

Educaţia nu este astfel un fenomen natural, cu o desfăşurare dictată de circumstanţe 

neutre şi exterioare subiectului uman, ci un proces complex care angajează conştient anumite 

resurse în vederea atingerii unor finalităţi anterior precizate. 

Una dintre principalele caracteristici ce definesc şi individualizează specia umană, în 

raport cu celelalte specii, este educabilitatea. Desprinderea omului de regnul animal prin 

apariţia şi manifestarea conştiinţei de sine şi a capacităţilor de coordonare a activităţii în 

direcţia atingerii unor scopuri anterior stabilite este inerent legată de înlocuirea dresajului 



 68 

(înţeles ca simplă formare de reflexe condiţionate) cu educaţia. La baza acestui proces de 

substituire se află, în urmă instanţă, educabilitatea. 

Educabilitatea, înţeleasă ca disponibilitate culturală şi în acelaşi timp receptivitate faţă 

de diversele stimulări ale mediului social, reprezintă astfel condiţia şi cheia de boltă a 

devenirii şi autoperfecţionării omului şi a speciei umane în general. 

Caracterul finalist al educaţiei exprimă faptul că aceasta nu este o activitate desfăşurată 

în sine şi pentru sine, ci ea urmăreşte în permanenţă atingerea unor scopuri şi obiective 

formulate de o manieră explicită. Adecvarea constantă a acţiunii educaţionale la finalităţile ce 

exprimă trebuinţele de dezvoltare ale societăţii şi implicit ale individului reprezintă axa în 

raport cu care diversele activităţi instructiv-formative concrete primesc formă şi consistenţă. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea preşcolarilor în cadrul instituţional, este foarte 

importantă atitudinea educatorului şi relaţia sa cu copiii. Educatorul trebuie să aibă relaţii 

prietenoase cu copiii, să-i încurajeze să pună întrebări şi să nu-i ironizeze atunci când fac 

greşeli. Ei trebuie să depisteze elevii cu potenţiale creative superioare, cărora e firesc să li se 

asigure posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţilor lor. 

În societatea actuală este necesar ca modul de gândire al educatorului şi stilul de 

muncă în clasă să fie îndreptat spre educarea spiritului creativ, latură a personalităţii care 

capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată, iar educatorul trebuie să 

cunoască capacităţile, interesele şi atitudinile copiilor pentru o acţiune eficientă. 

Caracterul se defineşte, în principal, prin valorile prin care individul se călăuzeşte, prin 

raporturile pe care le stabileşte cu lumea înconjurătoare şi cu propria fiinţă. 

Privind din perspectiva acestei afirmaţii, caracterul în stadiul preşcolarităţii, se 

manifestă vizibil, ca urmare a extinderii mediului social. 

În acest context, vârsta preşcolarităţii este: 

 vârsta descoperirii, când copilul se descoperă pe sine ca pe o persoană care are 

abilitatea de a face anumite lucruri şi ca pe un individ care poate comunica cu alţii; 

 perioada apariţiei competenţei şi a conştiinţei de sine, când se implică în lumea sa 

,fiind semnalat simţul iniţiativei ( eu vreau), al autonomiei (eu pot), care îl pregătesc 

pentru procesul devenirii ca persoană unică, independentă  şi funcţională; 

 perioada în care eforturile de socializare încep să se contureze în mod serios. 

Preşcolarul resimte presiunea crescândă din partea părinţilor şi a celor care se ocupă de 

educaţia sa de a se conforma aşteptărilor privind ”buna conduită”,”buna purtare”, fiind 

încurajat să-şi dezvolte deprinderi şi obiceiuri ”de zi cu zi”, care îl vor ajuta în definirea sa ca 

personalitate. 
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 timpul în care rolurile sociale învăţate pentru prima dată.Semnificativă pentru procesul 

de construire a bazei personalităţii este structurarea identităţii relaţiilor sociale în care 

este implicat. 

În activităţile de joc cu alţi copii de vârsta lui, preşcolarul învaţă să aştepte de la aceştia şi 

ce vor aştepta aceştia de la el, valorizează prezenţa grupului de copii , manifestând satisfacţie 

şi plăcere. În contextul jocului precum şi în alte împrejurări în care preşcolarul trebuie să 

acţioneze, se dezvoltă situaţionarea rapidă în relaţii sociale evolutive de tipul eu- tu, eu- tu –el, 

eu-noi, eu-noi-voi-ei etc. Ca expresie a dezvoltării complexe a eului, sub toate aspectele sale: 

fizic, spiritual, cultural, autoperceput, dorit sau reflectat în perceperea de către alţii. 

Din analiza evoluţiei personalităţii umane ce se manifestă ca un proces stadial ascendent şi 

ai cărui factori de dezvoltare se identifică atât la nivel ereditar, cât şi la cel relaţional, 

grădiniţa, ca mediu social extins al preşcolarului, poate interveni în constituirea unor baze 

solide pentru personalitatea în devenire a copilului de 3-6 ani. Întregul proces de învăţământ 

exercită influenţe educaţionale asupra construirii, formării şi dezvoltării personalităţii în 

condiţiile stabilirii unor relaţii interpersonale educatoare-copil de calitate, în condiţiile în care 

educatoarea are în vedere crearea unui climat afectiv deschis, permisiv, democratic. 

Influenţele educative asupra modelării personalităţii în formare a preşcolarului încep odată 

cu debutul intrării copilului în grădiniţă, dacă educatoarea reuşeşte să creeze condiţiile de 

confort psiho-fizic, pentru că acum copilul trebuie ajutat să se desprindă din relaţia excluzivă 

cu părinţii, fără tensiuni şi să construiască o nouă relaţie afectivă cu alţii (copii, adulţi). 

Fără a fi o vârstă omogenă, preşcolariatatea are o serie de caracteristici care pot constitui 

puncte de sprijin în munca educatoarei. Preşcolarul este un intuitiv care gândeşte cu ochii, cu 

mâinile, cu urechile, ceea ce–l orientează spre tot ce este în exteriorul său. Acest interes 

extrem de viu, susţinut de o curiozitate dezarmantă, oferă educatoarei şansa de a-i crea 

ambianţă, situaţii şi activităţi în care plăcerea dea face să se poată exprima. Astfel, organizarea 

spaţiului educaţional prin sectorizarea pe arii de stimulare şi interese, asigurarea accesului 

nelimitat la materiale şi la modul în care acestea trebuie utilizate conduc la depăşirea etapei în 

care alţii (copii de aceaşi vârstă) sunt rivali şi devin parteneri egali, favorizează asimilarea 

conduitei sociale. În acelaşi context, atitudinea educatoarei, felul în care adoptă un stil de 

relaţie educativă consecvent democratic, favorizează manifestarea sentimentului de securitate, 

autocontrolul şi siguranţa de sine, dându-i copilului posibilitatea de a se manifesta liber şi de 

a-şi forma o imagine pozitivă despre sine. 

O altă etapă în care educatoarea poate interveni în modelarea personalităţii, în formarea 

preşcolarului este ajutat să cunoască şi să trăiascăsatisfacţia cunoaşterii, devenind mai 

motivat. Aprecierea răspunsurilor copiilor, a conduitei, evaluarea şi aprecierea de către 
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educatoare constituie o primă sursă de autocunoaştere, copilu primind o serie de aprecieri pe 

care le va transforma în repere de raportare la propria persoană dar şi la cei din jur. 

Desfăşurând o activitate structurată în conformitate cu programa, respectând principiile 

didactice, cunoscând particularităţile de vârstă şi individulae ale copiilor din grupă, aplicând 

cu precădere metode active, educatoarea va evita uniformizarea, acceptând diversitatea, 

favorizând cultivarea unei imagini de sine pozitive, întărind motivaţiile. 

A treia etapă în demersul educativ de influenţare a personalităţii preşcolarului este cea în 

care educatoare pune acccent pe coeziunea grupului şi pe contribuţia fiecărui copil la 

desfăşurarea activităţii, recunoscând componenta moral-socială a personalităţii, toate acestea 

presupunând anumite calităţi dintre care definitorie este competenţa profesională a 

educatoarei.  

Aflată la intersecţia factorilor înăscuţi cu cei dobândiţi sub influenţa modelelor şi a 

practicii educative, personalitatea este dimensiunea psihică centrală a fiinţei umane. De aceea 

orice educator care îi urmăreşte etapele-cheie poate să se autoverifice pentru eficienţa muncii 

sale prin calitatea optimului realizat de copil într-o etapă sau alta. 

Învăţământul preşcolar, ca parte integrată a învăţământului preuniversitar, urmăreşte să 

asigure o dezvoltare normală şi deplină a copiilor de vârstă preşcolară. Scopul general al 

educaţiei preşcolare derivă din finalităţile sistemului naţional de educaţie şi urmăreşte să-i 

permită fiecărui copil să crească şi să se dezvolte în ritmul său propriu, oferindu-i suport de 

lucru pentru: 

a) valorificarea potenţialului psihic şi fizic; 

b) îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii; 

c) stimularea copilului de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte prin explorări, 

încercări, exerciţii şi alegeri; 

d) descoperirea de către copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine 

pozitive; 

e) sprijinirea copilului pentru a dobândi deprinderile necesare pentru activităţile viitoare. 

La nivelul curriculumului, educaţia preşcolară urmăreşte atingerea mai multor obiective 

prin intermediul activităţilor desfăşurate în grădiniţă: 

 obiectivele cognitive şi de limbaj. Ele urmăresc ca fiecare copil să înveţe să se 

cunoască pe sine şi să iniţieze cunoaşterea lumii înconjurătoare prin acţiuni adecvate 

cu mediul, capabil să se exprime cu mijloace verbale adecvate experienţei dobândite. 

 obiective psihomotorii şi de educaţie armonioasă. Aceste obiective urmăresc întărirea 

sănătăţii copilului şi creşterea capacităţii sale de confort, precum şi asigurarea 
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dezvoltării psihice armonioase, cu accent pe creşterea şi dezvoltarea motricităţii, în 

special la grupa mare. 

 obiective de educare a afectivităţii. Prin aceste obiective se urmăreşte încurajarea 

copilului ca să-şi exploreze, să-şi exprime şi să-şi controleze sentimentele, atât ca 

persoană, cât şi ca membru al grupului. 

 obiective ale ducaţiei estetice.prin intermediul acestor obiective se urmăreşte 

sprijinirea copilului preşcolar ca să înţeleagă şi să recepteze frumosul din natură. 

În plin secol al inovaţiilor, al numeroaselor descoperiri specifice domeniului tehnic şi 

informatic, educaţia copiilor a necesitat o transformare din toate punctele de vedere.mediul 

ambiant, mereu supus transformărilor, influenţează copii care, martori la acest lucru, 

asimilează date, informaţii, ca sprijin al dezvoltării propriei personalităţi. 

Pentru a realiza acest lucru, se începe cu educarea copiilor astfel ca să-şi poată stabili 

scopuri în viaţă conform posibilităţilor proprii.Toate acţiunile umane vizează atingerea unor 

scopuri şi este firesc ca ele să tindă spre cunoaşterea efectelor pe care le-au produs, 

arezultatelor obţinute. Mai întâi, organizarea activităţilor instructiv-educative trebuie să 

urmărească formarea la copii a unor capacităţi, comportamente, menite să le asigure succesul 

şi dezvoltarea personalităţii în conformitate cu mediul social şi propriile interese. 
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ROLUL AUXILIARELOR  

ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

 

Profesor învățământ primar LIA FILIP  

Școala Gimnazială Nr. 10 Galați 

Prof. FLORENTINA STOIAN 

Școala Gimnazială Nr. 10 Galați 

 

Arta de a educa, pentru că, de ce să nu recunoaştem, este şi aceasta o artă, presupune un 

educator ce îi învaţă pe alţii, educaţii, să devină ei înşişi, astfel încât educaţia să permită celor 

doi factori implicaţi – profesor şi elev – să identifice nivelul performanţei în raport cu 

obiectivele de instruire propuse, să estimeze evoluţia elevilor, să stimuleze autocunoaşterea, 

autoaprecierea şi autocontrolul şi, nu în ultimul rând, să orienteze decizia elevilor în scopul 

integrării lor active în societate.  

Sigur că acţiunea de a educa nu se face într-un singur sens, de la educator la cel educat. 

Există o relaţie de colaborare, de interdependenţă, identică, dacă vreţi, cu cea de comunicare 

dintre emiţător şi receptor. Astfel, pentru elev, actul educaţiei ar putea fi un drum lung, la fel de 

lung ca şi cel al vieţii, pe care îl străbate urcând şi coborând, căzând şi ridicându-se iar, în 

încercarea de a ajunge la lumină, acolo de unde ar putea privi în ochi lumea. Pentru educator, 

educaţia este fereastra deschisă spre ceilalţi sau un drum parcurs în sens contrar, de la lumină la 

întuneric, străbătut în doi, existând tot timpul posibilitatea ca cele două roluri să se inverseze, 

căci omul, fiinţă ce tinde spre perfecţiune, găseşte întotdeauna înlăuntrul său grăuntele îndoielii: 

E bine? Cred că nu, trăind sub semnul măsurii şi al comparaţiei cu celălalt. 

Cu alte cuvinte, vorba poetului, educaţia s-a născut odată cu noi şi, dincolo de noi, 

merge mai departe. În acest context, stabilind importanţa actului educaţional nu doar pentru 

procesul de învăţământ, ci şi pentru procesul de formare a noastră, a tuturor, profesori şi elevi, 

ne vom rezuma la un singur aspect, evaluarea receptivităţii literare a elevilor, din interior, 

ideatic şi formal, la toate nivelurile de configurare: fonetic, lexical, semantic, morfosintactic şi 

stilistic, cu scopul dezvoltării capacității de înțelegere a mesajului unui text literar de către elevi. 

Studiul disciplinei limba şi literatura română presupune întrebarea: ce evaluăm? 

Răspunsurile pot fi variate, căci evaluarea se poate face în funcţie de tipul de sarcină 

propus elevilor la clasă. Aşadar, evaluarea devine rezultat al cunoştinţelor acumulate într-un 

timp determinat, al unor capacităţi intelectuale – raţionamente logice prin puterea de 

argumentare sau interpretare, independenţa în gândire, creativitate şi gândire divergentă, 

rezultat al trăsăturilor de personalitate dovedite prin atitudini, comportamente, conduite şi 
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opinii. Evaluarea pe parcursul instruirii oferă profesorului posibilitatea de a opta pentru un 

instrument de evaluare sau altul, cu condiţia elaborării atente, riguroase şi responsabile a 

acestuia, urmărind stabilirea şi menţinerea unui echilibru în alcătuirea şi folosirea probelor de 

evaluare, astfel încât acestea să se caracterizeze prin validitate (calitatea instrumentului de a 

măsura cu precizie ceea ce autorul lui şi-a propus să măsoare), prin fidelitate (calitatea testului 

de a produce rezultate constante aceluiaşi grup de elevi, în urma aplicării sale în condiţii 

identice), prin obiectivitate (calitatea probei de a determina aprecieri identice ale unor evaluatori 

independenţi) şi prin aplicabilitate (calitatea probei de a fi administrată şi interpretată cu 

uşurinţă). 

Ca atare, propunem ca primă etapă în studiul, înţelegerea şi interpretarea unui text literar 

etapa comprehensiunii, care include primele două, trei lecturi şi activităţile care le însoţesc. A 

doua etapă, interpretarea textului, care nu se reduce la analiza literară, ci o continuă, în vederea 

aprofundării înţelegerii, iar ca ultima etapă, etapa de reflecţie, care cuprinde discuţii ce 

evidenţiază paşii parcurşi şi/sau prezenţa interpretărilor multiple, a dificultăţilor pe care le-a 

ridicat interpretarea. 

Lucrul cu cartea este, în procesul receptării textului literar, o condiţie fără de care nu 

putem vorbi nici măcar despre înţelegerea textului. Bazată pe lectura cu textul scris, lucrul cu 

cartea constituie o metodă nu doar eficientă, ci şi economicoasă, prima sarcină a profesorului 

constând în formarea, la elevi, a priceperilor şi deprinderilor de a o folosi (deprinderi de a 

selecta, stoca şi reactualiza informaţiile, de a folosi materiale şi mijloace auxiliare, procedee 

mnemotehnice, deprinderi de disciplină a muncii intelectuale, de igienă a muncii etc.) și, 

ulterior, formarea deprinderilor de a întocmi şi utiliza forme de extragere a ideilor (rezumate, 

conspecte, referate, comentarii, critici, postfaţa, eseuri, textul). 

Un algoritm al receptării operei literare în context didactic, aplicabil în cadrul orelor de 

literatură, este cel de mai jos, pe care îl recomandăm, fiind accesibil şi adecvat particularităţilor 

de vârstă şi intelectuale ale elevilor de ciclu primar, acesta presupunând contactul direct al 

elevilor cu textul literar. 

1. Lectura expresivă, sensibilizatoare – presupune că textul trebuie, mai întâi, înţeles şi 

simţit şi apoi interpretat, rostit expresiv, respectându-se unele condiţii de ordin tehnic: pauze 

gramaticale, logice şi psihologice, folosirea corectă a accentului, imprimarea ritmului corect, 

găsirea intonaţiei adecvate, în funcţie de tonul fundamental al textului. 

2. Receptarea propriu-zisă, care presupune descoperirea sistemului de imagini al operei,  

identificarea cuvintelor-cheie, a locului şi recurenţei lor, identificarea imaginilor poetice, a 

grupurilor imagistice şi inducerea semnificaţiilor în context. 
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Ținând cont că procesul conceperii itemilor şi al asamblării lor într-o suită elocventă 

pentru conţinutul prefigurat de manualele alternative în spiritul noilor programe şcolare este un 

proces dificil, lucrarea de față  conţine o anexă, o exemplificare a unor materiale de lucru 

proprii, adecvate scopului propus, de a verifica receptarea textului literar, materialul dovedind, 

sperăm noi, creativitate şi ingeniozitate didactică. Având ca punct de plecare opere literare 

inedite – necunoscute chiar -  elevilor de 9-11 ani, aparținând diferitelor specii, ne-am propus să 

formulăm cerinţe de dificultate medie, vizând verificarea capacităţilor de receptare a mesajului 

scris şi de exprimare scrisă, în dorința de a întreține interesul, de a-i acomoda pe elevi cu 

complexitatea operei literare, ajutându-i să pătrundă în lumea textului ca într-o poveste. 

Ca o concluzie a celor prezentate mai sus, subliniem faptul că auxiliarele de limba și 

literatura română joacă un rol deosebit de important atât pentru atingerea performanței, de către 

elevi, în etapa sintetizării cunoștințelor, dar, în egală măsură, contribuie la dezvoltarea 

creativității acestora, constuind un instrument absolut necesar în latura practică a procesului 

instructiv.  

Totodată, se impune ca varietatea itemilor să asigure rigoarea abordării și să confere 

întreprinderii valoare formativă, să acopere întreaga problematică a studierii limbii și literaturii 

romîne în ciclul primar și să fie centrați pe reperele semnificative ale textelor selectate. Dacă 

aceste cerințe sunt îndeplinite, auxiliarul didactic nu poate decât să evidențieze ingeniozitatea 

didactică, la rându-i capabilă să genereze creativitate din partea elevilor. 

 

ŢAPUL ŞI ŞARPELE 

Petre Ispirescu 

Într-o bună zi, un ţap se hotărî să se plimbe într-o livadă. Dar, ca să ajungă în acea 

livadă, ţapul era nevoit să treacă o apă ce curgea între el şi livadă. Şi fiindcă nu avea încotro, 

se lăsă în apă şi începu să înoate. 

Când era pe la jumătatea apei, se trezi pe lângă el cu un şarpe, care îi zise: 

          – Măi ţapule, ia-mă şi pe mine pe tine şi trece-mă pe uscat! 

          Ţapul, temător, îi răspunde: 

– Tu vezi bine că abia pot să-mi duc părul de pe mine şi tu mai ceri să te iau şi pe tine? 

– Aşa o fi, dar iată că sunt aproape să mă înec, şi nici măcar atâta prietenie nu pot găsi 

la tine? 

De milă, ţapul îl lăsă să se urce pe el şi îşi puse toate puterile ca să înoate pentru a ieşi 

cu bine la mal. 

Şarpele, dacă se văzu călare pe ţap, începu a se încolăci în jurul gâtului acestuia şi a- l 

strânge ca să-l sugrume. 



 75 

– Da ce faci, prietene? Că, uite, nu mai pot respira şi o să ne înecăm amândoi. 

– Îmi este foame, şi pentru că acum eşti în mâna mea aş dori să îmi potolesc foamea cu 

tine. 

– Foame, foame... prieten, prieten... dar dacă mor eu, atunci o să mori şi tu în apa 

aceasta adâncă. Aşteaptă până o să te duc la mal şi acolo o să poţi să îţi arăţi „prietenia” faţă 

de mine. Acum mai slăbeşte-mă din „dragoste”, ca să pot înota. 

Şarpelui îi plăcu ce auzi şi mai slăbi puţin din strânsoare, nu prea mult, ci doar atât cât 

să îi permită ţapului să înoate până la mal. 

În timp ce ţapul înota spre mal, se gândea la „prietenia” şarpelui şi la felul în care ar 

putea să îşi salveze viaţa. 

După ce au ajuns pe uscat ţapul începu să zică: 

– Şarpe, tu mi-ai cerut prietenia şi eu ţi-am dat-o. M-am luptat cu pericolul şi am ieşit la 

mal cu bine. Fă-mi şi tu acum pe plac şi dă-te jos de pe mine, ca să ne măsurăm să vedem, cine 

e mai lung? Apoi poţi să mă mănânci liniştit. 

          – Ei, haide, să nu zici că nu ţi-am fost prieten! 

Zicând acestea, şarpele se dădu jos de pe gâtul ţapului şi aşteptă să se măsoare cu 

acesta. Ţapul atât aştepta! Cum îl văzu jos, se repezi cu coarnele şi cu copitele în şarpe. Îl bătu 

aşa de bine, încât şarpele abia mai putea să se mişte. Apoi îi spuse: 

– Mie îmi place prietenia, dar să fie corectă. Ce erau încolăciturile alea în jurul gâtului 

meu? Pleacă acum din faţa mea şi ia şi prietenia ta cu tine! Şi să te mai văd doar atunci când 

voi putea să îmi văd ceafa! 

EXERCIŢII 

 Cu cine se întâlneşte ţapul la jumătatea apei? 

a) cu o capră 

b) cu un şarpe 

c) cu o raţă 

 

 Ţapul a trecut o apă pentru că: 

a) îi plăcea să înoate 

b) se întâlnea cu prietenul lui, şarpele 

c) dorea să se plimbe într-o livadă 

 Ce îi propune şarpele ţapului? 

a) să meargă împreună în livadă 

b) să înoate 

c) să îl treacă pe uscat 

 Din ce cauză şarpele s-a încolăcit în jurul gâtului ţapului? 

 Cum a scăpat ţapul de şarpe? 

a) l-a înecat 

b) l-a bătut până l-a omorât 

c) după ce l-a trecut apa, i-a oferit şarpelui o lecţie despre prietenie 

 Din ce cauză ţapul ajută şarpele? 
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a) din prietenie 

b) din milă 

c) din recunoştinţă 

 Găseşte un alt titlu potrivit textului de mai sus. 

 Explică, în 2-3 rânduri, replica ţapului, din final, Şi să te mai văd doar atunci când 

voi putea să îmi văd ceafa! 

 Imaginează-ţi că eşti ţapul din textul de mai sus. Relatează, în aproximativ 6 rânduri, 

lecţia pe care i-ai fi dat-o şarpelui. 

 Găseşte o trăsătură umană pe care să o atribui ţapului, respectiv, şarpelui. 

 Alcătuieşte o compunere despre prietenie. Alege un titlu potrivit. 

 Imaginează-ţi că eşti reporter şi iei un interviu şarpelui din textul de mai sus. 

Redactează un dialog, de aproximativ 12 replici, pentru a afla învăţămintele acestuia în urma 

întâmplării cu ţapul. 

 Găseşte cuvinte cu înţeles identic sau asemănător: se hotărî, nevoie, temător, milă, a 

se încolăci, prieten. 

 Completează spaţiile libere cu grupurile de litere: ea, oa, ie. 

G…..m, s…..re, apr…..pe, vulp….., n…..pte, bar…..ră, ac…..sta, c…..i, cal…..şcă, 

şc…..lă, d…..l, m…..re, ca…..t, foa….. 

 Transformă următoarele fraze în enunţuri clare şi scurte de mică publicitate. 

a) Părinţii mei vor să cumpere un apartament de patru camere, la etajul şase, într-un 

cartier cu multă verdeaţă. 

b) Ieri, colega mea, Alina Mihalache, şi-a pierdut carnetul de elev. 

c) Verii mei au de gând să-şi ia o maşină nouă, dar mai întâi trebuie să o vândă pe a 

lor, o Dacie care are deja şaizeci de mii de kilometri la bord. 

 Corectează greşelile, indiferent de natura lor, rescriind enunţurile: 

Azi nu miiau decât o îngheţată.  

Mie întotdeauna miau plăcut florile.  

Pisica face miau când îi este foame. 

Nu intra în cancelaria profesorilor! 

El a greşit, adică colegul meu. 

Taceţi cu toţii! 

Tăceţi din gură! 

Au venit destui de mulţi colegi. 

L-am strigat pe el în parc. 

 Foloseşte forma corectă sa ori s-a la locul potrivit: 

Robinson Crusoe ….. născut în 1632 într-o familie din York. 

Pentru mama ….. şi pentru tatăl său, Robinson a fost al treilea copil. 

Vocea ….. se putea auzi până departe. 

….. uitat încă o dată ca să fie sigur că n-a stricat nimic. 

Vrăjitoarea cea rea ….. topit ca zăpada la soare. 

 Rescrie, din textul dat, câte două verbe la timpurile prezent, trecut şi viitor.  

 Analizează morfosintactic cuvintele subliniate din următorul enunţ: Când era pe la 

jumătatea apei, se trezi pe lângă el cu un şarpe, care îi zise... 

 Transformă propoziţia Atâta prietenie nu pot găsi la tine? În propoziţie afirmativă şi 

enunţiativă (care să exprime o constatare). 

 Înlocuieşte, în enunţurile următoare, pronumele cu substantive ce denumesc ocupaţii 

(Ex.:Ea vindecă animalele. Veterinarul....):  

Ea vinde pâine. 

Ei sting incendiile. 

Eu merg în fiecare zi la şcoală. 

Tu salvezi oamenii de la înec. 
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Ei repară maşinile. 

Ea cântă la vioară. 

Ele pictează tablouri. 

El face o masă din lemn. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI FORMAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

Prof. înv. primar CRISTINA PÂRVU  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

Motto: „Creativitatea este o floare atât de 

delicată, încât elogiul o face să înflorească, în 

timp ce descurajarea o înăbuşă adesea chiar 

înainte ca ea să se poată transforma în floare”.          

    (T. Carlyle) 

 

Creativitatea este una dintre trăsăturile definitorii ale personalităţii.  

Ĩnclinaţia spre creativitate este o manifestare superioară a naturii umane, această 

dorinţă de a zămisli ceva nou, original, este o însuşire care se poate manifesta în orice 

domeniu al activităţii umane. 

Dimensiunea şi produsele rezultate în urma procesului creativ pot fi variate, însă orice 

creaţie este însoţită de elementul de noutate şi de inedit. 

Procesul de creaţie este influenţat în mod pozitiv de crearea climatului de creativitate, 

ceea ce implică prevederea de situaţii care să stimuleze dezvoltarea spiritului de observaţie, 

combinarea informaţiilor extrase din memorie, acceptarea unui efort de voinţă, receptivitatea 

la apariţia problemelor, căutarea unor soluţii originale. Această capacitate este trăsătură  a 

fiecărui individ şi se poate manifesta la orice etate.  

Prin creativitatea sa profesorul poate contribui la dezvoltarea capacităţii creative a 

elevilor, cultivând flexibilitatea, abilitatea de a gândi abstract, activizându-le aptitudinile 

cerebrale de reorganizare, de rearanjare în mod original a viziunilor despre lucruri, care 

conduc la o mai bună conectare la real, şi totodată contribuie la menţinerea interesului elevilor 

în efectuarea exerciţiilor prin nota de noutate a acestora. 

Principiile metodologice care ghidează conducătorul de curs pe durata activităţii sale 

la catedră, în scopul stimulării creativităţii discipolilor săi, sunt: 

a) Ĩmbinarea noţiunilor teoretice cu exerciţiile aplicative la nivelul fiecărei lecţii / 

şedinţe de creativitate; 

b) Asigurarea unei fuzionări armonioase a rolurilor de conducere şi de organizare a 

lecţiilor cu cele de stimulator şi de participant activ; 

c) Alternarea fazei imaginative cu faza critică; 
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d) Combinarea lucrului în grup cu cel individual; 

e) Alternanţa dintre elaborarea mintală şi realizarea ideilor pe modele (când acest 

lucru este posibil) 

Atitudinile cadrului didactic aduc un mare aport în dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Astfel că, o atitudine deschisă a conducătorului de curs spre ideea de creativitate, spre valorile 

acesteia, va sprijini procesul creativ al beneficiarilor actului de predare-învăţare. Printre alte 

atitudini menite să sprijine dezvoltarea creativităţii elevilor, amintim: 

a) Atitudinea pozitivă, receptivă faţă de ideile elevilor; 

b) Ĩncurajarea elevilor; 

c) Atitudinea flexibilă şi creatoare, adaptată nevoilor clasei. 

Rolurile pe care un conducător de curs trebuie să şi le asume, vin, de asemenea, în 

întâmpinarea descoperii şi dezvoltării potenţialului creativ. 

a) Să cunoască capacitatea creativă a fiecărui cursant; 

b) Să înlăture blocajele obiective (culturale şi care ţin de conduita profesorului 

raportată la elevi); 

c) Să preîntâmpine blocajele subiective ale elevilor; 

d) Să creeze mediul propice dezvoltării creativităţii în rândul elevilor; 

e) Să contribuie la dezvoltarea deliberată a potenţialului creativ al elevilor. 

Doamna profesor Anca Dragu, în lucrarea „Psihologie şi pedagogie şcolară”, 

aminteşte de metoda synectică dezvoltată de W.J.J. Gordon în „Synectica”, folosită pentru 

antrenarea indivizilorsau a grupurilor în vederea unei soluţionări creatoare a problemelor. 

Menţionând că această metodă foloseşte două operaţii de bază: 

- Să facă abstractul să devină familiar; 

- Să facă familiarul să pară abstract. 

Prima operaţie este o fază analitică. Pentru cea de-a doua acţionează analogia 

(personală, directă, simbolică). 

Analogia personală presupune transpunerea elevului în datele problemei, 

personificarea termenului problemei. 

Analogia directă constă în comparaţia faptelor, ideilor, a descoperirilor ştiinţifice, ce 

aparţin de sfere diferite ale activităţii umane. Reprezentativă este afirmaţia lui Schiller – 

“pentru mine concepţia la început nu are un obiect clar şi definit, acesta apare mai târziu, la 

început este o stare muzicală, apoi urmează o idee poetică”. 

Analogia simbolică impune subiectului abandonarea simbolurilor obişnuite şi crearea 

unor simboluri noi ca reprezentare a elementelor unei situaţii problemă. 
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Ĩnvăţarea creativă este posibilă prin călăuzirea elevilor spre nevoia de cercetare şi 

soluţionare deliberată a unor situaţii problematice. 

 Jocurile didactice sunt o formă de învăţare prin descoperire, jocurile didactice 

reprezintă o activitate care capătă  la clasele mici, o extindere tot mai mare. Acestea nu doar 

transformă învăţarea într-o activitate atractivă şi antrenantă, dar îşi aduc contribuţia la 

formarea elevilor, deoarece în eleaborarea soluţiilor (pentru rezolvarea unor jocuri) sunt 

implicate spiritul de iniţiativă, originalitatea, flexibilitatea, spontaneitatea, curajul, atenţia, 

răbdarea. Jocurile didactice angrenează inteligenţa elevilor în comprehensiunea unor noi 

relaţii, familiarizează elevii cu noţiunile pe care urmează să le cunoască şi creează condiţii 

pentru asimilarea cunoştinţelor noi. 

 Pentru verificarea şi fixarea cunoştinţelor privind denumirea părţilor de vorbire, a 

diferitor termeni, pot fi utilizate diferite integrame, rebusuri, inclusiv cele gândite  de elevi. 

 În organizarea şi conducerea acestor jocuri, inventivitatea profesorului este esenţială. 

Este esenţial a se sublinia scopul cognitiv urmărit, printr-o întrebare, o precizare, o concluzie, 

pentru ca această metodă didactică să nu rămână subordonată caracterului distractiv al jocului. 

 Astfel, jocurile didactice constituie foarte bune exerciţii de muncă individuală sau pe 

grupe de elevi, care îşi aduc aportul în descoperirea unor relaţii logice, a unor noi adevăruri, 

precum şi în acumularea mai eficientă de noi cunoştinţe. 

 Pălăriile gânditoare (“Thinking hats”) sunt o metodă interactivă, de stimulare a 

creativităţii elevilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  

Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare diferind prin culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi 

negru. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul pe care membrii grupului şi l-au asumat 

în momentul alegerii pălăriilor şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. 

Pălăria poate fi atribuită şi unui grup care trebuie să elaboreze enunţuri potrivite culorii. 

Pălăria albă  
- gândeşte ca o foaie albă care este imparţială şi deţine 

informaţii.  

 

 

Foloseşte întrebările:  
- Ce informaţii avem?  

- Ce informaţii lipsesc?  

- Ce informaţii am vrea să avem?  

- Cum putem obţine informaţiile dorite?  

Pălăria roşie  
- exprimă emoţiile, temerile, intuiţiile, sentimentele;  

- nu se justifică;  

- aprinde simţămintele.  

 

 

Foloseşte formulări de tipul:  
- Punându-mi pălăria roşie, uite cum 

privesc eu lucrurile…  

- Sentimentul meu e că…  

- Nu-mi place felul cum s-a procedat.  

- Intuiţia îmi spune că…  

Pălăria neagră  
- judecă critic;  

- gândeşte logic, negativ;  

- atenţionează asupra a ceea ce nu poate fi făcut, a 

Foloseşte întrebările:  
- Care sunt erorile?  

- Ce ne împiedică?  

- La ce riscuri ne expunem?  

http://multitouch.wikispaces.com/METODA+P%C4%82L%C4%82RIILOR+G%C3%82NDITOARE+%28%E2%80%9CThinking+hats%E2%80%9D%29
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ceea ce e riscant sau periculos.  - Ne permite regulamentul?  

Pălăria galbenă  
- gândeşte optimist, logic şi pozitiv;  

- explorează avantajele şi posibilităţile.  

 

 

 

Foloseşte întrebările:  
- Care sunt obiectivele?  

- Pe ce se bazează aceste idei?  

- Care sunt avantajele?  

- Cum voi/ vom ajunge aproape de 

această viziune (perspectivă)?  

Pălăria albastră  
- controlează procesul gândirii pentru ca aceasta să 

devină mai productivă şi organizează acţiunea;  

- supervizează, sistematizează concluziile, 

comentează, dirijează şi conduce către pasul următor. 

 

  

Foloseşte întrebările:  
- Putem să rezumăm punctele de vedere 

expuse?  

- Care e următorul pas?  

- Care sunt ideile principale?  

- Să nu pierdem timpul şi să ne 

concentrăm asupra…, nu credeţi?  

Avantajele metodei “Pălăriilor gânditoare”:  

- stimulează creativitatea elevilor, gândirea de grup şi individuală;  

- îmbunătăţeşte capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă 

reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt;  

- susţine şi exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor;  

- cultivă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei 

interpersonale;  

- utilizabilă în diverse discipline;  

- determină şi activează comunicarea şi capacitatea de a lua decizii;  

- sprijină gândirea laterală, gândirea constructivă.  

Fiecare pălărie gânditoare simbolizează un mod de abordare a situaţiei-problemă, 

oferind o viziune asupra informaţiilor, sentimentelor, gândirii critice, atitudinii pozitive, 

creativităţii, controlului.  

Ĩn lucrarea Creativitatea elevilor – Posibilităţi de cunoaştere şi educare, autoarea Ana 

Stoica, cuprinde o serie de enunţuri pentru cadrul didactic, pe care dumneaei îl denumeşte un 

MEMENTO de orice clipă. 

- Creativitatea ne se dezvoltă întotdeauna şi la toţi elevii de la sine, nici chiar dacă îi 

creăm un mediu propice. 

- Pentru a stimula gândirea creatoare, nu trebuie nici să domini, nici să ameninţi. 

- Libertatea acordată elevilor să fie încadrată de anumite reguli de ansamblu pe care 

aceştia să le respecte. 

- Ĩnvăţarea prin descoperire să fie dirijată. 

- Coborâţi între elevi, dar nu vă confundaţi cu ei! 

- Fiţi răbdători şi dovediţi stăpânire de sine! 

- Atitudinea îngăduitoare nu înseamnă indiferenţă. 
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- Atenţie! S-a spus că elevii buni sau slabi sunt fabricaţi în mod artificial de prejudecăţile 

profesorului. 

- Conştientizaţi nivelul la care elevii se găsesc şi încurajaţi-i să se autodepăşească, 

necriticând prea aspru producţiile acestora. 

- Stimulaţi la elevi încrederea în ei, dându-le sarcini adaptate nivelului lor de dezvoltare  

pentru a-i putea lăuda. 

- Nu există dihotonomia elev creativ – elev necreativ. Există doar o scară crescendo de la 

mai puţin creativi la foarte creativi. 

- Grupul îl ajută pe lev la deblocarea expresiei creative. Ĩn grup el nu se mai teme de 

nereuşită, pentru că responsabilitatea o poartă întreg grupul şi nu el singur. 

- Deprindeţi elevii să se autoaprecieze. 
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ROLUL GEOGRAFIEI ŞI ISTORIEI 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar LILIANA ZAMFIR  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

Învăţământul modern se ridică deasupra nivelului cunoaşterii şi asimilării de 

cunoştinţe, bazându-se pe dezvoltarea gândirii, formarea atitudinii şi comportamentului, 

promovarea personalităţii elevului. 

Procesul de învăţământ înseamnă, astăzi, mai mult decât oricând, informaţie, gândire, 

simţire şi voinţă, adică instruire, formaţie şi educaţie în acelaşi timp.  

Geografia şi istoria, ca discipline de învăţământ, au un rol deosebit în formarea şi 

educarea elevilor. Disponibilităţile ştiinţifice ale geografiei şi istoriei îi amplifică valenţele în 

plan didactic exprimate prin dimensiuni educaţionale variate.  

Unitatea dintre cele trei aspecte(informativ-formativ-educativ) constituie o cerinţă 

logică a organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ. Didactica modernă se declară 

împotriva reducerii educaţiei la instrucţie, a predării printr-o simplă informare sau prezentarea 

materiei. Trebuie avut în vedere că ,,elevul nu este un recipient pe care trebuie să-l umplem, ci 

o torţă pe care s-o aprindem”. 

Învăţarea este multidimensională, iar obiectul şi procesul învăţării conţin un valoros 

potenţial formativ-educativ. În acest sens învăţătorului îi revine misiunea: 

- să creeze situaţii de învăţare valoroase, din punct de vedere formativ şi educativ, pe un 

fond cognitiv generalizat; 

- să pună în valoare întreaga încărcătură etică, socială, estetică; 

- să dezvăluie, cu grijă, semnificaţiile umane şi sociale ale conţinuturilor ştiinţifice; 

- să aleagă strategiile adecvate; 

- să acorde atenţia cuvenită selecţiei, esenţializării, actualităţii, concretizării 

cunoştinţelor predate; 

- să asigure o participare intensivă a clasei şi o mai bună personalizare a învăţării şi a 

predării, o mai bună adaptare la particularităţile elevilor, la experienţa lor de viaţă, la 

posibilităţile lor reale, la motivaţiile lor. 

Împreună cu celelalte discipline socio-umane, cu întreaga activitate de educare, 

geografia îşi aduce o contribuţie însemnată la formarea elevilor, a concepţiei ştiinţifice despre 

lume şi viaţă a acestora. Aceasta presupune o foarte strânsă legătură şi intercondiţionare între 
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cunoştinţe – atitudini – convingeri – concepţie – comportament, astfel încât ele să formeze un 

tot unitar.  

Foarte multe exemple ce se regăsesc într-un număr mare de lecţii demonstrează că 

elementele, fenomenele şi procesele se află într-o continuă mişcare şi devenire, datorită 

dinamicii şi autodezvoltării proprii, într-un proces permanent. Tot ca parte a formării 

concepţiei ştiinţifice la elevi este înţelegerea de către aceştia a multiplelor interacţiuni şi 

condiţionări reciproce dintre natură şi societatea omenească.  

Educaţia prin geografie şi istorie include şi vocaţia de educare patriotică a elevilor, 

prin studierea Geografiei României şi a Istoriei românilor la fiecare sfârşit de ciclu de 

învăţământ (clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a). 

Formarea unor priceperi şi deprinderi completează imaginea dată de sistemul de 

cunoştinţe geografice şi istorice. În această categorie putem include formarea deprinderii de a 

citi şi interpreta hărţile, precum şi mijloacele moderne audio-video. Totodată, ca latură a 

capacităţii de investigare a fenomenelor geografice şi istorice, este foarte important să trezim 

elevilor interesul şi deprinderea de a cerceta independent orizontul local, adică acea porţiune a 

teritoriului patriei de care sunt legaţi prin activitatea zilnică. 

Formarea şi educarea elevilor în spiritul unei înalte responsabilităţi umane cuprinde o 

serie de domenii educative cum ar fi: formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu 

înconjurător, faţă de trecutul istoric al poporului, convingerea că buna calitate a mediului 

reprezintă o condiţie esenţială a sănătăţii oamenilor. Învăţătorul formează elevilor convingerea 

că protecţia naturii şi prin ea a culturii, nu aşteaptă numai o soluţie tehnică, ci una morală. 

Problematica umană trebuie legată conştient de apărarea naturii, de înţelegerea dublului 

caracter al raportului om-natură şi a efectelor muncii sociale asupra componentelor mediului.  

Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea bagajului de 

cunoştinţe, sesizarea legăturilor reciproce dintre fenomene şi nu în ultimul rând, necesitatea de 

a iubi şi proteja mediul natural.  

Se spune, de obicei, că geografia şi istoria sunt ,,obiecte de cultură generală”. Ceea ce 

trebuie înţeles exact este că cele două discipline acoperă o parte importantă a culturii generale 

a oricărui om. De obicei însă, prin ,,cultura geografică şi istorică” se înţelege învăţarea de 

date, fapte, fenomene, iar acest sens este foarte restrictiv. Cultura geografică şi istorică de tip 

enciclopedist nu mai este un atribut al lumii contemporane. Accentul practicării şi înţelegerii 

culturii generale este trecerea ei de la sensul enciclopedist la cel de tip operaţional. 

Educaţia intelectuală a elevilor se referă la ansamblul transformărilor ce au loc la 

nivelul proceselor intelectuale(memorie, observare, analiză, sinteză, gândire convergentă şi 

divergentă). Învăţarea geografiei şi istoriei mai ales în învăţământul primar, trebuie să 
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contribuie la exersarea şi dezvoltarea acestor procese, respectiv al spiritului de observaţie, 

operativitatea gândirii, creativitatea gândirii şi imaginaţia creatoare. Aceste capacităţi 

intelectuale pot fi exersate într-o gamă largă de activităţi didactice, cum ar fi: 

- exersarea spiritului de observaţie, prin contactul nemijlocit cu realitatea înconjurătoare 

sau prin mijlocirea imaginilor vizuale(filme geografice, istorice, CD-uri); 

- dezvoltarea capacităţii de observare dirijată, orientată spre anumite elemente ale 

întregului analizat; 

- exersarea ,,operativităţii” gândirii prin operarea cu simboluri grafice, cartografice, 

numerice; 

- sintetizarea informaţiilor din mass-media, a datelor şi exploziei informaţionale şi 

structurarea lor în sisteme noi; 

- cultivarea motivaţiei, a curiozităţii, a interesului şi dorinţei de a cunoaşte. 

Personalitatea elevului nu se poate forma decât în armonie cu valorile pe care şcoala le 

promovează. Însuşirea valorilor culturale conduce la formarea de sine ca individualitate 

însufleţită de conţinuturi spirituale. În cartea sa ,,Educaţie şi personalitate”, Dumitru Salade 

preciza: ,,Educaţia este, în ultimă instanţă, un act de cultură, de ridicare a individului de la 

starea de natură la starea de cultură”. 

,,Profesorul este cel care trebuie să decidă metodologia folosită în funcţie de natura 

activităţii desfăşurate,  de formele de organizare, de mijloacele utilizate şi să coordoneze 

componentele în relaţie cu tehnicile de influenţare a activităţii de învăţare pe care o desfăşoară 

elevul”.(M.E. Dulamă – “Didactica geografică”, Ed.Clusium, 1996). 

Conştientă de importanţa geografiei şi a istoriei în  învăţământul primar, m-am 

preocupat în permanenţă de valorificarea optimă a valenţelor  rtistic -instructive  ale 

disciplinelor. Astfel că prin formele de organizare a activităţii la clasă şi în afara clasei, am 

urmărit sincronizarea învăţământului  rtistic l şi istoric cu cerinţele sociale actuale şi 

viitoare astfel încât educarea copiilor să contribuie la înţelegerea impactului dintre 

comportamentul individului şi mediul social din care provine sau în care evoluează.     

  Consider că ştiinţele socio-umane formează importante calităţi şi trăsături psihice 

motivaţionale care implică stimularea cognitivă(trebuinţe de a descoperi, de a înţelege, de a 

şti), dorinţa de autorealizare şi, îndeosebi concordanţa între cunoaştere, trăire afectivă şi 

acţiune socială. În acest context, un obiectiv esenţial a fost şi este obţinerea şi valorificarea 

performanţei şcolare, rezultatele obţinute la concursurile şcolare sau alte categorii de activităţi 

specifice. 

Un loc fundamental în obţinerea performanţei la geografie şi istorie este ocupat de 

efortul susţinut şi conjugat al cadrului didactic şi al elevului, materializat prin activităţi de 
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tipul: activitatea independentă cu manualul şi materialele auxiliare, studiul de caz, 

experimentul, problematizarea, demonstraţia, jocul didactic etc. 

Creativitatea, alături de inteligenţă şi memorie, contribuie la succesul demersului 

didactic prin flexibilitate, originalitate, fluenţă, senzitivitate, ingeniozitate sau inventivitate 

etc.  

Obţinerea performanţei la clasă presupune însă şi calităţi moral-volitive deosebite, 

reprezentate de: tenacitate, autocunoaştere, autoperfecţionare, motivaţie, capacitatea de 

logicizare ş.a. Desigur că, dintre acestea, în contextul dinamicii sociale actuale, rolul esenţial 

revine autocunoaşterii ca element de reglare optimă a comportamentului individual prin 

comparare şi raportare sistematică a propriilor capacităţi şi rezultate, celor din jur. 

În privinţa rezultatelor şcolare este demonstrat deja că cea mai mare eficienţă o are 

tratarea conţinuturilor într-o manieră realistă, corelarea cu viaţa reală, cu nevoile cognitive şi 

afective pe care le impune societatea contemporană.  

Învăţătorul trebuie să confere credibilitate valorilor, conţinuturilor şi principiilor pe 

care le predă, demonstrând că ele nu sunt noţiuni abstracte, ci realităţi valabile în lumea reală, 

dincolo de zidurile şcolii. Elevul trebuie să fie partenerul învăţătorului în procesul de 

investigare a realităţii şi este evident deci, că acest tandem nu poate funcţiona dacă metodele 

de predare folosite nu sunt acordate cu metodele de învăţare ale elevului. Astfel, învăţătorul 

trebuie să-şi cunoască foarte bine colectivul cu care lucrează şi pe fiecare elev în parte, pentru 

a stimula, respectiv pondera la fiecare, exact elementele care necesită respectiva intervenţie, în 

măsura adecvată. Înţelegându-şi propriul stil de învăţare şi predare, învăţătorul face primul 

pas spre realizarea faptului că, nu toţi elevii învaţă ca el şi că unele probleme apar din cauza 

nepotrivirii stilului de predare cu stilul de învăţare al elevilor cărora se adresează. 

,,Nimic nu este mai inechitabil decât tratamentul egal aplicat celor ce nu sunt egali.” 

Spunea Vaughn.  

Astfel, nu există un mod bun sau rău de predare, ci un mod mai adecvat decât altul 

pentru anumite situaţii concrete. De aceea există o multitudine de metode moderne, care, 

îmbinate cu cele tradiţionale, vin în sprijinul învăţătorului, care trebuie să fie o punte spre ceea 

ce va deveni elevul său.  

Dintre numeroasele strategii moderne pe care le folosesc în procesul instructiv-

educativ, am ales o strategie bazată pe joc: ,,Turnirul întrebărilor” – joc didactic. Este un joc 

în care elevii sunt determinaţi să formuleze cu plăcere întrebări de diferite tipuri pornind de la 

un text ştiinţific, să coopereze, dar şi să concureze. 
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Comunicarea sarcinii de lucru 

Se formează grupe de câte patru sau şase elevi care vor concura două câte două. 

Grupurile concurente primesc aceleaşi materiale pentru documentare şi aceeaşi temă. Două 

grupuri vor studia prima parte a lecţiei, legată de elementele istorico-geografice ale ţării, iar 

celelalte două, partea a doua, despre populaţie şi economie. Se stabileşte o perioadă de timp 

pentru ca elevii să citească textul, să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza acestuia. Aceste 

întrebări vor fi adresate echipei concurente, care la rândul ei va adresa întrebări.  

Activitate pe grupe 

Deoarece fiecare elev lucrează cu o viteză specifică, citirea textului şi formularea 

întrebărilor se face individual. Dacă elevii au neclarităţi, discută problemele cu membrii 

grupului din care fac parte. Fiecare elev va citi întrebările formulate de către colegi, pentru a 

se asigura că ştie să răspundă la ele.  

Competiţia între grupe 

Echipele concurente sunt aşezate faţă în faţă. Fiecare membru al primei echipe 

adresează o întrebare membrului din cealaltă echipă. Echipa care formulează întrebările 

primeşte un punct pentru fiecare întrebare corect formulată. Dacă răspunsul primit nu este 

corect, alt membru al echipei va formula un răspuns, dar punctajul va fi înjumătăţit. Dacă 

echipa adversă răspunde corect la toate întrebările primite, primeşte un număr egal de puncte 

cu echipa cealaltă. După ce primele două echipe au adresat câte unul sau două seturi de 

întrebări, în funcţie de resursele de timp, intră în turnir celelalte echipe. 

Când se organizează prima dată un astfel de turnir, se permite elevilor să formuleze 

orice tip de întrebări, dar în lecţiile următoare turnirul devine mai valoros dacă se specifică 

diferite cerinţe în formularea întrebărilor. Deoarece la unele întrebări elevii găsesc uşor 

răspunsurile în text, iar la altele au nevoie să actualizeze cunoştinţe mai vechi ori să facă 

conexiuni, interpretări, analogii, la începutul activităţii se specifică dacă au sau nu 

permisiunea de a formula întrebări al căror răspuns nu există în text. Dacă formulează 

întrebări strict legate de text, dar pe parcurs descoperă întrebări la care nu cunosc răspunsurile, 

dar ar dori să le afle, acestea sunt adresate învăţătorului după concurs. 

În această formă de organizare a turnirului, echipele studiază numai o parte din lecţie. 

Pentru ca toţi elevii să fie preocupaţi de conţinutul lecţiei, profesorul le va cere să-şi noteze 

întrebările şi răspunsurile formulate din conţinutul nestudiat. Acest turnir este organizat în 

etapa de realizare a sensului unui conţinut necunoscut, dar se poate susţine pentru evaluarea 

cunoştinţelor anterioare ale elevilor. 

     Turnirul întrebărilor are avantaje: 

 - incită la analiză, la descoperirea aspectelor inedite, la competiţie; 
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 - fiecare elev citeşte textul, produce întrebări şi răspunsuri; 

 - elevii primesc sprijin din partea grupului în clarificarea aspectelor mai dificile; 

 - fiecare elev îşi asumă un anumit rol în cadrul grupului. 

 Cu toate că forma de organizare a activităţii pare un joc, elevii sunt provocaţi să 

investigheze cu atenţie, cu plăcere conţinutul textului pentru a produce întrebări multe, 

variate, corecte, interesante şi dificile. 

 Această strategie de dobândire şi evaluare a cunoştinţelor deplasează centrarea 

activităţii în lecţie de la profesor spre elev, dar şi prin cooperare în cadrul grupului ori prin 

competiţie cu alte grupuri. 

 Există şi unele dezavantaje: nu se parcurge tot textul într-o lecţie în acelaşi mod, 

necesită resurse mari de timp, unele aspecte ale conţinutului pot rămâne neclarificate.  

 Atât această metodă cât şi altele(Scaunul intervievatului, Copacul cu idei, Ciorchinele, 

Posterul, Eseul) pot fi adaptate în funcţie de nivelul clasei, al fiecărui elev în parte, de climatul 

psiho-social din clasă, de particularităţile vârstei. 

 În lecţiile de geografie şi istorie se impune corelarea tehnicilor clasice de predare-

învăţare-evaluare cu cele moderne, care stabilesc eficienţa predării asupra aptitudinilor şi 

atitudinii elevilor. Concluzionând, pot spune că obiectivul central al educaţiei prin geografie şi 

istorie, în contextul corelaţiei creativitate-performanţă, îl constituie formarea personalităţii 

umane astfel ca tânărul educat să devină managerul propriului proces de educaţie şi de 

integrare în realităţile sociale actuale.   
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ROLUL ŞCOLII, AL SOCIETĂŢII ŞI AL FAMILIEI  

ÎN FORMAREA  PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

Învăţător MARIOARA ISTRATE 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi”- Medgidia, Jud. Constanţa 

 

,,Educaţia este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native 

pentru virtute ale acelora care dispun de ele” (Platon).  

Unii pedagogi (Durcheim, Hubert,Wallon, Cousinet, Leroy) au încercat să evalueze rolul 

factorului relaţional în educaţie şi au ajuns la concluzia că,,...fiinţa umană, copilul, situat într-

un anumit mediu, este profund influenţat de acesta; comportamentul său diferă după cum 

trăieşte, solitar sau colectiv, şi depinde, într-o mare măsură, de natura relaţiilor cu partenerii. 

Maturizarea nu aduce decât potenţialităţi pe care interacţiunile sociale trebuie să le 

actualizeze.”  

Alţi specialişti (Lewin, Wittmer), investingând aceleaşi fenomene au desprins 

concluzia cum că ,,interacţiunile sociale condiţionează dezvoltarea intelectuală a elevului, 

atitudinile sale referitoare la obiectivele educaţionale ale şcolii şi rezultatele sale; relaţia 

elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte mult evoluţia atitudinilor, conduitei şi a 

cunoştinţelor învăţate”. În sistemul social de educare şi învăţare, m-am raportat la cei pe care 

i-am educat, am stabilit relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai 

societăţii.  

Reforma învǎţǎmântului aduce o schimbare semnificativǎ în ceea ce priveşte relaţia 

învǎţǎtorului cu ceilalţi factori implicaţi în educarea elevului, îndeosebi, cu familia. Poziţia 

familiei este aceea de partener într-un proces de dezvoltare, de conturare a drumului şi rolului 

social pe care îl va alege copilul.  

Pǎrinţii şi educatorii contribuie, în strânsǎ colaborare, la ridicarea nivelului instructiv 

al elevului integrat în colectiv.  

Expresia ,, parteneriat’’ cu familia nu înseamnǎ doar o altǎ denumire a unei relaţii mai 

vechi în care familia era informatǎ periodic asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolarǎ. 

Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. Familiei îi revin acum mai 

multe drepturi, iar noi trebuie sǎ o ajutǎm, sǎ o conştientizǎm că poate să beneficieze de ele, 

dar şi sarcini sporite. Schimbǎrile în plan socio-economic exprimǎ necesitatea realǎ a 

colaborǎrii între şcoalǎ şi familie atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materialǎ, precum 

şi în cooperare, în alegerea programelor de instruire şi educare (curriculum la decizia şcolii) 

pentru cunoaşterea personalitǎţii copiilor, pentru orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ.  
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Parteneriatul cu familia înseamnǎ şi o reconsiderare a atitudinii învǎţǎtorului faţǎ de 

aceasta. Îndatoririle învǎţǎtorului faţǎ de familie sunt: mai multǎ transparenţǎ, acceptarea 

observaţiilor pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi prioritǎţile 

educaţionale, informarea corectǎ şi operativǎ. Familia are cea mai mare influenţǎ asupra 

copilului, iar trǎirile afective reprezintǎ suportul absolut necesar susţinerii efortului de 

învǎţare.  

Rolul pǎrinţilor faţǎ de copilul devenit elev se schimbǎ. Părinţii au nevoie de instruire 

în ceea ce priveşte modul de urmǎrire a îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul cunduitei 

copilului.  

Am constatat că sunt şi pǎrinţi care intervin în activitatea de învăţare a copilului în 

mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în efectuarea unor teme, 

prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă de acesta.  

Unitatea de opinii dintre cele două instituţii, şcoală-familie, trebuie realizată doar în 

strânsă colaborare contribuind la ridicarea nivelului instructiv-educativ al elevului integrat în 

colectiv. Printr-o colaborare perfectă între şcoală şi familie, eficienţa muncii educative poate 

fi maximă. Rolul conducător îl are însă şcoala, care ajută familia în sarcinile ce-i revin şi 

asigură unitatea de vederi în acţiune. Reprezintă factorul instituţional specializat în munca 

instructiv-educativă. 

I.Managementul colaborării eficiente cu părinţii 

Familiile, în societatea modernă contemporană, se confruntă cu solicitări ridicate, cu o 

competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei copiilor şi uneori, din dorinţa de a le oferi 

siguranţa economică, petrec mai puţin timp cu cei mici.  

Parteneriatele au fost planificate şi implementate cu grijă, instruindu-ne şi cerând la 

nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în practică cooptarea 

părinţilor.  

Părinţii sunt cei care trebuie să înveţe de la dascălul copilului pentru a cunoaşte 

direcţia şi ritmul la care trebuie să se alininieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru 

şcoală cât şi pentru elev şi părinţii săi. Un prim pas, am evaluat la începutul anului şcolar 

nevoile, perspectivele şi modelele părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea acestora. Această 

evaluare m-a ajutat pe mine în planificarea şi transmiterea mesajului către părinţi, arătând că 

le este apreciată opinia şi că va fi luată în considerare de către şcoală. În lectoratul ,,Şcoala 

părinţilor’’ am urmărit ca aceştia:  

* Să cunoască specificul activităţii şcolii, obiectele de studiu, orarul, tipul de manuale şi 

rechizite, alegerea opţionalului şi alte materiale necesare elevului clasei;  

* Să cunoască în mod curent rezultatele şcolare ale elevului;  
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* Să cunoască schimbările survenite în evoluţia copilului, înregistrate sistematic de către 

învăţător;  

* Să li se creeze condiţiile pentru a-şi exprima nemulţumirile, părerile, îngrijorările;  

* Să li se creeze condiţiile pentru a-şi cunoaşte învăţătorul şi învăţătorul să cunoască părinţii;  

* Părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze în spirit de echipă pe frontul educaţional.  

În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare în 

societate, între învăţator şi elevi a existat o unitate de păreri şi de acţiune. De aici derivă 

necesitatea unei maxime responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile 

educatorului.Aceasta este perspectiva care conferă cadrului didactic o poziţie oarecum 

specială, unică, el constituind figura centrală. Influenţa educativă exercitată de educator, 

stabilită în funcţie de normele şi regulamentul şcolar ,implică un raport educator-clasă şi un 

comportament specific acestuia.  

Statutul de mediator în constituirea relaţiei elev-ştiinţă, de agent al acţiunilor cu care 

formează-informează, nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa acţiunilor pedagogice. În 

acest context relevăm următoarele comportamente fundamentale ale educatorului în 

activitatea instructiv-educativă:  

* Planifică: (activităţi cu caracter instructiv-educativ, sarcini, conţinuturi, obiective, etc.).  

* Organizează: (activităţile clasei/ constituie şi determină climatul şi mediul pedagogic).  

* Comunică: (informaţii ştiinţifice sub forma mesajelor, stabileşte canale de comunicare etc.).  

* Conduce: (activităţile instructiv-educative direcţionând formarea, adică dirijează).  

* Coordoneaza: (activitatea, urmărind sincronizarea obiectivelor individuale cu cele comune).  

* Îndrumă: (sfătuieşte, recomandă etc.).  

* Motivează: (activităţile elevilor/aprecieri verbale-întăriri pozitive/negative, reacţii 

nonverbale).  

* Consiliază: (orientare culturală, respectiv axiologică).  

* Controlează: (în scopul evaluării gradului de realizare a obiectivelor şi nivelului de 

performanţă/rol reglator).  

*Evaluează: (gradul de atingere a obiectivelor prin evaluare sumativă, prin prelucrări statistice 

ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale/emiterea de judecăţi de 

valoare).  

În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare în 

societate am urmărit să existe o unitate de păreri şi de acţiune între mine şi părinţi.  

În toate acţiunile şi măsurile intreprinse de către mine cu părinţii elevilor am urmărit 

realizarea educaţiei cu respectarea deplină a drepturilor copilului.  
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Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsăturilor moral-civice a reprezentat 

una dintre sarcinile de bază pe care a trebuit să o realizăm. Climatul de muncă intelectuală 

instituit în şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivelul familiei, pentru a nu da impresia 

elevilor, că învăţătura este echivalentul şcolii. Învăţătura este echivalentul muncii elevului.  

Colaborarea dintre mine şi părinţii elevilor e bună, în special cu cei ai căror copii, 

întâmpină dificultăţi în diverse planuri. În primii ani de şcoală, noi contribuim hotărâtor la 

luarea startului în viaţa socială. Pentru aceasta am urmărit să-mi cunosc mai bine elevii, 

colectivul, să le urmăresc evoluţia, reflectând asupra viitorului lor, apelând în permanenţă la 

sprijinul familiei. Numai aşa am reuşit să asigur condiţii pentru un start bun în viaţa şcolară.  

Ştiinţele educaţiei şi, în special, managementul educaţional se află în faţa unor mari 

provocări, acela de a găsi metode si procedee adecvate pentru a influenţa comportamentul 

adulţilor, dar mai ales al elevilor, astfel încât aceştia să reuşească să se adapteze la regulile 

atât de complexe ale şcolii din ţările occidentale şi la noianul de transformări prin care trece 

societatea românească.  

Parteneriatul şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi valenţe. Scopul fundamental 

al acestei colaborări este integrarea deplină a şcolii în comunitate. În relaţia cu şcoala părintele 

parcurge şapte paşi:  

a) părintele care ,,învaţă”- părintele se informează asupra modului de conducere şi 

organizare a procesului instructiv – educativ (întâlniri, consiliere, consultaţii, în care am venit 

în ajutorul părinţilor, ajutându-i cu sfaturi etc);  

b) părintele care ,,ajută’’- părintele sprijină şcoala în realizarea unor activităţi 

extracurriculare (am organizat activităţi multiple în care am implicat părinţii precum: excursii, 

sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, serbări şcolare, carnavaluri, acţiuni de caritate, 

organizarea unor expozişii cu vânzare utilizând fondurile în vederea dotării clasei etc.);  

c) părintele ca suporter al imaginii pozitive despre şcoală, înţelegând importanţa şcolii 

în formarea copilului său, are o atitudine pozitivă faţă de şcoală;  

d) părintele ca sursă de informaţie complementară – furnizează dascălului informaţii 

despre comportamentul copilului în familie, despre problemele de sănătate şi afective ale 

acestuia;  

e) părintele ca sursă educaţională – contribuie la educaţia civică, patriotică a propriului 

copil şi îl ajută în acumularea de cunoştinţe;  

f) părintele ca profesor – părinţii îşi pot asuma şi rolul de profesori în anumite situaţii. 

Părinţii se pot oferi voluntari la activităţi la care au experienţă. Copiii îşi văd părinţii în 

acţiune şi simt că au şi ei o contribuţie importantă în comunitatea şcolară.  
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g) părintele, ca iniţiator al schimbărilor din şcoală, poate să propună unele schimbări 

care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului;  

În prezent, la baza colaborării şcoală-familie rămân şedinţele semestriale. Dar nu sunt 

de ajuns pentru a realiza o reală comunicare, un parteneriat adevarat, care să aibă ca rezultat 

dezvoltarea şi integrarea optimă şcolară şi socială a copilului. Ţinând cont de faptul că aceste 

întâlniri de grup cu părinţii sunt totuşi un mijloc util şi necesar, chiar dacă nu suficient, de 

comunicare între şcoală şi familie, am încercat să le fac mai productive şi să constitue o bază 

pentru viitoarea colaborare.  

Oricâte eforturi am depune însă noi pentru a creşte eficienţa comunicării cu părinţii, 

vor fi întodeauna acei căţiva care ne fac munca foarte dificilă: părinţii care nu se prezintă 

niciodată la şedinţe, nu pot fi găsiţi la telefon şi returnează foarte rar orice informaţie care le-a 

fost adusă la cunoştinţă. Aceştia sunt, în general, cei care au renunţat să mai ,,lupte”. Deşi în 

unele cazuri s-ar putea să fie prea târziu, noi nu trebuie să abandonăm.  

II. Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului  

Concluzia cercetătorilor a fost că părinţii aplică o mare diversitate de tratamente 

coercitive, începând de la cele mai blânde până la cele mai grave. Le-am demonstrat că cel 

mai bune, în susţinerea afectivă şi stimularea motivaţională, este să-i lăudăm, să-i încurajăm 

deoarece cearta, bătaia, critica, dacă sunt continue, se soldează cu destructurări ale 

personalităţii cu sentimentul izolării şi nepăsării. Deci, este foarte important modul cum se 

achită părinţii de sarcinile şi responsabilităţile lor în educarea şi formarea copilului şi cum 

interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii.  

2. Colaborarea dintre şcoală şi familie – o reuşită a procesului educaţional  

Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori este o colaborare 

în interesul comun al educării copilului. Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de 

valoare pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul 

acestuia. 
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SUGESTII PENTRU  

AMELIORAREA COMPORTAMENTULUI VIOLENT  

ÎN COLECTIVELE DE ELEVI 

P.I.P. CONSTANDA MORARU  

Şcoala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”Constanţa 

 

Virtutea, adevarata virtute…este ceea ce trebuie să  urmărim în educaţie, iar nu 

impertinenţa sau vreuna din grozavele arte care te învaţă să  te descurci în viaţă. 

Educatorul trebuie să  fie inainte de toate un om bine-crescut. Marea artă a unui 

educator constă în cizelarea manierelor şi  în formarea minţii” 

(Locke, Câteva cugetări despre educaţie)  

Modul în care am  înţeles să  mă raportez faţă de fenomenul violenţei în colectivul de 

elevi este unul  rtistic , de atragere a elevilor, părinţilor şi  a comunităţii locale în viaţa 

şcolii, de propunere de activităţi care să  conducă la o gândire şi  o atitudine pozitivă, atât în 

rândul copiilor, cât şi  în rândul părinţilor. 

Am pornit de la considerentul că trebuie să  contruim pe ceea ce este pozitiv, să  

conştientizăm necesitatea  atitudinii corecte şi  doar dacă este neapărat necesar să  aducem 

în prim plan aspectele negative. Mi-am propus să  generalizez cel puţin la nivel de clasă/ 

şcoală modelele de bună purtare, bună cuviinţă.  

I.CAUZELE COMPORTAMENTULUI VIOLENT 

Evoluţia omenirii, a societăţii moderne, capitaliste, a venit cu pleiada de beneficii ale  

progresului, dar şi  cu cea a efectelor globalizării, a stresului cotidian, a tehnologizării 

excesive şi  a lipsei posibiliăţii de control a efectelor tehnologizării asupra vieţii umane. 

         Schimbarea stilului de viaţă într-un ritm atât de rapid nu s-a mai produs în nicio alta 

epocă istorică. Omul este supus unor transformari atât de rapide, încât pierde uşor  din valorile 

tradiţionale. Şcoala nu se poate extrage societăţii, aşa cum şi  societatea este un produs al 

şcolii.  De aceea  acţiunile şi  soluţiile trebuie să  fie concertate la toate nivelurile: 
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macrosocial, cât şi  la nivelul comunităţilor locale, şcolare, familial şi  individual. Şcoala este 

un angrenaj important în acest sistem, alături de societate, media, familie, biserică. 

Consider că este nevoie de un program naţional, care să  aibă în vedere : 

a) Mediul socio-economic (diferenţe create de niveluri de viaţă mai ridicate sau mai scăzute) ; 

b) Mediul socio-cultural (accesul diferit la cultură, crearea unui sistem ireal al valorilor, 

modele socio-umane pozitive puţine, diminuarea posibilităţii întâlnirilor cu personalităţi care 

să  «  marcheze destinul  »  în sens pozitiv ; 

c) Media, internetul şi  jocurile pe calculator, ( media interesată de subiecte cu preponderenţă 

negative ce ţin de viaţa şcolii, explozia mediatică a faptelor de violenţă, false modele 

propagate - manelistul, smecherul, vedeta porno, escrocul- etc.) 

d) Alimentaţia sănătoasă, care să  nu conţină prea mulţi hormoni de creştere încât copiii să nu 

mai poată să-şi gestioneze corpul fizic în raport cu evoluţia psihologică ; 

e) Familia, pentru că : 

- şi-a  pierdut mult din calitatea ei prin nesiguranţa economică ;  

- are timp limitat petrecut cu copiii (lipsa de atenţie şi  timp îi   determină pe copii să  

cerşească atenţie în orice mod, chiar şi  prin acte de violenţă) ; 

-îşi asumă un rol formal în educatia copiilor, insuficient conturat ; 

- unele mame moderne preocupate mai mult de ele  însele decât de proprii copii ; 

- mentalitatea unor familii din clasele  sociale extreme (prea săraci sau foarte bogaţi) ; 

- lipseşte pregătirea phisilogică a unor  familii care nu mai au nici formaţia tradiţională, dar 

nici informaţii actuale  despre cum să-şi crească copiii ; 

- exista comoditatea unor părinţi, care preferă să  plătească pentru diverse activităţi ale 

copilului pentru a-i «  umple »  timpul în loc să-i  ofere dragoste, atenţie, timp de calitate. 

f) Şcoala, pentru că : 

- există o insuficientă pregătire psihologică  a cadrelor didactice ( prea puţină pedagogie 

şi  psihologie studiată în facultăţi) ; 

-  sunt prezenţi în învaţămantul de masă mulţi copii cu C.E.S. pentru care cadrele 

didactice nu au fost suficient instruite ; 
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-  schimbările  comportamentale ale copiilor sunt  rapide de la o generaţie la alta ; 

- în ROFUIP nu sunt prevăzute sancţiuni severe, inclusiv posibilitatea  exmatriculării,  

pentru fapte deosebit de grave ; 

- salarizarea este la limite inferioare, iar unele cadre didactice resimt inferioritatea 

financiară în comparaţie cu elevii ; 

- consilierul educativ  nu este remunerat ; 

- indiferenţa unor cadre didactice ; 

- notarea  părtinitoare din partea  unor cadre didactice ; 

- ironizarea unor elevi, desconsiderarea, manipularea de către profesori ; 

- transferul unor probleme personale în clasa de elevi ; 

- neefectuarea tuturor orelor de consiliere şi  orientare de către profesorii diriginţi sau 

folosirea acestui interval orar în favoarea rezolvării altor probleme ; 

- neefectuarea tuturor activităţilor extraşcolare propuse în planul de activităţi ; 

- intrarea cu intârziere a profesorilor la clasă ; 

- neefectuarea cu conştiinciozitate a serviciului pe şcoală ; 

g) Cauze individuale de ordin psiho-fizic ale elevilor 

- dorinţa de a ieşi în evidenţă în orice mod ; 

- diverse forme de refulare pentru unele frustrări interioare ; 

- ADHD sau alte afecţiuni netratate /nerecunoscute de familie ; 

- cauze patologice. 

A acţiona concomitent în toate aceste domenii ar fi posibil cu un efort foarte mare, 

chiar imposibil în anumite aspecte. Nu sunt la nivel naţional atâţia oameni pregătiţi care să  

reuşească să  acopere toate nivelurile şi  toate cauzele generatoare de violenţă. Puţin din ceea 

ce şcoala reuşeşte să creeze este dus mai departe de fiecare  individ, mai ales în plan 

comportamental. Trebuie reţinut de asemenea că adulţii, care de multe ori sunt modele 

negative de comportament, se schimbă greu sau deloc. Ştim  că elevii reţin mai uşor ceea ce-i 

şochează verbal decât un text cu valenţe educative. Mai ştim  însă că la naştere toţi  copiii sunt 

buni, neviciaţi, ştim  că se poate construi pe ceea ce este pozitiv, ştim că dacă reuşim să-i  

atragem pe copii de partea noastră îi   putem « manipula > uşor, că ne putem baza pe efectele 

culturii şi  artei, ştim  că putem face minuni dacă reuşim să-i  atragem pe copii la şcoală, să-i  

impresionăm pe copii cu ceea ce le prezentăm, atât din punct de vedere al conţinuturilor, cât şi  
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din punct de vedere al emoţiilor transmise. În acest sens, cred că şcoala poate realiza foarte 

mult. 

 II. IMPLEMENTAREA  MĂSURILOR  

Pentru a sconta rezultate imbucuratoare in comportamentul copiilor, de preferat este ca 

acţiunea sa fie coordonată la nivelul scolii, pentru a putea  fi implicati toti factorii 

determinanti ( cadre didactice si nedidactice, parinti, elevi), pentru a putea fi constientizat 

fenomenul  şi pentru a putea fi folosite toate mijloacele tehnice si materiale de care dispune 

şcoala şi comunitatea.Bineînteles că rolul coordonator trebuie să-l aibă şcoala, care pe lângă 

programa şcolară care oferă teme de specialitate, pe lângă acţiuni specifice ce se regăsesc în 

ROI şi în fişa postului fiecărui cadru didactic, de  elaborare şi implementare a procedurilor,  

poate organiza alte activitaţi  cu cadrele  didactice,  părinţii si  elevii şcolii, activităţi   care să 

sporească rezultatele.  Din gama largă de acţiuni ce se intreprind, voi enumera pe cele mai 

semnificative şi voi exemplifica pe cele practice, care se pot aplica uşor, cu resurse minime 

financiare. 

Atunci când programul de prevenire şi combatere a violenţei se derulează la nivelul 

şcolii se au în vedere şi considerente de ordin tehnic  (vizionarea periodică a imaginilor 

filmate de camerele de luat vederi din şcoală, întărirea rigorii serviciului pe şcoală, revizuirea 

procedurilor şi  realizarea de noi proceduri care să  cuprindă toate situaţiile posibile, controlul 

asupra purtării permanente a uniformei), gândindu –se un  sistem integrat de masuri . 

 

a) Activităţi cu cadrele didactice şi  pentru acestea (organizate la nivelul scolii, cu 

implicarea directa a conducerii) : 

-activităţi de informare teoretică ( ROFUIP, ROI, proceduri, extrase din LEN, note ale ISJ, 

protocoale de colaborare, proiecte si programe la nivelul şcolii, judeţului sau naţionale 

etc) ; 

- planificarea şi desfaşurarea unor sedinţe tematice  de organizare;  

-oferirea de chestionare standardizate  pentru copii, părinţi şi  cadre didactice şi a grilei  de 

interpretare a rezultatelor ; 
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-interpretarea  rezultatelor chestionarelor şi stabilirea măsurilor , incluzând propunerile 

cadrelor didactice referitoare la teme si acţiuni concrete; 

-intâlniri cu psihologul şcolii ( ale colectivelor de elevi, ale elevilor  rtisti sau a celor 

molestaţi, ale cadrelor didactice, ale parinţilor, ale echipelor de mediere) ; 

-dezbateri în Comisia diriginţilor, în  Comisia  de prevenire şi combatere a violenţei şi în 

consiliul de profesori al clasei a situaţiilor de violenţa fizică sau verbala şi stabilirea măsurilor 

remediale; 

-implicarea bibliotecarului şcolii  în oferirea  de  rtistic de specialitate ( pliante, filme, planşe  

etc) ce vin în sprijinul activităţii la clasă precum şi amenajarea “Vitrinei diriginţilor” 

(organizarea unui stand cu  rtistic l de specialitate ) ;  

-punerea la dispozitie a unor miniantologii cu texte în versuri sau în proză , în format  scris 

sau electronic, alcătuite în şcoală, în scopul prevenirii şi combaterii violenţei ; 

Avand în vedere complexitatea problemei, gravitatea situaţiei din şcoala româneasca   

pe care uneori puţin  o  conştientizăm, a faptului că în acest domeniu nu a existat pâna acum 

un program de formare  rtistic, cursuri în domeniu urmând doar opţional cadrele didactice 

interesate de multe ori mai mult de o diplomă decât de rezultate reale,este nevoie ca la nivelul 

scolii/inspectotatului scolar  să se desfăşoare un program de formare pentru corpul profesoral. 

Acesta poate  debuta cu un chestionar de evaluare a atitudinii faţa de problema violenţei şi  a 

competenţelor cadrelor didactice  în a gestiona şi  rezolva situaţii de criza. 
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Pentru un feed-back  rtisti se  aplica  elevilor un chestionar de apreciere a  atitudinii 

violente/nonviolente a tuturor  profesorilor, acordand note pe o scara de la 1 la 10. Notele 

obţinute pot fi afisate pe site-ul şcolii.Cadrele  didactice care vor obţine sub 80% din puntajul 

maxim pot fi obligate să   rtistic l la sesiuni de formare.  

b)Activităţi cu elevii şi  pentru elevi organizate la nivelul  şcolii sau colectivului de 

elevi: 

1.Lansarea sloganului clasei/şcolii -acţiune festiva de constientizare a dorintei de a promova 

modelele pozitive, nonviolente, de enunţare a obiectivelor programului, de prezentare a 

echipelor, comisiilor etc. Festivitatea poate fi urmata de program artistic tematic ; 

Ex :  “Fii tu schimbarea pe care o doreşti în lume” (Gandhi)  

2. Realizarea uniformei şcolare şi  a ecusoanelor personalizate-verificată zilnic la intrarea în 

şcoala şi la orele de curs;  

3.Afişarea în fiecare sală de clasă a unor extrase din regulamentul şcolar ((document oficial 

semnat si ştampilat, care să ofere autoritate);  

4. Realizarea şi afişarea unor panouri ilustrate cu reglementari din ROI; 
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5.Realizarea şi afişarea unor panouri tip  

*Oglinda clasei 

sau  

*Regulile clasei/şcolii;  

6.Consilierea mediatorilor de către psihologul şcolii şi  implicarea acestora în viaţa şcolii        

( echipe de elevi, lideri formali sau informali la nivelul clasei/scolii , care să poată sugera, fără 

a intra ei in conflict, cum trebuie să se comporte un elev intr-o  situaţie de criză; 

În cadrul întâlnirilor cu echipa de mediere s-a desprins propunerea ca săptămânal 

activitatea de prevenire şi  combatere a violentei să  se desfăşoare sub un MOTTO  care să  fie 

 

 



 101 

afişat în fiecare sală de clasă (se poate evidenţia pe un carton tip calendar de birou, pe tablă, 

pe un panou de afişaj etc.) cât şi  la panoul  şcolii « FII INTELIGENT, NU VIOLENT » , 

încât elevii să  aibă impact  rtist permanent cu tema şi  să  aibă trează în  constiinţă problema 

combaterii violentei. 

 

Iată câteva exemple de proverbe sau maxime ce s-au constituit în motto-uri săptămânale 

propuse si prezentate de comisia de mediere creată în cadrul Consiliului elevilor din şcoală , 

materializate în «  Calendarul maximelor »:“Ce ţie nu-ti place, altuia nu-i face”/“Bine faci, 

bine găsesti”/“Violenţa naşte haos”/“Violenţa este replica incultului”/“Violenţa este ultimul 

refugiu al incompetenţei”/“Vrei să  scapi de cineva? Nu-l critica, laudă-l până i se face greaţă” 

/“Vorba dulce, mult  rtist”/“Fapta buna nu moare niciodată”/“Insulta este declaraţia 

înfrângerii”/“Când vina este uşoară, pedeapsa este grea”/“Numai cei care au tărie, pot avea 

blândeţe”/“Violenţele altora ne fac adesea mai puţin rău decat cele pe care ni le facem 

singuri”/“A accepta este una şi  a fi de acord este alta”/“O carte nu se judeca după 

copertă”/ ,,Spune-mi cu cine te aduni, că să-ti spun cine esti,, / ,,Cu lupii înveţi să  

urli !,,/,,Respectându-i  pe alţii, te respecţi pe tine insuţi ! ,,. 

7.Terapii prin literatură şi artă 

« La ce sunt bune cărţile? Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic. Poţi trăi foarte bine fără să 

citeşti. Milioane de oameni n-au deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e 

totuna cu a explica unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr 

printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum 

am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de 

indispensabilă că şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte că pe o zi pierdută ». 
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(Nicolae Manolescu în Cititul şi scrisul) 

Poezia, muzica, teatrul, lectura de bună calitate sunt apanajele culturii şi  civilizaţiei. Un copil, 

un tânăr care receptează prin orice mijloc poezie (muzică , teatru etc) va fi el însuşi mai bun, 

mai blând, mai inţelept.Viaţa cotidiană le oferă copiilor multe exemple negative, în multe 

situaţii  şcoala rămâne singurul mijloc prin care copiii mai recepteaza mesaje culturale.Este un 

paradox, deoarece mijloacele moderne de astăzi  dau nenumarate posibiliţati, dar copiii 

necoordonaţi , lăsaţi singuri  nu reusesc să  discearna, să  aleaga ceea ce este cu adevărat 

valoros. Ei vor recepta mult mai uşor versuri în jargon sau manele decât muzica clasică sau 

poezia, dacă nu sunt îndrumaţi corespunzător. 

    De-a lungul carierei didactice  am simţit nevoia să  adaug la zestrea spirituală a elevilor şi  

poezie  sau text care pe mine m-a emoţionat ,altele decât cele din manual,  care să conducă la 

educarea unui comportament civilizat, care să sensibilizeze sufletul elevilor. 

Cu fiecare serie de elevi realizez o  “Miniantologia lirică” si anume  îi   obişnuiesc să adune  

într-un portofoliu toate textele deosebite,  pe care le intâlnim la lecţii sau în alte ocazii. Am 

obişnuit copiii ca şi  ei să  aduca un text deosebit pe care l-au intâlnit şi  să-l prezinte la 

clasă.Câteva exemple care fac parte din miniantologia noastră se regăsesc în anexa lucrării. 

 8.Vizite în diverse instituţii şi  intalniri cu persoane competente ; 

c) Activităţi cu părinţii şi  pentru aceştia : 

1.Şcoala părinţilor – proiect implementat în cadrul Programului de prevenire şi  

combatere a violenţei în colectivul de elevi, desfăşurat lunar ; 

2.Implicarea părinţilor în organizarea şi desfaşurarea activităţilor extraşcolare; 

3.Participarea a unui nr. cât mai mare de parinţi la toate activităţile extraşcolare. 

CONCLUZII 

În noi stă puterea de a-i face pe oameni mai buni, mai atenţi la ei şi la semeni, picătură cu 

picătură putem sădi în sufletul copiilor grija  pentru cei de lângă ei, şi dacă nu am fi însufleţiţi 

de aceste idealuri, dacă noi credem că nu mai putem face nimic, atunci să renunţăm la meseria 

de dascăl. 

c) Activităţi cu părinţii şi  pentru aceştia : 

1.Şcoala părinţilor – proiect implementat în cadrul Programului de prevenire şi  combatere 

a violenţei în colectivul de elevi, desfăşurat lunar ; 

2.Implicarea părinţilor în organizarea şi desfaşurarea activităţilor extraşcolare; 

3.Participarea a unui nr. cât mai mare de parinţi la toate activităţile extraşcolare. 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Manolescu
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Nicolae+Manolescu&d=Cititul+%BAi+scrisul
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CONCLUZII 

În noi stă puterea de a-i face pe oameni mai buni, mai atenţi la ei şi la semeni, picătură cu 

picătură putem sădi în sufletul copiilor grija  pentru cei de lângă ei, şi dacă nu am fi însufleţiţi 

de aceste idealuri, dacă noi credem că nu mai putem face nimic, atunci să renunţăm la meseria 

de dascăl. 

ANEXA 

SATUL FARA REGULI 
 

 
Lumea din sat era sătulă de reguli. Totul era prescris: Când era trezirea, când 

trebuia să se meargă la serviciu, când era zi de duminică şi zi de lucru. Pentru elevi era prescris 
când începe şcoala, că trebuie să aibă asupra lor o batistă şi să-şi spele acasă dinţii. Existau 

reguli de circulaţie, reguli de cântat la pian.  
Erau într-adevăr multe prescrieri şi oamenii au hotărât ca de azi înainte să nu mai fie valide 
aceste reguli. Părea frumos.  

Şcoala, fireşte, era goală pentru că toţi copiii au mers la baie; lumea a scos mesele în stradă căci 
acolo bătea soarele; tinerii au deschis la maximum casetofoanele şi au lăsat să funcţioneze zi şi 

noapte; când Peter a ieşit din apă, n-a mai găsit pantalonii. I-a luat Klaus. "Nu mai sunt reguli", 
strigă el şi fugi de acolo; Maja o găsi în camera sa pe micuţa Esther de la etajul de deasupra. 
Tocmai voia să- i strice păpuşa. "Ce faci aici, Esther?" "Nu mai sunt reguli", spuse micuţa, luă 

păpuşa şi fugi din cameră. "Am fost la şcoală", spuse Bruno.  "Să nu mă minţi!", strigă tatăl. "Nu 
mai sunt reguli. Deci nu am minţit". Când oamenii voiau să doarmă nu puteau din cauza muzicii 

gălăgioase. Mulţi nu mai găseau banii la locul lor; copiii dormeau unde apucau; maşinile 
claxonau pe stradă fără rost, stricau măsuţele care stăteau pe stradă. "Unde sunt copiii? Cine a 
stricat măsuţa mea? Unde-mi sunt banii? Unde e poliţia?" Dar la numărul de telefon de la poliţie 

nimeni nu ridica receptorul. Căci dacă nu există reguli, nu mai e nevoie nici de cineva care să-i 
apere. 

Încă în acea noapte începură să sune clopotele bisericii. Lumea s-a adunat, iar unul a 
spus: "Aşa nu se mai poate trăi". "Nu, aşa nu mai putem trăi", spuseră şi ceilalţi. "Ne trebuie 
reguli", strigă unul. "Da, vrem din nou reguli", strigară cu toţii. 

Începură să facă din nou reguli. Copiii să asculte de părinţi. Părinţii să-şi iubească copiii. Nu e 
voie să faci rău unul altuia. Nu e voie să se fure. Trebuie să se spună adevărul. "Vrem aceste 

reguli", spuseră cu toţii şi merseră pacifici la casele lo r. 
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POVESTE ZEN 
Era se pare un calugar shaolin 

  care a studiat cu multa aplicatie atat invataturile budiste cat si acest gen de arte martiale, 
se spune ca nu intotdeauna acesti calugari isi petreceau timpul in manastire, ei isi mai 

faceau veacul si prin sate ajutand satenii la treburi si aparandu- i de banditi in timp ce 
invatau tot felul de lucruri legate de filozofia budista. In acest fel faima lor de invatati si 
priceputi in  arte martiale se raspandea in lung si in lat, ceea ce s-a intamplat si cu Ming 

Sho. 
 

Pe masura ce avansa in varsta faima lui de intelept crestea si mai mult si atunci savanti si 
profesori de toate disciplinele calatoreau distante mari ca sa ajunga la el. Cu timpul el s-a 
stabilit intr-o locuinta modesta nu departe de manastire, discutand din cand in cand cu 

tineri savanti sau sateni ca sa isi pastreze ascutimea mintii.  

Intr-o zi cand trebaluia prin gradina a venit un sol imbracat luxos, semn ca facea parte din 

inalta societate si i-a inmanat un mesaj scris de la Hong Shi Lin. Calugarul nu a fost 
impresionat de luxul afisat pt ca lui ii trecusera pragul pt sfat destui invatati de rang inalt. 
HSL era fiul unui negustor bogat care ii cumparase acestuia un loc la Curtea Regala 

Chineza. Se obisnuia asta pt ca se purtau nenumarate razboaie si in acest fel cei de la 
curte isi achitau cheltuielile.  

 
HSL nu se pricepea nici la afaceri nici la comert asa ca tatal sau s-a gandit sa il faca 
invatat. HSL a amanat cat a putut, gasind tot felul de motive sa se planga, dar pana la 

urma a pornit intr-o calatorie de studii, care a durat cativa ani. Auzind despre Ming Sho s-
a decis sa  vada si el aceasta legenda vie a filozofiei budiste. Intre timp Hong Shi 

incepuse sa creada despre sine ca stie o gramada de lucruri si este nu doar f destept, ci si 
un exemplu stralucit de om educat si bine crescut.  
 

Ming Sho a refuzat insa sa discute cu un tip asa de plin de el pt ca experienta il invatase 
ca are mai mult de castigat daca sta de vorba cu simpli pescari sau tarani decat daca 

pierde timpul cu oameni de teapa asta. De mai multe ori in lunile urmatoare au venit 
mesaje cu invitatii si rugaminti din partea lui Hong Shi, care era dispus sa plateasca o 
suma mare de bani numai pt o scurta perioada de timp petrecuta impreuna.  

 
De cativa ani regiunea aceea suferea de seceta, si seceta din acel an a fost si mai severa. 

Ming Sho a discutat cu satenii ce se poate face ca ei sa nu moara de de foame. Si soarta a 
facut ca tocmai atunci sa vina trimisul lui Hong Shi, cu o oferta deadreptul extravaganta 
de bani, care putea asigura hrana satenilor pentru multi ani. Atunci Ming Sho a acceptat 

sa il vada si i-a primit banii. Si-a pregatit cu multa grija serviciul de ceai, ca sa- l trateze 
cum se cuvine. 

 
Cand Hong Shi a ajuns la casa lui Ming Sho a fost primit de un taran care era si servitorul 
calugarului din cand in cand. Taranul l-a invitat intr-o salita. HS a fost un pic surprins 

cand a vazut cine l-a primit, dar a inceput sa astepte. Si a asteptat, a asteptat...Minutele i 
se pareau ore, orele i se pareau ani. In sfarsit a aparut calugarul, adus de spate dar cu o 

licarire de inteligenta in ochi. HS a fost invitat in camera de audiente, unde se afla un 
serviciu de ceai f pretios, din perioada Ming, singura avere a calugarului. HS s-a bucurat  
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Dragoste...nu violenţă  
 

 Cosmin e un copil din  clasa a V-a.Colegii lui mai mari îşi bat joc de el şi- l rănesc zilnic doar pentru că 
el e diferit.... 
Este un copilaş mai slăbuţ,lipsit de autoritate...lipsit de curaj.El nu a spus nimănui  aceste lucruri 

deoarece îi este frică să nu râdă lumea de el...sau mai rău...să nu afle ceilalţi...pentru a nu- i face mai mult 
rău. 

Un biet copil..un suflet nevinovat este supus aproape tuturor formelor de violenta zilnic. De ce el? 
Pentru că e diferit.El nu are şansa de a duce o viaţă liniştită,la fel ca şi colegii lui.  
În pauze preferă să stea izolat,singur în clasă.De ce?Din teama de a nu fi batjocorit iar de restul colegilor 

săi.Cosmin e acel copil pe care nu- l vezi prea des pe coridoare sau în compania altor colegi. 
De ce nu suntem toţi egali?De ce mereu cei slabi pierd?De ce mereu cei nevinovaţi suferă?  

Şi întrebările pot continua..însă răspunsuri nu există...Viaţa e atât de crudă cu cei ce nu merită!  
Paleta de culori a lui Cosmin a rămas fără culori...în sufletul lui domina negrul....culoarea tristeţii.O 
urmă de speranţă sclipeşte uşor în privirea lui...lacrimi fierbinţi îi şiroiesc pe obrazul rece şi palid. L-am 

zărit aşa in capătul coridorului...singur. L-am întrebat ce a păţit..apoi cu o voce tremurândă mi-a 
dezvăluit tot. 

Plângea...suferinţa i se citea în priviri. I-am promis că nu voi spune nimănui..dar nu a fost aşa.  
Nu am putut sta fără să fac nimic.Cosmin a facut o vizită la psihologul şcolii.Am facut o şedintă cu 
elevii din şcoală şi le-am explicat că toţi suntem egali..toţi avem aceleaşi şanse.Nu aş fi reusit fără 

profesori şi părinţi ,mi-au fost de mare ajutor.Acum paleta lui Ştefanuţ a început să-şi recapete 
culorile.Visele lui erau ca un roi de fluturi dalbi ce zbura în văzduhul albastru.  

A început să aibă încredere în colegii lui..făcându-şi astfel prieteni.Acum e şi el cu adevarat fericit. 
Totul e posibil,trebuie doar să vrei.Dragostea e soluţia în tot..nu violenţa.  

 

 Sarea în bucate 

de Petre Ispirescu 

A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată 

dragostea lui el şi-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se şi văzând sârguinţa ce punea 

părintele lor ca să le crească pre ele, să le înveţe şi să le păzească de orice răutăţi şi bântuieli, 

se sileau şi ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru 

moartea mumei lor. 

 Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că numai întreabă pe fata cea mai mare: - Fata 

mea, cum mă iubeşti tu pe mine? – Cum să te iubesc, tată? Iaca eu te iubesc ca mierea, 

răspunse ea, după ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe 

dânsa, atâta şi vorbi. –Să-mi trăieşti, fata mea; să-mi facă Dumnezeu parte de tine. 

Şi întrebând şi pe fata cea mijlocie: - Dar tu, cum mă iubeşti pe mine, fata mea? – Ca 

zahărul, tată. Atâta o tăie şi pe dânsa capul şi atâta răspunse. – Să-ţi dea Dumnezeu bine, fata 

mea. Să mă bucur de tine. 

Pasămite, fetele acestea erau linguşitoare şi ştiau să-şi arate iubirea către părintele lor 

mai mult decât o aveau. 

Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl 

iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea şi ca zahărul. Şi 

uitându-se şi la fata cea mai mică, ce sta mai deoparte şi cu sfială, o întreabă şi pe dânsa: - 

Cum mă iubeşti tu, fata mea? – Ca sarea în bucate, tată! Răspunse şi ea cu faţa senină, 

zâmbind cu dragoste firească şi lăsându-şi ochii în jos, de ruşine că vorbi şi ea. Ea se ruşina, 

biet, văzând că tată-său o băgase şi pe ea în seamă, ca o mai mică ce era. 

http://www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu.html
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Când auziră surorile ei răspunsul ce dete ea tatălui lor, pufniră în râs şi-şi întoarseră 

feţele de către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă şi, plin de supărare, zise: - Ia fă-te mai încoace, 

nesocotito, să ne înţelegem la cuvinte. N-auzişi tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de 

dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai 

şi tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc şi să vă dau învăţătură cum 

altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot! 

Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în 

fundul pământului de mâhnire căci se supărase tată-său şi, încumetându-se, zise: - Să mă ierţi, 

tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine 

este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea şi zahărul… – 

Auzi, auzi, o întrerupse tată-său; şi mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari? Să 

te duci de la mine, fată neruşinată ce eşti, să nu-ţi mai auz de nume! Îi închise gura şi o lăsă 

plângând. 

Surorile vrură să o mângâie, dar cu nişte cuvinte atingătoare, care îi făceau mai mult 

rău decât bine. 

Fata cea mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruţă, îşi puse nădejdea în 

Dumnezeu şi se hotărî să plece unde mila domnului o va duce. Îşi luă deci din casa 

părintească un rând de haine proaste şi vechi şi pribegi din sat în sat, până la curtea unui alt 

împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu şi dacă veni la dânsa o întrebă ce 

vrea; ea răspunse că este o fată săracă şi fără de părinţi, şi ar vrea să se bage la stăpân dacă ar 

găsi vreun loc. 

Tocmai atunci ieşise ajutoarea chelăresei şi ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa 

chelăreasa, cu ochii pătrunzători, şi i se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de 

împărat mai fu întrebată că ce simbrie cere, şi ea răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât 

să slujească o bucată de vreme şi dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât 

va face. 

Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde aşa de cuminte, şi o luă să-i fie ajutoare. Îi 

spuse ce are să facă şi ii dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cuminte 

şi deşteaptă. Ea începu să deretice prin cămară şi prin dulapurile de la care avea cheile şi să 

puie fiecare lucruşor la rânduiala lui. 

Şi fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceţilor şi la alte bunătăţi de 

mâncare ce se află prin cămările împăraţilor, în grija ei fură lăsate tainurile curţii. Şi cum oare 

n-ar fi ştiut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era? Şi nu se ivi nicio cârteală din 

partea nimănui, căci ea toate tainurile le împărţea cu cumpănă şi cu dreptate, de nu-i găsea 

nimeni nicio părtinire. 

Unde să stea ea la vorbă deşartă, sau cu streinii carii veneau să-şi ia tainurile şi 

merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo 

asemenea vorbă, că se ruşina şi găsea ea cuvinte destul de cuviincioase cu care să închiză şi 

gura cea mai farfara. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicile curţii, ci, când îşi găsea câte 

niţică vreme de repaus,  rtistic carte. Toţi cu totul aveau sfială de dânsa şi nu-i găsea nimeni 

vreo faptă care să le dea dreptul a-i atârna vreun ponos de coadă. 

Vestea despre vrednicia şi smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunse numaidecât şi la 

urechile împărătesei. Ea dori s-o vază. Iar dacă se înfăţişă împărătesei, fata de împărat ştiu să 

se arate şi să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie şi fără multă îndrăzneală. 

Împărăteasa prinse a o îndrăgi. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam 

prost. 

Şi aşa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată, ajutoarea cheiăresei, pe lângă dânsa. 

Unde se ducea împărăteasa, mergea şi ea; când se punea împărăteasa la lucru,  rtis şi ca. 

Apoi, lucrul ce ieşea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate cuvintele cele înţelepte 

ce ieşeau din gura ei plăcu împărătesei mai mult decât orice. Ce să întindem vorbă multă? 

Ajunsese să fie nedespărţită de împărăteasă. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. 
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Se mira şi împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat 

avea un fecior singur la părinţi. Tată-său şi mumă-sa se uitau la dânsul ca la soare. Îl pierdeau 

de drag ce le era. 

Şi mergând împăratul la un război, luă şi pe fiul său cu dânsul, ca să se deprinză cu ale 

războaielor. Acolo, nu ştiu cum se făcu, nu ştiu cum se drese, că numai ce îl aduseră acasă 

rănit. 

Să fi văzut pe mă-sa jăliri şi plânsete. Nopţile le făcea zile privindu-l la boală. Iar dacă 

o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă, ca pe 

un om de credinţă, să îngrijăască de dânsul, şi apoi, când una, când alta, erau nelipsite de 

lângă patul rănitului. 

Cuvintele cele blânde şi înţelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci şi neprefăcute, 

smerenia ei deşteptară în inima bolnavului o simţire ce nu o avusese până atunci, iar mai mult 

decât toate, cum ştia ea să umble de binişor când îi primenea rănile, făcu pe fiul de împărat să 

o iubească ca pe o soră, căci pare că-i alina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. 

Într-un după-prânz, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mă-sa, el îi zise: - 

Ştii ce, mamă, mie mi-ar fi voia să mă însor. – Bine, măicuţă, bine. Mai bine de tânăr, decât să 

intri în valurile lumii. Să-ţi caute maica o fată bună de împărat, şi dc neam, şi de treabă. – Ea e 

găsită, mamă. –Şi cine este? O ştiu eu? – Să nu te superi, mamă, dacă ţi-oi spune. Mie mi-a 

rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de 

împăraţi şi de domni am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima. 

Se împotrivi împărăteasa oarecum, cârmi ea; dar nu fu cu putinţa să întoarcă pornirea 

fiului ei de la această însurătoare. 

Dacă văzu şi văzu că altfel nu se poate, şi că  rtisti-şi alesese fiul ei să o ia de nevastă 

este cuminte, blândă, cu bună judecată, şi mai presus de toate este smerită, cinstită şi vrednică, 

se învoi şi dânsa. Rămase acum să înduplece şi pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească şi 

dânsul alegerea fiului lor.Pentru aceasta nu fu mare greutate; căci atât muma, cât şi fiul căzură 

cu rugăminte şi lăudară pe fată cum ştiură şi ei mai bine. 

Logodiră deci împăratul şi împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă a împărătesei şi 

hotărâră şi nunta. 

 Când începură a face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se ruga cu cerul, 

cu pământul ca la nuntă să poftească şi pe împăratul cutare, pe tatăl ei adică; se feri însă d-a 

spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia şi poftiră la nuntă şi pe 

acel împărat. 

În ziua cununiilor veniră toţi musafirii la nuntă. Se începură veseliile şi ţinură toată 

ziua, ca la împăraţi, de! Ce să zici? Seara se întinse o masă d-alea împărăteştile, cu fel de fel 

de mâncări, de băuturi, de plăcinte şi de alte bunătăţi, de să-ţi lingi şi degetele când le vei 

mânca. 

Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte 

toate acele feluri de mâncare numai pentru un musafir. Apoi dete poruncă unei slugi 

credincioase ca să bage bine de seamă ca, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le puie 

dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei. Dară să îngrijăască să nu le puie dinaintea 

altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu întocmai precum i se 

poruncise. 

După ce se aşezară toţi poftiţii la masă, începură a mânca şi a se veseli cât nu se poate 

spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, mânca şi nu prea. Încă de când venise, el se tot 

uita la mireasă şi pare că-i zicea inima ceva, dară nu-i venea să crează ochilor. Pasămite, el îşi 

semuia copila, şi neputându-şi da seamă de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de 

împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele şi necazurile ce suferise biata fată o 

schimbaseră de cum o ştia tată-său. Şi, îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi 

voit şi dânsul să mănânce şi să se veselească; dară după ce gustă o dată sau de două ori din 

bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridica întregi, neatinse. Se mira acest împărat 

cum de toţi mesenii mănâncă cu poftă nişte bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se 
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încumese şi întreabă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a 

mâncat de nu ţine minte. Gustă şi împăratul din talerul vecinului, şi văzu că bucatele sunt 

bune. Asemenea făcu şi la vecinul din stânga. Îi lăsa gura apă după bucatele cele bune ce 

gustase de la vecini; foamea îi da zor să îmbuce şi el; dară cine putea să mănânce bucatele ce i 

se aducea, lui? Rabdă ce rabdă; de ruşine lua el câteodată şi din bucatele ce i se aduceau, ca să 

nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă, nu se mai putu opri, şi 

ridicându-se în sus, zise cu glas mare: 

 - Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ţi baţi joc de mine? – Vai de 

mine, măria-ta! Cum se poate să-ţi treacă prin gând una ca aceasta? După cum se vede toată 

adunarea, te cinstesc şi pe dumneata ca pe toţi ceilalţi împăraţi, fără deosebire. –  rtis mă 

ierţi, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu. Se făcu 

foc de supărare împăratul socru şi porunci ca numaidecât să vie bucătarii să-şi dea seamă de 

ceea ce au făcut, şi vinovaţii să se dea morţii. 

Ştiţi ce era? Iaca mireasa gătise toate bucatele pentru tată-său fără sare, ci numai cu 

miere şi cu zahăr. Chiar sarniţa de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat, şi degeaba lua bietul 

împărat cu cuţitul din sarniţă ce credea el că este cu sare şi punea în bucate, ele, în loc să se 

facă mai bune de mâncare, se făceau şi mai dulci de pe cât erau, şi mai cătrănite. 

Atunci se ridică mireasa în sus şi zise împăratului socru: – Eu am gătit bucatele pentru 

împăratul ce s-a supărat, şi iată pentru ce am făcut-o: Acest împărat este tată-meu. Noi eram 

trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cel 

mai mari, una îi răspunse că îl iubeşte ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca 

sarea în bucate. Aşa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta! Tata s-a 

supărat pe mine şi m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să piei şi, prin muncă, cinste şi 

hărnicie, am ajuns unde mă vedeţi. Acum am vrut să dovedesc tatei că, fără miere şi fără 

zahăr, poate omul să trăiască, dar fără sare nu, d-aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecaţi 

dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate. 

Toţi mesenii într-o glăsuire găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa 

părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a ştiut să preţuiască duhul fetei sale şi şi-a cerut 

iertăciune. Fata, şi ea, i-a sărutat mâna şi şi-a cerut şi dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. 

Şi se puseră pe o veselie şi pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu 

se veselea, dar socrul ştiu că se veselea şi se mândrea că a dobândit o aşa noră, şi de viţă bună, 

şi înţeleaptă şi harnică. 
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Răţuşca cea urâtă 

de Hans Christian Andersen 

        Era vreme frumoasă. Era vară, holdele erau galbene, ovăzul verde, fânul era clădit în 
căpiţe şi cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi şi roşii şi clămpănea pe 

egipteneşte, fiindcă limba asta o învăţase de la maică-sa. 

        De jur împrejurul ogoarelor şi al păşunilor erau păduri mari şi în mijlocul pădurilor 
heleşteie adânci. Ce frumos era pretutindeni! Pe locurile acestea era un conac vechi, 

înconjurat de şanţuri adânci; de la ziduri până la apă găseai tot bălării, aşa de înalte, încât 
unui copil, stând în picioare printre ele, nu i s-ar fi văzut capul. Şi erau aşa de dese şi de 
încâlcite, că te puteai rătăci prin ele ca-n pădure. În bălăriile acestea şedea o raţă în cuibar 

şi clocea; până să iasă puii, raţa se plictisea grozav; nimeni nu venea să vadă ce mai face; 
celelalte raţe mai bine se plimbau pe apă decât să vie până aici sus, să se aşeze sub un 

brusture şi să stea de vorbă cu dânsa.  

        În sfârşit a crăpat un ou şi după aceea altul şi încă unul, până au crăpat toate. Chiu-
chiu! s-auzea din toate părţile; gălbenuşurile prinseseră viaţă şi răţuştele scoteau capul din 
găoace. 

        - Mac-mac! a spus raţa şi atunci toate au început să măcăiască şi ele cum puteau mai 

bine şi se uitau în toate părţile, printre buruienile verzi, şi mama lor le lăsa să se uite cât 
voiau, fiindcă verdele e bun pentru ochi.  

        - Ce mare- i lumea! ziceau puii. 

Cred şi eu, fiindcă acuma aveau mai mult loc decât avuseseră înainte când stăteau în ou.  

        - Credeţi voi că asta e toată lumea? a spus mama. Lumea se întinde şi mai departe, 

dincolo de grădină, până la ogoarele preotului, dar până acolo n-am fost nici eu. Sunteţi 
toate? a întrebat ea şi s-a ridicat din cuibar. Ba nu, uite că nu-s toate, mai este un ou şi- i 

cel mai mare. Dar oare cât are să mai ţie? Am început să mă cam satur!  

Şi s-a aşezat iar în cuibar.  

        - Ei, cum merge? a întrebat-o o raţă bătrână care venise în vizită.  

        - Mai am un ou, a răspuns raţa. Nu ştiu ce-i cu el, că nu mai crapă; dar ia uită-te la 
celelalte, ce zici, nu-s cele mai frumoase răţuşte care s-au pomenit vreodată? Una nu- i 

care să nu semene cu tată-său; şi ticălosul nici nu vine măcar să vadă ce mai fac.  

        - Ia să văd şi eu oul acela care nu vrea să crape, a spus bătrâna. Trebuie să fie un ou 
de curcă; am păţit-o şi eu odată aşa şi am avut numai necazuri cu el, fiindcă puilor de 
curcă le e frică de apă. Nu puteam să- l fac să intre în apă cu nici un chip, măcăiam cât mă ....... 
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Cescuta de ceai - Pr. Arsenie Boca  

"O familie a plecat într-o excursie în Orient să cumpere ceva dintr-un frumos 
magazin de antichităţi, pentru celebrarea celei de a 25-a aniversari de la 

căsătorie. Amândurura le plăceau antichităţile şi produsele din argilă, 
ceramice, în special ceştile de ceai. Au observat o ceaşcă excepţională şi au 

întrebat:”Putem să vedem ceşcuţa aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de  
frumos.”  

  

În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceşcuţa de ceai a început  

să vorbească: “Voi nu puteţi să înţelegeţi. Nu am fost de la început o ceşcuţă  
de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argila roşie. Stăpânul m-a luat şi 
m-a rulat, m-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar eu am strigat: 

“Nu face asta!”,“Nu-mi place!” “Lasă-mă în pace,” dar el a zâmbit doar şi a spus  
cu blândeţe:“Încă nu!”. Apoi, ah! Am fost aşezată pe o roată şi am fost  

învârtită, învârtită, învârtită. ”Opreşte!” Ameţesc! O să-mi fie rău!” am 
strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap şi a spus, liniştit:”Încă nu.” M-a 
învârtit, m-a frământat şi m-a lovit, şi m-a modelat până a obţinut forma care  

i-a convenit şi apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată nu am simţit atâta căldură.  
Am strigat, am bătut şi am izbit uşa ... “Ajutor! Scoate-mă de aici!”. Puteam 

să-l văd printr-o deschizătură şi puteam citi pe buzele sale în timp ce clătina  
din cap dintr-o parte în alta:”Încă nu.” Când mă gândeam că nu voi mai rezista  
încă un minut, uşa s-a deschis. Cu atenţie, m-a scos afară şi m-a pus pe raft... 

am început să mă răcoresc. O, mă simţeam atât de bine! ”. Ei, aşa este mult mai 
bine” m-am gândit. Dar, după ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat şi m-a 

colorat peste tot… mirosurile erau oribile. Am crezut că mă sufoc. “O, te rog,  
încetează, încetează", am strigat. EL doar a dat din cap si a spus: “Încă nu!” 
Apoi, deodată, m-a pus din nou în cuptor. Numai că acum nu a mai fost ca prima  

dată. Era de două ori mai fierbinte şi simţeam că mă voi sufoca. L-am rugat. Am 
insistat. Am strigat, am plans, eram convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să 

renunţ. Chiar atunci, uşa s-a deschis şi EL m-a scos afara şi, din nou, m-a 
aşezat pe raft, unde m-am răcorit şi am aşteptat, şi am aşteptat întrebându-mă: 
”Oare ce are de gând să-mi mai facă?”  

O oră mai târziu mi-a dat o oglindă şi a 

spus: ”Uită-te la tine.” Şi m-am uitat. Aceea nu sunt eu; aceea nu pot fi eu.  
Este frumoasă. Sunt frumoasă!!! El a vorbit blând: “ Vreau să ţii minte, ştiu că  

a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită, dar, dacă te-aş fi 
lăsat singură, te-ai fi uscat. Ştiu că ai ameţit când te-am învârtit pe roată,  
dar, dacă m-aş fi oprit, te-ai fi desfăcut bucăţele, te-ai fi fărâmiţat. Ştiu că 

a durut şi că a fost foarte cald în cuptor şi neplăcut, dar a trebuit să te pun 
acolo, altfel te-ai fi crăpat. Ştiu că mirosurile nu ţi-au făcut bine când te-am 

periat şi te-am colorat peste tot, dar, dacă nu aş fi făcut asta, niciodată nu 
te-ai fi călit cu adevarat. Nu ai fi avut strălucire în viaţă. Dacă nu te-aş fi 
băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai fi supravieţuit prea mult fiindcă acea 

întărire nu ar fi ţinut. Acum eşti un produs finit. Acum eşti ceea ce am avut în 
minte prima dată când am început să lucrez cu tine...”   
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BASM de Geo Bogza 
 

Pe vremea când Dumnezeu şi Sfântul Petru umblau pe pământ sub chipul unor moşnegi gârbovi 
sprijiniţi în toiag şi cu sandale rupte, se întâmpla să bată pe la uşile oamenilor la căderea nopţii 

iar de multe ori erau izgoniţi.  
 
Odată i-a prins noaptea pe câmp şi odată cu ea o ploaie care le-a udat veşmintele şi i-a umplut de 

noroi. Şi tot rătăcind ei, numai într-un târziu au ajuns la marginea unui sat, abia au îndrăznit să 
bată cu toiagul în prima poartă. Câinii mari s-au repezit să- i sfâşie, dar numaidecât s-a auzit un 

glas bărbătesc, întrebând cine bate. Şi au răspuns:  
 
- Oameni buni! 

Atunci omul, potolind câinii, i-a poftit în casă unde nevasta şi copiii abia se treziseră din somn. 
El a început să dea porunci, dar cu blândeţe.  

 
- Mario, ia mai pune nişte vreascuri pe foc! Tudore, dă fuga la fântână după o doniţă cu apă 
proaspătă! Ileano, ia vezi tu de o oală cu lapte!  

 
Şi le-au dat să se spele şi să se şteargă cu ştergare albe şi i-au ospătat şi i-au pus sî doarmă într-o 

odaie care mirosea a gutui şi busuioc.  
 
A doua zi dimineaţă, iar le-au dat să se spele, i-au ospătat, le-au pus şi în traistă nişte mere cum 

nu mai văzuseră şi le-au urat drum bun.  
 

Cum au ieşit din sat, Sfântul Petru a început să se roage la Dumnezeu.: 
 
- Doamne, fă ceva pentru oamenii aceştia, că tare ne-au primit frumos!  

 
- Ce-ai vrea să fac, Sfinte Petre, că ai văzut că nu erau nevoiaşi.  

 
- Fă ceva, fă să-şi vadă măcar o dată sufletul.  
 

- Să-şi vadă sufletul, spui, Sfinte Petre?  
 

- Da, Doamne, să-şi poată vedea sufletul, aşa cum vedem noi plopul acela, de acolo.  
 
- Bine, Sfinte Petre, a spus Dumnezeu, privind gânditor satul din vale.  

 
Iar după o vreme, din neamul acela de oameni s-a născut Mihai Eminescu.  
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 A fost odata intr-o padure
Un mos batran cu baba lui.
Traiau saraci ca vai de lume
In adancimea codrului.

Mosneagul nu mai vrea nimica,
El numai moartea si-o dorea,
Dar baba ar fi vrut sa aiba
Un suflet tanar langa ea.

"Sa fie un copil cuminte,
Un suflet tanar, asta voi,
C-as vrea si eu s-aud cum sufla
Si-o alta viata langa noi."

Asa ofta sarmana baba,
Dar mosul nu mai vrea nimic.
"Ce-mi trebuie o grija noua?
Sunt prea batran si prea calic!"

Dar Cerul s-a-ndurat de baba
Si-un pui de cerb i-a daruit.
Un pui de cerb cu stea in frunte,
Gonit din codru si ranit.

Si intr-o zi trecu pe-acolo
Feciorul unui imparat,
Cu cete de curteni cu arcuri
Si cu ogarii l-au vanat.

"-Da-mi mie cerbul tau, batrane,
Ca-ti dau pe el tot ce doresti!"
"-Nu! nu pot, de chiar mi-ai da pe dansul,
Comorile imparatesti!"

 "-Te duc la curtea mea, mosnege,
Cu baba ta; va fac boieri!
Da-mi cerbul tau cu stea in frunte
Si-ti dau si cinste si averi!"

"-Nu-mi trebuie averi, nici cinste!
Sunt prea batran sa le primesc.
Dar, daca vrea sa vina cerbul,
Eu bucuros ti-l daruiesc!"

Atunci, minune fara seama;
Si-ntreaga lume ce vazu?
Vazu cum cerbul da din coarne,
De parca-ar spune: "Nu vreau, nu!"

"-Nu vreau sa fiu la curtea voastra,
Deodata cerbul a grait,
Tu, ma doresti ca pe-o podoaba,
Ei sufletul mi l-au voit.

Am fost ranit la vanatoare,
Ei ranile mi-au vindecat
Si in onoarea curtii tale
M-as simte tare-ncatusat.

La curtea ta as fi o fiara,
O jucarie pentru pusti.
In viata lor sunt o lumina,
Pe care tu n-ai s-o orbesti!

Pleca pe ganduri vanatorul,
Si se gandi ca nu-i de-ajuns
Vesnic sa fii temut si tare,
De maretia ta patruns.

Mai trebuie sa ai si-un suflet
Cinstit si bland si iubitor,
De vrei sa fii iubit de oameni,
Si de podoaba codrilor.

BALADA CERBULUI CU STEA IN FRUNTE
Autor nespecificat
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INVATA DE LA TOATE
din lirica norvegiana

" Învaţă de la ape să ai statornic drum,

Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum,

Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,

Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui,

Învaţă de la piatră cât trebuie să spui,

Învaţă de la vântul ce adie pe poteci

Cum trebuie prin lume, de liniştit să treci.

Învaţă de la toate, căci toate sunt surori,

Cum treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori

Învaţă de la vierme, că nimeni nu-i uitat

Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.

Învaţă de la vultur, când umerii ţi-s grei

Şi du-te la furnică să vezi povara ei

Învaţă de la greier, când singur esti să cânţi,

Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.

Învaţă de la păsări să fii mai mult în zbor,

Învaţă de la toate, că totu-i trecător,

Ia seamă, fiu al jertfei prin-lumea-n care treci,

Să înveţi din tot ce piere, cum să traieşti în veci! "
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  --DăDă--mi sâmburele! mi sâmburele! spuse copilul flămândspuse copilul flămând, , să văd care tainesă văd care taine îîn el se n el se 

ascundascund ??

--DeDe--l spagi, taina lui se va pierde l spagi, taina lui se va pierde îîn vânt, n vânt, 

 Mai bine astupă Mai bine astupă--l ul uşşor or îîn pământn pământ

Curând din el va creCurând din el va creşşte spre soare un trunchi mlădios  cu frunze ute spre soare un trunchi mlădios  cu frunze uşşoareoare !!

  --DăDă--mi frunza, mi frunza, să văd ce se ascunde să văd ce se ascunde îîn ea? spuse copilul cu ochii de stea.n ea? spuse copilul cu ochii de stea.

--In ea stau ascunse seve, In ea stau ascunse seve, hrănind pomulhrănind pomul, spre cer ramuri mari , spre cer ramuri mari îînălnălţţând.ând.

DeDe--o rupi, pomuo rupi, pomu--ntreg va muri ntreg va muri şşi taina din sâmbure nu o vom i taina din sâmbure nu o vom şşti !ti !

  --DăDă--mi mugurul, mi mugurul, spuse copilul plăpândspuse copilul plăpând, d, de taina lui astazi mult mai flămânde taina lui astazi mult mai flămând !!

--Din el se deschid flori roz si senine, din care polenul e purtatDin el se deschid flori roz si senine, din care polenul e purtat de albine  din floare de albine  din floare îîn n 
floare, floare, şşii--apoi apoi îînspre miere,nspre miere,

--DeDe--o rupi, din sâmbure taina tot piereo rupi, din sâmbure taina tot piere !!

  --DăDă--mi floarea atunci, cuprins de mirare spuse copilul cu ochi de cimi floarea atunci, cuprins de mirare spuse copilul cu ochi de cicoarecoare !!

--Din ea Din ea îîn curand va prinde vian curand va prinde viaţţă un fruct acriă un fruct acrişşor or şşi verde la fai verde la faţţăă !!

  La toamnă se coace zemos   La toamnă se coace zemos şşi aprins,i aprins, de de--o rupi,o rupi, din sâmbure taina iară s din sâmbure taina iară s--a stinsa stins !!

  --DăDă--mi fructul, mi fructul, îîl vreau, e al vreau, e aşşa cum mia cum mi--ai spus, de ani ai spus, de ani şşi ani urcat acolo sus!i ani urcat acolo sus!

  --EE--al tău deal tău de--acum, pâacum, până vin iar cocorii  nă vin iar cocorii  şşii--albine zburaalbine zbura--vor prin petalele florii, vor prin petalele florii, 

  Mănâncă  Mănâncă--l l îîncet, cu luare aminte ncet, cu luare aminte şşi tainelei tainele--or trece or trece îîn tine, cuminten tine, cuminte !!

 Dar  Dar , i, iatăată, , îînnţţelept, copielept, copilulu--a răspunsa răspuns ::

--In fruct este sâmburele, In fruct este sâmburele, cece--n pământ ln pământ l--am ascunsam ascuns !!

SAMBURELE
Autor nespecificat
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DACA
Rudiard Kipling

De poti sa nu -ti pierzi capul, cand toti in jurul tau

Si l-au pierdut pe-al lor gasindu-ti tie vina;

De poti atunci cand toti te cred nedemn si rau,

Si nu-ti pierzi nici o clipa increderea in tine;

De poti s-astepti oricat, fara sa-ti pierzi rabdarea,

De rabzi sa fii mintit fara ca tu sa minti,

Sau cand hulit de oameni, tu nu cu razbunarea

Sa vrei a le raspunde, dar nici cu rugaminti;

De poti visa, dar fara sa te robesti visarii,

De poti gandi, dar fara sa-ti faci din asta tel,

De poti sa nu cazi prada nicicand disperarii,

Succesul si dezastrul primindu-le la fel;

De rabzi s-auzi cuvantul rostit candva de tine,

Rastalmacit de oameni, ciuntit si prefacut;

De poti sa-ti vezi idealul distrus si din ruine

Sa-l recladesti cu ardoarea fierbinte din trecut;

De poti risca pe o carte intreaga ta avere,

Si tot ce-ai strans o viata sa pierzi intr-un minut,

Si atunci, fara a scoate o vorba de durere,

Sa-ncepi agoniseala cu calm de la-nceput;

Si daca corpul tau uzat si obosit,

Il vei putea forta sa-ti mai slujeasca inca,

Numai cu strajnicia vointei tale, si-astfel,

Sa steie peste vreme asa cum sta o stanca;

De poti vorbi multimii fara sa minti, si daca

Te poti plimba ca regii, fara a te-ngamfa,

De, nici amicii, nici dusmanii nu pot vreun rau sa-ti 
faca,

Pentru ca doar dreptatea este calauza ta;

Si daca poti sa umpli minuta trecatoare;

Sa nu pierzi nici o fila din al vietii tom,

Al tau va fi pamantul, cu bunurile-i toate,

Si ceea ce mai mult chiar, sa stii, ve fi un OM!
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ORICE OM
Geo Bogza

Orice om pe care nu pot să-l iubesc este pentru mine un

izvor de adâncă tristeţe.

Orice om pe care l-am iubit şi nu pot să-l mai iubesc,

înseamnă pentru mine un pas spre moarte.

Atunci când n-am să mai pot iubi pe nimeni, am să mor.

Voi, cei care ştiţi că meritaţi dragostea mea, aveţi grijă

să nu mă ucideţi.
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A XI-a PORUNCA
Ion Minulescu

 Ascultă, priveşte şi taci!...
Ascultă, să-nveţi să vorbeşti,
Priveşte, să-nveţi să clădeşti.
Şi taci, să-nţelegi ce să faci...
Ascultă, priveşte şi taci!

Când simţi că păcatul te paşte
Şi glasul Sirenei te fură,
Tu pune-ţi lacăt la gură
Şi-mploră doar sfintele moaşte -
Când simţi că păcatul te paşte!...

Când simţi că duşmanul te-nvinge,
Smulgându-ţi din suflet credinţa,
Aşteaptă-ţi tăcut biruinţa
Şi candela minţii nu-ţi stinge -
Când simţi că duşmanul te-nvinge!

Când braţele-ncep să te doară,
De teamă să nu-mbătrâneşti,
Rămâi tot cel care eşti -
Aceeaşi piatră de moară -
Când braţele-ncep să te doară!...

Iar când, cu ochii spre cer,
Te-ntrebi ce-ai putea să mai faci,
Ascultă, priveşte şi taci!...
Din braţe fă-ţi aripi de fier
Şï zboară cu ele spre cer!...
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Secțiunea nr. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

CULTURALĂ 

A ELEVILOR 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA – OBIECTIV IMPORTANT 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

                                                        Prof. înv. primar . MARIANA DĂSCĂLAŞU                                           

                                                       Şcoala Gimnazială ,, Tudor Arghezi’’ Năvodari 

                                                       

Activităţile extracurriculare, în general au un larg caracter interdisciplinar, oferă cele 

mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, încă din clasele mici, deoarece 

sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Aceste activităţi extracurriculare sunt absolut indispensabile procesului de educare a 

elevilor, complexitatea finalităţilor educaţionale impunând îmbinarea acestor activităţi cu 

activităţile de învăţare. 

Activităţile complementare celor de învăţare realizate la clasă, activităţile 

extracurriculare urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul instructiv – 

educativ, valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. Având un caracter recreativ, 

caracterizate de optimism şi umor, elevii îşi pot manifesta în voie spiritul de iniţiativă, iar 

participarea este liber consimţită, necondiţionată şi totodată creează un sentiment de încredere 

tuturor elevilor, care participă la astfel de activităţi. Au caracter colectiv, un efect pozitiv 

pentru munca desfăşurată în echipă, conducând la sudarea legăturii dintre copii, învăţându-i 

să trăiască în colectivitate. 

Activităţile extracurriculare care urmăresc cultivarea interesul pentru diferite ramuri 

ale ştiinţei, atrăgând participantul 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. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a 

conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de 

verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de 

încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 
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Activitatea educativă extracurriculare permite transferul şi aplicabilitatea 

cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa 

şcolară.  În scopul socializării şi intergrării copiilor, completarea activităţilor educative din 

şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare a căror gamă este în continuă lărgire 

în fiecare an .Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 

dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea eleviilor. 

Creativitatea copiiilor este stimulată prin organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare. La vârsta şcolară mică , elevul are nevoie de acţiuni care să lărgească lumea 

lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilej de a se motiva puternic, 

de a fi capabili să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Concursurile pe diferite teme pe care le-am organizat cu elevii mei au fost momente 

deosebit de atractive pentru ei, pentru că au avut ocazia să demonstreze ce au învăţat în orele 

de curs, şi-au evaluat nivelul de cunoştinţe într-o anumită etapă, astfel se pot  mobiliza pentru 

activităţile următoare. Concursurile cu premii i-au motivat foarte mult şi au cuprins cerinţe de 

interpretare, recitare, rezolvarea unor probleme matematice, reprezentarea prin desene a unor 

scene din poveşti, poezii sau având diferite teme de realizare a unor compoziţii plastice. 

Serbările şcolare pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel 

carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, elevii participă cu însufleţire şi dăruire, din 

dorinţa de a oferi participanţilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le 

viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 

înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

copiilor. 

Excursiile şi drumeţiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat strămoşii lor învăţând 

astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Astfel pot dobândi cunoştinţe din diferite 

domenii, cum ar fi geografie, istorie, ştiinţe şi  desigur limba română. 

Vizionarea de spectacole – introduce elevii în lumea artei, dezvoltându-le partea 

creativă. Aceste activităţi pun elevul în rolul de spectator şi înseamnă pentru el o inepuizabilă 

sursă de impresii puternice. Stimulează afectivitatea copilului şi, poate cel mai important, 

deschid apetitul pentru artă: cărţi, teatru, muzică. 

Vizitele la muzee – stimulează procesele gândirii prin explorarea vizuală şi pluri-

senzorială a obiectelor şi fenomenelor, elevii fiind ghidaţi de către un instructor de 
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specialitate având rolul de  facilitor mai degrabă, decât acela de profesor. Punctele de pornire 

sunt obiectivele şi întrebările pe baza cărora elevul îşi construieşte propriul său itinerar 

personalizat de investigare şi înţelegere. Caracterul neoficial al procesului învăţării , ca şi 

ocaziile de a întâlni obiecte originale au un impact puternic asupra aspectelor cognitiveşi 

afective ale elevilor. Acesta este motivul pentru care o vizită la muzeu programată în stadiul 

incipient al studierii unei teme funcţionează adeseori mult mai bine decât una programată în 

stadiul final. Cea dintâi are drept scop oferirea de stimuli şi stârnirea interesului pentru 

continuarea studiului şi reflecţiei, pe când cea de a doua să consolideze cunoştinţele 

acumulate. 

Echilibrul realizat între destindere, dezvoltare şi divertisment în momentele petrecute 

prin activităţi extraşcolare, reprezintă secretul formării armonioase a personalităţii.  

Activităţile extracurriculare îi atrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie 

de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea 

acestui tip de activitate. Cadrul didactic trebuie să ţină cont ca obiectivele instructiv-

educative să primeze, dar să fie prezente în mod echilibrat şi momentele recreative, de 

relaxare şi atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Dintre activităţile pe care le-am derulat pe parcursul acestui an şcolar mi-au permis 

observarea comportamentului elevilor de clasa I şi în alt cadru decât cel din timpul orelor de 

curs: 

 Serbări şcolare – În aşteptarea lui Moş Crăciun ; 

 Concursuri pe diferite teme – Bucuriile iernii, La joacă cu spiriduşii toamnei; 

 Carnaval, festivaluri –  Hallowen, Poveste de Iarnă; 

 Activităţi extracurriculare dedicate unor personalităţi sau zile comemorative – 1 

Decembrie, Pe urmele lui Eminescu, 24 Ianuarie, Ziua inimioarelor dulci – 14 

februarie. 

Toate aceste activităţi extracurriculare pot contribui la creşterea încrederii în sine a 

elevilor, la creşterea spontaneităţii şi creativităţii, la dezvoltarea unor opinii şi a unor 

iniţiative. 

Şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a 

organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace 

la cercetări, cugetări, alegeri, acţiuni.  
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ – O PUNTE SPRE SUFLETUL COPIILOR 

 

Prof. înv. primar FEVRONIA CIUCĂ 

Şcoala Gimnazială Nr.28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

Prof. înv. primar NICOLETA VARSAMI 

Şcoala Gimnazială Nr.28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

 

Această formă de educaţie a fost definită ca: „orice activitate educaţională, 

intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut 

este adaptat nevoii individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi 

cunoaşterii şi minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal 

(stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor ... etc.) (Kleis 1973). 

              Educaţia nonformală cuprinde ansamblul activităţilor şi acţiunilor care se realizează 

într-un cadru instituţionalizat, constituindu-se ca „o punte între cunoştinţele asimilate în 

timpul lecţiilor şi informaţiile acumulate nonformal” ( Vaideanu 1998 ap Oprea). 

         Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, mai precis să-i 

pregătească pentu viaţă ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului, nu ramâne 

indiferenţi faţă de marea bogăţie de forme verbale pe care se structurează comunicarea umană 

contemporană. Întrucât o abordare exhausivă nu i-ar sta în putere şi nici nu i-ar fi necesară, ea 

trebuie să se oprească la acele formule care reprezintă un interes practic imediat, pe linia 

scopului formativ esenţial urmărit: pregătirea pentru viaţă a elevilor. 

         Dicţionarul Limbii române specifică în termenul “comunicare”- înştiinţare, ştire, raport, 

relaţie-legatură de unde putem spune că aceasta reprezintă un proces de interacţiune între 

persoane, grupuri, ca relaţie nemijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin 

comunicare indivizii îşi împărtaşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile, simţămintele, ideile. 

Analiştii consideră că omul comunică pentru a informa, a impresiona, a provoca o reacţie, a 

amuza, a se face înţeles, a exprima punctul de vedere, a obţine o schimbare de comportament 

sau atitudine, a se defula, a nu tăcea. În funcţie de numărul participanţilor, comunicarea poate 

avea loc la unul din nivelurile: intrapersonale, interpersonale, în grupuri mici, în cadrul 

comunicărilor publice. 

Calitatea comunicării depinde enorm de educaţia pe care un individ o primeşte, de 

felul în care s-a format, de observaţiile pe care le-a făcut privind în jur. 
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         În şcoală elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebari, ci să şi înveţe să iniţieze o 

conversaţie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi 

argumenteze ideile şi atitudinile, să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate, să 

interiorizeze valoarea comunicării. De aceea activitatea educativă trebuie să cuprindă o 

varietate de comunicare orală şi scrisă. 

         Noul curriculum echilibrează cele două forme ale comunicării. 

         Elevii învaţă cel mai bine când sunt implicaţi în grupuri mici de conversaţie şi în sarcini 

de conversaţie continute în contexte naturale şi autentice. 

         Desfăşurarea educaţiei din perspectiva principiului educaţiei permanente contribuie 

într-o mare masură la asigurarea articulării conţinuturilor asimilate de individ prin canalele 

formal, nonformal, informal. 

         Mă voi referi la felul cum educaţia nonformală (extraşcolară) duce la dezvoltarea 

comunicării. 

          Caracteristicile acestui tip de educaţie (extraşcolară) sunt: 

 -este organizată în şcoală, în afara orelor de curs cât şi în alte locuri; 

 -este destinată unui scop pedagogic identificabil – să atenueze carentele şi contradicţiile 

educaţiei prin programe flexibile, care să corespundă unor preocupari speciale ale celor care 

învaţă; 

 -este deschisă spre mediu, urmând să răspundă mai bine trebuinţelor culturale ale audienţilor 

săi. 

          Educaţia o facem prin acţiuni educative. Acest gen de acţiuni educative se află în afara 

sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De 

aceea, şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea bogaţie de forme verbale pe care se 

structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens, de mare ajutor au fost 

activităţile educative pe care le-am desfaşurat pe parcursul celor patru ani. 

         Astfel, derulând un parteneriat educaţional cu elevii unei şcoli din Tg.Jiu, cu tema 

,,Obiceiuri şi tradiţii locale”, s-a pus în aplicare o serie de cunoştinte practice. Aşa s-a 

dezvoltat între elevi corespondenţa prin texte literare, desen, fotografii. 

        O altă activitate la care colectivul clasei a participat a fost Concursul Internaţional de 

desen  “Cupa Iepuraşului”. Am ţinut ca elevii să abordeze tema, fiind conştientă că arta, prin 

elementul plastic lucrează în direcţia individualizării şi poate fi asociată frecvent la clasele I-

IV cu exerciţiile de dezvoltare ale aparatului verbal. 
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           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. Serbările şcolare 

dedicate unor evenimente importante din viaţa de elev (1 Decembrie, 8 Martie, Magia 

Sărbătorilor de Iarnă, 8 Martie), le oferă acestora răsplata primită dupa muncă şi de asemenea 

au un rol de motivare, fiind un prilej de a îmbina frumos arta cântecului cu euritmia. Adeseori 

în timpul cântecului, elevii, aproape fără să îşi dea seama, însoţesc cuvintele organizate ritmic 

şi melodic cu mişcări ale corpului prin care amplifică mesajul transcris (euritmia), fiind un fel 

de “vorbire mută” care îl pune pe copil în acord cu întreg macrocosmosul. 

 Excursia este o altă activitate educativă nonformală în urma careia elevii au de 

transmis impresii prin diferite forme ale comunicării. După efectuarea acesteia elevii sunt 

stimulaţi, apoi motivaţi ca printr-un text liber, care constituie în viziunea lui Tamagnini 

“exprimarea liberă a copilului” să-şi dea frâu liber exprimării. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 

cetăţenească şi patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea 

unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin 

excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 

cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 

ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi 

cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

   Zilele de naştere sunt un prilej de bucurie şi mai ales de emoţie pentru unii copii în 

sensul că, fiind cei mai buni prieteni cu sărbătoritul le revine misiunea de a ţine o alocuţiune 

în câteva cuvinte spuse din inimă, solemn şi care să exprime idei cu încărcătură afectivă. Am 

abordat şi această formă de comunicare pentru ca, fără să ştie, sunt instruiţi să ţină un discurs, 

cuvânt, toast, respectând formulele: 

                -introducere (importanţa semnificaţiei evenimentului); 

                -cuprins (expunerea de idei, sentimente); 

                -încheiere (urări, felicitări). 

Iată câteva dintre activităţile educative pe care le-am desfăşurat şi care alături de 

educaţia formală şi informală îi ajută pe elevi să comunice mai uşor, corect, să capete curaj în 

a-şi exprima gândurile, sentimentele, pentru a-şi susţine punctul de vedere. Ele sunt deci parte 

integrantă a procesului de învăţământ. Spiritul de observaţie, gândirea, exprimarea se pot 

forma şi dezvolta în cadrul unui proces educativ de durată din care fac parte şi aceste 
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activităţi educative. Exerciţiile de compoziţie, indiferent de tip, sunt chemate să contribuie 

efectiv la pregătirea pentru integrarea sociala, pentru împlinirea în final a personalităţii. 

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 

recunoaştere a aptitudinilor. 

                 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea  rtist şi stimulează 

implicarea tinerei generaţii în actul  rtistic l în  rtistic l respectării drepturilor omului şi 

al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 

 rtistic  cognitivă şi cea comportamentală. 

                  În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 

creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 

materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La 

vârsta şcolară, copiii sunt foarte  rtistic  la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu 

mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

     “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 

învaţăm să se adapteze.” (Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 

 

Bibliografie: 

1. Călin Marin – “Teoria şi metateoria acţiunii educative”, Ed “Aramis”, 2003; 

2. Cosmovici Andrei – “Psihologie generală”; 

3. Voiculescu Elisabeta – “Pedagogie preşcolară”, Educaţia XXI, 2001. 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

 

Prof. înv. Primar MARIA SUȚĂ  

Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 

 

Educaţia, în mod tradiţional, oferită de şcoală a fost considerată ca fiind o educaţie 

 rtist, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, 

cluburile elevilor, drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din 

mediu, familie, grup de prieteni, mass-media, drept educaţie  rtistic.  

Această delimitare între cele trei forme ale educaţiei este una pur teoretică, în practică 

acestea funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt greu de trasat. Pe de o parte, în 

ultima perioadă asistăm la o dezvoltare şi la o încercare de ,,formalizare” a educaţiei 

nonformale, care se apropie din ce în ce mai mult de spaţiul şcolar. Pe de altă parte, şcoala, ca 

instituţie, a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi prin iniţierea unor 

parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta 

deoarece învăţarea nu este legată numai de şcoală. 

 Termenul cel mai obişnuit şi care s-a suprapus multă vreme peste sensul educaţiei este 

cel de educaţie formală sau şcolară. Semnificaţia corectă este cea de educaţie intenţionată, 

organizată, sistematică şi evaluată, încredinţată unor educatori cu o pregătire specială şi în 

instituţii specializate (grădiniţe, şcoală, universitate).  Aceasta este principala formă de 

educaţie în prezent. 

 Se referă la ansamblul acţiunilor sistematice şi organizate, elaborate şi desfăşurate în 

cadrul unor instituţii de învăţământ specializate (şcoală, universitate etc.) în scopul formării 

personalităţii umane.  În acest context – educaţia şi instruirea sunt explicite, desfăşurate în 

scopul atingerii unor obiective clar formulate, iar procesul educativ se caracterizează prin 

intensitate, concentrare a informaţiilor şi continuitate.  

 Pregătirea elevilor este elaborată în mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de 

personal calificat, pregătit în acest sens. Informaţiile transmise sunt atent selecţionate, se 

caracterizează prin: exactitate şi rigurozitate ştiinţifică, permiţând o asimilare sistematizată a 

cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi necesare integrării 

individului în societate. 

 Trăsăturile caracteristice ale educaţiei formale: formă de educaţie instituţionalizată; se 

realizează prin intermediul procesului de învăţământ, cu finalităţi educaţionale explicite, 
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formulate prin idealul educaţional, este expusă şi influenţată de cerinţele sociale şi uneori 

politice; presupune prezenţa şi acţiunea unui corp profesoral specializat; dispune de o acţiune 

de evaluare care este administrată în forme, moduri şi etape stabilite anume pentru a facilita 

reuşita şcolară, succesul formării elevilor; procesul educaţional se realizează prin intensitate, 

concentrare a informaţiilor şi continuitate, care la rândul lor produc schimbări la nivelul 

experienţelor de cunoaştere, afectiv-emoţionale şi acţionale ale elevilor; permite o asimilare 

sistematică a cunoştinţelor şi ajută dezvoltarea unor capacităţi, a unor priceperi, a unor 

deprinderi, a unor aptitudini, atitudini necesare individului la integrarea lui în societate; se 

realizează pe baza unor: planuri, programe şi manuale şcolare, ţinând cont de orare, evaluări.  

 Prezintă o serie de avantaje: oferă posibilitatea realizării unei evaluări individualizate 

de tip formativ şi dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală ale celui care 

este educat, dar şi dezavantaje: centrarea excesivă pe realizarea competenţelor prevăzute de 

programa şcolară şi restrângerea libertăţii de acţiune a elevului, fapt ce poate duce la apariţia 

dezinteresului, plictiselii sau a  monotoniei.  

Educaţia nonformală (<lat. Nonformalis = în afara unei forme speciale, oficiale), 

reprezintă un ansamblu de acţiuni şi influenţe educative, structurate, organizate şi 

instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ (vizite de studiu în ţară 

sau în alte ţări, mese rotunde, ateliere teoretice şi practice – pictură, muzică, fotografie, 

graffitti, teatru, IT,  activităţi culturale – vizite la muzee, centre culturale, jocuri interculturale 

– Derdienii, Trenul European, jocuri de cooperare, discuţii în grupuri mici sau în plen despre 

probleme care îi preocupă pe tineri la ora actuală; taberele pentru elevi şi pentru studenţi, 

cluburile elevilor sau casele studenţilor, proiectele iniţiate de organizaţii nonguvernamentale 

sau de alte instituţii). 

În cadrul educaţiei nonformale se disting două tipuri de activităţi, opţionale sau 

facultative: activităţi paraşcolare (e.g. de perfecţionare, reciclare etc.) şi activităţi perişcolare 

(e.g. vizite le muzeu, excursii, cercuri ştiinţifice etc), adică: educaţia complementară, 

(paralelă cu şcoala); educaţia suplimentară (cei care şi-au întrerupt prematur studiile); 

educaţia de substituţie (cei analfabeţi), acţiuni caracterizându-se printr-o mare varietate şi 

flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de paliere pe interesele şi abilităţile, opţiunile 

particulare ale elevilor. 

  Educaţia nonformală se află în raport de complementaritate cu educaţia formală, 

tendinţa generală a instituţiilor şcolare fiind de extindere a competenţelor dincolo de zidurile 

lor şi de asumare a unui rol activ în comunitate. Caracteristicile care conferă un pronunţat 
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caracter formativ acestor activităţi sunt marea varietate şi flexibilitate, caracterul opţional sau 

facultativ, diferenţierea conţinuturilor şi a modalităţilor de lucru în funcţie de interesele şi 

capacităţile persoanelor. 

 Obiective specifice acestei forme de educaţie: susţinerea celor care doresc să-şi 

dezvolte cunoştinţele în anumite domenii; susţinerea populaţiei pentru a exploata mai bine 

resursele locale sau personale; alfabetizarea; desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o 

nouă activitate; educaţia pentru sănătate sau pentru timpul liber reprofesionalizarea etc.  

Caracteristici: educatorii joacă un rol mai discret, apar ca animatori sau moderatori; 

marea majoritate a activităţilor educative de acest fel nu sunt urmate de evaluare; 

conţinuturile sunt în funcţie de opţiunile, dorinţele elevilor. 

Prezintă o serie de avantaje: permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea 

cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale; spaţiu 

instructiv-educativ mult mai flexibil decât cel strict şcolar, oferă o mai mare libertate de 

acţiune individului, dar şi dezavantaje: absenţa unor demersuri evaluativ sistematice (poate 

duce la acumularea unor lipsuri). Aceste au ca scop: informarea, formarea-dezvoltarea, 

destinderea-recreerea şi divertismentul-distracţia.  

Trebuie precizat faptul că se recomandă alternarea educaţiei nonformale cu cea 

formală. De asemenea, educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, 

utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie 

prin: valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; oportunităţi 

pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis 

şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; participare voluntară, individuală sau 

colectivă; modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor – gama largă de activităţi pe 

care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe; 

dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; 

pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se 

încadrează proiectele sau activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi 

organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, 

de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme; un cadru de exersare şi de cultivare a 

diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor în artă, cultură, 

muzică, sport, pictură, IT etc.  

 Educaţie informală (<lat. Informis/ informalis = spontan, neaşteptat) sau incidentală 

este acea educaţie cu caracter spontan şi nesistematic (programe TV, concerte, diverse situaţii 
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cotidiene), care se realizează prin contactele directe ale individului cu mediul social, de cele 

mai multe ori aceste influenţe fiind hotărâtoare în evoluţia individului. Această formă 

precede şi depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală şi ar trebui să constituie 

substanţa şi temeiul educaţiei. Cele mai semnificative mesaje informale sunt transmise prin 

mass-media. 

Trebuie precizat faptul că, informaţiile şi cunoştinţele transmise în cadrul educaţiei 

informale sunt aleatorii, neselectate în funcţie de valoarea lor euristică şi achiziţionate de cele 

mai multe ori involuntar din contextul social al individului (mass-media, întâlniri etc). 

Iniţiativa învăţării în cadrul acestei forme de educaţie revine individului, educaţia are un 

caracter voluntar, iar grilele de evaluare sunt altele decât în educaţia formală, reuşita sau 

succesul este dat de competenţele dobândite în anumite domenii.  

De asemenea, în cazul educaţiei informale sistemul cognitiv, aptitudinal şi atitudinal 

al individului este organizat şi structurat într-o manieră care să permită ulterior receptivitatea 

faţă de informaţiile şi valorile vehiculate, prin intermediul educaţiei nonformale sau 

informale. Prezintă o serie de avantaje: oferă individului o mai mare libertate de acţiune şi 

posibilitatea de a gestiona procesul de formare al propriei personalităţi, dar şi dezavantaje: nu 

există un control, o exigenţă în ceea ce priveşte informaţiile preluate astfel încât doar 

individul este în măsură să decanteze veridicitatea, exactitatea, corectitudinea informaţiilor 

preluate.  

În ceea ce priveşte relaţia dintre cele trei forme de educaţie (educaţie formală – 

educaţie nonformală – educaţie informală), aceasta constituie o problemă complexă, rolul şi 

datoria profesorului fiind acela de a valorifica şi informaţiile, achiziţiile informale ale 

elevilor. 

Cele trei tipuri de educaţie au câmpuri proprii de acţiune în cadrul procesului de 

învăţământ, au funcţionalităţi diferite şi îngăduie nu numai extensiunea, ci inclusiv 

întrepătrunderea între aceste forme de educaţie. Toate trei au de câştigat prin înglobarea 

influenţelor provenite de la celelalte forme de educaţie, dar ele trebuie să aibă în vedere 

finalităţile educaţiei formale. În prezent, educaţia nu se mai reduce la cea de tip şcolar 

(formal), şcoala nu ignoră mesajele celorlalte tipuri de educaţie, din contră înglobează 

informaţiile şi experinţele acumulate de elevi în timpul liber. Informaţiile vin în completarea 

şi întărirea activităţii desfăşurate în procesul instructiv-educativ. De asemenea, educaţia 

formală ghidează, completează şi corectează achiziţiile obţinute prin intermediul educaţiei 
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informale şi nonformale, ea exercitând o funcţie integrativă, de sinteză, e diferitelor 

experienţe trăite. 

În loc de concluzie, voi atașa un proiect educațional derulat în cadrul comisiei metodice 

a claselor C.P.,I și a II-a. 
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PE URMELE LUI EMINESCU 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

13-17 IANUARIE 2014 

REALIZATOR ŞI COORDONATOR PROIECT:  

Prof.  înv. Primar Suţă Maria 

Organizatori activităţi: Dăscălaşu Mariana, Gălbinaşu Elena, Duţă Elena, Stoica Mihaela, 

Zega Florica, Suditu Victoria, Rizoiu Maria, Horneţ Mihaela. 

 

În loc de argument….  

                                                             El de-a pururi străluceşte, 

   Marele Luceafăr  rtis, 

   Inima ce dăruieşte 

   Neamului un veşnic  rti. 

   El e vers urcat pe culme,  

   Stihuit din foc nestins, 

   Călător etern prin lume,  

   Univers de  rtisti. 

                       (Petre G. Nicolae) 

Scopul proiectului: 

 Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu ; dezvoltarea dragostei pentru 

literatura română clasică şi contemporană. 
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Obiectivele proiectului: 

 să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele poet; 

 să caute în orice bibliotecă o carte de Eminescu, pentru a  rtisti o expoziţie de carte;  

 să  rtistic şi să recite poezii eminesciene; 

 să realizeze compoziţii  rtisti inspirate din poeziile eminesciene; 

 să  rtistic l afectiv la activităţile desfăşurate în echipă. 

Grupul ţintă:  

 elevii claselor CP; Işi a II a 

Locul desfăşurării: Sala de clasă  

Perioada de desfăşurare: 13.01.2014 – 17.01.2014 

INIŢIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 

 Lansarea propunerii de proiect  

 Vizitarea bibliotecii şcolii pentru a împrumuta volume cu poezii ale poetului 

 Întocmirea unor fişe biografice 

IMPLEMENTARE 

 Prezentarea ppt a materialului conţinând date biografice 

 Citirea unor poezii de către copii din volumele alese 

 Învăţarea unor cântece pe versuri eminesciene 

 Realizarea unei mici expoziţii din lucrările copiilor 

 Concursul proiectelor de grup „Pe urmele lui Eminescu” 

 Promovarea medalionului literar „Pe urmele lui Eminescu” 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT 

 Limba şi  rtistic l română 

 Ed. Muzicală 

 Ed.  rtisti 

ACTIVITĂŢILE ŞI PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

NR.  

CRT. 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE LOCUL 

DESFĂŞU

RĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1.  Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei 

româneşti 

- prezentare ppt despre viaţa şi opera 

Sala de 

clasă 

13.01.2014 Prof, Dăscălaşu 

Mariana 
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marelui poet 

 

- selectarea informaţiei cu privire la 

biografie şi activitatea lui literară 

2.  Mihai Eminescu – mai aproape de noi 

- audierea unor poezii şi cântece 

eminesciene 

- realizarea unor compoziţii  rtisti care 

să oglindească opera lui Mihai 

Eminescu 

Sala de 

clasă  

14.01.2014 Comisia metodică 

3. Concursul proiectelor de grup „Pe 

urmele lui Eminescu” 

Realizarea expoziţiei-premierea elevilor 

Cl- I-IV 17. 01.2014 Înv. Suţă Maria 

 

4  Medalion literar – Mihai Eminescu 

- concurs pe echipe 

- recitare de poezii 

- interpretare de cântece pe versuri 

eminesciene 

Sala de 

clasă 

16 01.2014 Înv. Elena Duţă 

Prof. Suţă Maria 

 

MATERIALE / RESURSE 

 RESURSE UMANE: elevii claselor CP, I şi a II a 

                                             învăţătoarele comisiei met. CP, I şi a II a 

 RESURSE MATERIALE: volume cu poezii, bloc de desen, acuarele, creioane 

colorate, carioca, costumaţie pt. dramatizare, videoproiector, calculator, aparat foto, 

coli cartonate colorate,  rtisti 

EVALUAREA 

Evaluarea se va  rtisti atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal 

de impresii, dar şi prin metode  rtistic de evaluare: portofoliul şi concursul.  

           Se vor acorda  rtisti de participare tuturor elevilor. 

POPULARIZAREA 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor 
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MIHAI EMINESCU 

                             MAI APROAPE DE NOI      

« Păşiţi încet, cu grijă, fraţii mei ! 

Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei. 

    Cel mai chemat s-o aline dintre toţi, şi cel mai teafăr 

                     Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr. »(Tudor Arghezi)                                                                                                                                            

ARGUMENT :         

   “ EXISTĂ OARE ÎN ÎNTREAGA LITERATURĂ ROMÂNĂ O POEZIE, CARE SĂ 

ÎNTREACĂ  DOINA LUI EMINESCU ŞI SĂ FIE ATÂT DE IMPRIMATĂ ÎN SUFLETUL 

FIECĂRUI ROMÂN?” (Dr. Elie Miron Cristea) 

   SCOPUL ACTIVITĂŢII  : 

 Dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor 

eminesciene, dar şi prin compoziţii proprii;  

 Stimularea creativităţii prin transpunerea în desen a operei eminesciene; 

 Devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;   

    GRUP ŢINTĂ : 

 Elevii clasei a II a B 

    LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

 Sala de clasă 

 Bibliotecă 

    PERIOADA DESFASURĂRII: 14.01.2014 

    OBIECTIVELE  ACTIVITĂŢII : 

 Să cunoască principalele date biografice ale poetului; 

 Să cunoască activitatea literară a poetului naţional; 

 Să memoreze şi să recite expresiv poezii eminesciene; 

 Să realizeze desene prin care să oglindească poezia poetului; 

 Să asculte cântece pe versurile poeziilor marelui poet- audiţie muzicală; 

 Să-şi arate preţuirea şi cinstirea faţă de poet prin recitarea de poezii eminesciene. 

     

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN ACTIVITATE : 

 Limbă si comunicare 
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 Educaţie muzicală 

 Educaţie plastică. 

REZUMATUL ACTIVITĂŢII : 

         Activitatea se deschide cu recitarea unor versuri din opera poetului de către 

elevii clasei a II–a B, au citit fişele cu date biografice din viaţa poetului, apoi au 

ascultat cântece pe versurile marelui poet. 

          În cadrul activităţii s-a desfăşurat un concurs în care au avut de completat o 

fişă, primii cinci elevi au primit  rtisti. De asemenea au primit  rtisti elvii care au 

recitat frumos, au citit fişele cu datele biografice.  

     Elevii au realizat compoziţii  rtisti inspirându-se din opera autorului, o altă 

grupă  a colorat imaginii  rtistic l din opera autorului încercând să redea importanţa 

acestui eveniment .  

            Elevii au primit câte un ecuson cu imaginea poetului. 

       METODE DE EVALUARE: 

 Evaluarea se va realiza  pe parcursul derulării activităţii, prin observaţie şi 

comunicarea  de impresii, prin acordarea de diplome . 

 

Bibliografie:  

1. Muşata Bocoş, Vasile Chiş, luliu Ferenczi, Miron Ionescu, Voicu Lăscuş, Vasile 

Preda, Ioan                Radu; coord. Miron Ionescu, Ioan Radu, 

Didactica modernă , Cluj-Napoca, Editura Dacia , 2001 

2. Rodica Constantin, Luminiţa Dumitrescu, Roxana Maria Gavrilă, Ligia Sarivan, 

Daniela Stoicescu, Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev, 

București, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă,2009. 

3. Prof.univ.dr.Ion Negreț-Dobridor, Abilitare pe curriculum, București, Editura VOX 

2000, 2011 

4. Palicică Maria,Gavrilă Codruța,Ion Laurenția, Pedagogie, Timișoara, Editura 

Mirton , 2007 
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LECŢIA – EXCURSIE 

ŞI IMPORTANŢA EI DIDACTICA ÎN STUDIUL GEOGRAFIEI 

 

Prof. înv. primar NICOLETA LEGIAN  

Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu, Medgidia 

 

Geografia este una dintre cele mai vechi ştiinţe, apărută din necesitatea omului de-a 

explica lumea şi modul său de viaţă. În timp, simultan cu evoluţia civilizaţiei umane şi de 

multe ori fie cauză, fie efect al salturilor calitative ale acesteia, geografia s-a îmbogăţit 

continuu şi, mai ales, în ultimul secol a devenit dintr-o ştiinţă mai mult descriptivă, o ştiinţă 

mai mult aplicativă, o adevărată tehnologie de ameliorare a relaţiei om – natură bazată pe un 

suport teoretic vast şi bogat. 

Elevul de clasa a IV-a se află la primul lui contact cu geografia. Deoarece structura 

personalităţii sale la această vârstă este cantonată încă de „etapa operaţiilor concrete” (J. 

Piaget) trebuie ca învăţătorul să apeleze la strategii adecvate pentru accesibilizarea 

conţinutului noii discipline. Acestui scop îi sunt subordonate metodele şi procedeele 

activităţii instructiv - educative specifice geografiei: expunerea sistematică, observaţia 

geografică, lucru cu harta, lectura geografică, modelul şi modelarea, excursia geografică, etc.   

 O importanţă deosebită o are excursia prin contribuţia ei la întregirea valorii educative 

a geografiei, la dezvoltarea simţului de observaţie al elevului, a interesului pentru studiul 

acesteia şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare  

 Excursia geografică oferă o imagine de ansamblu asupra componentelor mediului 

înconjurător, contribuie la lărgirea orizontului geografic al elevilor şi realizează, în modul cel 

mai fericit, legătura dintre teorie şi practică. Nu numai că ajută la consolidarea cunoştinţelor 

geografice, botanice sau zoologice predate la clasă, dar anticipează intuirea, cunoaşterea 

generală a elementelor mediului, a legăturilor cauzale, uşurând succesul învăţării. 

 Prin lecţiile – excursie se asigură stimularea curiozităţii de a descoperi noi fenomene 

şi elemente pe mai multe itinerarii dar şi dorinţa de a călători în scopul cunoaşterii 

frumuseţilor patriei. 

 Pe plan afectiv, prin excursie se realizează sentimente de preţuire şi ataşament faţă de 

realizările poporului român, a istoriei sale, contribuind la educarea patriotică şi, nu în ultimul 

rând, la crearea unui suport informativ – educativ pe plan ecologic, pentru protecţia mediului 
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înconjurător. De asemenea se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de voinţă, disciplină, 

iniţiativă, precum şi deprinderi  practice obişnuindu-i să-şi asume responsabilităţi.  

 Cele mai multe itinerarii pentru excursii pot fi stabilite în orizontul local care 

reprezintă „laboratorul geografic” cel mai fidel unde elevii intră în contact cu lumea reală a 

obiectelor şi fenomenelor, le intuiesc „la faţa locului” însuşindu-şi fondul corect de 

reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. 

 Desfăşurarea activităţilor cu elevii în orizontul local accesibilizează trecerea de la 

gândirea concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru 

exemplificare şi experimentare, pentru înţelegerea cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în 

timp. Se realizează stări afective, trăiri emoţionale şi sentiment de ataşament faţă de locurile 

natale. Marele geograf George Vâlsan afirma despre orizontul local: orizontul local este cea 

dintâi patrie a copilului… 

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.  

Prin intermediul excursiilor, elevii se deprind să folosească surse informaţionale  

diverse, să întocmească hărţi, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Acţionând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme după posibilităţile sale. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei 

slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curenţii de influenţe reciproce, dezvoltă 

spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie unor reguli, asumându-şi 

responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Cadrul didactic 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 al învăţământului – pregătirea copilului 

pentru viaţă. 

Vă prezint proiectul didactic al unei excursii şcolare, desfăşurată în Medgidia şi 

localităţile arondate acesteia (Valea Dacilor şi Remus Opreanu). Durata excursiei a fost de 

două zile. În pregătirea pentru excursie au făcute recomandări referitoare la echipament, 

ţinută, comportament şi au fost informaţi elevii cu privire la scopul excursiei, itinerar şi 

obiectivele ce vor fi vizitate. 
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 Axată pe relaţia între om şi spaţiul geografic, istoric şi cultural, excursia a avut 

următorul plan de desfăşurare: 

Tema: Caracterizarea fizico-geografică, economică, ecologică a oraşului Medgidia, 

elemente de istorie şi spiritualitate locală 

Data: 18.V. şi  25.V.2012 

Participanţi:  elevii clasei a IV-a A şi a IV-a B; efectiv: 57 elevi 

Însoţitori: învăţători, părinţi 

Itinerar: Medgidia – Valea Dacilor – Remus Opreanu – Medgidia 

Scopul excursiei:   

a) Informativ: dobândirea unor cunoştinţe despre cadrul natural al zonei Medgidia, 

despre  evenimente din istoria localităţii; 

b) Formativ: formarea unui sistem de reprezentări despre relief, vegetaţie, faună, 

organizare  administrativă, activitate ecologică şi culturală a zonei Medgidia. 

- stimularea proceselor intelectuale prin corelarea interdisciplinară a informaţiilor 

(geografie, literatură, istorie, religie, muzică) şi observarea directă a elementelor şi 

fenomenelor geografice; 

c) Educativ: cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumuseţile pământului natal, 

pentru istoria oraşului Medgidia; 

- formarea unui comportament corect faţă de mediul înconjurător (păstrarea şi 

menţinerea prin protejarea elementelor naturii); formarea unor deprinderi de 

comportare corectă, civilizată, de integrare în structura unui grup turistic, de 

cooperare şi respect; 

Obiective educaţionale:  

 să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei (forme de relief, ape, 

vegetaţie şi faună, tipuri de soluri); 

 să observe obiective istorice, economice, culturale; 

 să descrie aceste obiective; 

 să argumenteze importanţa lor; 

 să coreleze elementele observate cu fragmente din lecturi geografice, istorice şi 

literare ; 

 să stabilească poziţia principalelor elemente fizico-geografice şi culturale în raport cu  

punctele cardinale şi intercardinale; 

 să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor pământurilor natale; 
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 să aprecieze şi să ocrotească frumuseţea locurilor vizitate; 

Metode şi procedee: explicaţia, învăţarea prin descoperire, conversaţia, 

problematizarea, jocul didactic, brainstorming, eseul de 5 minute. 

Material didactic: ghiduri ale obiectivelor studiate, materiale adunate pe traseu, 

aparate de fotografiat, mingi, busole, hărţi, diplome. 

Desfăşurarea excursiei: 

Excursia s-a desfăşurat în două zile (două sâmbete consecutive: 18.V şi 25.V.2012): 

prima zi a avut ca obiectiv studierea elementelor de geografie fizică şi de istorie specifice 

orizontului local, iar a doua zi a urmărit identificarea elementelor de geografie economică, de 

organizare administrativă şi vizitarea principalelor instituţii culturale din oraş. 

În prima zi a excursiei elevii au observat, sub îndrumarea noastră, elemente 

geografice precum: relieful oraşului, solul, fauna şi flora, Canalul Dunăre - Marea Neagră, a 

fost vizitată staţia meteorologică existentă în partea de vest a oraşului, podgoria Medgidia, 

precum şi satele arondate Medgidiei, Valea Dacilor şi Remus Opreanu. Au fost vizitate 

Geamia „Abdul Medgid” şi Monumentul eroilor sârbo-croaţi, prilej cu care elevii au fost 

familiarizaţi cu elemente de istorie locală: au aflat provenienţa numelui oraşului, au dedus 

cauza, dar şi importanţa prezenţei populaţiei turco-tătare în Medgidia şi au admirat 

arhitectura geamiei şi a monumentului. De asemenea, au aflat informaţii despre eroismul 

celor 224 de soldaţi sârbo-croaţi ce au luptat în Dobrogea în timpul primului război mondial 

în cinstea cărora guvernul iugoslav a ridicat un impresionant mausoleu  în localitatea noastră. 

Pe baza observaţiilor, elevii au conversat atât între ei cât şi cu noi. Prezenţa lor în mijlocul 

naturii ca şi materialul concret observat, le-a trezit interesul pentru cunoaşterea a cât mai 

multe aspecte referitoare la localitatea natală. Elevii au notat cele mai importante informaţii 

prezentate. Fiind grupaţi în prealabil pe echipe, unii dintre ei au efectuat fotografii (grupa 

fotografilor), alţii au colectat probe de sol, au contribuit la orientarea pe teren atât cu ajutorul 

hărţii cât şi a altor mijloace de orientare (busola, poziţia soarelui, etc), au semnalat prezenţa 

Canalului Dunăre - Marea Neagră, ca fiind principala apă ce străbate oraşul (grupa 

geografilor), alţii au contribuit la identificarea plantelor şi a animalelor specifice zonei, au 

colectat plante în vederea realizării unui ierbar, au semnalat zonele atmosferice încărcate cu 

fum şi noxe de fabrici sau a zonelor poluate cu diferite reziduri (grupa naturaliştilor), iar unii 

au completat şi notat informaţiile referitoare la istoria localităţii şi a satelor arondate acesteia 

(grupa istoricilor). 
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În a doua zi e excursiei, spre surpriza noastră, elevii au venit pregătiţi în prealabil cu 

diverse informaţii despre punctele  ce erau cuprinse în itinerariul zilei. Încă de la început au 

dovedit mult mai mult entuziasm şi s-au implicat permanent cu întrebări sau chiar completări 

de-a lungul întregului traseu. Dacă în prima zi a excursiei s-a insistat mai mult pe geografia 

fizică a localităţii natale, în această zi s-a pus mai mult accent pe alte elemente geografice. 

Astfel, au fost efectuate vizite scurte la principalele  centre economice ale oraşului (I.M.U.M. 

şi Lafarge), au fost punctate pe traseu cele mai importante centre comerciale, au fost 

identificate căile de transport specifice oraşului (atât transport terestru: pe şosele şi calea 

ferată cât şi transportul naval desfăşurat pe Canalul Dunăre - Marea Neagră). Tot în această zi 

au fost efectuate şi vizite: la Primărie (unde domnul primar a oferit elevilor date concrete 

despre populaţia şi structura populaţiei, dar şi despre actualele şi viitoarele proiecte ale 

oraşului) şi la Muzeul „Lucian Grigorescu”. Vizitele au respectat următoarele etape: 

pregătirea vizitei, desfăşurarea ei şi valorificarea educativă a observaţiilor făcute de elevi. În 

pregătirea elevilor pentru această activitate i-am informat că la activităţile care vor avea loc 

vor trebui să noteze pe caiete cele auzite şi observate şi să pună întrebări în legătură cu cele 

văzute. Lecţia la muzeu a fost concepută ţinând cont de nivelul de pregătire al elevilor cât şi 

de cerinţele curriculum-ului.  

Ambele excursii s-au desfăşurat în două etape: prima etapă având ca obiectiv 

principal consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor de geografie prin perceperea directă a 

elementelor geografice specifice orizontului local, iar a doua etapă a avut un caracter 

recreativ, ea desfăşurându-se în cadrul pădurii din partea nordică a oraşului, respectiv pe 

faleza nordică a Canalului Dunăre - Marea Neagră. 

Evaluarea excursiei: 

 La orele de limba română, elevii au realizat compuneri despre momentele deosebite 

ale excursiei.  

 La orele de educaţie plastică s-au realizat desene cu aspecte din itinerariul parcurs. 

 În cadrul orelor de abilităţi practice au fost realizate diferite lucrări folosindu-se 

materiale adunate în timpul excursiei (felicitări din plante presate, obiecte decorative etc.). 

 S-au completat albumele de geografie şi istorie cu ilustraţii şi pliante. 

 La ora de geografie s-a completat pe hartă itinerariul  prin simboluri (steguleţe), dar şi 

cu fotografii.  

 S-au realizat ierbare, colecţii de roci şi seminţe. 
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 S-au realizat  afişaje atât în clasă cât şi  pe coridorul din faţa clasei cu fotografii şi 

impresii din timpul excursiei. 

 Cele mai reuşite lucrări de pictură şi creaţii literare, au fost afişate, cu ocazia Zilelor 

Medgidiei, pe coridoarele primăriei,  într-o expoziţie intitulată „Medgidia - trecut, prezent, 

viitor”. 

 În luna iunie 2012 a fost iniţiat la nivelul celor două clase un concurs de cultură 

generală intitulat „Europa mea, Europa noastră”. În cadrul acestuia, o probă distinctă s-a 

referit la orizontul local. 

Concluzii: 

Aceste activităţi complementare utilizate în sprijinul studierii geografiei au contribuit 

la însuşirea mai temeinică a cunoştinţelor, prin contactul organizat şi nemijlocit ce s-a stabilit 

între elevi şi mediul înconjurător. 

Perceperea nemijlocită a realităţii prin excursii şi vizite imprimă cunoştinţele despre 

elementele şi fenomenele geografice în mintea elevilor pe o mai lungă durată şi îi antrenează 

la trăiri puternice în legătura cu însemnătatea acestora.  

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. 

De asemenea 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.  

Valoarea educativă a acestor activităţi complementare este pusă în evidenţă nu numai 

de însuşirea temeinică şi de lungă durată a cunoştinţelor, ci şi de formarea la elevi a unei 

conduite morale adecvate, concretizate în respectul şi afecţiunea faţă de frumuseţile locurilor 

natale. 
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LOCUL SI ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 

 

Profesor învaţământ primar ŞEILA ABIBULA  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian, jud. Constanţa 

  

„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”) 

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai 

ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe 

informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde 

spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai 

poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină 

o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot 

mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

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 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 

finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
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reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 

maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 

ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg 

al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 

învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 

dezvoltării elevilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia 

de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă 

prin situaţiile vieţii de zi cu zi; 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul 

unor organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, 

artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de 

participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 

copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 

natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat 

înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii 

pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia 

reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă 

excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act 

de ridicare a nivelului cultural. Iată câteva din excursiile şi vizitele organizate: excursie la 

Constanţa unde am vizitat  Muzeul de Istorie şi Arheologie, Mzeul de Artă, Muzeul de Artă 

Populară, Muzeul de Marină, Microrezervaţia etc. 

Activitatea în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbările copiilor au un 

caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Serbările reprezintă un 

necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Amintesc unele din serbările 
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organizate cu diferite prilejuri cum sunt: “Vine, vine Moş Crăciun”, ,,Eminescu,  Luceafărul 

poeziei româneşti”, ,,Hai să dăm mână cu mână”, ,,E ziua ta, măicuţă”, “1 Iunie”, serbarea de 

sfârşit de an etc. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică, la un vesel 

carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din 

dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le 

viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 

organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 

istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele 

în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 

momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 

de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele 

concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 

elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care 

copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe 

copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea 

constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, 

permanent, la afectivitatea copilului. La Teatrul de copii am asistat la spectacolul cu caracter 

distractiv dedicat lui Caragiale, unde copiii au fost fascinaţi de Dl. Goe, de Bubico şi D-ale 

carnavalului, piesele stârnind râsul copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când 

părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, 

se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 

trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai 

sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 

natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele 

conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre 

relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea 

vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, 

cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, 

biserica, organizaţii nonguvernamentale etc.  
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Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite 

(pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi 

fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 

putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 

multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 

biciclete, de aruncat la ţintă etc. 

Activităţile din cercurile de creaţie favorizează completarea instruirii şcolare şi a 

educaţiei, având, în acelaşi timp, efecte pozitive în privinţa sprijinirii procesului de orientare 

profesională, un câmp de exersare a relaţiilor interpersonale şi sociale. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 

care susţin derularea unor proiecte, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Aplicată la clasă, metoda proiectului este acceptată cu plăcere de elevi, deoarece permite 

munca în echipă, unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea unui 

scop comun. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către 

copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizare de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

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  
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o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor 

extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în 

cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult 

modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un 

feed-back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 
 

prof. înv. Primar DOINA MORMENCHE  

Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” Galaţi 

 

 Motto: “Dibăcia învăţătorului nu este 

decât  aceea de a trezi curiozitatea minţilor 

tinere, ca să le potolească apoi această 

curiozitate, pe care numai fiinţele fericite o au 

vie şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte cu de-a 

sila în minte o astupă şi o înăbuşă. Ca să mistui 

ştiinţa trebuie    s-o înghiţi cu poftă”.   

                                                                 
(Anatole France) 

 

Creativitatea este o structură caracteristică psihicului, ce face posibilă realizarea unor 

producţii şi opere noi. Ea se relevă şi se defineşte ca o însuşire deosebit de complexă a 

întregii personalităţi, care implică componente intelectuale, afective, voluntare şi caracteriale. 

După Bontaş 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 valoarea 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 sau dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, 

modele noi, originale. Imaginaţia este funcţia psihică esenţială procesului de creaţie. Fără 

muncă, însă , fără experienţă, nu se realizează nimic original, iar inteligenţa contribuie la 

aprecierea critică a produselor create. Edison spunea că în creaţie este nevoie de 99% 

transpiraţie şi 1% inspiraţie.  

Prin educarea intelectului şi a unor procese intelectuale (imaginaţia, gândirea, 

memoria) se realizează educarea creativităţii. Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca aproape 

fiecare individ să realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi recomandări, 

asocieri a datelor elementelor existente, care se obiectivează în anumite soluţii (metode) utile 

şi mai eficiente. Creativitatea propriu-zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale 

deosebite, care să se obiectiveze în produse noi, originale, nemaiîntâlnite până în acel 

moment şi care determină schimbări calitative (de valoare şi eficienţă) într-un domeniu 

anumit.  
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Fiecare individ posedă o doză de creativitate. Marii pedagogi: Jean Piaget, Comarova, 

Nicola susţin că, de la naştere, copilul posedă doar o anumită potenţialitate creativă, care sub 

influenţa procesului educativ şi a mediului se dezvoltă noi nivele ale creativităţii exprimate 

prin originalitate şi inventivitate.  

Este cunoscut faptul că personalitatea umană se îmbogăţeşte şi se formează treptat din 

aspecte cât mai cuprinzătoare ale lumii înconjurătoare.  

 De aceea activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la spaţiul şi timpul şcolar, 

acesta trebuie să ia contact cu mediul natural şi social, ceea ce presupune o gamă largă de 

relaţii comportamentale. Ţelul cadrelor didactice este de a organiza  util, plăcut şi relaxant  şi 

timpul liber al copiilor şi elevilor, de a produce trăiri afective intense, capabile se revitalizeze 

dorinţa şi curiozitatea de a explora, de a descoperi veleităţile fiecărei personalităţi, conform 

inteligenţelor multiple predominante, de a face astăzi mai mult ca oricând din copiii de astăzi, 

creatorii de mâine, nu numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide din 

societatea noastră, dar şi pentru a le oferi mijloace de a se ocupa de calitatea vieţii lor şi a 

atinge standardele performante din orice domeniu. Formarea prin creativitate nu urmăreşte o 

însuşire mecanică a metodelor şi tehnicilor creative, ci interiorizarea lor, modelarea 

personalităţii, transformarea aptitudinilor creative într-un comportament adecvat, astfel orice 

situaţie-problemă ivită să-i găsească soluţii de rezolvare. După cum spunea Morice Debesse: 

„uşurinţa de adaptare, tenacitatea, spiritul de observaţie şi iniţiativă contează în profesie cel 

puţin tot atât cât şi calităţile inteligenţei”.  

Preocuparea cadrelor didactice angajate în activitatea extraşcolară este orientată spre 

valorificarea din plin a posibilităţilor creatoare şi întreaga pricepere şi imaginaţie a copiilor în 

realizarea unor activităţi practico-aplicative. Cea mai frecventă formă de imaginaţie solicitată 

aproape în fiecare zi şi la care face apel în mod curent profesorul este imaginaţia 

reproductivă, care constă în capacitatea elevilor de a reprezenta diferite obiecte, fenomene, 

întâmplări, acţiuni pe baza unor relatări verbale ale profesorului, fără material concret-

intuitiv. Dar cea mai importantă formă a imaginaţiei este desigur cea creatoare, care se 

manifestă fie involuntar, fie voluntar şi este legată într-o oarecare măsură de capacităţile 

intelectuale şi implicit de inteligenţă.  

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie 

o problemă centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele 

didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se 

referă la: nivelul de inteligenţă generală; gândirea divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea 
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faţă de probleme; spiritul de observare; imaginaţia creatoare; originalitatea; capacitatea 

combinatorie; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei etc.  

S-a confirmat experimental însă faptul că randamentul şcolar nu reflectă fidel nivelul 

de creativitate al unui elev. De aceea este greşit a încuraja extracurricular creativitatea doar la 

acei elevi, care au rezultate şcolare deosebite. Einstein fusese un elev slab, dar a dat fizicii, 

mai târziu, extraordinar de importanta teorie a relativităţii!  

Modalităţi de dezvoltare a potenţialului creativ la copii şi elevi  

Drept căi de depistare a potenţialului creativ al elevului menţionăm:  

- analiza realizărilor obţinute de aceştia la olimpiade, concursuri, competiţii, probe 

şcolare cu caracter creativ ;  

- testele de investigare a originalităţii, flexibilităţii şi fluidităţii gândirii;  

- aprecierile proprii sau ale cadrului didactic pe baza unor chestionare.  

Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, 

ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ cât şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare.  

Dar pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest potenţial creativ al elevilor 

trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje, cum ar fi: blocajele culturale: 

conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic), neîncrederea în fantezie şi 

preţuirea exagerată a gândirii logice.  

Blocajele metodologice: rigiditatea tiparelor (algoritmilor) – care închistează gândirea 

funcţională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deşi ele ar putea 

oferi lejer şi alte utilizări) şi critica prematură.  

Blocaje emotive: teama de a nu greşi; graba de a accepta prima idee; descurajarea 

rapidă; tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii.  

Un profesor care va reuşi să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se 

deschidă odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea 

mai mare satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi va vedea „copiii” mari creatori ai 

societăţii omeneşti.  

La îndemâna cadrelor didactice, pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii elevilor 

stau diverse metode şi tehnici de învăţare activă. Dintre acestea merită să fie amintite câteva:  

Brainstorming-ul – este cea mai utilizată metodă de stimulare a creativităţii prin 

intermediul microgrupului.  
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Termenul englezesc se traduce (brain = creier, storm = furtună) prin expresia ”furtună 

în creier” sau „asaltul de idei”.  

Ea poate fi definită ca o modalitate de stimulare a activităţii creierului astfel încât, 

într-un timp scurt să se obţină de la un grup mic de indivizi, un număr mare de idei noi, 

valoroase, de a formula şi a rezolva diferite probleme în mod creativ.  

Învăţarea prin descoperire are drept caracteristică definitorie faptul că materialul de 

învăţat nu este prezentat în forma lui finală, ci reclamă din partea elevilor o anumită activitate 

mentală (rearanjare, reorganizare sau transformarea materialului dat), constituind un act de 

creaţie a profesorului cât şi un mijloc de educare a gândirii creatoare a elevului.  

Motivaţia învăţării - Bruner insistă asupra cultivării la elevi a unei motivaţii intrinseci, 

ajutându-i să înţeleagă mai rapid cele predate, descoperind plăcerea unei acţiuni eficiente care 

produce bunuri.  

De la învăţarea în grup la învăţarea individuală copilul se dezvoltă din punct de 

vedere intelectual şi creativ prin interacţiune cu grupul şi profesorul pe bază de competiţie şi 

cooperare.  

Gândirea critică – urmăreşte implicarea activă a gândirii elevilor, găsind diversitate, 

pluritate şi recunoaştere a unor soluţii.  

Metoda Phlillips 6/6 are ca scop stimularea creativităţii indivizilor care participă la o 

dezbatere într-un grup mai mare de 30 – 40 persoane.  

Dezbaterea panel – presupune implicarea unui grup restrâns de participanţi (5-7) 

specialişti în problematica abordată.  

Debate (dezbaterea pro şi contra) este o altă metodă creativă, care se aplică în cadrul 

unui grup împărţit în două subgrupe, care sunt puse în două ipostaze. Metoda îşi dezvăluie 

valenţele formative legate de stimularea potenţialului creativ al elevilor, aceştia fiind solicitaţi 

să vadă ambele „feţe ale medaliei”, să identifice argumentele pro şi contra, avantajele şi 

dezavantajele.  

Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare realizate de 

elevii mei au atins obiective prioritare ale procesului instructive-educativ: 

-dobândirea de noi cunoştinţe din diverse domenii; 

-educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură şi faţă de şcoală; 

-cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine; 

-educarea în spiritul dragostei faţă de natură, faţă de patrie; 

-dezvolatrea capacităţilor creatoare ale elevilor; 
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-formarea unor deprinderi utile de zi cu zi. 

Toate activităţile extracurriculare contribuie din plin la dezvoltarea imaginaţiei şi 

creativităţii. Astfel în cadrul cercului de ştiinţe – copiii îşi dezvoltă capacităţile de explorare 

a realităţii, experimentând montaje, circuite electronice. Capacităţile lor creatoare sunt 

antrenate în îmbunătăţirea şi modificarea acestor montaje, conform imaginaţiei şi 

cunoştinţelor ştiinţifice dobândite, creând noi posibilităţi de utilizare a acestora.  

Cercul de confecţii – Micul artist-oferă posibilitatea de a-şi crea modelul dorit şi de 

a-şi confecţiona produsul de îmbrăcăminte , felicitări, tablouri, prin forţele proprii, asistat de 

profesor, care intervine cu anumite detalii legate de procesul tehnologic de execuţie. Elevii 

sunt puşi în situaţia de a proba şi remedia anumite deficienţe sau de a inventa anumite modele 

sau accesorii. Este domeniul în care imaginaţia creatoare şi inventivitatea elevilor poate fi cea 

mai productivă, flexibilă şi diversificată, deoarece este tărâmul cel mai des accesat.  

Prin activităţile de ecologizare a mediului apropiat elevii au dobândit reguli , gesturi 

şi comportamente concrete şi positive faţă de crearea unui mediu sănătos de viaţă    şi i-a 

stimulat în găsirea de noi modalităţi prin care să protejeze mediul înconjurator. 

Serbările prezentate le-au cultivat sensibilitatea faţă de frumos, le-au educat starea de 

emotivitate. Descoperirea talentelor, a propriilor aptitudini le-a oferit posibilitatea 

descoperirii de sine, a valorii personale în competiţiile cu valoarea celorlalţi. 

Cercul de informatică oferă posibilitatea de a se familiariza cu calculatorul de la cele 

mai mici vârste şi de a-l folosi ca pe o unealtă foarte eficientă în dobândirea de cunoştinţe dar 

şi în fixarea lor. Imaginaţia le este dezvoltată cu ajutorul activităţilor predate prin programul 

A.E.L.  şi prin intermediul soft-urilor educaţionale. 

Învăţarea la calculator devine centrată pe elev, acesta fiind implicat într-un proces 

interactiv cu calculatorul, dar în acelaşi timp având un aspect intrapersonal.  

Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii este un proces continuu, ce trebuie realizat pe 

tot parcursul şcolii, având în vedere toţi factorii cognitivi, caracteriali şi sociali. Pentru a 

asigura progresul uman şi bunăstarea materială şi spirituală a oamenilor, este nevoie de multă 

creativitate, de depistarea, stimularea şi de finalizarea ei în inventivitate ideatică şi practică, 

în toate domeniile. Trebuie cunoscut, stimulat şi valorificat acest potenţial.  

Aş îndrăzni să prezic faptul că dacă va avea loc o revoluţie viitoare a învăţământului 

mondial, aceasta va fi în direcţia promovării unei educaţii prin şi pentru creativitate în scopul 

trecerii de la „homo sapiens” la omul creator.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN EDUCAREA ELEVILOR 

 

prof.înv.primar MARIA NEDEA  

Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Medgidia  

 

Activitățile extracurriculare au un rol deosebit în educarea elevilor deoarece urmăresc  

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil 

de viaţă civilizat. Încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează cunoştinţe pe care le 

pun în contact direct cu obiectele, lucrurile, fenomenele din natură.Important „ în viaţa” 

elevilor, pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă  diversitatea activităţilor 

extracurriculare. Acestea au un impact activ, atât asupra performanţelor şcolare, integrării 

sociale, cât şi asupra dezvoltării personalităţii elevilor.Ele se deosebesc de activităţile din 

cadrul orelor de curs. Conţinutul acestora nu e stabilit de o programă şcolară, ci de cadru 

didactic, în funcţie de dorinţele, interesele, trebuinţele elevilor. 

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 invitățiterdisciplinară a conţinuturilor, folosind metodele activ-participative 

interactive. Aceste activități 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.Participarea se realizează prin propriul 

efort, favorizând dezvoltarea deprinderilor de investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei 

atitudini experimentale şi explorative.  

 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 

 Organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare implică artă şi măiestrie, 

ingeniozitate,  dar și abilitate pentru a le face  suficient de stimulative și diversificate,spre a 
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oferi fiecărui elev o motivație susținută. Prin activitățile extracurriculare pe care le-am 

organizat, elevii au fost puși să exploreze,să folosească legături interdisciplinare instrumente 

intelectuale și emoțional afective proprii unei educții integrate. Micii școlari au dobândit  

cunoștințe și,cel mai important ,și-au format abilități de integrare socială. 

Activitățile ce se desfășoară în afara clasei sunt o continuare a muncii din 

clasă.Principiul pe care trebuie să se bazeze organizarea acestor activități este,,participarea de 

bună voie și în mod activ” .Tipurile de activități au cuprins:vizionări de spectacole de 

teatru,urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate(actori fiind colegi de clasă ce activează 

la  Clubul elevilor),excursii,vizite,mese festive,tabere școlare. 

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 a elevilor. Aceste activităţi pot 

,,dinamiza” implicarea copiilor ,,dacă vor îndeplini roluri”(Ion –Ovidiu Pânişoară-p .371).  

Le-am realizat cu ocazia unor sărbători precum: „Naşterea Mântuitorului”, ,,Ziua Femeii”, ,,1 

Iunie-Ziua Copilului”.Cu această ocazie am prezentat piese de teatru, scenete, versuri şi 

cântece adecvate evenimentului. Serbările și momentele artistice au scos  în evidență valențe 

și trăsături caracteristice fiecărui elev,competențe de comunicare. Spectacolul ,,Carnavalul 

florilor ,fluturilor,melcilor și albinelor”,realizat în clasa a II-a a plăcut în mod deosebit 

copiilor,dar și părinților care le-au fost alături. 

Am  dat curs inițiativei  Primăriei Medgidia, cu care avem un parteneriat, la acţiunea 

de popularizare a proiectului ,,Colectarea selectivă a deşeurilor”. Scopul acţiunii a fost de a 

face cunoscut modul de colectare selectivă a deşeurilor în vederea protejării mediului 

înconjurător. Am sesizat interesul pentru acţiune, dar şi efectul asupra copiilor, care au 

devenit mult mai atenţi cu mediul, reuşind să respecte regulile impuse pentru protejarea 

naturii. În urma acţiunii au colectat o mai mare cantitate de maculatură,  de peturi pe care le-

am valorificat.        

Educarea pentru protejarea mediului înconjrător a însemnat și participarea la proiectul 

lansat de LAFARGE –Medgidia :,,Peripețiile lui Ovi”,2011,unde am obținut cu elevii 

Premiul I la compunere și Premiul III-Machetă pentru cartier de locuit acvatic,din materiale 

reciclabile. 

Am vizitat împreună cu elevii Moscheia Abdul Medcid din orașul nostru. 

Activitatea şi-a  propus  întărirea capacităţii şcolii de a dezvolta oferte educaţionale 

care să aducă în spatiul şcolii multietnice respect, toleranţă precum şi vizibilitatea culturilor 
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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 alte naţionalităţi precum 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. Am avut în vedere stimularea dezvoltării şi participării adecvate la viaţa şcolară a 

fiecărui elev indiferent de apartenenţa sa culturală, ameliorarea ofertei curriculare în sensul 

dezvoltării de spaţii în comunicare şi cunoaştere interculturală,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. 

        ,,Masă festivă cu dulciuri”.ocazionată de ziua de 1 Iunie. Elevii s-au împărțit pe 

grupe (după prietenii,zona  de locuit) și au preparat o prăjitură(cele mai multe au fost,, 

brioșe”). Expoziția  s-a făcut în clasă. Fiecare grupă a prezentat rețeta, ingredientele folosite. 

Degustarea a asigurat succesul. Unii elevi s-au orientat spre limonade, milksheycuri. S-a ivit 

oportunitatea de a participa la o activitate asemănătoare,dar cu vânzare , la nivel de oraș. Mai 

multe despre alimentație au aflat pregătindu-se pentru concursul Educatie pentru sănătate în 

învățământul primar. La concurs  am obținut cu elevii Premiul I și Premiul Special al juriului 

în 16 aprilie 2011.      

În excursia pe care am realizat-o la București am vizitat Muzeul 

Satului(selectiv),Sediul Guvernului și Muzeul Antipa.Înaine de inițierea unora dintre aceste 

activități le-am cerut elevilor să vină cu idei și să se implice direct în organizarea activităților 

care vizează dezvoltarea capacității lor de proiecție –planificare ,de decizie și de asumare a 

riscului,de colaborare și de evaluare și reevalude gare a rezultatelor.Deplasarea a implicat în 

mod obligatoriu un regulament pe care l-am stabilit  împreună și pe care l-au și 

semnat.Activitatea de grup bine organizată a asigurat participarea entuziastă la o acțiune  

interesantă.Planificarea timpului, a duratei exacte de vizitare a fiecărui obiectiv, programarea 

anticipată a  intrărilor,luarea prânzului în mod organizat cu meniu dinainte stabilit a evitat 

apariția oricărui incident neplăcut. 
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Astfel  de activități extrașcolare nu se pot desfășura fără sprijinul părinților.Unii dintre   

aceștia au fost prezenți alături de copiii lor în excursie . 

Varietatea alegerilor a crescut foarte mult în săptămâna ,,Să știi mai multe,să fii mai 

bun” 

La vârsta şcolară, aceste activităţi pot creşte ca şi complexitate, copiii pot participa la 

cele cu anumite teme, au posibilitatea de a alege, de a-şi exprima opinia, de a se implica, de 

a-şi folosi resursele şi creativitatea într-un scop precis.   

Părinţii au nevoie să ştie că impunerea obţinerii unor performanţe în aceste activităţi 

extraşcolare conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni şi poate avea drept rezultat 

refuzul copilului, retragerea, dispariţia oricărui interes şi, pe termen mai lung, apariţia unui 

complex de inferioritate.  

Pe de altă parte, aceste activităţi pot contribui la creşterea încrederii în sine, la 

creşterea spontaneităţii şi creativităţii, la dezvoltarea unor opinii şi a unor iniţiative. Copilul 

are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos 

sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 

simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare atractive care au o anumită 

strategie de desfăşurare şi scopuri precise: aduc noul, surpriza intelectuală şi afectivă, îmbină 

utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale elevilor în 

afara clasei, dezvoltă anumite laturi ale personalităţii elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ  A  PREŞCOLARILOR 
 

Educatoare JENICA MĂRGĂRIT 

Şcoala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”  Constanţa 

Profesor învăţământ preşcolar MIHAELA COVATA  

Şcoala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian”  Constanţa 

 

“Educaţia este un proces al vieţii şi nu o 

pregătire penru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală 

şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o 

duce ȋn familia sa, cu vecinii săi, pe locurile de 

joacă.” (John Denvey) 

 

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 psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune ȋmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare 

ca o necesitate. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 

ȋnvăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 

cadrul larg al timpului liber al copilului, ȋn care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 

procesul de ȋnvăţare şcolară. În acest cadru numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, 

asupra dezvoltării copiilor.  

Educaţia extracurriculară contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, prin 

activităţile extracurriculare şi urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precun şi stimularea 

comportamentului creativ ȋn diferite domenii. Încă de la vârste mici copiii pot acumula o 

serie de cunoştinţe punându-i ȋn contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură, 

evenimente culturale şi sociale. 

Dorinţa de joacă, de mişcare, de descoperire,  ne dă posibilitatea să corelăm 

activităţile din grădiniţă cu cele din  viaţă. În acest sens obiectivele instructiv-educative 

trebuie să fie ȋmbinate cu momente de relaxare, recreative iar rezultatele vor fi deosebite. În 

cadrul acestor activităţi copiii ȋnvaţă să folosească diferite surse informaţionale, să 

ȋntocmească colecţii ( ex. vederi despre oraşul natal), să sistematizeze informaţii primite, 
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ȋvaţă să ȋnveţe. Deoarece unele activităţi impun respectarea unor reguli, şi au anumite 

responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Prin acest tip de activităţi, cadrul didactic are posibilitatea să-şi cunoască mult mai 

bine copiii şi să-şi organizeze activităţi care să permită participarea inclusiv a copiilor cu 

dificultăţi. 

Educaţia curriculară realizată prin procesul  de ȋnvăţământ, nu epuizează sfera 

influenţelor formative exercitate asupra copilului. O contribuţie importantă ȋn dezvoltarea 

copilului o are şi utilizarea timpului liber al acestuia prin care numeroşi factori acţionează 

pozitiv asupra lui. 

Scopul activiăţilor extracurriculare constă ȋn dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea preşcolarilor ȋn activităţi cât mai variate şi bogate ȋn conţinut, cultivarea 

interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării ȋn mediul şcolar, oferind un 

suport pentru reuşita şcolară ȋn ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 

Exemple de activităţi extracurriculare : 

o Vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice – organizate  selectiv-constituie un 

mijloc de preţuire a valorilor istorice şi culturale ale poporului român. Copiii sunt fascinaţi de 

operele de artă expuse, de ambianţa locului şi emoţiile pe care le trăiesc ȋn aceste spaţii, 

determinându-i să revină cu plăcere şi alături de părinţi. Aici, au posibilitatea să se comporte 

adecvat spaţiului, observă capodopere de artă, autori renumiţi şi operele acestora, 

completându-și cunoştinţele dobândite ȋn cadrul activităţilor  zilnice. 

o Vizionarea unor spectacole muzicale sau de teatru stimulează şi orientează copiii 

spre unele domenii de activitate: muzică, poezie, arta teatrală. Ele constituie o formă de 

activitate extracurriculară prin care copilul  dominat de televizor, calculator,  descoperă un alt 

mediu, este mai relaxat şi cu dorinţa de a – şi  manifesta liber emoţii, sentimente, etc.. Ei au 

prilejul să vină ȋn contact cu actori, să cunoască activitatea acestora pe scenă, să aibe un 

comportament adecvat, civilizat. 

o Excursiile, vizitele, plimbările contribuie la dezvoltarea lor fizică, intelectuală, 

civică. Ei ȋnvaţă cum trebuie să se comporte ȋn natură, cum să protejeze mediul ȋnconjurător. 

Mişcarea ȋn aer liber, explorarea spaţiului verde ȋi ajută să redea cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii ȋn cadrul activităţilor artistico-plastice, de cunoaştere a 

mediului ȋnconjurător. Excursia reprezintă finalitatea unor activităţi de lungă durată ȋn care 

copiii sunt pregătiţi să ȋnţeleagă organizarea acesteia numai ca pe o ieşire din mediul şcolar, 
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ci şi ca o activitate de dobândire de cunoştinţe noi, de punere ȋn valoare a acestora, ȋntr-un 

cadru relaxant, stimulativ. 

o Serbările şi festivitătile – sunt  evenimente  marcante ȋn viaţa preşcolarilor. Ele 

pun ȋn valoare bagajul de cunoştinţe dobândit de copiii la final de semestru, proiect tematic, 

sau cu ocazia unor evenimente:“ ziua mamei”, “ziua grădiniţei”, “ziua copilului”, etc.. 

Organizate de educatoare, pe lângă mesajul tematic ce urmează a fi transmis cu 

emoţie de copii, aceste evenimente dezvoltă calităţi artistice din partea copiilor pun ȋn 

valoare: aptitudini, talente, creativitate şi stimulează copiii cu dificultăţi. 

o Concursurile sportive – stârnesc  interesul copiilor şi participă ȋn număr mare 

datorita dorinţei de mişcare, de afirmare, de evidenţierea unor echipamente  (biciclete, role, 

tricilete, costumaţii adecvate), etc.. Ele sunt organizate de educatoare ȋn cadrul grădiniţei, 

ȋntre grupe sau la nivel de municipiu ȋntre grădiniţe (ex.”Cupa 1 Iunie”). Antrenarea copiilor 

ȋntr-un număr mare de  astfel de activităţi contribuie la dezvoltarea lor fizică, morală. 

Concursurile sportive pun ȋn valoare aptitudini, abilităţi sportive ȋncă de la vârste fragede, 

dezvoltă curajul copiilor, spiritul competitiv şi de echipă. 

o Concursurile artistice – implică participarea unor grupuri de copii ce reprezintă, 

clasa sau grădiniţa pe care o frecventează la dansuri moderne sau populare, grupuri folclorice 

sau dansurile unor popoare. Ei ȋşi pun ȋn valoare abilităţi, talente cunoscând folclorul 

românesc sau al altor popoare. Totodată poartă costume naţionale sau internaţionale, prezintă 

paşi de dans autentici sau ale altor popoare, ȋmbogăţindu-şi cunoştinţele ȋn acest sens. 

o Plimbările ȋn parc – aduc un plus de cunoştinţe copiilor despre circulaţie, despre 

natură, profesii, comportament civilizat ȋn locuri publice. Ele sunt organizate de educatoare ȋn 

conformitate cu spaţiul geografic şi nevoile de cunoaştere şi mişcare ale copiilor. Fiind o 

grădiniţă poziţionată lângă parc  copiii au posibilitatea să meargă foarte des ȋn funcţie de timp 

şi de motivul deplasării. Ei au prilejul să-şi pună ȋn valoare cunoştinţele despre regulile de 

circulaţie, fenomene ale naturii, sau să se relaxeze prin joc. Culegerea materialeleor din 

natură ( castane) ȋn vederea utilizării lor ȋn cadrul activităţilor matematice şi practice, diferite 

plante pentru ierbarul clasei. Plimbările ȋn parc au ca scop diferite concursuri de desen pe 

asfalt sau ȋntreceri sportive. 

o Organizarea unor expoziţii cu lucrări ale copiilor cu ocazia unor evenimente: “Ziua 

copilului”, “În aşteptarea lui Moş Crăciun”, “Vine Iepuraşul”, “Marea”, etc..  Presupune 

pregătirea unor lucrări cu o anumită tematică ce solicită din partea copiilor a unor abilităţi 

plastice dobândite ȋn timpul activităţilor la clasă, realizarea  unor lucrări din memorie şi 
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imaginaţie. Responsabilitatea copiilor ȋn astfel de momente, finalizarea lucrărilor şi 

expunerea acestora ȋn grădiniţă sau diferite locaţii publice, constituie pentru copii educarea 

personalităţii acestora. Evidenţierea lor ca finalizare stimulează creativitatea copiilor şi 

ȋncrederea ȋn forţele lor. 

Concluzii : 

Activităţile extracurriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar , oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare al copiilor de la grădiniţă. Activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară  permite copiilor transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, 

competenţelor dobândite de copii ca urmare a parcurgerii programei preşcolare. Copiii sunt 

interesaţi şi participă cu plăcere la acţiuni care vizează cunoaşterea patrimoniului cultural 

românesc, concursuri sportive, vizionarea unor spectacole pentru copii , concursuri artistice 

etc.  

Excursiile, vizitele, plimbările ȋn parc imprimă copiilor un anumit comportament, o 

ţinută adecvată evenimentului, dezvoltă anumite sentimente. Activităţile extracurriculare 

trebuie să cuprindă masa de copii, dă posibilitatea acestora la relaxare, descoperire, trăiri, 

cunoaştere, satisfacţii. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

ȋnvăţare, la dezvoltarea aptitudinilor, talent, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

liber. Având un caracter atractiv, copiii participă cu interes şi plăcere la astfel de activităţi. 

Rolul important ȋn organizarea şi derularea unor astfel de activităţi ȋi revine cadrului didactic 

care prin aceste activităţi reuşeşte să-şi cunoască mai bine copiii, să le influenteze pozitiv 

dezvoltarea şi  mai ales pregătirea pentru viaţă. Realizarea obiectivelor propuse depind ȋn 

mare măsură de cadru didactic, de talentul său şi dragostea pentru copii şi profesie. 

Exemplu de planificare a ctivităţilor extracurriculare: 

Nr. 

crt. 

Tema activităţii  Forma de realizare  Perioada  

 1. Plimbare ȋn parc - Observare spontană a 

copacilor toamna; 

- Colectare de castanet.  

 

Septembrie 

 2. Teatru de păpuşi “Greierele şi furnica” Octombrie  

 3. Expoziţie cu 

lucrări;  

Carnaval. 

“Toamna darnică”- expoziţie cu 

lucrări. 

Noiembrie 

 4. Expoziţie de lucrări 

cu tema”Noi 

suntem români”; 

Serbare de Crăciun. 

- Activităţi manuale şi plastice ȋn 

parteneriat cu Grădiniţa nr.35 C-ta; 

- Exponate folclorice româneşti; 

- Colinde româneşti, dansuri 

Decembrie 
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populare. 

 5. Eminescu , poet 

universal 

- Moment poetic ȋn memoria poetului 

naţional M. Eminescu (recitari,  

audiţii) 

Ianuarie 

 6. Teatru pentru copii “Fata babei şi fata moşneagului “ Februarie 

 7. E ziua ta, mamico ! - Şezătoare ; 

- Expoziţie de mărţişoare . 

Martie 

 8. Vizită la muzeul de 

artă 

Vizionare opere de artă : picturi, 

sculpturi, etc. . 

Aprilie 

 9. Concurs artistic -“ Dansez pentru mare”- dans breton 

Căsuţa de turtă dulce – scenetă. 

Mai  

10. Excursie la iarbă 

verde 

- Ziua copilului – 1 iunie ( concurs de 

desene  pe asfalt) ; 

- Deplasare ȋn afara oraşului 

Iunie  
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Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta 

aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de 

la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează cunoştinţe pe care le pun în contact direct cu 

obiectele, lucrurile, fenomenele din natură. 

 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl 

trăim cere oameni în a căror formație, caracterul și inteligența se completează pentru propria 

evoluție a individului. 

Activităţile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de 

activităţile din cadrul orelor de curs. Conţinutul acestora nu e stabilit de o programă şcolară, 

ci de cadru didactic, în funcţie de dorinţele, interesele, trebuinţele elevilor. Astfel, fără a nega 

importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii și dezvoltarea culturală a elevilor. 

 Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 

care le comunicăm elevului, 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 cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în 

stare să iscodească singuri pentru a-și forma convingeri durabile. 

În școala din zilele noastre, eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește 

copilul pentru participarea la dezvoltarea sa și de măsura în care profesorul reușește să pună 

bazele formării personalității culturale a copilului. 
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În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 

finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele 

mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece 

sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.   

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor extracurriculare, trebuie să se aleagă din timp 

materialele și sursele necesare. Prin desfăşurarea acestora, cadrul didactic are posibilitatea de 

a-şi cunoaşte mai bine elevii, de a-i vedea în altă ipostază, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să pătrundă în „cămara sufletului lor”, să-i pregătească pentru ceea ce îi va 

aştepta. Totodată, aceste activităţi permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, 

cei timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-şi pună în practică adevărata lor valoare 

intelectuală. 

În cadrul desfăşurării  activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, 

participă într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.Datorită acestora, 

ei pot să se exprime liber, fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să 

dobândească o gândire independentă, toleranţa față de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi 

rezolva diferite probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru 

artă, istorie, neam, operaţional şi se autodisciplinează. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 

reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale.  

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, 

artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de 

participare la viaţa şi activitatea comunității locale. Astfel, acestea pot îmbrăca forme variate: 

spectacole cultural-artistice, serbări şcolare pe diverse teme, excursii, vizite, tabere, 

concursuri, întreceri sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii, dar și proiecte 

pe diferite nivele: între clase, între școli sau alte instituții. 

O activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor 

este excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 

cetăţenească şi patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
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însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 

noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a 

elevilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de 

muncă de zi cu zi ci şi ca un act de  ridicare a nivelului cultural. Prin excursii, copiii cunosc 

locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 

trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, 

au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind 

însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de 

pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile, nu numai din perspectiva evadării din 

atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural . Excursia poate 

fi considerată  „lecţia după care nu sună clopoţelul, lecţia în care se deschide marea carte a 

naturii,  a patriei, lecţia în care elevii văd locuri necunoscute şi află lucruri neştiute” (Ilie F.) 

 În realizarea unei excursii şcolare de mică sau mare anvergură, ne-am documentat, 

ne-am pregătit un minuţios plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare 

interdisciplinară şi după o atentă prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor 

igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată, a regulamentului şcolar în 

ansamblu.Astfel, excursia de la finalul claselor I-IV la Monumentul de la Adamclisi sau la 

Muzeul de Istorie din Constanța au reprezentat cele mai veridice lecții de istorie, fară caiete 

de clasă și fară notițe care au contribuit la largirea orizontului cultural al elevilor. De 

asemenea, excursia la Muzeul Agriculturii din Slobozia au oferit elevilor prilejul de a observa 

obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa 

(fabricarea pâinii în țest), operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 

naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor (expoziția de mașini 

agricole).În cadrul taberei de la Râușor din Munții Retezat elevii au participat la activități de 

orientare în natură, au vizitat Rezervația de zimbri și Castelul Corvinilor de la Hunedoara, 

prilej cu care și-au îmbogățit cunoștințele istorice. 

O altă activitate extracuriculară poate fi,de asemenea și spectacolul care reprezintă o 

formă de activitate prin care elevul face cunoştinţă cu lumea artei, frumosului, esteticului; 

constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, apelând în permanenţă la afectivitatea 

lui. La ora actuală, sunt binevenite, având în vedere că trăim într-o lume dominată de mass 
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media, calculator, internet. Acestea nu fac decât să contribuie la transformarea copiilor în 

fiinţe incapabile să gândească singuri, de a se controla emoţional, comportamental, nişte 

fiinţe slab dezvoltate intelectual. Totodată, elevii devin dependenţi de aceste surse, ca un drog 

la care nu pot renunţa.Elevii din școala noastră provin din diferite medii sociale,majoritatea 

cu posibilități materiale reduse care nu-și permit să vizioneze măcar o dată pe an un spectacol 

de teatru sau cultural, drept pentru care se impune ca școala să facă tot posibilul ca acești 

copii să iasă din ignoranță.Anul trecut au vizionat un spectacol la Teatrul de copii și tineret 

din Constanța-ELPIS, prilej cu care elevii au intrat în contact direct cu actorii și personajele, 

cu scena și costumele,  participând cu plăcere și încântare la dialogul interactiv,actorii 

antrenând elevii în jocul scenic. 

Cred că cea mai motivantă și stimulatoare activitate extracurriculară este serbarea 

școlară, care va rămâne peste vremi moment de bucurie sufletească, prilej de manifestare 

inedită și nestingherită a valențelor narative ale copiilor în fața părinților, admiratorilor 

emoționați, gata de a oferi zâmbete, flori sau lacrimi de bucurie și recunoștință.Chiar dacă e 

din ce în ce mai greu de organizat o serbare din cauza lipsei de resurse materiale sau a 

comodității, totuși bucuria de pe chipul micilor artiști nu mă lasă să mă dau bătută.De fiecare 

dată am căutat să descopăr și să cultiv talentele copiilor, calitățile de ritm, grație, armonie, 

mișcare, primind fiecare un rol potrivit (de dans popular, grup vocal, dramatizări,etc.) 

Serbarea şcolară este o modalitate eficientă de stimulare a personalităţii elevilor de 

descoperire şi cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor, constituind puncte de plecare 

pentru orientarea şcolară a copiilor cu talente deosebite spre şcoli de profil artistic, muzical, 

de balet, gimnastică, ansambluri de dansuri, etc. şi de aici pentru alegerea unei profesii.În 

decursul carierei mele de dascăl a devenit tradiție organizarea de serbări școlare la sfârșit de 

an școlar sau cu ocazia unor evenimente deosebite. Consider că renunțarea la serbări ar 

însemna sărăcirea vieții sufletești a copiilor, privându-i de sentimente și emoții estetice de 

neînlocuit. 

O altă metodă extraşcolară care stârneşte interesul elevului pentru diferite arii 

curriculare şi are în acelaşi timp, o importanţă deosebită şi în orientarea profesională a 

elevilor, sunt concursurile şcolare. La noi în școală cele mai cunoscute sunt: "SMART", 

concursurile Comper, Micii matematicieni (Gazeta Junior), R.M.I.  sau Olimpiadele şcolare. 

Acestea pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze mai mult şi 

cu mai multă atenţie conţinuturile învăţării şi prin urmare, pot, prin propriile forţe,  să obţină 

rezultate mai bune la şcoală. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase 
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sau între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) „Eminescu-poet național”, 

„Creangă-prietenul copiilor”, etc. promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi 

fair-play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 

putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 

multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 

biciclete, parcursuri aplicative, etc.  

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a 

crescut  în  ultimii  ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  

activităţi  educative. Deși este o școală mică, din mediul rural, școala noastră a aplicat pentru 

două proiecte cu finanțare europeană, care s-au derulat în perioada 2008-2011. Proiectul 

Comenius a avut ca temă ”Noi, copiii, pentru mediul Europei” și a avut ca parteneri școli din 

Polonia, Germania, Ungaria, iar Proiectul transfrontalier, cu tema ”Să pășim creativ pe podul 

tradițiilor româno-bulgare”. Prin  participarea la astfel de proiecte elevii noștri au 

interacționat cu elevi din alte țări (Germania, Polonia, Ungaria sau Bulgaria), au cunoscut 

tradiții și obiceiuri din aceste țări, şi-au dezvoltat  aptitudinile artistice  şi literare, spiritul de 

echipă  (în  realizarea  lucrărilor  colective), şi-au testat aptitudinile, şi-au pus în valoare 

calităţile artistice. Un rol deosebit l-a avut și cunoscutul pictor constănțean Gheorghe Caruțiu, 

care a fost un partener de nădejde și dedicat în proiectul transfrontalier, împărtășind din 

experiența sa vastă elevilor implicați în proiect, conducând Cercul de pictură desfășurat în 

cadrul proiectului. 

De asemenea, doresc să precizez că elevi ai școlii noastre activează în Ansamblul de 

dansuri populare ”Castelanii”, ansamblu ce reprezintă mândria școlii dar și a localității, 

participând la  diferite activități la nivel de școală, de localitate sau județene. 

Concluzii  

Activităţiile 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. 
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„Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte că învăţarea este firească, că a-ţi 

place să înveţi este normal şi că învăţarea autentică înseamnă învăţare pasionată, un 

curriculum şcolar ce apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile… creativitatea mai 

mult decât reproducerea informaţiilor… individualitatea mai mult decât conformismul… şi 

excelenţa mai mult decât realizările standard.”(Tom Peters)  
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ȘCOLARUL DE CLASĂ PREGĂTITOARE- 

COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE 

 

                                                                                       prof. înv. Primar LILIANA RADU  

                                                               Şcoala Gimnazială Nr.28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Educaţia este „comoara” pe care un copil o primeşte de la familia sa. Acei  şapte ani 

„de acasă” vor ramâne pentru totdeauna în sufletul său ca punct de reper în internalizarea 

altor comportamente. Putem să numim acest tip de educaţie acordat copilului, educaţia 

familiei. 

Educaţia  în familie a copilului, pentru aria temporală cuprinsă între 0 şi 7 ani 

semnifică  educaţia primară nonformală care interferează  educaţiei formale  din creşe şi 

grădiniţe. 

Familia este cea care răspunde de satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi 

mai ales de protecţia lui. Acţiunea educativă din familie trebuie şi are un caracter intenţional, 

urmărind  formarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în societate . 

Educaţia preşcolară, formală din grădiniţe e parte integrantă a activităţii educaţionale 

realizate cu fiinţa umană pe traiectoria construcţiei personalităţii sale, marcând fazele de 

început ale ontogenezei. Corespunzând unei perioade specifice a evoluţiei psihologice a celui 

ce se constituie ca obiect al educaţiei, educaţia   preşcolară  are în vedere, cum este şi firesc, 

realizarea unor sarcini specifice. Sarcinile sale derivă din idealul educaţional ce-şi propune 

formarea complexă a unei personalităţi umane creative şi integrabile în societate. 

 Legea educaţiei Nr.1/2011 precizează existenţa în sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar a următoarelor niveluri în cadrul”educaţiei timpurii (0-6 ani), nivelul 

antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa 

mijlocie şi grupa mare.”. 

Clasa pregătitoare, constituită din copii în vârstă de 6 ani, se  află în subordinea şcolii 

.  ( Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale art.23,al. b) 

În această lucrare,  vom descrie potenţialul psihic al copilului înscris la  clasa 

pregătitoare pornind de la premisa  că: „trasătura sa esenţială  la acestă vârstă este aceea de a 

exista ca fiinţă în devenire”. (Osterrieth, 1976, p. 31).  

Este copilul de șase ani apt a se adapta la noua instituţie educativă?     
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Pentru a reprezenta potenţialul copilulului de clasă pregătitoare vom menţiona 

clasificarea psihologilor care face trimitere la perioada preşcolară : 

  a preşcolarului mic (3-4 ani); 

 a preşcolarului mijlociu (4-5 ani); 

 a preşcolarului mare (5-6/7ani) (Verza, 2003, p. 99-101) . 

Aşa cum rezultă copilul de clasă pregătitoare corespunde ariei de dezvoltare 

preşcolarului mare. 

Subperioada prescolară mare este dominată de semnificativă adaptare şi inteligenţă” 

(Verza, 2003, p. 92).                

Are loc o creştere evidentă a dorinţei copilului de a fi de folos adulţilor, e mai atent, 

imită discret conduitele adulte şi participă la activităţile ce îl interesează, cum ar fi: desenul, 

muzica, artizanatul, colajele, construcţia, mozaicul.   

Grădinița apoi școala prin programele educative, stimulează sensibilitatea intelectuală 

a copilului.. Acţiunile imitative, acvităţile ocupaţionale, cum sunt cele de joc şi de ajutor 

pentru adult, deplasările în spaţiu şi de mânuire a obiectelor contribuie la dezvoltarea 

motricităţii grosiere, iar colajul, desenul, prelucrarea plastilinei şi mişcările de la nivelul 

aparatului fono-articulator stimulează dezvoltarea motricităţii fine cu efecte pozitive pentru 

pregătirea copilului în vederea alfabetizării şi în special, pentru achiziţia scrisului şi a 

comunicării verbale. Apare „controlului voluntar”, a stăpânirii excitaţiei,copilul poate amâna 

sau inhiba unele mişcări şi extinde altele în favoarea acţiunilor adaptative (Verza, 2003, 

p.101). 

         În colectivitate, în relaţiile cu ceilalţi copii, el îşi probează forţa şi agilitatea motrică, 

reproduce, pe baza de imitatie, acţiunile şi modelele comportamentale ale adultului.  

Procesele senzorial-perceptive se dezvoltă şi se perfectionează în strânsă legătură cu procesul 

de creştere şi maturizare dar totodată cu dezvoltarea  motricităţii. 

La clasa pregătitoare se continuă activităţile cu caracter ludic iar segmentul periferic 

al analizatorilor este format sub impactul manipulării obiectelor şi diversificării paletei de 

stimuli (vizuali,auditivi,tactili).  

Discriminarea  însuşirilor obiectelor sunt rezultatul  dezvoltării şi perfecţionării 

activităţii corticale, a analizatorilor, a participării active a celui de-al doilea sistem de 

semnalizare la activitatea de analiză şi diferenţiere.(Şchiopu, 1963, p.210). 
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Sensibilitatea tactilă se dezvoltă în strânsa legatură cu cea chinestezică prin contactul 

cu obiectele, fiind totuşi subordonată văzului şi auzului. Se dezvoltă, de asemenea, şi 

celelalte forme de sensibilitate: olfactivă, gustativă, chinestezică, proprioceptivă.   

Diversitatea obiectelor, însuşirile lor induc modificarea gradului sensibilităţii 

dezvoltă calitativ, percepţiile care “deşi încărcate încă afectiv şi situaţional”, percepţiile 

copilului preşcolar se vor centra mai mult pe obiect, pe caracteristicile lui reale, obiective 

(Golu, 1992, p.55)  

Achiziţiile percepţiei ca şi proces, ale copilului preşcolar le reprezintă: percepţia 

spaţiului, a timpului, a mişcării. Însuşirile spaţiale ale obiectelor: mărimea, forma, relieful, 

poziţia spaţială, implică antrenarea senzorială: vizuală, tactilă, chinestezică ale copilului,  iar 

aceste însuşiri sunt  facilitate şi  de limbaj ( Şchiopu,1963, p.214 ).  Aşadar, copilul percepe 

succesiunea în timp a unor evenimente şi durata desfaşurării lor, sub impactul acţiunilor  

practice, jocurilor organizate, programului activităţilor instructiv-educative din şcoală.  

„Reprezentările devin - prin suportul de cunoştinţe stratificate pe care le conţin, 

mediatoare ale cunoaşterii, rezervoare de cunoştinţe”(Şchiopu, 1995, p. 21).  

Intelectul „formaţiune deosebit de complexă”(Dragu, 2003, p.41) cuprinde  gândirea, 

memoria, imaginaţia, limbajul în cadrul căruia gândirea constituie procesul psihic central, 

orientând, conducând şi valorificând toate celelalte procese şi funcţii psihice. 

Prin activitatea proceselor psihice mai sus menţionate, îl determină pe copilul  să se 

desprindă  de stimulul concret, să depăşească experienţa senzorială.     

Gândirea copilului preşcolar, operează cu constructe care nu sunt nici „ noţiuni 

individualizate” dar nici „noţiuni  generale”(Dragu, 2003, p.41) având caracter 

preconceptual. Desprinderea gândirii de egocentrism prin interacţiunea cu alţi copii, trece la 

o analiză mai obiectivă a realităţii, imitând lucrurile reale.        

Caracterul situativ-concret al gândirii derivă din faptul că aceasta este „încarcată” 

de percepţii şi reprezentări, de elemente neesenţiale, sugestive. Copilul clasifică şi 

generalizează pe baza unor criterii situaţionale, impresioniste, funcţionale şi nu raţional 

logice. “Gândirea este o succesiune de operaţii care duc la dezvăluirea unor aspecte 

importante ale realităţii şi la rezolvarea anumitor probleme” (Cosmovici, 1996,  p. 170-

178).Ea operează cu semne lingvistice.          

Constituirea  operaţiilor mintalepornesc de la premisa ca o conduită nouă nu răsare 

ca abruptă şi fără pregatire în toate domeniile vieţii psihice, ea este întotdeauna pregatită de 
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un şir de conduite anterioare mai primitive, faţă de care ea nu constituie decât o diferenţiere 

şi o coordonare. 

Conform afirmaţiilor anterioare putem adăuga că intrarea în şcoală concordă cu o 

perioadă de organizare şi pregătire a dezvoltării gândirii, desavârşirea operaţiilor concrete 

având loc între  şapte ani şi în unsprezece şi doisprezece ani.            

Limbajul evoluează sub toate aspectele: fonetic, lexical, semantic, ca structură 

gramaticală şi expresivitate.Limbajul se dezvoltă şi progresează ca un continuum la copil, 

iar cadrelor didactice le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale 

fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare.      

Învăţarea conştientă a limbii este legată de dezvoltarea psihologică a copilului, de 

maturizarea lui intelectuală. Perfecţionarea limbii se realizează pe măsură ce copilul îşi 

dezvoltă gândirea şi începe să-şi însuşească primele elemente de cultură generală.  

Din perspectiva structurii limbajului acesta cunoaşte o dezvoltare intensă, trecându-

se de la cel situativ la cel contextual (Dragu, 2003, p.42). Despre limbajul copilului de clasă 

pregătitoare trebuie semnalat că acesta îşi pierde din caracterul situativ. 

O altă caracteristică a limbajului  este transformarea limbajului monologat în limbaj 

interior cu implicaţii semnificative în dezvoltarea intelectuală a copilului, el reprezentând 

mecanismul fundamental al gândirii.          

Se intensifică: funcţiile cognitivă şi reglatorie a limbajului. Expresivitatea  

limbajului şi bogăţia sa se manifestă atât în sporirea caracterului explicit al vorbirii, cât şi în 

creşterea lungimii propoziţiei.  Evoluţia pronunţiei sub aspectul corectitudinii, nu este 

perfectă, fiind posibile omisiuni, substituiri, inversiuni de sunete. Limbajul prezintă în viaţa 

copiilor activitatea specific umană   de o importanţă deosebită.     

Capacităţile memoriei (memorarea, păstrarea, recunoaşterea, reproducerea), cât şi 

calităţile acesteia (volumul, rapiditatea întipăririi, durata păstrării etc.) înregistrează 

progrese. Aceste capacităţi se dezvoltă sub impactul jocului, activitate fundamentală la 

copilul de clasă pregătitoare.            

Jocul dezvoltă imaginaţiei creatoare cu cea reproductivă, proces susţinut şi de 

experienţa cognitivă mai bogată, de sfera mai extinsă a reprezentărilor, de intensificarea 

funcţiei reglatoare a cuvântului, de dezvoltarea gândirii şi a noilor trebuinţe, dorinţe, 

interese. La această vârstă  putem vorbi de o adevarată explozie a procesului imaginativ, 

explozie întretinută  în special de joc ca activitate dominantă , în desen, în cântec. 

 Imaginaţia devine mai activă şi mai intenţională, creşte activitatea de prelucrare 
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analitico-sintetică a reprezentărilor, procesul imaginativ fiind stimulat de joc, activităţile 

obligatorii şi liber-creative. Se constată că imaginaţia este foarte variată şi foarte bogată, 

copilul proiectând dorinţele lui dincolo de ceea ce este real.     

    Caracteristicile importante ale imaginaţiei la copilul de vârstă preşcolară mare sunt: 

 este legată de percepţie, de senzorial; 

 instabilitatea şi inconsegvenţa planului imaginar; 

 pronunţat caracter  afectiv (Şchiopu, 1963, p.223).     

Cerinţele şcolii faţă de copii în scopul adaptării, presupun un nivel optim de 

dezvoltare psihică, nivel atins atât de procesele cognitive, cât şi de activităţile şi procesele 

reglatorii: motivaţie, afectivitate, voinţă, atentie, deprinderi ale copilului de vârstă preşcolară. 

Integrarea copilului în programul activităţilor instructiv-educative din şcoală, 

depăşirea orizontului restrâns al familiei, lărgirea sistemului relaţiilor cu cei din jur 

favorizează apariţia primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a 

vieţii psihice a copilului.            

Se produc modificări  la nivelul motivelor, care constituie factori stimulatori ai activi-

tăţii, realizându-se trecerea de la motivele biologice la motivele şi trebuinţele sociale.   

Astfel, comportamentele copilului   încep să capete un caracter unitar, coerent,  contribuind 

la crearea coordonatelor  personalităţii .       

Noul mediu al copilului, şcoala, pune bazele  motivelor  învăţării , care apar la vârsta 

preşcolară mijlocie, se formează mai întâi în procesul de efectuare a unor acţiuni practice 

concrete.      

Afectivitatea copilului de la intrarea în şcoală cunoaşte o serie de modificări şi 

restructurări datorate pe de o parte de pătrunderea copilului  într-un nou mediu 

instituţionalizat unde cunoaşte numeroase persoane de vârste diferite, pe de altă parte, 

contradicţiile dintre dorinţele copilului de a-l satisface pe adult, şi tendinţa de autonomie în 

raport cu  restricţiile impuse.  

Reaţiile complexe, situaţiile noi în care este antrenat copilul, activităţile ocupaţionale 

în care se antrenează copilul:de joc, de creaţie, de învăţare, de muncă, îi determină formarea 

unui „sistem atitudinal şi trăiri emoţionale variate” (Verza, 2003, p. 108).         

Apariţia şi diversificarea stărilor afective bazate pe relaţiile complexe pe care le stabileşte 

copilul preşcolar, duce la „fomarea unui sistem atitudinal”(Verza, 2003, p.108) .  
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În concordanţă cu tema propusă, putem menţiona că prin identificare, copilului i se 

conturează mai clar unele sentimente morale, diverse sentimente intelectuale, valorificând 

propriul  potenţial social în mediile pe care copilul  începe să le fregventeze.   

Atenţia, după Cosmovici, constă în orientarea şi concentrarea activităţii psihice 

cognitive asupra unui obiect sau fenomen. Ea realizează mai afirmă autorul sus citat, o 

optimizare a cunoaşterii unui sector din lumea înconjuratoare sau din viaţa psihică internă 

(Cosmovici, 1996, p.45).      

Atenţia ca proces,în preşcolaritatea mare are un tot mai pronunţat caracter activ şi 

selectiv, îşi măreşte volumul, cresc concentrarea şi stabilitatea ei. Îşi începe activitatea sub 

influenţa gândirii şi a limbajului organizarea atenţiei voluntare.        

Prin noul tip de educaţie, formală, prin aptitudinea pedagogică a profesorilor din 

învăţământul primar copilului  îi este trezită şi menţinută  atenţia voluntară asupra activităţii 

desfaşurate pe o perioada mai lungă de timp.       

Cele  două forme ale atenţiei se formează în timp, ca o consecinţă a  fixării  unor 

sarcini de către cadru didactic, a exprimării clare, calde, expresive, a precizării  obiectivelor 

activităţii, a conversaţiilor cu copiii, a îndrumării lor pe parcursul activităţii.    

Etapa preşcolarităţii se  organizează voinţa, ca formă complexă de reglaj psihic.   

Capacitatea de a-şi dirija activitatea se dezvoltă odată cu funcţia reglatoare a limbajului: prin 

intermediul limbajului intern, copilul îşi dă singur comenzi cu privire la declanşarea sau 

frânarea unor mişcări sau acţiuni simple.Unul dintre factorii importanţi ai susţinerii voinţei 

este motivaţia.   

Privind această perioadă sub aspectul voinţei, putem afirma că la intrarea în şcoală  

dispune de un număr important de deprinderi, îşi capată  independenţa în autoservire, ia act 

de  deliberări ale unui act mai amplu de voinţă, creşte sfera de „ce este voie  şi ce nu este 

voie” (Şchiopu, 1965, p.253). Tot în acestă perioadă se fac simţite conduitele echilibrate ale 

copilului, buna educaţie, sau primele „ tulburări de conduită”.În condiţii pozitive de 

dezvoltare, climat echilibrat oferit de familie dar şi de mediul educaţional, perioada 

preşcolară este perioada în care se formează o serie de trăsături pozitive ale voinţei.   

Potenţialul uman are calitatea ca prin învăţare, prin educaţie, prin socializare, să fie stimulat, 

dezvoltat şi valorificat sub influenţa mediului şi a educaţiei.    

Personalitatea copilului, în etapa de preşcolaritate mare, cunoaşte apariţia „ primelor 

forme de relaţii şi atitudini, care constituie un nivel superior de organizare  a vieţii 

psihice”(Dragu, 2003,  p.44).  
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Aşadar, organizarea, câştigul în dezvoltare al comportamentelor sunt posibile datorită 

modificărilor produse în structura activităţii psihice .             

Trebuinţa de independenţă şi de autonomie, mobilitatea tendinţa afirmării de sine 

reprezintă perioada formării iniţiale a personalităţii.      

Psihologul american Gordon Allport, care a studiat procesul elaborării ontogenetice a 

„Eului”, precizează ca pâna la trei  ani acesta a parcurs trei etape: simţul eului corporal, 

simtul unei identităţi de sine continui, respectul faţă de sine, mândria. Aceste procese se 

perfectionează adaugându-se alte două dimensiuni importante ce contribuie la sporirea 

individualităţii copilului: „extensia eului” şi „imaginea eului” (Şchiopu, 1981, p. 181).     

Prin individualitate, simţul de proprietate, echivalează cu lărgirea sferei sale de 

cuprindere, copilul vorbind despre „fratele meu”, „mingea mea” etc.  Referitor la  apariţia 

constiinţei morale a copilului, specialiştii sunt de acord că ea este strâns legată de imaginea 

de sine a acestuia. El îşi formează imaginea de sine prin preluarea ei de la părinţi, aşa încât în 

aceasta intră, atitudinile, exigenţele, interdicţiile şi expectaţiile părinţilor.      

Imaginile parentale interiorizate constituie pentru copil un mijloc de autocontrol care 

îi oferă siguranţă şi îi sporeste independenţa.       

Referitor la socializarea conduitei copilului, literatura de specialitate evidenţiază că 

acest proces se realizează în contextul social, prin amplificarea relaţiilor interpersonale, prin 

asimilarea şi interiorizarea treptată a cerinţelor, normelor, regulilor în cadrul familiei şi 

grădiniţe. Un instrument important al socializării este limbajul, învăţarea lui facilitând 

stabilizarea relaţiilor sociale din ce în ce mai diferenţiate. Se consideră că o multitudine de 

factori influentează socializarea  copilului la intrarea în clasa pregătitoare:    

 Concepţiile filosofice, politice, religioase etc. la nivelul familiei şi al statului; 

  Personalitatea părinţilor şi a celorlalţi copii, temperamentul şi capacităţile lor 

cognitive; 

   Intervenţiile şi influenţele mediului; 

   Conflictele dintre copil şi adulţi (părinţi, educatori), pe de o parte şi între 

diversele apartenenţe ale copilului pe de altă parte.    

În ceea ce priveşte achiziţia normelor şi valorilor, cele mai multe teorii vizează locul 

acordat, în procesul socializării, mecanismelor externe  de control social şi mecanismelor 

interne de autocontrol ce înscriu socializarea într-un  proces complex. Selectarea şi utilizarea 

unor strategii metodologice unitare, organizarea unor jocuri-exerciţii de imitare a vorbirii 

altuia, a unor gesturi, a mimicii şi pantomimicii, valorizarea pozitivă a modelelor de 
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interacţiune contribuie, de asemenea, la educarea sensibilităţii, a atitudinii lor faţă de sine şi 

fată de alţii, la interiorizarea treptată a unor modele de conduită.       

În concluzie, cunoaşterea profilului psihologic al vârstei preşcolare devine un etalon 

important nu numai pentru evaluarea nivelului de dezvoltare, pentru întelegerea universului 

psihointelectual, socio-afectiv şi comportamental, dar şi din perspectiva optimizării stra-

tegiilor practice de acţiune eficientă la această vârstă. 
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FAMILIA – BENEFICIARUL INDIRECT,  

DAR IMPORTANT AL ȘCOLARITĂȚII 

 

Profesor înv. Primar ECATERINA RUPESAC 

 Şcoala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa 

 

Realitatea cotidiană demonstrează că şcoala trebuie să ţină cont de celelalte tipuri de 

educaţie (familia, anturajul si audiovizualul) sau să intre în concurenţă cu ele. O şcoală de 

calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă fără redimensionarea relaţiei şcoală- familie.  

„Valorile şcolii eficiente trebuie să se constituie într-o cultură a dezvoltării, menită să susţină 

perfecţionarea activităţii şcolare.” (Emil Păun, 1999, p. 90) 

Pornim de la faptul că părinţii sunt principalii beneficiarii indirecţi ai procesului 

educaţional, prin copiii lor. Libertatea ca şcoala să-şi prezinte oferta, iar părinţii să opteze 

pentru acea şcoală care-i satisface nevoile, m-au determinat să reconsider importanţa relaţiei 

şcolii cu familia, a învăţătorului cu familia. 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se realizează în perioada martie- mai, anual, în 

vederea încadrării cu personal didactic pentru anul şcolar viitor. Ca atare, colectivul unei 

clase se poate forma în această perioadă.  

Pentru ca activitatea din anul şcolar viitor, cu bobocii clasei pregătitoare, să demareze 

cu amintiri plăcute pentru aceştia, am conceput un proiect de colaborare cu părinţii pentru 

perioada iunie- septembrie. În urma unei analize a punctelor tari şi a punctelor slabe din 

fiecare început de serie, am stabilit care sunt etapele acestui proiect.  

Prima activitate a constat în cunoaşterea părinţilor și a elevilor. I-am informat pe 

părinţi că, pentru derularea în bune condiţii a procesului educaţional este nevoie de 

respectarea unor cerinţe prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 

din Învăţământul preuniversitar, dar şi de Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii „Dan 

Barbilian”. În acest sens, am stabilit, de comun acord, uniforma, modul de confecţionare a 

acesteia, modelul, pentru fete şi pentru băieţi, astfel încât la începutul anului şcolar copiii să 

poarte această uniformă. 

Desfăşurarea activităţilor curriculare presupune utilizarea unor materiale, mai multe în 

clasa pregătitoare decât în celelalte. De aceea, în fiecare an am realizat o listă cu necesarul de 

materiale pentru clasa următoare. Părinţii care au copii care vor intra în clasa pregătitoare vor 
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primi această listă la prima întâlnire, cu specificarea că nu trebuie să cumpere niciun material 

în plus deoarece toate auxiliarele folosite la clasă vor fi procurate pentru toţi elevii odată.  

Tot în perioada de vară trebuie igienizată sala de clasă, renovate sau completate 

mobilierul şi aparatura electronică şi electrotehnică folosită la clasă în timpul lecţiilor. 

Crearea unui climat favorabil învăţării va conduce şi spre rezultate deosebite ale elevilor.  

O altă activitate cu părinţii vizează cunoaşterea copilului în perioada preşcolară. 

Acum se aplică un chestionar părinţilor. Am obiceiul să specific că doresc o cunoaştere 

obiectivă şi reală a fiecărui copil astfel încât să-l pot ajuta să se integreze în colectiv, să treacă 

peste anumite stări emoţionale, ştiut fiind faptul că unii copii sunt mai emotivi, alţii vorbesc 

mai mult, unii sunt retraşi, alţii, dimpotrivă, vorbesc neîntrebati, unii au probleme de sănătate, 

de implicare în problemele familiei, ale şcolii, ale diferitelor grupuri de interese etc. Toate 

aceste aspecte sunt deosebit de importante pentru antrenarea elevului în activităţile şcolare. 

După instructajul făcut părinţilor, se aplică acest chestionar. De cele mai multe ori am obţinut 

informaţii valoroase despre viitorii mei elevi. Uneori părinţii ascund anumite probleme ale 

copiilor, considerând că nu sunt importante pentru copil sau pentru învăţător. Este problema 

lor, deoarece experienţa mea şi spiritul de observaţie, pregătirea psihopedagogică m-au ajutat 

să descopăr problemele ascunse şi să le discut cu părinţii, subliniind cât este de importantă 

cunoaşterea acestora în relaţia învăţătorului cu elevul. Toate informaţiile din chestionare le 

citesc cu mare atenţie şi le am în vedere în timpul activităţilor viitoare. 

Cu aceste aspecte rezolvate, prima zi de şcoală poate deveni o amintire plăcută pentru 

orice copil. Cu o primire deosebită făcută de elevii claselor II-IV, boboceii intră în clasă. 

Facem cunostinţă între noi, cei care vom colabora de acum înainte. Încerc să-i determin pe 

elevi să înteleagă că, din momentul în care au devenit elevi, au intrat într-o nouă familie. 

Mamă, dar şi prietena lor, va fi și doamna învăţătoare, iar între ei trebuie să fie relaţii ca între 

fraţi: să se înţeleagă bine, să se iubească, să se ajute reciproc, să colaboreze în diverse 

activităţi. Deviza clasei va fi „Toţi pentru unul, unul pentru toţi.” Tot acum le sugerez elevilor 

să ne „înţelegem” şi prin semne, nu numai prin comunicare verbală. Le spun că, dacă observ 

că ei fac gălăgie, eu voi sta în poziţie de drepţi şi mă voi uita la ei. Această poziţie a mea 

reprezintă o rugăminte de a face ordine, de a mă asculta pentru că doresc să le transmit un 

mesaj. Alte mesaje nonverbale folosite în relaţiile cu elevii: ridic mâna când vreau să 

comunic un mesaj, iar în clasă este gălăgie, fie pentru că au fost în pauză, fie că se lucrează în 

echipe, sau stau şi mă uit la ei, fără a spune niciun cuvânt. Aceste mesaje nonverbale au 

condus la formarea unor colective unite, disciplinate, cu mult respect.  
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Urmează perioada de cunoaştere a copilului, timp de două săptămâni. Am editat, 

împreună cu alte două colege, un caiet pentru elev, în care sunt concepute, tematic, activităţi pentru 

fiecare disciplină de învăţământ din această perioadă. Acum se stabileşte care este nivelul 

deprinderilor pe care le are elevul la intrarea în clasa pregătitoare, se poate interveni pe stimularea 

participării elevilor timizi, încurajarea celor care au reţinere în formularea răspunsurilor. Acum insist 

ca fiecare elev să participe, specificând că nu se va întâmpla nimic dacă nu va răspunde corect. Eu 

vreau să aflu ce gândeşte fiecare, dacă este corect va fi apreciat, aplaudat, iar dacă va spune ceva 

incorect sau parţial corect, voi determina care  este răspunsul corect astfel încât fiecare să înveţe ceva 

nou. Am aplicat toate testele prevăzute în paginile caietului: testul arborelui, testul familiei, testul 

omuleţul, teste de verificare a nivelului de recunoaştere a formelor geometrice, a culorilor, a 

mărimilor, teste de verificare a capacităţii de orientare în spaţiu, teste de memorie, teste de atenţie, 

teste de cunoaştere a nivelului la citit la intrarea în clasa I, teste de motricitate, teste de intonaţie a 

unui cântec, teste de cunoaşterea nivelului exprimării orale, verbale, nonverbale şi paraverbale. Toate 

aceste informaţii reprezintă puncte de pornire în planificarea activităţii viitoare. 

Odată stabilite regulile cu elevii, urmează instruirea familiei în vederea unei implicări 

eficiente în viaţa micului şcolar. În acest sens, desfăşor lunar lectorate cu părinţii, iar săptămanal 

consultaţii. Am prezentat programul întâlnirilor lunare şi, la finalul fiecărei şedinţe de lectorat aplic 

câte un chestionar legat de tema respectivă, de implicarea părinţilor în relaţia cu elevul pe acea temă 

şi, bineinţeles, nu omit solicitarea unor teme care i-ar interesa pe ei, teme care le vor fi de ajutor. 

Uneori a fost nevoie de înlocuirea unei teme cu alta sau de cuplarea a două teme cu conţinuturi 

asemănătoare. 

Am subliniat, la o altă activitate cu părinţii, că trebuie să muncească alături de copiii lor, dar 

nu să stea lângă ei sau să le dicteze temele, atunci când acestea vor fi date. Doresc libertatea 

copilului, de aceea părinţii trebuie să-i supravegheze, să lucreze suplimentar anumite exerciţii, în 

vederea dezvoltării copiilor, a consolidării deprinderilor formate la şcoală. Pentru că cei mai mulți 

părinţi au primul lor copil la şcoală, uneori singurul, a fost nevoie de explicarea modului meu de lucru 

cu elevii, în clasă, astfel încât ei să continue acasă în acelaşi stil. Un accent deosebit, la intrarea în 

clasa pregătitoare, îl pun pe comunicarea orală. Prezint elevilor povestiri scurte pe care să le 

povestească. Ei au tendinţa ca în povestire să folosească dialogul. Cu perseverenţă, cu tact şi răbdare, 

se formează capacitatea elevilor de comunicare orală corectă. Este foarte eficientă noua program 

tematică, bazată pe formarea de competențe. 

Permanent am comunicat părinţilor că respect programa şcolară, dar că o adaptez la nivelul 

clasei şi al elevilor. Evaluarea se face conform obiectivelor prevăzute de programele şcolare pentru 



180 

 

clasa pregătitoare. Ştim că părinţii elevilor şi-ar dori ca să se obţină numai calificative de „Foarte 

Bine”. Colectivele pe care le-am condus în ultima perioadă sunt formate din copii care provin din 

familii de intelectuali, cu preocupări pentru dezvoltarea copilului, care-şi văd unicul copil sau unul 

din doi, ca fiind foarte inteligent, cel mai inteligent. Ei îl observă în relaţia din familie. Dar copilul 

intră într-un colectiv de elevi care provin din acelaşi tip de familii. Astfel, copilul fiecărei familii intră 

în relaţie cu alţi copii şi acum se stabilesc alte ierarhii. Dar nu despre ierarhii competitive este vorba, 

ci despre ierarhii relaţionale. Elevul nu este doar el în centrul atenţiei, ci este tratat la fel ca toţi 

ceilalţi, nu primeşte nimic în plus faţă de ceilalţi, decât în condiţiile prezentate pentru toţi elevii. Se 

porneşte „de la egal la egal” în vederea cunoaşterii personalităţii fiecăruia. Acum copilul trebuie să 

respecte nişte reguli, să se încadreze în cerinţele stabilite periodic, sub forma unui joc.  

Evaluarea elevilor este făcută deoarece trebuie să se determine nivelul de cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi pe care le are elevul la un anumit moment, să se stabilească acele lacune care ar 

putea să apară în dezvoltarea lui, astfel încât acestea să fie recuperate, să se regleze procesul de 

predare- învăţare- evaluare şi, în ultimă instanţă, că trebuie să se înscrie în documentele şcolare. Am 

solicitat părinţilor să se gândească la o zi a lor, a adulţilor, să determine ce notă sau calificativ şi-ar 

acorda, pe ore, în acea zi. Zâmbesc de fiecare dată. Sunt sigură că nu şi-ar acorda numai calificative 

de „Foarte bine” în fiecare oră. Acum îi determin să se gândească la copil. Are doar şase sau şapte 

ani. Principala lui preocupare este jocul. Acesta este tipul de activitate pe care-l folosesc la clasă. 

Timpul de concentrare a atenţiei este diferit de la un copil la altul, dar nu este mai mare de 25-30 

minute, la intrarea în clasa pregătitoare. Nu toţi se pot concentra doar atunci când vrem noi. Dar 

lecţiile, orele de curs îşi au programul bine stabilit, iar elevul trebuie să se adapteze, să respecte acest 

program, de aceea nu întotdeauna rezultatele lui sunt foarte bune mereu. Trebuie multă înţelegere din 

partea adulţilor, dascăli sau părinţi, mult efort din partea elevului, dar foarte mult tact din partea 

dascălului de a-l determina să înţeleagă că participarea şi implicarea lui la toate activităţile este spre 

binele lui.  

O altă temă deosebit de importantă este violenţa. Am solicitat părinţilor să urmărească 

emisiunile pentru copii şi desenele animate la care-i lasă în faţa televizorului pentru ca elevul să fie 

cuminte şi acasă. Am constatat că unele desene au personaje cu un vocabular de „cartier”, nonliterar, 

care-i determină şi pe copii să-l folosească, au comportament violent sau îndeamnă la violenţă. Ne 

mirăm de ce vorbesc copiii urât sau de ce se bat? Ei stau foarte mult în faţa televizorului sau se joacă 

în camera unde funcţionează  televizorul. Atenţia lui este distributivă şi înregistrează exact ceea ce 

nouă, dascălilor, nu ne place: vocabular nonliterar, comportament violent. Este foarte greu să explici 

unui copil de 6-7 ani ce este bine și ce este rău, dar mai greu să-l determini să înţeleagă de ce este 
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bine sau rău, să-i argumentezi. De aceea, am solicitat părinţilor să urmărească programele la care-i 

lasă pe copii şi să-i determin să le acorde mai mult timp și ei. Cel mai bine ar fi ca să se procure cărţi 

cu imagini, pe care părinţii să le povestească, să le citească şi să-i pună și pe copil să povestească. 

Este adevărat că necesită timp din partea familiei, dar dacă vrem un copil care să se încadreze în 

cerinţele unei viitoare societăţi, în care comportamentul civilizat şi capacităţile de comunicare, de 

colaborare, de cooperare să primeze, se merită tot efortul. 

În orice situaţie părintele trebuie să pretindă respect şi să-şi păstreze demnitatea în faţa 

copilului, dar să-l iubească. Fără iubire faţă de copil nu exista nicio realizare. 

Zoroastru afirma: „A face bine altuia nu este o datorie. Este o bucurie, pentru că îţi sporeşte 

propria sănătate şi fericire.”, iar Benjamin Flanklin sintetiza foarte simplu această idée: „Când eşti 

bun cu alţii, eşti cel mai bun cu tine însuţi.”  

Doresc, ca orice dascăl, să fiu bună cu elevii mei, să am o colaborare deosebită cu părinţii, să 

formez nu numai un colectiv unit de elevi, dar şi de părinţi. Numai o unitate a tuturor factorilor 

implicaţi în educaţie poate da roade bogate. 
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EDUCAŢIA ESTETICĂ ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII 

PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

            

Prof. înv. Primar MARIOARA PELICAN  

Şcoala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

Învăţător IOANA STRATONE  

Şcoala Gimnazială “Ion Borcea” Agigea, Judeţul Constanţa 

 

Se spune adesea că cei mici pictează cum pasărea cântă şi fac acest lucru nu din 

datorie sau calcul, ci din pură plăcere, care îi absoarbe total, ca şi jocul. Pictând ceea ce i-a 

impresionat, nu ceea ce au în faţă, au avantajul că între ei şi motivul la care s-au oprit nu se 

interpune nici un model de imitatie sau care să le creeze complexe. Emoţia şi temperamentul 

se exprimă fără reticenţe. 

Creaţia copiilor se întemeiază mai ales pe imaginaţie şi intuiţie şi 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 cu viaţa. La vârstele mici, capacitatea de exprimare artistică se manifestă cu 

mai multă vigoare şi originalitate. Majoritatea aptitudinilor şi talentelor diferă de la un gen de 

artă la altul şi de la o perioadă de vârstă la alta. De aceea, mijloacele educaţiei estetice vor fi 

diferite. În conţinutul educaţiei estetice din şcoală sunt cuprinse elemente artistice, mai mult 

sau mai puţin reliefate, care se întâlnesc în toate obiectele de învăţământ. Însă dezvoltarea 

artistică a elevilor se asigură, îndeosebi, prin studiul literaturii, muzicii, artelor plastice. 

Cercetările psiho-pedagogice au arătat că ceea ce îl face pe copil să observe, să-şi 

asume, să inducă, să deducă şi să interpreteze tot ceea ce îl înconjoară este propria lui 

capacitate de expresie. Această atitudine îi conferă o dublă 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  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: verbal, muzical, grafic, pictural, 

gestică, etc. Conştientizarea limbajului artistico-plastic se face prin cunoaşterea şi însuşirea 
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intrinsecă a elementelor artistice plastice fundamentale: punctul, linia, forma, culoarea. Linia 

şi pata cromatică generează forma, punctul împodobeşte, dinamizează, accentuând ritmurile, 

cadenţând nobleţea liniei, consonând suprafaţa cromatică. 

În clasele I-IV se aşază bazele viitoarei culturi artistico-plastice a elevilor, odată 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, propriu fiecărei 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. Educaţia artistico-

plastică nu este posibilă decât prin propriile ei elemente semantic ; acestea, ca mijloace  

de expresie şi tehnică artistico-plastică, constituie unul dintre acele limbaje neliterare care au 

câştigat teren şi au pătruns tot mai mult în şcoală. 

 Noţiunea de tehnică artistico-plastică cuprinde totalitatea procedeelor folosite în 

activităţile plastice .Familiarizarea elevilor cu tehnicile de lucru măreşte curiozitatea lor şi 

caracterul atractiv al activităţilor, facilitează dobândirea unor cunoştinţe privitoare la 

caracteristicile materialelor folosite, crează elevilor condiţii pentru un start egal în activitatea 

creativă. Elevului i se dă posibilitatea să înţeleagă şi să aibă sentimentul propriei sale valori, 

sporindu-i astfel încrederea în propriile forţe. 

Înţelegerea unei opere de artă presupune înţelegerea şi cunoaşterea tehnicilor speciale 

creării acelei opere. Această iniţiere oferă fiecărui elev elementele de bază cu ajutorul cărora 

va putea înţelege o operă de artă plastică, va dispune de înţelegerea de a distinge o operă 

autentică de un kitch, va sti să lupte împotriva urâtului, disgraţiosului şi a grotescului. 

Folosirea tehnicilor de lucru nu trebuie să fie scop în sine, spre a nu bloca procesul de 

cultivare a creativităţii elevilor. Tehnicile de lucru îi învaţă pe copii să facă bine ceea ce fac. 

Copiii inventivi nu sunt conformişti; ei se descurcă cel mai bine în situaţii care le pretind o 

gândire divergentă, aflarea mai multor soluţii posibile şi nu rezolvări unice. Ei acţionează 

prin fluenţă, flexibilitate şi originalitate mai mult decât prin trudă serioasă.  

Copilul, cu capacitatea sa vitală şi optimistă, cu ochii curiozităţii larg deschişi spre a 

cunoaşte lumea, se lasă uşor îndrumat şi poate fi modelat în aşa fel încât să se adapteze şi să 

se integreze lesne în procesul evolutiv mereu ascendent al societăţii. Învăţătorul trebuie să 

ţină seama că procesul cunoaşterii artistice a elevilor începe cu actul percepţiei diferitelor 
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aspecte estetice ale lumii înconjurătoare. A percepe estetic un obiect nu înseamnă a-i 

înregistra forma generală şi numărul de elemente componente, ci a descoperi în acestea 

sensuri noi. Procesul de elaborare artistică la toate vârstele este simultan şi unic.Ţinând 

seama de specificul gândirii şi sensibilităţii plastice proprii fiecărui elev, educatorul îmbină 

stimularea manifestărilor individuale de afirmare creativă, folosind tehnici şi practici de lucru 

variate. Pentru echilibrul său intellectual şi afectiv, este necesar ca el să fie atras în asemenea 

forme de activitate prin care să i se faciliteze asimilarea treptată a realului. Ajutându-i pe 

elevi să stăpânească tehnicile de lucru şi cerându-le să organizeze singuri o compoziţie, ei vor 

ajunge să guste şi să transforme bucuria estetică într-o componentă a modului lor de viaţă. 

Conducându-ne după ideea exprimată de C. Moustakas şi E.P.Torrance precum că 

“orice individ are disponibilităţi creatoare, care se cer descoperite”şi bazându-ne pe faptul că 

s-a demonstrat prezenţa “unei înzestrări native generale a tuturor copiilor pe fondul cărora 

condiţiile prielnice de mediu şi de muncă cultivă capacităţile creative specific-individuale”, 

am conceput un proiect bazat pe activitate extracurriculară, pe care l-am implementat şi pe 

care îl continuăm în prezent. Proiectul se bazează pe activitate extracurriculară, desfăşurată în 

cadrul cercului de pictură pe sticlă “Micul artist creştin”. 

În cadrul activităţilor desfăşurate, am considerat că produsul şi valoarea acestuia nu 

constituie neapărat un criteriu de apreciere, hotărâtoare fiind considerate procesele psihice 

care concură la actul creaţiei: investigaţiile, restructurările, descoperirile independente care s-

au conturat în final într-un răspuns personal, revelator pentru cei mai mulţi dintre elevii care 

s-au implicat în activitatea proiectului. S-a demonstrat că activitatea de creaţie artistică este o 

formă de canalizare a energiilor psihice şi de auto-afirmare.  

 În cultivarea spiritului creativ, am luat în consideraţie toate coordonatele activităţii, o 

atenţie deosebită acordând atmosferei propice procesului de creaţie, prin activitate 

individuală independentă. Împreună cu elevii, am descoperit că secretul bucuriei educaţiei 

este dat de darul de a convinge, de a creea legătură trainică de suflet intre noi şi elevii noştri, 

de a ne adresa inimii şi nu numai minţii. Pentru noi, lumea copilului este cea mai frumoasă, 

cea mai curată şi cea mai inventivă. În jocul lui serios, copilul creează lucruri deosebite şi, de 

aceea, noi avem bucuria de a ne întoarce în lumea copilăriei sau de a nu ne desprinde de ea, 

poate, niciodată. 

Proiectul s-a numit “Cuvînt, lumină şi culoare” şi face parte din categoria proiectelor 

care întăresc relaţiile la nivelul comunităţii, deschiderea şcolii către comunitate, obiectivul 
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său general fiind îmbunătăţirea cadrului de colaborare dintre şcoală şi comunitatea locală prin 

promovarea valorilor cultural-creştine. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

-promovarea valorilor creştine în rândul copiilor, tinerilor, adulţilor (elevi, fraţi şi 

părinţi ai elevilor) din cadrul comunităţii, şi anume: să cunoască edificii bisericeşti şi obiecte 

de cult bisericesc, să realizeze colecţii de copii ale icoanelor, să practice obiceiuri şi tradiţii 

creştine ale românilor pe parcursul anului; 

-promovarea educaţiei estetice în cadrul comunităţii, şi anume: să-şi însuşească 

tehnica picturii pe sticlă, să realizeze icoane, utilizând tehnica picturii pe sticlă, să 

deosebească kitch-ul de valoarea estetică reală, să recunoască şi alte tehnici de realizare a 

icoanelor; 

-sensibilizarea copiilor, tinerilor, adulţilor comunităţii în promovarea culturii,şi 

anume: participarea elevilor şcolii în proporţie de 100% la activităţile proiectului, participarea 

fraţilor şi a părinţilor în proporţie de 50% la activităţile proiectului, implicarea autorităţilor 

locale şi a altor persoane în realizarea proiectului; 

-asigurarea unui climat de confort fizic şi psihic propice creaţiei în timpul activităţilor 

cercului de pictură. 

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 33 de personae: elevi, părinţi, fraţi mai 

mari ai elevilor şi a avut ca parteneri: comunitatea locală, Mănăstirea “Izvorul Tămăduirii” 

Agigea, Biserica “Înălţarea Domnului” Lazu. 

În cadrul proiectului, activitatea principală a fost activitatea bisăptămânală în cadrul 

cercului de pictură pe sticlă “Micul artist creştin”, precum şi următoarele mari activităţi: 

-“Lansarea proiectului”, 

-“Icoana, sufletul creştinului”, 

-Constituirea cercului “Micul artist creştin”, 

-“Tabără de lucru şi de documentare de pe lângă Mănăstirea Brâncovenească 

Sâmbata de Sus”, 

-Activitatea de premiere şi de încheiere a proiectului. 

Echipa de proiect a fost formată din următoarele cadre didactice: 

-Stratone Ioana- coordonator, 

-Pelican Marioara, îndrumător. 

Activitatea de lansare a proiectului s-a desfăşurat cu o participare impresionantă şi a 

avut ca scop constituirea grupului ţintă. Activitatea a fost onorată cu participarea Corului de 
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cameră al Bisericii “Înălţarea Domnului” din Lazu, dirijat de preotul paroh Dincu Anghel, 

corul fiind laureat al mai multor premii naţionale şi internaţionale. 

Participanţii au fost informaţi despre scopul, obiectivele, activităţile, finanţarea şi 

sursele de finanţare, precum şi despre rezultatele aşteptate. 

Activitatea “Icoana, sufletul creştinului”s-a desfăşurat la Mănăstirea “Izvorul 

Tămăduirii” Agigea, A fost o activitate de documentare şi de colectare de copii de icoane. 

Elevii,părinti şi fraţi mai mari ai elevilor s-au deplasat la mănăstire, unde au asistat la o 

ceremonie religioasă, au achiziţionat copii de icoane şi au primit explicaţii despre obiecte de 

cult bisericesc din partea călugărilor de la această mănăstire. În continuare, elevii şi-au 

exprimat impresiile prin realizarea unor eseuri şi compoziţii plastice. 

Activitatea de constituire a cercului de pictură “Micul artist creştin” a avut ca scop 

comunicarea obiectivelor şi programului cercului. Elevii, părinţii şi fraţii mai mari ai elevilor 

au primit binecuvântarea preotului Dincu Anghel prin sfinţirea atelierului de pictură şi au 

realizat primele lucrari pe sticlă. Alternativ, preotul şi călugării au participat la şedinţele de 

pictură, au îndrumat şi au ajutat elevii. 

Cea mai apreciată activitate a fost activitatea cu caracter turistic, de 7 zile, la Moieciu 

de Sus, în regim de servicii turistice complete. În cele 7 zile, grupul de elevi, fraţi şi părinţi au 

vizitat muzee, cetăţi, au vizitat edificiul bisericesc brâncovenesc de la Sâmbăta de Sus, cu 

atelierul său de pictură, cu muzeul şi expoziţia de icoane realizate de copii din toată ţara, au 

cutreierat potecile munţilor , au desenat, au scris compuneri şi s-au jucat. 

Activitatea de premiere le-a adus tuturor celor implicaţi în derularea proiectului 

bucuria datoriei îndeplinite. Elevii, fraţii elevilor şi părinţii acestora au primit numeroase 

premii pentru cele 70 de icoane pe sticlă realizate de ei şi cu care au participat la diferite 

expoziţii: la şcoala din Agigea, la I.Ş.J.Constanţa, la U.J.I.P.Constanţa. Elevii, împreună cu 

părinţii şi fraţii mai mari au realizat şapte albume cu imagini de la activităţi şi două albume 

cu compoziţii plastice şi literare.  Expoziţia realizată la Palatul Copiilor, Constanţa a primit 

Premiul I în cadrul concursului “Made for Europe”. 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat şi prin postere, pliante, communicate 

de presă. 

Achiziţiile proiectului sunt în valoare de 25 000 lei  şi înseamnă, în afara materialelor 

de pictură de cea mai bună calitate, echipamentele necesare desfăşurării şedinţelor de pictură 

în climat de confort fizic şi psihic: televizor color, două casetofoane de nouă generaţie, DVD, 

imprimantă color, cameră video, aparat foto digital, reportofon complet echipat, albume de 
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artă şi CD-uri cu muzică clasică şi bisericească. Comunitatea locală a participat la finanţare 

cu aproximativ 10 % din suma acordată prin Grant, adică 3 000 lei . 

Impactul proiectului a fost puternic asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Elevii au 

dobândit abilităţi de comunicare, cunoştinţe despre religia creştin-ortodoxă, cunoştinţe despre 

tradiţiile creştine, au deprins tehnica picturii pe sticlă şi dragostea de picta icoane.  Părinţii au 

cunoscut mai bine problemele şcolii, au realizat o comunicare mai eficientă cu proprii copii şi 

cadrele didactice şi, ca urmare a acestui fapt, participă la activităţile desfăşurate de şcoală şi 

la rezolvarea problemelor şcolii în număr mai mare. Relaţia elev-cadru didactic s-a 

îmbunătăţit calitativ, aceştia cunoscând elevii şi în situaţii mai puţin formale decât cele de la 

clasă. Autorităţile locale, inclusiv cele bisericeşti, au identificat valorile reale ale şcolii şi s-au 

implicat în rezolvarea problemelor şcolii cu mai multă responsabilitate.  

În prezent,proiectul se continuă prin activitatea cercului de pictură pe sticlă, care 

poartă aceeaşi denumire, “Micul artist creştin”, se desfăşoară după acelaşi program, are 

aceleaşi obiective. În plus, a sporit interesul şi tragerea de inimă pentru activitatea de pictat 

icoane precum şi priceperea lor . Elevii, împreună cu părinţii şi cu fraţii mai mari ,au realizat 

icoane  cu care participă la o expoziţie cu vânzare în preajma sărbătorii de Paşte. Cu banii 

achiziţionaţi din vânzarea icoanelor, vom cumpăra materiale pentru pictură, vom ajuita copiii 

cu probleme grave sociale şi de sănătate, acum proiectul fiind pe autofinanţare.  

Fără a avea pretenţia că toţi elevii, toţi fraţii mai mari ai elevilor şi toţi părinţii şi-au 

însuşit şi stăpânesc foarte bine tehnica picturii pe sticlă, considerăm că strădania noastră a 

trezit interesul pentru munca artistică, le-a dezvoltat imaginaţia, spiritul de iniţiativă, de 

creaţie, fantezia şi avem siguranţa că şedinţele de pictură vor fi cele mai îndrăgite activităţi, la 

care elevii şi părinţii lor vor veni cu plăcere, pentru climatul relaxant şi rezultatele muncii lor. 

Activitatea de pictură le-a permis acestora să-şi valorifice propriile capacităţi de creaţie şi le-a 

sporit încrederea în propriile forţe. 

 

Bibliografie: 

1. Bejan, M.  -   ”Talent, inteligenţă, creativitate”, E.D.P. Bucureşti, 1971; 

2.Paul, Constantin  -  “Culoare, artă, ambient”, Editura “Meridiane”,  Bucureşti, 1979; 

3.Paul, Constantin – “Să vorbim despre culori”, Editura “Ion Creangă”, Bucureşti, 

1986; 

4. Învăţământul primar (Revista de pedagogie) – Nr. 1/ 2004, Editura “Miniped”, 

Bucureşti, 2004. 
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ARTELE VIZUALE. 

CÂTEVA CLARIFICĂRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE 

 

Profesor ALEXANDRA CLEOANTĂ 

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova 

Profesor pentru învăţământul primar RADU DASCĂLU  

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova 

 

„Există un singur obiect de studiu pentru 

educaţie şi acela este viaţa în toate manifestările 

ei.” 

(Alfred North Whitehead) 

 

Termen recomandat şi uzitat actualmente în doctrina de specialitate şi în mediul 

academic, universitar şi şcolar, ,,artele vizuale” sunt manifestări ale spiritului uman reflectat 

în forme concrete de manifestare, în lucrări percepute cu ochii, precum: pictura, sculptura, 

filmul, dar şi în lucrări cuprinzând elemente nevizuale, de exemplu sunetul). 

Pentru artele vizuale, în istorie s-au utilizat şi termenii de ,,arte frumoase” şi ,,arte 

plastice”, consideraţi desueţi de majoritatea specialiştilor în domeniu şi ca având o sferă de 

cuprindere mai restrânsă. 

Artele frumoase sau ,,belle arte”, cum mai sunt numite (beaux-arts, în franceză, belle-

arti, în italiană), însumează practicile sau activităţile care realizează o reprezentare artistică, 

estetică sau poetică a lumii, prin forme sau volume. 

Concepul de ,,arte plastice” (fr.  Arts plastiques, engl. Plastic arts, germ. Bildende 

Kunst)  îşi are sorgintea în cuvântul latinesc ars şi în cuvântul grecesc plastikos. La început, 

el desemna artele exprimate tridimensional (sculptura, arhitectura), apoi şi pictura, desenul şi 

gravura; în epoca luminilor, artele plastice cuprindeau artele aşa-zis majore: pictura, 

sculptura, desenul şi gravura.  

Datorită diversităţii de exprimare şi de suport material, există o multitudine de 

categorii de arte vizuale: 

 Animaţia; 

 Arta conceptuală; 

 Arta decorativă; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Desen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gravur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anima%C8%9Bia&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C4%83_decorativ%C4%83&action=edit&redlink=1
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 Arta modei (design-ul vestimentar); 

 Arta textilă; 

 Arta video; 

 Benzile desenate; 

 Caricatura; 

 Ceramica; 

 Colajul 

 Decolajul; 

 Desenul; 

 Design-ul; 

 Design-ul grafic; 

 Desenele animate; 

 Filmul; 

 Fotografia; 

 Graffiti-ul; 

 Instalaţiile; 

 Pictura; 

 Sculptura; 

 Tatuajul (arta corpului); 

 Tehnicile mixte (mixed media); 

 Tiparul etc. 

Dintre acestea, doar o parte sau o parte din fiecare este reflectată în curricula şcolară 

şi este abordată în demersul didactic la clasă sau în cadrul activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare. În învăţământul preuniversitar de  masă, planul-cadru de învăţământ rezervă 

doar o oră pe săptămână artelor vizuale. Fără îndoială că stindardul în domeniu îi revine, (şi) 

datorită competenţelor pe care le are, învăţământului vocaţional de arte, secţiei arte vizuale. 

 

 

În ciclul primar, la clasa pregătitoare, la clasa I şi la clasa a II-a 

se studiază integrat disciplina ,,Arte vizuale şi lucru manual”, 2 ore 

pe săptămână, cu următoarele competenţe generale: 

 Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arta_modei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Design_vestimentar
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C4%83_textil%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C4%83_video&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Benzi_desenate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Caricatur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceramic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Colaj&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Decolaj&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Desen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Design
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Design_grafic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Desene_animate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Instala%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tatuaj
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tehnici_mixte&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiparul&action=edit&redlink=1


192 

 

într-o diversitate de contexte familiare; 

 Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici 

elementare diverse. 

La clasele a III-a – a IV-a se studiază artele plastice (1-2 ore pe săptămână) şi educaţie 

tehnologică (1-2 ore pe săptămână). 

În ciclul gimnazial, elevii studiază artele plastice şi educaţia tehnologică. 

 

 

Bibliografie: 

1. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686/ 05. 08.2003 

privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-

a; 

2. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 privind aprobarea 

Plaului-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a. 
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CREATIVITATEA – JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Profesor învăţământul preşcolar CRISTINA URSEA 

Grădiniţa P.P. “Amicii” Constanţa  

Profesor învăţământul preşcolar ELISABETA EUGENIA MANOLACHE 

Grădiniţa P.N. “Luminiţa”, loc. Lumina 

 

Creativitatea este un concept multidimensional și se poate manifesta în multiple 

domenii. Identificarea și cuantificarea naturii creativității constituie obiective dificile. 

Conceptul de creativitate poate fi definit din perspectiva unor discipline diferite: psihologie, 

psihologie socială, științe cognitive, arte,  inteligență artificială, filozofie,  economie,  

management etc. și deci la multe niveluri distincte: cognitiv, intelectual, social, economic, 

artistic, literar etc. Dificultatea definirii creativității rezidă în asocierile particulare ale acestui 

concept cu artele, în natura complexă a creativității și în varietatea teoriilor care au fost 

dezvoltate pentru a o explica. Mulți oameni asociază creativitatea în special cu artele: muzica, 

teatrul, dansul, literatura etc. Care sunt deseori denumite “arte creative”. Așa cum s-a precizat 

mai sus, creativitatea nu este proprie numai pentru arte, ci este la fel de fundamentală pentru 

progresele din științe, din matematică, tehnologie, politică, afaceri și în toate domeniile vieții 

cotidiene. 

Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă „a 

zămisli”, “a făuri”, “a naşte”. Însăşi etimologia cuvântului ne demonstrează că termenul de 

creativitate  defineşte  un  act  dinamic,  un  proces  care  se  dezvoltă,  se  desăvârşeşte  şi  îşi 

cuprinde atât originea cât şi scopul. El a fost introdus în psihologie de G. W. Allport, pentru a 

desemna o formaţiune de personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la 

unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini, atitudini sau 

trăsături temperamentale. Psihologii susţin în general, că „a fi creativ” înseamnă „a crea ceva 

nou, original şi adecvat realităţii”. A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a 

cauza, a genera, a produce. Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, 

expresivitate şi este imaginativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ. 

           În Dicționarul enciclopedic (1993) creativitatea este definită ca “trăsătură complexă a 

personalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original”. 

           Dicționarul Webster (1996) oferă trei semnificații ale creativității: 

 starea sau calitatea de a fi creativ; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Economie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Management
http://ro.wikipedia.org/wiki/Management
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 abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea 

noi și semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 

 procesul prin care se utilizează abilitatea creativă. 

Enciclopedia Britannica prezintă o defini ție concentrată pe obiectivele activității 

creative: creativitatea este “abilitatea de a face sau, altfel spus, de a produce ceva nou, 

fie o nouă soluție a unei probleme, fie o nouă metodă sau un dispozitiv nou sau un 

nou obiect artistic ori o nouă formă artistică”. 

            După Paul Popescu Neveanu, creativitatea „presupune predispoziţia generală a 

pesonalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “ 

(Roco, 2004). Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de invenţii 

tehnologice sau descoperiri ştiinţifice, de comunicarea interumană, de educaţie, de 

comportamente personale şi de mişcările sociale. Ea semnifică: adaptare, imaginaţie, 

construcţie, originalitate, evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă de lucrurile 

deja existente. Ca formaţiune psihică, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de 

sensuri: productivitate,  utilitate,  eficienţă,  valoare,  ingeniozitate,  noutate,  originalitate.           

            Printr-o definiţie mai generală, creativitatea poate fi văzută drept un proces prin 

care se focalizează într-o sinergie de factori (biologici, psihologici, sociali ) întreaga 

personalitate a individului şi care are drept rezultat o idee sau un proces nou, original, cu 

sau fără utilitate şi valoare socială. 

             Caracteristicile proceselor de creație sunt clasificate, de regulă, în patru categorii. În 

primul rând, creativitatea implică totdeauna gândirea sau comportarea imaginativă. 

Activitatea imaginativă este un proces de generare a ceva original: oferirea unei alternative la 

ceea ce este convențional, de așteptat sau de rutină.   

              În al doilea rând, în mod general, această activitate imaginativă are un scop precis: 

adică este direcționată spre atingerea unui anumit obiectiv sau rezolvarea unei probleme 

centrale. Uneori, obiectivul se modifică, atunci când apar noi idei și posibilități: uneori, de 

exemplu în procese de invenții sau descoperiri sunt identificate noi scopuri când produsul sau 

ideea inițială au apărut.  

În al treilea rând, aceste procese trebuie să genereze ceva original. Originalitatea 

poate fi de mai multe categorii: individuală (în raport cu rezultatul anterior al persoanei), 

relativă (față de grupul de care aparține) sau istorică (rezultatul este original în raport cu 

orice realizare anterioară în domeniul particular).  

În al patrulea rând, rezultatul trebuie să fie de valoare în raport cu obiectivul. 
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“Valoarea” este aici o apreciere a unei anumite proprietăți a rezultatului. Există multe 

judecăți posibile ale valorii,în funcție de domeniul de activitate în chestiune: eficient, util, 

agreabil, valabil, tenabil (durabil). 

Există multe aspecte ale creativității în funcție de domeniul de creație, însă o definiție 

ar include abilitatea de a combina cunoștințe din domenii anterior disparate, de a lua obiecte 

sau idei existente și a le combina în moduri diferite pentru noi scopuri. Astfel, o definiție 

simplă a creativității este: “acțiunea de a combina elemente anterior necombinate” 

           Creativitatea are la bază contemplarea lumii cu alţi ochi şi abordarea unei probleme 

dintr-o direcţie nouă.  

 Relația dintre creativitate și inteligență a fost studiată, între alții, de Robert J. 

Sternberg (1999) în manualul Handbook of Creativity. Sternberg afirmă că există trei aspecte 

principale care sunt fundamentale pentru creativitate: abilitatea sintetică, abilitatea analitică și 

abilitatea practică. Aceste trei aspecte decurg din teoria “triarhică” (formată din trei aspecte) a 

inteligenței umane, promovată de R. J. Sternberg. 

 Abilitatea sintetică (creativă): abilitatea de a genera idei care sunt noi, de înaltă calitate 

și adecvate pentru sarcina prescrisă. Această abilitate include gândirea divergentă. O 

caracteristică a acestui aspect este abilitatea de a redefini problemele într-un mod complet 

diferit și de a gândi în mod intuitiv și pătrunzător. 

 Abilitatea analitică: gândirea critică/analitică este implicată în creativitate ca abilitate 

de a judeca valoarea propriilor gânduri și soluții posibile,de a evalua punctele lor tari și slabe 

și de a sugera căi de îmbunătățire a acestora.  

 Abilitatea practică: abilitatea de a aplica competențele intelectuale în contexte cotidiene 

și de a “vinde” sau a comunica ideile creative la alții. Este abilitatea de a traduce abstracțiile 

și teoriile în aplicații realiste.  

Inteligența superioară este comună multor persoane creative. Totuși, multe studii ale 

relației creativității cu inteligența au arătat că inteligența generală extremă nu stimulează, în 

mod necesar, creativitatea. “Ipoteza de prag” propusă de Ellis Paul Torrance susține că un 

grad ridicat de inteligență pare să fie o condiție necesară dar nu și suficientă pentru o 

creativitate superioară. 

           Un  rtistic l  de inteligență sau IQ “de prag” ar avea valoarea de 120, adică: 

● sub IQ= 120, creativitatea este dependentă de inteligență;  

● peste IQ= 120, creativitatea este independentă de inteligență.  

Totuși, cercetările asupra “ipotezei de prag” au produs rezultate mixte, care s-au 
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extins de la sprijinul entuziast până la combatere și rejectare. 

 Experimentele realizate de-a lungul timpului au ilustrat în grafice o curbă descendentă 

pe care o urmează creativitatea, aceasta fiind mult mai pregnantă la vâsrtele mici şi 

pierzându-şi productivitatea la vârta adultă. Din acest motiv, este important ca programele 

educative de la toate nivelurile să meargă mai mult în direcţia cultivării creativităţii. 

Copilul,  care-şi  manifestă  permanent  mirarea  şi  surpriza,  încercând  să  surprindă 

ineditul lumii, neinfluenţat încă de educaţia rutinieră, este considerat prototipul creativităţi. 

            Teama faţă de orice deviere de la normă (convenţie, tradiţie) sau conformismul 

social  are ca efect dispariţia originalităţii, fiind capcana în care eşuează creativitatea multor 

indivizi. 

Creativitatea,  spre  deosebire  de  inteligenţă,  este  la  copil  un  fenomen  universal;  

nu  există preşcolar care să nu deseneze, să nu fabuleze. 

Preşcolarii creativi se diferenţează de obicei de restul grupului prin diferite 

comportamente specifice, şi dacă li se permite acest lucru, îşi dezvoltă în mod liber 

creativitatea. Ei sunt foarte curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu idei originale, au iniţiativă şi 

un spirit de observaţie foarte bine dezvoltat, văd conexiuni între elemente aparent fără nici o 

legătură, pun întrebări adecvate, caută alternative şi explorează noi posibilităţi, manipulează 

şi controlează simultan mai multe idei, învaţă uşor şi rapid, au o memorie bună, un vocabular 

foarte bine dezvoltat, găsesc căi neobişnite pentru soluţionarea problemelor, au o 

imaginaţie vie şi o capacitate deosebită de a compune poveşti. 

Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii de 

şablon, de rutină. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea 

potenţialului creativ al copilului,  nevidenţiat  sau neexprimat  prin cunoaşterea  şi 

stimularea  aptitudinilor,  prin mobilizarea resurselor latente prin susţinerea manifestaţilor 

printr-o motivaţie intrinsecă. 

Pentru a stimula creativitatea copiilor am folosit în activităţile instructiv-educative o 

serie de metode, cum ar fi: metoda proiectelor, bula dublă, schimbă perechea, 

brainstormingul, explozia stelară, turul galeriei. 

Exemple: 

DLC – convorbire ,,Ce ştim despre minunatele anotimpuri?” (Bula dublă) 

În cercurile mari am aşezat imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. 

Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului toamna (pleacă păsările călătoare, cad 
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frunzele), două caracteristici ale anotimpului iarna (îngheaţă apa, ninge) în cercurile 

exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc.  

DŞ – Activitate de observare - ,,Fructe de toamnă’’ (Schimbă perechea) 

La această activitate am urmărit ca prin lucrul în pereche, copiii să descopere cât mai multe 

caracteristici ale fructelor specifice anotimpului toamna. Copiii au fost organizaţi în două 

cercuri concentrice. În interior s-au aşezat copiii care aveau medalioane cu frunze galbene, iar 

în exterior copiii cu medalioane ce simbolizau frunze verzi. La îndemnul meu, copiii au luat 

din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. 

Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La comanda mea ,,Schimbă perechea’’, copiii 

din interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o 

sinteză a observaţiilor anterioare, apoi au continuat analiza cu noua pereche, pentru 

descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au schimbat 

atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi 

membrii grupei. 

DLC-convorbire cu tema ,,De ce iubim anotimpul vara?” (Brainstormingul) 

La începutul activităţii, copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind 

de la întrebarea ,,Ce ştim despre anotimpul vara?”. Copiii au răspuns printr-un enunţ scurt în 

ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu 

numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, preşcolarii au fost rugaţi să reflecteze 

asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. Au fost subliniate ideile 

care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste caracteristici sunt 

împărţite în 3 categorii: 

 Caracteristici ce ţin de evoluţia naturii; 

 Caracteristici ce ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; 

 Caracteristici ce nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate.  

             La temele plastice care puteau fi realizate prin mai multe procedee tehnice însuşite 

anterior-stropire, fuzionare, estompare, dactilo-pictură, folosirea ştampilelor şi a şabloanelor, 

le-am oferit copiilor libertate deplină în alegerea acestora. Am pus accent pe manifestarea 

liberă, neîngrădită a imaginaţiei copiilor. Acest lucru reiese şi din modul de formulare a 

temelor. Am organizat expoziţii cu lucrări ale copiilor, punându-i chiar pe ei să selecteze cele 

mai bune lucrări.       

          În cadrul activităţilor efectuate am urmărit posibilităţile reale de a organiza activităţile 

plastice prin metode cu caracter preponderent creativ. E important  modul în care educatoarea 



198 

 

concepe şi administrează sarcini divergente în predarea cunoştinţelor, cum promovează şi 

menţine un climat creativ, cum controlează producţiile creative şi indicatorii de potenţial.  

       În urma activităţilor, copiii preşcolari  au dat dovadă de performanţe creative 

superioare când învăţarea este de tip creativ (sarcini de ordin constructiv, de elaborare 

creativă, situaţii problemă de tip divergent) şi când climatul  educativ angajează şi stimulează 

independenţa şi spontaneitatea creatoare a copiilor. Din analiza produselor plastice ale 

copiilor, am constat că activitatea creatoare este influenţata de modul de planificare, 

organizare, dar şi de comportamentul educatoarei în conducerea acestui tip de activităţi.  

          Creativitatea nu e ceva ce poate fi învăţat, dar este cu siguranţă ceva ce poate fi 

exersat şi dezvoltat. La această concluzie am ajuns în urma experienţei didactice dobândite 

profesând ca educatoare, precum şi din cea acumulată la nenumăratele cursuri de 

perfecţionare. 
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ANEXE 

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE – Activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului cu  

MUZEUL POPULAR DE ARTĂ, CONSTANŢA 
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ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI – DESENE PE ASFALT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoziţie : “ Lumea copilăriei”                                        Activitate practică“Coşuri 

pentru puişori”        

Activitate practică “Puişori gălbiori”                                                             
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“Oraşul meu” 
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CREATIVITATEA  ŞCOLARĂ  ÎN CICLUL  PRIMAR 

 

                                                 Prof. înv. primar  VIOLETA UNGUREANU  

       Şcoala Gimnazială ,,Leon Dănăilă”  Darabani, jud. Botoşani  

 

               Dacă în cele mai multe domenii de activitate  conceptul de creativitate exprimă 

produs realizat, în educaţie el se referă la procesul prin care se formează personalităţi 

creatoare. Fără îndoială că educarea creativităţii presupune, înainte de toate, o nouă viziune 

asupra învăţării, iar o eficientă învăţare depinde în mare măsură de gradul de angajare al 

elevului la lecţie, de efortul intelectual pe care trebuie să-l depună, cu alte cuvinte elevul 

trebuie pus în situaţia să fie activ, să participe prin efort personal la descoperirea de noi 

cunoştinţe, la propria lui formare. Aceasta se traduce prin transformarea elevului din obiect al 

educaţiei în subiect al învăţării, ceea ce constituie punctul de plecare în cultivarea 

creativităţii.               

         Studiul limbii şi literaturii române în şcoala primară se înscrie pe traiectoria unui 

învăţământ modern, dacă se solicită efortul intelectual al elevilor şi dacă, prin activităţile pe 

care aceştia le desfăşoară aduc anumite contribuţii personale, care să reprezinte rezultatul 

căutărilor, al investigaţiilor personale şi, pe această cale, să se bucure de satisfacţia 

strădaniilor depuse, aceasta fiind una din caracteristicile modului uman de a fi. 

        Conceptul de creativitate are o sferă foarte largă. El se referă la numeroase şi diverse 

acţiuni în diferite domenii ale activităţii umane şi la diferite niveluri, începând cu 

descoperirea ştiinţifică, invenţia sau creaţia artistică şi terminând cu inovaţia organizatorică şi 

socială, inventivitatea sau adaptabilitatea individuală. 

       Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se 

finalizează într-un produs. Ea se manifestă în desfăşurarea unui proces şi presupune existenţa 

unor trăsături de personalitate şi a unui context social şi organizaţional în care   se desfăşoară. 

      Se spune că ,,un bun dascăl echivalează cu o mare şansă pentru viaţă”. Cel care asigură 

succesul elevului în viaţă este dascălul. El este cel care practică un stil comunicaţional 

adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

     Dascălul se adresează cu precădere sensibilităţii copiilor, evită atitudinile aversive, susţine 

şi încurajează motivaţia pozitivă în vederea formării deprinderilor, atitudinilor şi 
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comportamentelor. Dacă învăţătorul stăpâneşte bine informaţiile cu privire la comunicare, el 

poate asigura formarea la elevi a capacităţilor de a purta un dialog, de a transmite şi mesaje. 

     Învăţătorului îi revine misiunea de a-i învăţa pe elevi tehnica lecturării eficiente, a 

conştientizării şi valorificării celor citite. Pentru a citi corect trebuie să înţeleagă sensul 

cuvintelor, dar pentru realizarea acestui lucru există forme diverse. Fiecare dintre modalităţile 

de explicaţie a cuvintelor nou întâlnite constituie premisa unor variate tipuri de exerciţii 

lexicale ( găsirea unor cuvinte sinonime, formarea unor propoziţii din care să reiasă sensurile 

cuvintelor, antonime, polisemantisme, găsirea diminutivelor, formarea numelor de ateliere, 

familia de cuvinte ). Înfrumuseţarea limbajului elevilor cu cuvinte nou învăţate şi cu expresii 

plastice are o deosebită importanţă pentru formarea şi dezvoltarea exprimării lor corecte, 

clare, nuanţate. 

         Toate aceste activităţi sub îndrumarea dascălului duc la dezvoltarea creativităţii 

copiilor. Creativitatea este o activitate unitară şi diversă care se finalizează într-un produs. 

Creativitatea copiilor se caracterizează prin aportul intelectual afectiv, motivaţional pe 

care-l aduce subiectul în activitate, ca şi prin eforturile personale care se soldează cu un pas 

înainte în evoluţia personală. 

         Pentru creaţia copiilor este descoperirea în faţa căreia ei trăiesc o surpriză. Creaţia este 

forma optimă de canalizare a energiilor psihice şi de autoafirmare. Efectul de creaţie atrage 

după sine schimbări în structura personalităţii asigurându-i dinamica. Un rol determinant în 

dezvoltarea creativităţii revine mediului şcolar şi familial al copilului,precum şi conduitei de 

instruire. Foarte bine se poate încuraja şi modela spiritul creator al elevilor în cadrul 

opţionalelor. 

        Am avut un opţional pe durata de patru ani numit ,,Literatura pentru copii”. Am creat 

atmosfera propice procesului de învăţământ, am fost mijlocitor între ei şi mediul înconjurător 

şi am reuşit să deschid posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii şi i-am sprijinit în 

ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 

          Procesul de bază în educarea creativităţii este activitatea independentă. Cu cât elevul 

este lăsat liber în alegerea datelor şi a mijloacelor de rezolvare, activităţile creatoare sunt mai 

facile. Lucrând, pe parcurs de patru ani, pe acest tărâm prielnic pentru dezvoltarea 

creativităţii, am reuşit să obţinem un produs finit, o carte numită ,,Steluţe din copilărie”. 

Cartea cuprinde produsele copiilor care au activat cu acest opţional. Sunt exprimate 

gândurile, emoţiile, frământările, bucuriile lor. Această carte este un început. 
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 Poate dacă vor continua să muncească, mai târziu vor crea la un nivel superior sau va rămâne 

o aducere aminte din învăţământul primar. 

          În urma cercetărilor efectuate, J.C.Govan şi G.D.Demos concluzionează : ,,Copiii sunt 

creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi manifesta creativitatea”, 

iar Moris Stein, pe aceeaşi linie afirmă: ,,Fiecare din noi are potenţial pentru creativitate”. 

Întreaga pedagogie insistă asupra însuşirilor de adaptabilitate,de dispoziţie şi capacitate a 

permanentizării autoinstrucţiei şi autoinformării, în fine de creativitate. Dacă a fi 

matematician sau fizician este rezultatul exersării în domeniul matematicii, fizicii, a fi artist 

este urmarea educaţiei prin artă, a fi creativ nu poate fi decât efectul unei educaţii prin 

creativitate. 

          ,,Curaj şi vedere de ansamblu asupra problemelor şi soluţiilor” sunt consideraţi 

principalii factori ai creativităţii şi în consecinţă, acesta este conţinutul învăţării. A fi creativ 

înseamnă : ,,a te exprima, a-ţi reprezenta multiple aspecte ale oricărui lucru, a prevedea 

evoluţia, devenirea a ceea ce este actual...este o tratare productivă a sarcinilor concrete”. 

        Prin conceperea activităţii şcolare sub formă creativă sunt dezvoltaţi toţi parametrii 

creativi : fluenţă, flexibilitate, originalitate şi elaborare. 

        Dintre aceşti parametri cel mai reprezentativ este originalitatea. Acest parametru este 

definit operaţional ca unicitate a răspunsurilor, răspunsuri depărtate, uzuale. 

        Munca este mijlocul de manifestare a potenţialului creativ. Specificul muncii elevului 

este învăţarea, activitatea şcolară. Prin urmare, este de aşteptat să circumscriem anumite 

conduite proprii acestei activităţi şi acestei vârste, prin care să putem diagnostica potenţialul 

creativ. 

        Creativitatea de structură psihologică sau individuală va fi formă de manifestare a 

copilului care promite. Aceasta înseamnă că el dispune de acele premise intelectuale şi de 

personalitate care, evoluând cu anii, pot contribui la actele originale, dar care acum nu se 

concretizează decât într-o anumită capacitate de a gândi singur,independent şi de a ajunge la 

rezultatele pe care nu le cunoscuse anterior. E.P.Torrance enumera următoarele conduite 

drept indicatori ai creativităţii şcolarului :  

  - îşi poate ocupa timpul fără a fi stimulat; 

  - preferă să se îmbrace în mod deosebit; 

  - merge dincolo de sarcinile trasate; 

  - e în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase; 

  - întreabă insistent De ce şi De cum nu; 
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  - îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii; 

  - îi place să povestească despre descoperirile şi invenţiile sale; 

  - găseşte utilizări neobişnuite ale jucăriilor; 

  - nu se teme să încerce ceva nou; 

  - foloseşte toate simţurile în observaţii. 

     Pe elevul creativ îl caracterizează următoarele conduite : 

a)  La lecţii dovedeşte pătrunderea materialului, prelucrarea lui, capacitatea de a se detaşa de 

informaţie, posibilitatea restructurării personale şi rapide a datelor în funcţie de un alt criteriu 

decât cel obişnuit, capacitatea de a domina complexitatea şi de a se mişca liber în sfera 

cunoştinţelor realizând sinteze clare, spirit independent şi critic, iniţiativă intelectuală, 

creatoare; 

b)  având o deplină încredere în forţele proprii şi conştient de faptul că se poate descurca în 

orice situaţie, am presupus că elevul creativ este imprudent şi la lecţii se avântă să răspundă 

înainte de a-şi formula în minte răspunsul; 

c)  legată de acest aspect este relativa indiferenţă faţă de impresia pe care o produce 

învăţătorului şi colegilor; 

d)  el nu este sociabil în raporturile cu egalii; 

e)  fiind atât de încrezător în sine,am presupus că elevul creator nu este atât de conştiincios şi 

corect, că el învaţă în salturi; 

f)  are un nivel superior de aspiraţii, are interese variate, este curios şi activ. 

       Concluzii : 

  1.  Prin notele definitorii şi prin accentul diferit prin care mobilizează factorii intelectuali şi 

de personalitate, randamentul şcolar nu reflectă fidel creativitatea. 

  2.  Şansele ca elevii foarte buni la învăţătură să fie simultan şi foarte creativi sunt reduse. 

  3.  Deşi între cei cu note foarte mici sunt puţini elevi cu mari posibilităţi creative, ei există 

totuşi, învăţătorii nu vor exclude ipoteza de a depista talente în rândul acestora. 

  4.  Elevii care probează o remarcabilă fluiditate verbală,asociativă sau expresivă nu sunt 

neapărat şi creativi. 

          Analizând mai în detaliu  problematica vastă a educării creativităţii elevilor în cadrul 

procesului instructiv-educativ, am constatat că lumea inepuizabilă a traseelor curriculare 

opţionale şi a activităţilor extracurriculare ( proiectul,cercul de creaţie,revista şcolară ) oferă 

cele mai interesante şi eficiente modalităţi de abordare şi resurse de realizare. 
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            Creativitatea se poate manifesta în orice domeniu al activităţii omeneşti : în artă, 

ştiinţă, tehnică, muncă de organizare şi conducere, în activitatea didactică, în munca 

grădinarului şi în alte domenii. Rareori creativitatea se manifestă în mai multe domenii de 

activitate şi aceasta motivat de faptul că omul, pentru a se afirma, are nevoie de pregătire 

îndelungată, de anumite condiţii social-educative favorabile. Un om poate fi creator într-un 

domeniu şi rutinar în altele. Persoanele creative manifestă o independenţă în gândire şi 

acţiune, în domeniul în care ele creează.  

  Sărăcia de informaţii este un obstacol în formarea creativităţii gândirii elevilor. 

  De aceea, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor nu trebuie să însemne o simplă memorare, ci 

însuşirea unor structuri interioare, sistematizarea clară a cunoştinţelor şi înţelegerea 

legăturilor dintre acestea. 

Se ştie că şcoala este locul cel mai potrivit pentru a educa creativitatea. Pentru aceea suntem 

obligaţi să depistăm la timp aptitudinile fiecărui elev, să acţionăm cu îndemânare şi pricepere 

pentru dezvoltarea lor cât mai hotărâtă. 

  Meseria pe care o practicăm ne cheamă să recunoaştem,stimulăm şi dezvoltăm talentele. 

Sarcinile învăţătorului privitoare la formarea creativităţii ar putea fi orientate în trei direcţii 

principale : 

    ●  depistarea potenţialului creativ al copiilor; 

    ●  încurajarea manifestărilor creative ale acestora; 

    ●  organizarea de activităţi instructiv-educative stimulative din punct de vedere creativ. 

 Învăţământul primar are menirea de a valorifica experienţa acumulată de copii în 

învăţământul preşcolar în direcţia cultivării creativităţii, de a o continua şi de a o extinde. 

Valenţele formative ale învăţământului din ciclul primar oferă largi şi bogate 

posibilităţi în acest sens. Pentru a-şi putea forma o gândire creatoare, elevii din clasele I-IV 

trebuie învăţaţi ,,din ce şi cum să creeze”. Învăţătorul poate contribui astfel la realizarea unui 

climat care să favorizeze creativitatea prin selecţionarea materiei astfel încât să cuprindă 

problemele care incită intelectul elevilor la frământări, rezolvări, descoperiri prin utilizarea 

unor metode, mijloace şi forme stimulatoare, prin solicitări care să acţioneze mintea elevilor, 

puterile lor creative de elaborare independentă.      
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

Prof. înv. Preşc. GEORGICA PÎRVU 

                     Grădiniţa P.P.” Amicii” Constanţa  

 

    “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) 

 

Învăţarea prin intermediul jocului didactic, mai ales de vârstă şcolară mică, este una 

din dezideratele pedagogiei moderne şi postmoderne, deoarece lecţiile organizate pe baza 

jocului oferă un cadru propice pentru învăţarea activ – participativă, stimulând creativitatea şi 

imaginaţia elevilor.  

             Termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin "creare", care înseamnă "a 

zămisli", "a făuri", "a crea", "a naşte".  

             Ultima ediţie a Dicţionarului enciclopedic (1993) consideră “Creativitatea ca 

trăsătură complexă a personalităţii umane, desemnând capacitatea de a realiza ceva 

inedit, original”. 

           Toţi copiii sunt inteligenţi în felul lor. Abilităţile înnăscute şi creativitatea trebuie 

încurajate. Copiii mici învaţă cel mai bine prin experienţele tactile care folosesc simţurile, 

stimulează imaginaţia şi îşi pot folosi curiozitatea naturală şi abilităţile înnăscute în avantajul 

lor. Părinţii au un rol decisiv in educarea copiilor, mai mult decât invatatorii sau profesorii. Ei 

pot încă de timpuriu să evalueze abilităţile copilului în anumite domenii şi să determine 

nucleul inteligenţei lui. Odată realizat acest lucru, putem încuraja punctele forte şi dezvolta 

pe cele mai slabe. 

            Parinţii şi educatorii pot oferi cu usurinţă un mediu care să stimuleze creativitatea şi 

explorarea fără a dispune de sume enorme de bani, jucării sau materiale auxiliare cum ar fi 

CD-urile sau DVD-urile. De fapt, talentele naturale ale copilului pot fi dezvoltate evitând 

aceste lucruri şi optând pentru jocurile simple şi activităţile centrate pe copil, menite să 

stimuleze multiplele forme de inteligenţă a copilului. 
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Howard Gardner a identificat şapte forme de inteligenţă care trebuie încurajate de 

părinţi, educatori şi profesori: lingvistică, muzicală, logico-matematică, vizual-spaţială, 

fizico-motorie, interpersonală şi intrapersonală. Cea lingvistică şi cea logico-matematică sunt 

asociate de obicei cu inteligenţa, celelalte sunt considerate talente. 

Gardner le vede pe toate şapte ca fiind egal importante, iar fiecare copil posedă toate 

aceste tipuri de inteligenta multiplă într-un model unic. Încurajând explorarea creativă în 

toate cele şapte domenii, îi ajutăm pe copii să se simtă mai încrezători când încearcă noi 

activităţi sau când combină elemente din domenii diferite într-o activitate proprie. Toate 

domeniile de activitate, începând cu jocul liber şi terminând cu educaţia fizică, constituie tot 

atâtea căi de activare a creativităţii. În educarea creativităţii există numeroase disponibilităţi 

psihice şi cognitive ale copilului: 

- Nevoia de lărgire a experienţei cognitive; 

- Curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere; 

- Dezvoltarea competenţelor lingvistice; 

- Constituirea formelor voluntare ale unor procese psihice; 

- Câştigarea de abilităţi; 

- Apariţia competitivităţii, ca factor catalizator al tutturor activităţilor desfăşurate şi ca 

expresie a creşterii implicării în colectiv. 

Pentru a reuşi educarea creativităţii trebuie urmărite anumite obiective. În activităţile 

desfăşurate la grupă, fiecare educatoare îşi propune de multe ori un obiectiv general, 

cum ar fi dezvoltarea imaginaţiei sau a creativităţii. 

Iata câteva căi pentru a încuraja creativitatea în fiecare domeniu: 

Inteligenţa lingvistică 

Poate fi încurajată prin diverse tipuri de jocuri- exerciţiu: “ Găseşte cuvintele 

potrivite”. De exemplu : “ Câinele păzeşte….”.” Câinele păzeşte omul.” Acest joc are ca 

obiectiv: preşcolarul să completeze sau să lungească propoziţia prin adăugarea unor cuvinte. 

Astfel se cultivă fluiditatea expresională. 

Un alt joc- exerciţiu este: “ Ghiceşte altul!” unde copilul trebuie să spună cât mai 

multe cuvinte care încep cu aceeaşi silabă. Astfel se cultivă flexibilitatea, gândirea 

divergentă, originalitatea. Exemplu: Ma-  şi- nă;  Ma- ma; Ma- ca- ra; Ma- ca- roa- ne. 

Un alt joc care cultivă fluiditatea şi originalitatea este “ Galaxia propoziţiilor”. 

Copilul trebuie să formeze propoziţii legate prin înţeles cu cea dată: Exemplu: “ Ioana merge 
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la plimbare. Ea întâlneşte un căţel. Căţelul latră la un arici. Ariciul se face ghem. Ghemul se 

rostogoleşte sub un tufiş. Tufişul îl apără pe căţel.” 

 

Inteligenţa logico – matematică 

            Folosirea creativă a inteligenţei în acest domeniu este încurajată prin procese de 

măsurare, estimare sau numărare în timp ce gătiţi, faceţi cumpărături sau faceţi diferite 

construcţii de jucărie. Ideal ar fi ca adultul să se joace alături de copil diferite jocuri cu culori, 

forme şi mărimi cum ar fi: numărarea obiectelor galbene din cameră sau a obiectelor de o 

anumită formă. Vor fi încântaţi să rezolve puzzle-uri sau să joace jocuri logice cum ar fi 

şahul.                      Indiferent cât de multe jucării există pe piaţă, niciuna nu egalează 

joaca alături de părinţi sau de alţi copii. Indiferent cât de inteligente sunt jucăriile din 

comerţ, ele nu pot modela şi dezvolta în totalitate creativitatea şi inteligenţa unui copil. 

Pentru aceste lucruri, este nevoie de mult mai mult. 

Lego-urile şi jocurile de construcţie sunt ideale pentru orice vârstă. Băieţii vor fi încântaţi să 

construiască maşini sau utilaje iar fetele pot intra în lumea poveştilor cu prinţese. Important 

este să-i lăsaţi să gândească în felul lor, să monteze piesele după mintea lor şi nu după 

şabloane impuse de voi. Din cauza aceasta se şi numesc aceste jocuri, jocuri creative! 

Câteva coli colorate, lipici şi o forfecuţă specială pentru copii, pot deveni un mod 

plăcut pentru dezvoltarea creativităţii copiilor. Felicitări, flori, rame foto, animale sau stele şi 

nori… doar câteva decoraţiuni pe care copiii le pot face şi le pot aşeza în camera lor. Iată un 

mod simplu, ieftin şi extrem de creativ pentru petrecerea timpului liber al copiilor. 

      Deşi mai puţin spectaculoasă la vârstele mici, creativitatea se manifestă şi în 

activităţile matematice. Atingerea obiectivelor specifice facilitează şi dezvoltarea unora dintre 

factorii creativităţii: 

 Aptitudinea de a vedea asemănările şi deosebirile; 

 Capacitatea de a recombina elementele; 

 Sensibilitatea faţă de probleme; 

 Redefinirea; 

 Alcătuirea şi rezolvarea de probleme. 

Un aspect important este că acţiunea de dinamizare a gândirii, de orientare a ei spre 

raţionamentul matematic presupune strategii de învăţare prin joc şi acţiune, verbalizări, 

operaţii. Cel mai concludent exemplu pentru înţelegerea conceptului de număr şi înţelegerea 

operaţiilor de adunare şi scădere, îl constituie compunerea şi descompunerea numerelor. De 

http://www.philbox.ro/afla-care-sunt-jocurilejucariile-recomandate-scolarilor/
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exemplu patru se obtine din trei şi unu, unu şi trei sau din patru de unu. Ei bine, când putem 

considera că este valorificat potenţialul creativ al copilului? Când acesta ajunge să înţeleagă 

datele, să identifice relaţiile dintre ele, să sesizeze cerinţa şi să aplice operaţiile prin care 

poate ajunge la soluţia problemei. 

Creativitatea se evidenţiază şi in activităţile artistico- plastice. Limbajul plastic este 

cel care îl atrage cel mai mult pe copil şi îl ajută să îşi exprime trăirile, nedumeririle şi modul 

în care percepe el realitatea. Elementele de limbaj plastic ( punctual, forma spontană, linia) 

îmbinate prin diferite tehnici ale artei plastice sunt suportul pe care copilul îşi poate clădi 

conduita creativă. Interesul copiilor pentru activitate şi pofta de creaţie pot fi stimulate prin: 

 Utizarea unor materiale cu caracter ajutător ( siluete decupate, faianţă, lucrări 

partial începute, coli de hârtie de dimensiuni şi culori diferite, tăviţe de carton, 

sticlă); 

 Utilizarea unor tehnici speciale ( dactilopictura, tehnica ştampilei, tratarea 

suprafeţelor cu ceară, tehnica stropirii, a scurgerii şi suflării, pictura cu mâinile 

); 

 Utilizarea unor tehnici noi de expresie plastică:  

a. pictura cu spumă de ras; 

b.  folosirea nisipului în combinaţie cu tempera şi aracet; 

c.  desen- pictură cu cretă colorată şi cremă Nivea; 

d.  folosirea tuşului colorat în realizarea unor teme plastice, cu ajutorul 

peniţelor improvizate din pene; 

e.  pictura cu dopuri de plută de diferite dimensiuni;  

f. combinaţii plastice cu material textil, dantelă, pânză, acuarele. 

Dintre multiplelele posibilităţi de cultivare a creativităţii copilului, un rol aparte îl are 

modelajul. Acesta contribuie la  educarea deprinderilor motrico- senzoriale şi a mişcărilor 

fine, la educarea găndirii şi a actelor de voinţă şi îi formează copilului deprinderea de a 

transforma un material brut într-unul util, frumos, care aduce după sine satisfacţia reuşitei. Pe 

lângă plastelină, se poate folosi şi un aluat special format din : hârtie igienică ( ruptă de copii 

în bucăţele mici şi pusă în apă la înmuiat), aracet şi făină. Frământat bine, se obţine o pasta 

maleabilă, care poate fi folosită în diferite ocazii şi care se poate păstra la rece în pungi de 

plastic. Se pot obţine produse de panificaţie şi patiserie ( pâini, covrigi), fructe, legume, 

vieţuitoare, jucării, mărţişoare. După uscare se pot colora, iar pentru a fi conservate se aplică 

un strat de nitrolac dându- le un aspect plăcut. 
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Astfel copilul explorează şi îşi exprimă ideile originale, îşi pune în practică iniţiative, 

surprinzând permanent prin modalităţile variate de exprimare ( formă, mărime, culoare). 

Un rol important în dezvoltarea creativităţii îl au activităţile şi jocurile de mişcare. 

Michelle Jacob numeşte corpul “ un pivot al lumii”,  “ o formă de limbaj”. Copilul se 

adaptează la lumea exterioară prin mişcare, el trece de la acţiune la gândire. În perioada 

preşcolarităţii, educatoarea contribuie nu numai la dezvoltarea fizică şi psihică, ci şi la 

educarea creativităţii copiilor printr-o serie de jocuri de mişcare ce solicită gândirea 

creatoare. De exemplu prin jocul “ Ce poţi face dacă eşti…? ( pisică, câine, albină)” se 

dezvoltă gândirea asociativă, creativitatea expresivă, flexibilitatea şi originalitatea. 

Teoria Inteligenţelor Multiple (T.I.M.) a lui Howard Gardner, elaborată în jurul anilor 

1980, consideră că există opt forme distincte ale inteligenţei. În locul viziunii unilaterale 

asupra intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia în considerare numeroasele 

şi diferitele faţete ale activităţii cognitive, deducând că indivizii diferă între ei prin abilităţi şi 

stiluri cognitive. 

Cele opt forme distincte ale inteligenţei şi ale abilităţilor pe care acestea le presupun sunt: 

1. Inteligenţa lingvistică/verbală este o aptitudine a cuvântului, o capacitate de a construi 

enunţuri, de a utiliza limbajul pentru a activa anumite informaţii şi pentru a opera cu ele, 

capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic. 

2. Inteligenţa logico-matematică este capacitatea de a calcula, cuantifica, de a opera cu 

modele, categorii, relaţii, de a grupa şi ordona date şi de a le interpreta, de a efectua operaţii 

logice complexe, de a evalua propoziţii, de a efectua raţionamente, tipuri de inteligenţă 

adesea corelate .  

3. Inteligenţa muzicală/ritmică constă în a rezolva probleme şi a crea produse cu 

ajutorul funcţiilor auditive, care se exersează în percepţia, recunoaşterea, compunerea, 

producerea şi valorificarea fragmentelor muzicale, melodiilor, construcţiilor melodice, 

ritmurilor, tonurilor, sunetelor. 

4. Inteligenţa vizual/spaţială este o abilitate de ordin spaţial, capacitatea de a vizualiza 

şi a percepe spaţiul, de a rezolva probleme şi de a crea produse cu ajutorul reprezentărilor 

mentale, al simbolurilor grafice, al diagramelor, al imaginilor şi culorilor, abilitate care nu 

este corelată strict cu domeniul vizual, ea putând fi prezentă şi la copiii orbi. 

5. Inteligenţa naturalistă este capacitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse cu 

ajutorul reprezentărilor despre mediul înconjurător, a unor elemente ale acestuia şi a 

schimbărilor din mediu. 
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5. Inteligenţa corporal/kinestezică este capacitatea de a rezolva probleme legate de 

mişcare, de a crea produse cu ajutorul abilităţilor motrice şi al mişcării întregului corp, acest 

tip de inteligenţă subliniind legătura între acţiunile mintale şi cele fizice. 

7. Inteligenţa intrapersonală este capacitatea de a comunica permanent cu propria lume 

interioară, de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse graţie introspecţiei, a cunoaşterii şi 

înţelegerii de sine, a conştientizării propriilor sentimente, trăiri, stări interioare, emoţii, 

intenţii, motivaţii, interese. Această inteligenţă ne ajută să ne înţelegem propria personalitate.   

8. Inteligenţa interpersonală este capacitatea de a comunica permanent cu lumea 

exterioară, de a rezolva probleme şi de a crea produse graţie empatiei, cunoaşterii şi 

înţelegerii altor persoane, a conştientizării sentimentelor, trăirilor, stărilor interioare, 

intenţiilor, motivaţiilor, intereselor, modurilor de interacţiune specifice celorlalte persoane. 

Această inteligenţă ne ajută ca, înţelegându-i pe ceilalţi, să colaborăm şi să cooperăm cu ei, 

datorită abilităţilor sociale pe care le deţinem. 

În concluzie este important să dezvoltăm la copii dorinţa de a realiza ceva inedit, iar 

acest lucru îl putem realiza având ca linie directoare diversitatea. 
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EVALUAREA EFICIENTǍ  LA MATEMATICǍ 

- ÎNTRE PROVOCARE ŞI DEZIDERAT- 

 

Prof. înv. Primar CRISTINA STOIAN  

                                                                                                Liceul Teoretic Murfatlar 

 

O mulţime de “nimicuri” se ascund în cifrele cu care oamenii se obişnuiesc odata cu 

alfabetul şi chiar înaintea lui. Ca într-un uriaş labirint, pătrund de la primele descoperiri ale 

lui unu plus unu, înaintează pe firul numerelor, le descoperă proprietăţile, legile pe care le 

stăpânesc. Cu fiecare pas înainte apar însî însuşiri ciudate, neaşteptate, ba chiar hazlii ale 

numerelor. Pentru a înfrânge greutăţile şi nedumerirea, sunt necesare eforturi susţinute. 

Cadrul didactic acţionează, în prezent, într-un context de solicitări, condiţii şi resurse, care 

presupun schimbări semnificative de atitudini şi comportamente, de roluri şi strategii 

instructiv-educative. El este solicitat în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă-

participativă, activă si creativă.  

Lucrarea de faţă îşi propune să arate că evaluarea este la fel de importantă ca predarea 

şi învăţarea, fiind o componentă a educaţiei. Numai o gama largă de instrumente de evaluare 

va aduce un aport benefic predării şi învăţării. Acţiunea de evaluare este o componentă a 

procesului de învăţământ, iar teoria evaluării este un sistem de concepţii, principii şi tehnici 

referitoare la măsurarea, aprecierea şi notarea rezultatelor şcolare Actul evaluarii reprezintă 

un proces continuu, formal, de apreciere a calităţii, a importanţei sau a utilităţii activităţii de 

predare învăţare, proces desfăşurat din nevoia cotidiană de selecţie, de comparare sau de 

ameliorare a acesteia. 

Utilizarea unor metode alternative de evaluare, care presupun individualizare şi 

diferenţiere generează situaţii educaţionale funcţionale cu efecte formative asupra 

personalităţii elevilor. 

 Activităţile didactice desfăşurate pe grupe mici, încă din primele zile de şcoală, 

permit cunoaşterea potenţialului şi a nivelulului de dezvoltare a subiecţilor pe multiple 

planuri, facilitând adaptarea demersurilor ulterioare la particularităţile acestora, 

individualizarea şi diferenţierea.  

             Se pune accentul pe realizarea unui proces de evaluare în forme şi cu funcţii multiple, 

perfect integrat activităţii didactice. Astfel, sunt făcuţi primii paşi pentru a-i determina pe 
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elevi să conştientizeze propriul progres şi să aprecieze rezultatele muncii celorlalţi. 

Observarea sistematică reprezintă pentru cadrul didactic o sursă de cunoaştere a subiecţilor şi, 

în acelaşi timp, o oglindă a evoluţiilor individuale şi colective. Proiectul tematic permite 

integrarea cunoştinţelor din arii curriculare diferite şi valorificarea potenţialului artistic, 

creativ al subiecţilor, concomitent cu îmbunătăţirea performanţelor din domeniile cognitiv şi 

al dezvoltării limbajului. Portofoliul este o “carte de vizită” a elevului pe termen mediu şi 

lung, dar începe să fie completat încă din primele zile de şcoală. Aceste metode alternative de 

evaluare sunt corelate cu cele tradiţionale: probe practice, probe orale şi scrise.  

Prin elaborarea şi aplicarea unor probe de evaluare compuse din itemi bine structuraţi, 

reuşim să realizăm o evaluare obiectivă nu numai a informaţiilor acumulate de elevi, ci şi a 

deprinderilor de bază, a capacităţilor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate – aspecte 

care constituie produsul cel mai important, conferind caracterul formativ al activităţii şcolare. 

În desfăşurarea procesului de evaluare se aplică următorul set de măsuri, cu caracter 

ameliorativ: 

  Elaborarea unor itemi structuraţi pe grade diferite de dificultate, în conformitate cu 

programa şcolară şi particularităţile subiecţilor; 

 Asigurarea interdisciplinarităţii, prin realizarea unei corelaţii între cunoştinţele 

acumulate şi deprinderile formate în cadrul diferitelor discipline de studiu;  

 Corelarea fiecărei noi experienţe de învăţare cu precedentele;  

 Încurajarea iniţiativei şi participarea activă a elevilor;  

 Adecvarea la nevoile prezente de formare a copiilor, contribuind la optimizarea 

înţelegerii lumii în care trăiesc şi a propriei persoane, la confruntarea cu o largă varietate de 

cerinţe şi aşteptări, la echiparea lor progresivă cu concepte, cunoştinţe atitudini şi abilităţi 

necesare în viaţă;  

 Desfăşurarea unor activităţi variate, în special sub formă de jocuri didactice care au 

cel puţin două variante, cu grad diferit de dificultate;   

 Încurajarea şi dezvoltarea unor caracteristici individuale prin realizarea permanentă 

a unui feed-back, prin utilizarea aprecierilor verbale şi stimulentelor. 

În sprijinul aplicării acestui set de măsuri se înscriu argumentele ştiinţifice de ordin 

psihologic, sociologic şi pedagogic. 

Exerciţiile variate de exemplificare, completare, transformare, grupare, metodele 

variate de evaluare, jocurile didactice pot fi aplicate cu succes, dând randament sporit atât în 
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dezvoltarea capacităţii de exprimare în termeni matematici, cât şi în dezvoltarea gândirii 

creatoare şi a fiexibilităţii acesteia.  

Elevii trebuie puşi în faţa unor sarcini corespunzătoare posibilităţilor lor intelectuale, 

astfel ei participând efectiv şi afectiv la propria lor formare. Varietatea tipurilor de exerciţii, 

jocurile didactice, concursurile desfăşurate între grupe activizează colectivul de elevi, 

favorizează comunicarea, dorinţa de autoafirmare, creativitatea, conlucrarea, asigurând 

caracterul stimulator al evaluării.  

 Probele aplicate încă de la intrarea subiecţilor în şcoală contribuie la formularea 

diagnozei individuale, adică la aprecierea disponibilităţilor fiecăruia, a potenţialului de 

învăţare, în funcţie de care învăţătorul adaptează strategiile de predare-învăţare-evaluare a 

conţinuturilor, în vederea atingerii finalităţilor propuse. 

 Tratarea diferenţiată a subiecţilor folosind fişele de muncă independentă este de un 

real folos, asigurând caracterul individual şi independent al învăţării, respectând ritmul 

propriu de lucru, conform capacităţilor şi nivelului fiecăruia de cunoştinţe, priceperi şi 

deprinderi  

  Un loc aparte în strategiile de evaluare ocupă elaborarea, aplicarea şi interpretarea 

testelor de evaluare. În sens larg, denumirea de test se referă la proba care implică o sarcină 

de îndeplinit, identică pentru toţi elevii examinaţi şi presupunând o tehnică foarte precisă 

pentru aprecierea succesului sau insuccesului sau pentru notarea numerică a reuşitei. Test 

pedagogic de cunoştinţe, test docimologic sau simplu test sunt doar câţiva din termenii 

folosiţi în literatura de specialitate pentru a desemna instrumentul şi metoda de evaluare 

având itemul ca element specific şi care este caracterizat de o obiectivitate mai mare în 

aprecierea rezultatelor şcolare în raport cu alte metode de evaluare. Se remarcă, la unele 

denumiri, o relativă neconcordanţă între denumire şi conţinut sau o limitare a ariei de 

cuprindere. Astfel, testul de cunoştinţe, aşa cum rezultă din denumire, s-ar restrânge, în 

principal, la rolul său de a verifica progresele şcolare în ce priveşte cantitatea şi calitatea 

informaţiilr achizitionate de elev în procesul instructiv-educativ eventual a modului de 

folosire a conţinuturilor, în conformitate cu prevederile programei şcolare şi cu 

particularităţile de vârstă. Denumirea de test docimologic se atribuie testelor care 

îndeplinesc o funcţie de examinare şi notare. Scopul final al utilizării unui test docimologic 

este clasificarea elevilor. Din analiza conceptelor folosite pentru testarea didactică, 

specialişti precum I. Jinga, Elena Istrate au considerat că formularea test de evaluare 
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didactică este atotcuprinzătoare şi exprimă toate funcţiile evaluării. 

Testul de evaluare didactică se constituie ca o probă complexă, formată dintr-un 

ansamblu de itemi, care în urma aplicării în condiţii cvasistatice, oferă informaţii 

pertinente referitoare la modul de realizare a obiectivelor didactice, la progresul şcolar, la 

direcţiile de intervenţie de perspectivă a cadrelor didactice, pentru ameliorarea eficienţei 

demersurilor instructiv-educative. 

  Principalele calitaţi ale unui instrument de evaluare, deci, implicit, ale unui test (cf. 

M.Stanciu, 2oo3) sunt : 

 validitatea - testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare; 

 fidelitatea - reprezintă calitatea unui test de a produce rezultate constante în cursul 

aplicării sale repetate; 

 standardizarea; 

 etalonarea - testul foloseşte aceeaşi unitate de măsură; 

 obiectivitatea - reprezintă acordul mai multor evaluatori asupra calităţii răspunsului 

fiecarui item în parte; 

 aplicabilitatea  - reprezintă calitatea testului de a fi administrat şi interpretat cu 

uşurinţă. 

 Prin demersul formativ pe care ne propunem să-l continuăm pe tot parcursul anului 

şcolar, am încercat să-i determinăm pe subiecţi  să-i cunoască pe colegi şi să se cunoască, să 

înveţe să coopereze, lucrând pe grupe sau în perechi, să se comporte ca o echipă.  
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ANEXE 

TEST DE EVALUARE 

                                     MATEMATICǍ- CLASA a IV- a 

 

SUBIECTUL 1 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: cunoaştere 

Obiectiv: să scrie în cifre şi în litere numerele naturale în concentrul 0 – 1000 000,                              

completând rubricile unui tabel 

Punctaj: 0,5p. scrierea cu cifre arabe şi romane; 0,5p. scrierea în cuvinte 

 
            Contabilul Circului Globus din Bucureşti are urgent nevoie de ajutor! Rubricile din 

registrul cu veniturile zilnice au fost şterse. 

          Scrieţi cu cifre/ litere  următoarele numere din registrul său:      

 
 

ANUL 

                        VENITURI REALIZATE 

1995  trei mii nouă sute cincizeci şi şase (cu cifre arabe) 

1996 80 723  

1997  patru sute patruzeci şi patru (cu cifre romane) 

1998 MCXIII  

 

 
SUBIECTUL 2 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: aplicare 

Obiectiv: să identifice numerele naturale mai mici decât 1 000 000, care respectă condiţiile 

date 

Punctaj:  0,4 p. completarea corectă a spaţiilor de pe axa numerelor; 0,2 p. x 3 aproximări 

    

 

 
Câinele Gilly nu ştie matematică. El reacţionează doar la ultrasunetele transmise de 

dresor, printr-un fluier special. La ce numere trebuie să latre Gilly? 

         Completaţi axele următoare cu încă trei numere. Aproximaţi la sute numerele de pe a 

doua axă.  

       13 101      13 201       13 301 

 
  

 
 

 

     68 440      68 450     68 460 
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SUBIECTUL 3 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: aplicare 

Obiectiv: să efectueze operaţii de ordinele întâi şi doi, cu numere naturale studiate 

Punctaj:  0,2 p. x 5 

 

Familia  cimpanzeului Kelly este mare iubitoare de banane. Trebuie să fie importate 

din ţările calde  cantităţi impresionante. Rezolvaţi calculele următoare pentru a afla câte 

banane a mâncat în primul, al doilea, al treilea, al patrulea, respectiv al cincilea an, 

familia lui Kelly. 

 

     978 + 1387 =                       79 x 8 = 

10 434 -  5123 =                      234 : 6 = 

   1 073 –  364 =  

 

 Rezolvare                                                      

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................ 

 
SUBIECTUL 4 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: raţionament 

Obiectiv: să realizeze calculele potrivite, în conformitate cu terminologia specifică 

matematicii 

Punctaj: 0,3 p. x 3 pentru operaţiile efectuate corect; 0,1p. scrierea sub forma unei singure 

expresii matematice 

                 

 

 Aflând cu cât este mai mare suma numerelor 345 şi 55 decât diferenţa lor, vă puteţi 

da seama ce viteză poate atinge cel mai rapid animal terestru (ghepardul).  

Care este această viteză? 
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                            Rezolvare                                                         Încercări 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................. 

 
SUBIECTUL 5 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: aplicare 

Obiectiv: să respecte ordinea efectuării calculelor  

Punctaj: 0,1 p. x 10 

                  

 Toto (puiul de elefant) a fost cântărit de îngrijitor. Pentru a vedea şi voi ce masă 

corporală are, va trebui să aflaţi rezultatul următorului calcul:  

 

 111 x 5 –  + 66 : 6 – 11 x 4 = 

                            Rezolvare                                                         Încercări 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................
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................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................... 
 

SUBIECTUL 6 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: raţionament 

Obiectiv: să rezolve probleme care presupun efectuarea a cel puţin două operaţii cu numere 

raţionale studiate 

Punctaj: - adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor 0,6 p. 

                - aflarea sfertului numărului de piese 0,2 p. 

                - planul de rezolvare 0,2 p. 

                  

Un  puzzle cu animalele din junglă are 100 de piese. Alexandra, Corina, 

Iulian şi Gabriel au aşezat piesele astfel: Alexandra  27   din ele, Corina  22  

din piese, Iulian un sfert din numărul pieselor.               100                           100                                                  

Câte piese a avut de aşezat Gabriel, ştiind că acel puzzle a fost finalizat de el? 

 

                            Rezolvare                                                         Încercări 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................. 
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SUBIECTUL 7 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: cunoaştere 

Obiectiv: să realizeze corespondenţa dintre corpurile geometrice şi formele feţelor acestora 

Punctaj: -0,3 p. x 3; prezentarea ambelor variante în cazul cuboidului, 0,1 p. 

 

 
 Magicianul Jerry foloseşte în numărul său de iluzionism un cuboid şi un cub din carton. 

El presează corpurile geometrice până când spectatorii văd doar una din feţele acestora.  

Uniţi corpurile geometrice cu figurile geometrice care ar putea avea forma feţelor 

văzute de public. Realizaţi corespondenţa cu denumirile lor. 

CORPURI GEOMETRICE                         FIGURI GEOMETRICE/ DENUMIRI 

 

                                                                                                            dreptunghi 

                                                                        

                                                                                                                                                    pătrat 

 

                                                                                                                                                 triunghi 
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 SUBIECTUL 8 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: cunoaştere 

Obiectiv: să identifice unităţile de măsură potrivite  

Punctaj:  1 p. pentru rezolvarea integrală a exerciţiului; 0,5 p. pentru 5-6 corespondenţe                                                                                                      
                                                                                                                        

      İn agenda casierului Caddy, de la Grădina Botanică din Iaşi, este... o harababură! 

Indicaţi, prin săgeţi, ce poate exprima fiecare număr:   

 

  12 ani ●  vârsta bunicii; 

320 m ●  valoarea unei cutii cu bomboane; 

    2 litri ●  distanţa dintre două oraşe; 

  95 ani ●  cantitatea de lichid dintr-o sticlă; 

180 km ●  durata unei excursii; 

    5 lei ●  vârsta unui copil; 

  10 ore ●  distanţa până la şcoală. 

 
   SUBIECTUL 9 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: cunoaştere 

Obiectiv: să găsească pe hartă numerele, conform indcaţiilor 

Punctaj:  1 p.  

 

 

 Locurile pe care le ocupă Ionuţ, Mariana şi Daniel în sala Ateneului din Bucureşti se 

află în partea dreaptă şi au numere consecutive impare, cuprinse între 60 şi 66. Ştiind că 

suma numerelor scaunelor ocupate de ei este 189, coloraţi  - pe planul sălii – locurile  

ocupate de cei trei copii. 
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Încercări 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………….... 

 
SUBIECTUL 10 

 

Domeniul: Matematică 

Domeniul cognitiv: aplicare 

Obiective: să calculeze perimetrul unei figuri geometrice; 

                  să stabilească axele de simetrie ale unei figuri geometrice 

Punctaj:   calcularea perimetrului 0,5 p. 

                  desenarea a două axe de simetrie 0,5 p. 

 

 

 Tigrii Kahn, Biro şi Ween trăiesc într-o rezervaţie naturală cu o formă dreptunghiulară, 

ca în imaginea de mai jos, având lungimea de 300 m şi lăţimea de 150 de m. 

a) Calculaţi perimetrul suprafeţei în care trăiesc cei trei tigrii. 

b) Pentru a vă asigura că animalele îşi împart spaţiul în mod egal, desenaţi două axe de 

simetrie. 

 

                 

 

                              

                      

          Rezolvare                                                         Încercări 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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INFLUENŢA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

ÎN ÎNŢELEGEREA NOŢIUNILOR DE  

CUNOAŞTEREA MEDIULUI 

 

Prof. înv. Primar ANDREIA OANA CIOLACU  

Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncuşi”Medgidia 

 

Învăţământul actual înclină balanţa de la informativ spre formativ, de la cantitate spre 

calitatea cunoştinţelor, permite instituţiei pregătirea şi formarea noilor generaţii de tineri 

potrivite unor nevoi sociale specifice, legate de economia de piaţă, de noile tipuri de 

profesionalizare. 

Accentul se pune deci, nu pe „cât” se învaţă, ci pe „cum” se învaţă, aşa cum remarca 

Alvin Foffer – „analfabetul de mâine nu va fi cel care nu va şti să citească, ci va fi cel care nu 

a învăţat cum să înveţe”; se pune deci accent pe însuşirea instrumentelor de lucru, inclusiv a 

tehnicilor de informare, urmărind cultivarea la copii a stilului de muncă independent. 

Piaget socoteşte că învăţarea este o relaţie între individ şi mediul înconjurător, adică o 

adaptare, iar inteligenţa este instrumentul cel mai perfecţionat al adaptării. 

Pentru o reuşită deplină este necesar ca şcolarul să trăiască experienţa de cunoaştere, 

să se angajeze în procesul cunoaşterii, să se implice în acest proces, să participe cu mult 

interes pentru a cunoaşte cât mai mult din tainele naturii, din viaţa plantelor, animalelor, 

fenomenlor din natură, cât şi contribuţia pe care o are omul la protejarea mediului 

înconjurător. Cunoaşterea mediului înconjurător de către copiii reprezintă o importanţă 

deosebită în dezvoltarea multilaterală, precum şi o sarcină de bază a procesului instructiv – 

educativ desfăşurat în şcoală. 

Practica m-a făcut să înţeleg că, dacă îmi aleg instrumentele adecvate, pot ajunge la 

sufletul şcolarului şi al celor ce vin în contact cu el zilnic. Prin joc se poate forma cu uşurinţă 

o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă, copilul devenind participant activ la propria 

instruire. 

Modernizarea metodelor de învăţământ sau mai exact, utilizarea lor în manieră 

modernă, inovativă se realizează prin conjugarea acestora cu strategiile de provocare şi 

dirijarea efortului intelectual al copiilor. 
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Utilizarea mijloacelor audio – vizuale implică metode şi tehnici stimulatoare prin care 

este provocată curiozitatea, independenţa şi efortul gândirii. Informaţia transmisă prin 

mijloace audio vizuale moderne, întregită cu explicaţiile cadrului didactic, nu trebuie să ofere 

o elucidare totală a problemelor, aspectelor, care să fie numai înregistrate de copii, ci 

transmiterea, înregistrarea şi valorificarea ei trebuie astfel dirijate încât să incite, să tulbure 

spiritele copiilor, să creeze neliniştea şi dorinţa de rezolvare independentă a situaţiilor de 

învăţare. 

Sarcinile se schimbă după un dinamism care depăşeşte toate previziunile făcute de-a 

lungul timpului, ele impun noi desfăşurări ale procesului de învăţare, noi conţinuturi, metode, 

mijloace şi tactici adecvate. Dezideratele de modernizare şi perfecţionare a metodologiei 

didactice se înscriu pe direcţia sporirii caracterului activ – participativ al metodei de învăţare, 

pe aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii 

instrucţionale, care să-l implice pe copil direct în procesul de învăţare, stimulându-i 

creativitatea, interesul pentru nou, dezvolatrea gândirii, reuşind să aducă o însemnătată 

contribuţie la dezvolatarea întregului său potenţial. 

Metodele constituie instrumente de prim rang în mâna învăţătorului, este calea 

eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte 

într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Dintre aceste moderne metode didactice fac parte cele ce duc la creşterea gradului de 

participare – implicare a copiilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv motrice şi practic – 

aplicative a acestora. 

Definitoriu pentru folosirea metodelor activ – participative este caracterul lor 

stimulativ, din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi posibilitatea alternării activităţiilor 

individuale şi de grup, în scopul atingerii „optimum-ului” motivaţional şi acţional la nivelul 

copiilor care se văd angajaţi şi trebuie să îşi asume noi roluri şi responsabilităţi în proria 

formare. 

Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel 

încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor 

predării, să asigure transformarea lui în subiect al propriei formări; aceste metode se 

caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie. Tendinţele principale ale 

înnoirii şi modernizării metodologiei de instruire ar fi: 

 Valorificarea deplină a metodelor în vederea activizării şcolarilor, a participării lor 

efective la dobândirea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor; 
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 Accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea 

de predare – învăţare; 

 Aplicarea cu prioritate a metodelor activ – participative centrate pe copil. 

Creşterea ponderii metodelor activ – participative nu înseamnă renunţarea la metodele 

clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei. Metodologia modernă 

operează schimbări care ţin de pondere, dar mai ales de valorizare, de sporirea potenţialului 

formativ al metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi activ – participativ. 

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe 

însuşirea experienţei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi 

formarea de cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu mai înseamnă a-l 

determina pe şcolar să-şi înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să ia 

parte la procesul de producere a noilor cunoştinţe. 

Metoda Ciorchinele 

Este o tehnică de predare – învăţare menită să încurajeze elevii să gândeascã liber şi 

să stimuleze conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi 

noi sensuri ideilor însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile 

cunoştinţe, evidenţiind propria înţelegere a unui conţinut. 

Avantajele acestei metode sunt: 

- se încurajează participarea întregii clase; 

- poate fi utilizatã, cu succes, şi la evaluarea unei unităţi de conţinut, dar 

şi pe parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele elevilor. 

În caseta centrală se scrie titlul temei. (Exemplu: “Primăvara”/ “Vara” / “Toamna” / 

“Iarna”). Sarcina elevilor constă în completarea celorlalte casete cu denumirea unor 

fenomene ale naturii, activităţi ale oamenilor, aspecte din viaţa animalelor şi plantelor, 

specifice anotimpului respectiv.  

Metoda Mozaic 

Învăţare prin cooperare, prin independenţa grupurilor şi exercitarea statutului de 

expert în realizarea unor sarcini de învăţare. Avantajele metodei constau în: 

- anihilarea “efectului Ringelmann” (lenea socială, când individul îşi imagineazã că 

propria contribuţie, la sarcina de grup, nu poate fi stabilită cu precizie; 

- dezvoltarea interdependenţei dintre membrii grupului; 

- ameliorarea comunicării. 

Etape: 1. Se stabileşte tema şi se împarte în 4 subteme. 
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2. Se împarte clasa în 4 echipe. 

3. Se constituie grupele de experţi.  Fiecare grupă de experţi studiază tema propusă 

pentru echipa respectivă. 

4. Realizarea raportului . Fiecare expert se întoarce la grupa iniţială şi prezintă 

colegilor un raport despre ce a studiat. 

5. Evaluarea 

Stabilirea temei: Cereale 

Împărţirea pe echipe şi alocarea temelor: 

1. Grâul     3. Orz 

2. Secară     4. Porumb 

Studierea temelor în grupul de experţi; 

Prezentarea raportului în grupele iniţiale. 

Metoda ”explozia stelară” 

Este o metodã similară brainstormingului, care are ca scop să se obţinã de la elevi cât 

mai multe întrebări, cât mai multe conexiuni între concepte. 

Organizată în grup, metoda “starbursting” (lb. Engleză: “star”= stea; “burst”= a 

exploda) facilitează participarea întregului colectiv, stimuleazã crearea de întrebări la 

întrebări, aşa cum “Brainstorming” dezvoltã construcţia de idei pe idei. 

În centrul unei steluţe cu cinci colţuri se scrie denumirea temei. (Exemplu: 

“Anotimpuri”). În vârful fiecărui colţ al steluţei se scriu întrebãrile “ce?”/ ”cine?”, “cum?”, 

“unde?”, “când?”, ”de ce?”. 

Se împarte clasa în cinci grupuri. Fiecare grup va elabora întrebări şi răspunsuri, 

având ca temă anotimpurile anului. 

 Exemplu: 

Ce?/ Cine? 

- Ce plante se cultivă primăvara? 

- Cine aduce daruri iarna? 

Cum? 

- Cum este vremea în anotimpul vara? 

- Cum se pregătesc animalele pentru 

iarnă? 

 

 

Unde? 

- Unde pleacă păsările călătoare? 

- Unde îşi petrec urşii iarna ? 

Dece? 

- De ce ninge? 

- De ce pleacă păsările călătoare? 

Când? 

- Când se coc căpşunele? 

- Când încep elevii  un nou an şcolar? 
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Metoda ”floarea de nufăr” 

Porneşte de la o temă principală din care derivă 8 teme secundare concretizate în opt idei ce 

vor deveni teme abordate în activitatea pe grupuri mici. 

Etape: 1. Construirea diagramei; 

 2. Plasarea temei principale în mijlocul diagramei; 

 3. Trasarea celor 8 idei legate de tema principală; 

 4. Abordarea temelor; 

 5. Stabilirea, în grupuri mici, de noi relaţii pentru aceste 8  teme; 

 6. Prezentarea rezultatelor muncii în grup. 

  

 

Bula dublă 

Grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, fenomene, idei, concepte. 

Care sunt asemănările şi deosebirile între munte şi câmpie? 

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI 

Ambele sunt forme de relief 

Pe ambele se găsesc păduri 

Munte: 

- Forma cea mai înaltă de relief 

- Capra neagră, cocoşul de munte, floarea de 

colţ  trăiesc pe vârfurile cele mai înalte ale 

munţilor 

Câmpie: 

- Forma cea mai joasă de relief 

- Cârtiţa, şoarecele de câmp, popândăul 

trăiesc subteran la câmpie. 
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Metoda Cubului 

Urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, 

argumentarea atunci când se doreşte exploatarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi 

îmbogăţit cu noi cunoştinţe. 

Tema propusă: Animale domestice  

Argumentează: De ce cresc oamenii animalele? 

 

Descrie un animal    Aplică: Desenează animalul. 

 

Compară viaţa unui     Analizează părţile  

animal domestic cu cea   componente ale corpului 

a unui animal sălbatic. 

Asociază animalul cu foloasele lui. 

Metoda Blazonului 

Tehnica blazonului propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, cuvine, 

propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. 

 

Făină   cozonac  macaroane 

  fidea   pâine    tăiţei 

griş      biscuiţi 

Diagrama Venn 

Obiectiv: sistematizarea cunoştinţelor – restructurarea idelor unui conţinut abordat. 

Etape: 

1. Comunicarea sarcinii de lucru; 

2. Activitatea în pereche sau în grup; 

3. Activitate în grup; 

4. Activitate frontală;  

 

Spic de grâu    Cereale             Ştiulete 

Tulpină subţire  Rădăcină firoasă    Tulpină noduroasă 

Cultivat în întreaga    Frunze ca o              Originar din America 

             lume                     panglică 

      Nutreţ  

 

Grâu 

Porumb 
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Metoda Pălăriilor Gânditoare 

Este o metodă interactivă, de stimualre a creativităţii participanţiilor. Confecţionăm şi 

punem la dispoziţia copiilor şase pălării, fiecare de câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru 

şi negru, fiecare impunând un mod  rtist purtătorului, rol care conturează un anumit comportament 

şi o anumită abordare a temei pusă în discuţie. 

 Culoarea pălăriei este cea care stabileşte rolul. Rolurile se pot schimba/inversa, dar fiecare 

participant/purtător trebuie să fie în  rtist cu rolul pe care îl joacă. Participanţii sunt liberi să spună 

ce gândesc.  

Detaliez în continuare specificul fiecărui rol al pălăriilor, în accepţiunea  rtisti, largă a 

metodei.  

Pălăria albă: Oferă o privire obiectivă asupra informaţiei; este neutră; este concentrată pe 

fapte obiective şi imagini clare; stă sub semnul gândirii obiective. 

Pălăria roşie: Dă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; oferă o perspectivă emoţională 

asupra evenimentelor; roşu poate însemna şi supărarea sau furia, deci se pot exprima şi emoţii 

negative; descătuşează stările  rtistic .  

Pălăria neagră: exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata; oferă o perspectivă 

întunecoasă, tristă, sumbră, asupra situaţiei în discuţie, exprimă îngrijorările pesimistului; este o 

perspectivă a gândirii negative, pesimiste.  

Pălăria galbenă: Oferă o perspectivă pozitivă, constructivă asupra situaţiei; culoarea 

galbenă simbolizează culoarea soarelui, strălucirea, optimismul; este gândirea  rtistic, constructivă 

pe un fundament logic. 

Pălăria verde: exprimă idei noi, stimulând gândirea creativă; poate reprezenta culoarea 

proaspătă de iarbă, de vegetaţie, de abundenţă a vieţii; este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei 

noi, inovatoare.  

Pălăria albastră: Exprimă controlul prin gândire; poate reprezenta culoarea cerului, care 

este deasupra tuturor, atotvăzător şi atotcunoscător; supraveghează şi dirijează bunul mers al 

activităţii; este preocuparea de a controla şi a organiza.  

Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să înţeleagă rolul 

presupus de fiecare pălărie, gândind din perspectiva acestuia. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce 

semnifică ea, ceea ce induce culoarea fiecăreia. 

Metoda Brainstorming  

S-a făcut un exerciţiu de imaginaţie cerându-se copiilor să-şi amintească ce au văzut ei prin 

oraş şi le-a plăcut. 
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S-a împărţit grupa de copii în două grupuri: un grup de copii a expus ce nu le-a plăcut în 

oraş şi poate polua oraşul, iar celălalt grup s-a referit la atitudinile oamenilor, ale copiilor în special. 

Am notat toate părerile:  

Grupul 1: resturi menajere aruncate peste tot, chiar şi acolo unde există coşuri de gunoi; 

desene şi  rtisti pe garduri şi pe pereţii clădirilor; prea multă gălăgie în parcuri; miros neplăcut 

atunci când trece pe lângă noi o maşină, mai ales autobuze; nu sunt copaci mulţi pentru a sta la 

umbră.  

Grupul 2: oamenii aruncă pachetul de ţigări şi resturi de ţigară pe unde trec; în parc, oamenii 

aruncă sticlele de suc pe jos; copiii desfac dulciurile şi aruncă ambalajele acolo unde se găsesc.  

Le dau posibilitatea celor două grupe să se completeze reciproc, apoi pun întrebarea: „ce 

măsuri şi atitudini pot lua oamenii pentru a avea un oraş curat?”  

Am acceptat şi am notat toate ideile: să facă observaţii atunci când cineva aruncă orice tip de 

ambalaj pe jos; fabricile să nu arunce resturile în apă; oamenii să nu fumeze pentru că nu este 

sănătos; să planteze mulţi pomi; să amenajeze mai multe parcuri; poliţia să-i pedepsească pe cei ce 

fac mizerie; oamenii de la primărie să amplaseze containere mai multe şi mai mari şi pe fiecare 

container să fie desenat ce tip de deşeuri trebuie puse; să organizăm mitinguri pentru a atrage atenţia 

asupra faptului că dorim să creştem sănătoşi. 

În final putem spune că spre deosebire de metodele tradiţionale de evaluare, metodele 

interactive apropie elevul de lumea palpabilă, atât prin efectuarea de experimente, cât şi prin 

descoperirile spontane care pot avea loc instantaneu. Spre exemplu, evaluarea clasică se bazează 

foarte mult pe conversaţie, însoţită, eventual, de exemple teoretice, pe când cea  rtist, interactivă, 

îmbină conversaţia cu activitatea practică, împletind, astfel, teoreticul cu concretul. Astfel este 

asigurată învăţarea prin descoperire prin metoda conversaţiei euristice. Deşi se afirmă deseori că 

aceste metode ar fi  rtistic noi, o parte dintre ele se practicau şi în trecut, dar îmbrăcând altă formă. 

Acest lucru este foarte bine  rtistic  la copiii din mediul urban unde în lipsa posibilităţilor de 

observare  rtist a anumitor noţiuni şi fiinţe– livada, animale  rtistic,  rtist, etc – metodele sunt 

cele care suplinesc acest aspect. 

Metodele interactive au avantajul că cea mai mare parte a lor pot fi aplicate majorităţii 

disciplinelor cu rezultate uneori remarcabile. Totuşi, metode activ-participative sunt compatibile în 

special disciplinelor „Cunoaşterea mediului” şi „Ştiinţe ale naturii” prin faptul că provoacă spiritul 

explorativ al elevilor. 

Pedagogia modernă dezvoltă metode, tehnici şi instrumente pedagogice al căror scop 

principal este acela de a ajuta elevul în procesul de învăţare. Metodele moderne/alternative de 
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evaluare sunt promiţătoare în acest sens. Ele pot servi elevului, cadrelor didactice, fiind în acelaşi 

timp suporturi solide ale discuţiilor cu familia. 

În această categorie sunt incluse o multitudine de metode destinate evaluării calitative, 

centrate îndeosebi pe procesul învăţării de către elev. Reprezintă o alternativă viabilă la metodele 

tradiţionale. De asemenea, acestea completează practic informaţiile evaluative pe care le dobândeşte 

cadrul didactic prin metodele tradiţionale privind învăţarea de către elev. 

Utilizarea metodelor alternative şi complementare de evaluare se impune din ce în ce mai 

mult atenţiei şi interesului cadrelor didactice în practica şcolară curentă. 

Bibliografie: 

1. Breben, S., Gongea, E., ”Metode interactive de grup”, Editura Arves, Craiova, 2002; 

2. Dumitru, I. Al., ”Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă”, Editura de Vest, 

Timişoara, 2000 

3. Iucu, Romiţă – „Teoria şi metodologia instruirii”, Editura Credis, Bucureşti, 2005; 

4. Oprea,C. , ”Strategii didactice interactive”, E.D.P., R.A., 2007; 

5. Potolea, Dan; Manolescu, Marin – „Teoria şi practica evaluării educaţionale”, 

Bucureşti, Ed. Credis, 2005; 

6. M.E.C. – C.N.C. – „Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale 

naturii la clasele a III-a şi a IV-a”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2001. 
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ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE MODERNE ÎN 

DEZVOLTAREA MEMORIEI ŞCOLARULUI MIC 

 

Învăţător LILI TOŞCU 

Liceul Teoretic Băneasa                                                             

Conf.univ.dr. RODICA ENACHE 

Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 

Procesul de reevaluare şi restructurare a strategiilor didactice presupune nu numai 

abandonarea strategiilor clasice, ci şi restructurarea şi revitalizarea acestora, într-un spirit modern. 

Strategiile moderne active stimulează implicarea elevilor în activitatea de învăţare, dezvoltându-le 

pe lângă  gândirea critică şi celelalte procese psihice intelectuale: memoria, limbajul, imaginaţia, 

contribuind deasemenea la dezvoltarea capacităţii elevilor de adaptare la viaţa socială. (Ostrander, 

S., Schroeder, L., Ostrander, N. (2003) 

Demersurile desfăşurate în acest sens au urmărit inovarea şi modernizarea strategiilor de 

predare-învăţare în vederea creşterii motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţarea şcolară, 

pentru valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil şi implicit a dezvoltării 

memoriei şcolarului mic. 

 În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm o cercetare psihopedagogică realizată în 

scopul optimizării capacităţilor mnezice ale şcolarilor mici prin intermediul activităţilor curriculare 

şi extracurriculare. Obiectivele cercetării au vizat: 

1. Determinarea  nivelului de dezvoltare diferenţiată a  memoriei (voluntare şi logice)   la 

copiii de vârstă şcolară mică . 

2. Evaluarea  măsurii în care conţinuturile curriculare şi extracurriculare abordate în cadrul 

unei discipline opţionale din aria curriculară Limbă şi comunicare pot contribui la dezvoltarea 

memoriei şcolarului mic 

3. Proiectarea unei discipline opţionale din  aria curriculară Limbă şi comunicare în scopul 

stimulării dezvoltării formelor memoriei  

Ipoteza cercetării a fost formulată astfel:  Se prezumă că  există diferenţe  între nivelul 

dezvoltării iniţiale al capacităţilor mnezice şi nivelul evaluării finale după aplicarea programului 

experimental 

Lotul experimental  al cercetării a fost reprezentat de elevii clasei a III-a B, de la Liceul 

Teoretic Băneasa cuprinzând 19 subiecţi cu vârste cuprinse între 8-10 ani. Copiii provin din familii 
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cu posibilităţi materiale medii şi sub acest nivel, putem spune sub pragul de săracie. Pornind de la 

premisa dovedită că mediul familial şi pregătirea intelectuală a părinţilor au un rol esenţial în 

dezvoltarea intelectuală a copiilor, am analizat lotul şi din acestă perspectivă. Pornind de la  aceste 

aspecte am considerat  că putem aplica experimentul, căutând modalităţi atractive de a  exersa şi 

dezvolta memoria logică şi voluntară  a copiilor,   care la această vârstă  este puternic influenţată şi 

de nivelul intelectual al familiei, de sprijinul  care îl poate oferi  copiilor în a memora informaţiile. 

Cercetarea experimentală s-a desfăşurat  în perioada 1 octombrie 2011 -  11 iunie  2012 

(anul şcolar 2011-2012) în Liceul Teoretic Băneasa.  În perioada 1 octombrie 2011 – 31 octombrie 

2011  au fost observaţi  sistematic  elevii  şi au fost aplicate probele de evaluare iniţială  în vederea 

stabilirii volumului  şi capacităţii de memorare şi reproducere. În perioada  noiembrie 2011 – mai 

2012 a fost aplicat programul experimental în cadrul opţionalului „File de lectură”. În perioada  

mai  2012- iunie 2012  a fost realizată testarea finală şi au fost interpretate  rezultatele obţinute. 

PROGRAMUL EXPERIMENTAL AL CERCETĂRII 

Experimentul a debutat cu o etapă pregătitoare în cadrul căreia a fost stabilit cadrul 

cercetării, a fost formulată ipoteza, a fost alcătuit lotul de subiecţi, au fost selectate  metodele şi 

tehnicile de cercetare, a fost aplicată testarea situaţiei experimentale şi a tehnicilor de cercetare, au 

fost înregistrate datele şi a fost stabilită strategia desfăşurării experimentului.  Această etapă s-a 

derulat la începutul semestrului I al anului şcolar 2011-2012. 

Tot în această perioadă au fost observaţi sistematic elevii în vederea cunoaşterii nivelului de 

dezvoltare a limbajului monologat, dialogat situativ şi dialogat contextual în cadrul activităţilor de 

educarea limbajului, conform  grilei de observaţie . 

Cercetarea experimentală a fost de tip investigativ-ameliorativă  şi s-a desfăşurat  în cadrul 

opţionalului  „File de lectură  ”  cuprinzând  aria curriculară – Limbă şi comunicare, la Liceul 

Teoretic Băneasa, în anul şcolar 2011-2012, la clasa a III a B. 

Programul intensiv de  dezvoltare a memoriei voluntare şi involuntare a fost aplicat în cadrul 

opţionalului “File de lectură” apelând la metode activ participative pentru a creea un  cadru adecvat 

derulării  experimentului. La finele cercetării au fost aplicate probe de  evaluare finală prin care s-a 

evaluat nivelul dezvoltării memoriei voluntare a  şcolarilor mici în   aplicării programului intensiv  

proiectat  în această cercetare. 

Prin probele de evaluare iniţială şi finală s-a evaluat nivelul de dezvoltare a memoriei 

voluntare şi logice a elevilor şi s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

- numărul de cuvinte reproduse într-un interval de timp 

- fidelitatea reproducerii din memorie a unui fragment literar  învăţat într-un interval de timp 

- reproducerea  în scris  a unui fragment literar 
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- identificarea într-un text memorat a unor cuvinte omise intenţionat 

- reproducerea  imediată a unui număr de cuvinte  

- respectarea timpului de lucru alocat fiecărei sarcini 

- rezolvarea probelor respectând sarcinile didactice.  

S-au  aplicat  probe de evaluare a proceselor şi formelor memoriei  şcolarului mic:  

* memorarea : voluntară, involuntară, mecanică, logică, auditivă, vizuală 

* păstrarea  informaţiilor : durata păstrării (senzorială, de scurtă durată, de lungă durată, 

episodică, semantică , perceptivă, verbală, procedurală, afectivă) 

* reactualizarea informaţiilor : recunoaştere  şi reproducere 

I.Proba nr. 1 –orală „Răspunde repede şi bine” – proba stabilirii nivelului de dezvoltare a 

capacităţilor de memorare şi reproducere a unor cuvinte, texte literare, (memoria voluntară, 

auditivă, semantică, perceptivă) 

II. Proba nr. 2 -  scrisă  „Cine ştie câştigă” –evaluare iniţială – proba stabilirii nivelului de 

dezvoltare a  capacităţilor de memorare şi reproducere pornind de la un text dat  (semantică, 

episodică, verbală) 

III. Proba nr. 3 „Ce îţi place să auzi, să vezi şi să spui?”- practică (30p)- proba stabilirii 

nivelului de dezvoltare  a memeriei reproductive  (memoria afectivă, memoria de scurtă durată, 

memoria verbală, memoria senzorială, memoria de lungă durată)   

PROIECTAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE „FILE DE LECTURĂ” 

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

PERIOADA 

 

UNITATEA 

DE 

ÎNVĂŢARE 

CONŢINUTURILE 

ÎNVĂŢĂRII 

OBIECTIVE 

DE 

REFERINŢĂ 

METODE  

Săptămâna 1 „Lumea 

necuvântă-

toarelor suprisă 

în versuri” 

Joc didactic –„Cine ştie  

recită versurile!”- 

concurs de recitări cu 

referire la poeziile  

„Greierele” de T. 

Arghezi-  

„Greierele şi furnica ” de 

La Fontaine  

-să recite 

expresiv 

fragmentul din 

textul literar 

sugerat în 

vederea 

exersării 

memoriei 

voluntare 

 

Schimbă 

perechea 
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Săptămâna 2 Joc didactic „Ghiceşte 

cuvântul  ascuns ”- 

poezia  

„Căţeluşul şchiop” de 

Elena Farago 

 

-să  înţeleagă 

conţinutul 

poeziei printr-

un proces 

mintal de 

analiză şi 

interpretare 

semantică a 

textului 

memorat 

Termenul  cheie 

(acrostihul) 

Săptămâna 3 „Poveşti  din 

lumea 

necuvântă-

toarelor ” 

Joc de rol „Micul actor” 

– povestirea „Puiul ” Al. 

B. Voineşti 

-povestirea  „Puişorul şi 

vulpea” de I.Pas 

-să sintetizeze 

cunoştinţele şi 

informaţiile 

despre un 

subiect 

memorat 

anterior în 

vederea 

dezvoltării 

memoriei 

reproductive 

Joc de rol  

Săptămâna 4   Filă de portofoliu „Să 

iubim animalele din 

pădure”- textele : 

„Căprioara” de E. 

Gârleanu 

„Câinele soldatului ” de 

Grigore Alexandrescu 

-să exprime 

gânduri idei, 

sentimente 

personale 

asupra  unui 

text literar în 

vederea 

dezvoltării 

memoriei de 

lungă durată 

Cvintetul  

Săptămâna 5 „Tradiţiile şi 

obiceiurile 

„Tradiţii şi obiceiuri de 

iarnă” 

- să  realizeze 

lucrări colective  

Turul galeriei 
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poporului 

nostru 

prezentate în  

colinde” 

 

- instrumente şi obiecte 

utilizate în derularea unor 

obiceiuri şi tradiţii de 

iarnă specifice  diferitelor 

zone ale  ţării 

în vederea 

stimulării 

memoriei 

vizuale, a 

creativităţii, 

gândirii logice 

şi învăţării 

eficiente 

Săptămâna 6 „Colindăm, colindăm 

iarna”- suită de colinde  

- să-şi dezvolte 

memoria 

auditivă, 

vizuală  şi 

verbală prin 

interpretarea 

unor roluri  

Joc dramatizare 

Săptămâna 7  Filă de portofoliu „La 

gura sobei ”- proverbe şi 

zicători 

- să-şi dezvolte 

memoria 

episodică prin 

redarea unor 

fragmente 

literare 

Turnirul 

enunţurilor 

Săptămâna 8 „Povestiri cu 

tâlc ” 

 

Joc didactic „Ce e bine ce 

e rău?”-   

cu referire la  povestirile  

„Povestea unui om leneş” 

de Ion Creangă 

„Bărbatul cel harnic”-de 

P. Ispirescu 

„Spicul de grâu şi pleava” 

de Al. Mitru 

-să-şi dezvolte 

abilitatea de a 

utiliza corect şi 

adecvat 

mesajele 

transmise prin 

intermediul 

textului literar 

Diamantul 

personajelor 

Săptămâna 9 Dramatizare „Ionică 

mincinosul” de Al Mitru 

-să-şi dezvolte 

memoria 

afectivă prin 

Diamantul  
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interpretarea 

unor roluri 

dintr-un text 

literar 

Săptămâna 10 Filă de portofoliu – 

„Povestea  unui...”- 

povestiri create după 

imagini 

să-şi dezvolte 

abilitatea de a 

reprodue din 

memorie 

expresii 

întâlnite în  

diferite texte 

literare şi a le 

utiliza în 

contexte noi 

creative, 

Benzi desenate 

Săptămâna 11 „O călătorie în 

ţara poveştilor” 

Joc didactic „Personaje 

buclucaşe”- poveşti 

vizate: „Povestea 

porcului” de I. Creangă; 

„Cenuşăreasa” de H.C. 

Andersen 

-să utilizeze 

instrumente de 

analiză stilistică 

şi structurală a 

textelor  

propuse; 

-să-şi dezvolte 

memoria 

afectivă şi 

reproductivă 

prin 

interpretarea 

unor roluri 

dintr-un text 

literar; 

- să-şi exerseze 

memoria de 

scurtă durată 

Călătorie 

misterioasă 

Săptămâna 12  „O călătorie cu surpize” Pălăriuţele 

gânditoare 

Săptămâna 13  „În ţara lui Barbă Cot ” Examinarea 

povestirii 

Săptămâna 14 Dramatizare „Vreau să 

fiu ...” 

Joc de rol 



239 

 

prin 

reproducerea 

unor fragmente 

din textele 

propuse 

Săptămâna 15 „Poezia 

naturii” 

 Moment poetic 

„Frumuseţea 

pastelurilor”-  poezii de 

V. Alecsandri 

-să-şi exerseze 

memoria 

voluntară prin 

reproducerea 

expresivă a 

unor versuri  

- să înţeleagă 

conţinutul 

poeziei printr-

un proces 

mintal de 

analiză şi 

interpretare 

semnatică a 

textului  

Cvintetul  

Săptămâna 16  Recitări „Primăvara 

veselă”- concurs 

Poezii de G. Topârceanu 

Cubul  

Săptămâna 17   Joc didactic „Cine ştie 

răspunde” 

Ghicitorile  

Săptămâna 18 Filă de portfoliu- „Micul 

poet al naturii” 

Tehnica 

fotolimbajului 

Săptămâna 19 „Să-l 

cunoaştem de 

D-l Caragiale” 

Dialoguri „Cine eşti  d-le 

caragiale ?”- date 

biografice  

-să-şi dezvolte 

memoria 

afectivă şi 

reproductivă 

prin 

interpretarea 

unor roluri 

dintr-un text 

literar; 

-să-şi exerseze 

memoria 

voluntară prin 

reproducerea 

Interviul  

Săptămâna 20 Dramatizare „D-l Goe” 

de I.L. Caragiale 

Joc de rol 

Săptămâna 21 Filă de portofoliu – 

„Personajele lui Nenea 

Iancu ”-  costumele 

personajelor   

Posterul  
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expresivă a 

unor texte   

Săptămâna 22 „Cartea 

călătoare” 

Joc didactic „Rebusul 

buclucaş”- poveşti şi 

poezii îndrăgite – crearea 

de definiţii pentru rebus 

-să argumenteze 

în scris opiniile 

personale 

asupra unui text 

literar, sau a 

datelor  bio-

grafice  ale unui 

autor; 

-să utilizeze re-

gistrele stilistice  

diferite în 

funcţie de 

contextul 

comunicaţional; 

- să-şi dezvolte 

memoria 

auditivă,  logică 

şi voluntară 

Învăţarea în cerc 

Săptămâna 23 Cel mai bun povestitor 

„Traista cu basme şi 

poveşti”- concurs  

Examinarea 

expunerii 

Săptămâna 24 File de portofoliu 

”Povestea vieţii mele” 

Portofoliu  

 

Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetării 

Programul de cercetare a fost centrat pe activităţi intelectuale de dezvoltare a  capacităţilor 

de memorare a elevilor din clasa a III a desfăşurate  prin intermediul  metodelor  interactive de 

grup. Uşurinţa cu care elevii au fost captaţi şi antrenaţi în actul educativ au condus la înregistrarea 

unor achiziţii evidente în ceea ce priveşte fidelitatea reproducerii unor fragmente literare sau 

păstrarea unei informaţii în vederea reactualizării ei în contexte noi de viaţă reală.  

Astfel analizând  comparativ rezultatele  probelor de evaluare  aplicate în cele două etape – 

iniţială şi finală,  încercăm să demonstrăm  validarea  ipotezei de la care am pornit în această 

cercetare. Prin  probele de  evaluare aplicate lotului atât la începutul  programului  prin evaluări 

iniţiale, cât şi la sfârşitul acestuia, după parcurgerea programului experimental, prin evaluări finale, 

este evident progresul înregistrat de acest colectiv de elevi. Privind în ansamblu  aceste rezultate, 

observăm că, dacă la evaluarea iniţială numărul elevilor care au obţinut calificativul „suficient” era 

mai mult de jumătate, la evaluarea finală  numărul lor s-a redus considerabil. 
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Tabel nr.1  Rezultatele obţinute  la probele de evaluare  iniţială şi  evaluare finală 

 FOARTE  BINE  

25-30 

BINE 

19.75-24.75 

SUFICIENT 

10-19.5 

Nr. 

Subiecţi 

% Nr. 

Subiecţi 

% Nr. Subiecţi % 

Evaluarea iniţială 2 10.52% 5 26.32% 12 63.16% 

Evaluarea finală  6 31.57% 9 47.37% 4 21.06% 
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suficient

bine 

foarte bine

 Fig. 

Nr. 1 Distribuţia comparativă  a rezultatelor obţinute la probele de evaluare  iniţială şi  

evaluare finală 

Rezultatele comparative obţinute la cele două etape de evaluare evidenţiază o dată în plus  

că memoria  semantică, episodică, verbală a elevilor din acest lot s-a exersat şi dezvoltat,  iar 

programul nostru s-a dovedit a fi eficient pentru că  a contribuit  cu prisosinţă la dezvoltarea  acestor 

laturi ale memoriei elevilor din clasa a IIIa, iar  ipoteza a fost validată  şi obiectivele cercetării 

noastre realizate. 

CONCLUZII  

Cercetarea pe care am întreprins-o a confirmat faptul că, în procesul formării şi dezvoltării 

capacităţii de memorare,  se obţin rezultate valoroase numai dacă educatorul reuşeşte să coreleze 

strategia mijloacelor de învăţământ cu toate componentele procesului: obiective, conţinuturi, 

principii, metode, forme de activitate, dar şi o relaţie optimă educator – elev. 

În alegerea strategiilor didactice s-a pornit de la premisa că a moderniza şi a perfecţiona 

metodologia  didactică  înseamnă  a spori  caracterului activ al metodelor de învăţământ, a  aplica 

acele metode care au un pronunţat caracter formativ, a valorifica noile tehnologii instrucţionale şi 

mai cu seamă în a suprapune  problematizarea  fiecărei  metode  şi tehnici de învăţare cu impact 

vădit  asupra dezvoltării  întregului potenţial intelectual, iar în cazul nostru a memoriei voluntare al 

elevului. 
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    Prin introducerea în actul didactic a metodelor: schimbă perechea, termenul  cheie 

(acrostihul), cvintetul, turul galeriei, turnirul enunţurilor, diamantul personajelor etc. Am 

realizat faptul că deşi învăţarea este o activitate proprie  care implică efortul fiecărui individ în 

înţelegerea şi conştientizarea  semnificaţiilor ştiinţei, un factor la fel de important în apariţia şi 

construirea învăţării personale şi colective  îl constituie şi  relaţiile interpersonale  şi de grup ce se 

realizează  în acest context. 

Metodele interactive de grup introduse în activităţile educative de dezvoltare a memoriei  

şcolarului mic au adus în experienţa  noastră didactică următoarele concluzii: 

* obţinerea  unor soluţii corecte prin emiterea de ipoteze multiple şi variate se realizează  în 

condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple stimulându-se activitatea de grup şi implicit generând  un 

comportament cooperant şi competitiv; 

* stimulează  efortul  intelectual  şi productivitatea individului; 

*contribuie la autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite şi mai ales pentru autoevaluarea 

competenţelor intelectuale însuşite; 

* munca în echipă  ajută elevii să îşi poată valorifica şi sintetiza cunoştinţele în cele mai variate 

moduri şi forme şi să înveţe mai temeinic decât în cazul  lucrului individual; 

* dezvoltă inteligenţa multiplă şi capacităţile specifice inteligenţei lingvistice ce implică 

fidelitatea reproducerii din memorie a unor fragmente literare învăţate într-un interval de timp, 

reproducerea în scris sau oral a expresiilor literare, dezvoltarea memoriei voluntare şi involuntare, 

mecanice şi logice, auditivă sau vizuală. 

Prin evaluarea măsurii în care conţinuturile curriculare şi extracurriculare din cadrul 

disciplinei opţionale „File de lectură” am putut constata că acestea  pot contribui la dezvoltarea 

memoriei şcolarului mic, drept pentru care am realizat, prin programul experimental derulat, o 

proiectare a  acestei discipline opţionale care urmăreşte stimuarea formelor memoriei în cadrul ariei 

curriculare vizate. Aceste aspecte pe care le-am subliniat ne-au condus la realizarea  obiectivelor 2 

şi 3 a cercetării noastre, prin intermediul  strategiilor moderne care au contribuit  la stimularea 

memoriei  şcolarului mic. Lecţiile derulate prin intermediul acestora au contribuit la : 

stimularea şi dezvoltarea  capacităţii cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, 

gândirea laterală), capacitatea de a  privi şi a cerceta  lucrurile  din  multiple perspective ; 

munca în grup a permis împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de  

realizat; 

timpul de rezolvare a sarcinilor a fost de cele mai multe ori mai scurt în cazul  lucrului în grup 

decât atunci când se încearcă găsirea  rezolvărilor pe cont propriu; 
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dirijată adecvat, învăţarea  prin coperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi 

deprinderile sociale  ale elevilor; 

interesul  pentru o temă sau o sarcină dată sporeşte în momentul interrelaţionării dintre membrii 

grupului şi motivează  elevii pentru învăţare. 

             Prin  lucrarea de faţă dorim să  lansăm  o invitaţie la meditaţie şi să sensibilizăm cadrele 

didactice în ceea ce priveşte importanţa strategiilor didactice moderne în dezvoltarea calităţilor 

memoriei şcolarului mic. 

 

Bibliografie: 

1.Ostrander, S., Schroeder, L., Ostrander, N. (2003). Tehnica învăţării rapide.Bucureşti: 

Editura Amaltea. 

2.Păcurari, O., Târcă, A., Sarivan, L. (coord.) (2004). Strategii didactice inovative.Bucureşti: 

Editura Sigma. 

3.Pânişoară, I.-O. (2003). Comunicare eficientă. Metode de interacţiune educaţională. Iaşi: 

Editura Polirom. 
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SUNT REGIZOR…. 

 

Prof. înv. Primar FLORINA ZECHERU  

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Mereu suntem încântați de un film bun, cei mici sunt fascinați de lumea poveștilor televizate 

și a  desenelor animate. Lectura devine  o adevărată provocare. Cum facem să fie totul mult mai 

palpitant? 

Devenim regizori… 

Este o modalitate de a citi pe care am descoperit-o ca pe o tehnică de învățare rapidă. Am 

exersat și împreună cu elevii mei. Aceștia au îndrăgit-o imediat. Acum  mulți dintre ei o aplică atât 

în învățare cât și în lectura cărților. 

Tehnica de înțelegere perceptuală  poate fi aplicată atât pe texte literare cât și pe texte 

informative, tehnice și științifice. 

Exemplu: 

<<Un tânăr entuziast dorea o slujbă cu jumătate de normă, care să-l ajute să câștige un ban 

până  absolvea Univessitatea Stanford. Pezentându-se în fața lui Ludovic Janin, într-o dimineață de 

vineri, el a aflat că exista disponobil doar un post de dactilograf. „Este perfect!” a exclamat încântat 

tânărul. „Există o singură problemă - nu pot începe serviciul decât miercuri.” 

Miercuri dimineață, la prima oră, tânărul s-a prezentat la post. 

“Îmi place punctualitatea şi entuziasmul tău”, a spus cu un aer aprobator Ludovic Janin. 

“Am însă o întrebare: De ce n-ai putut începe de luni?” 

“Vedeți, domnule, a trebuit să închiriez o mașină de bătut și să învăț cum se folosește”, a 

replicat tânărul, nimeni altul decât Herbert Hoover, cel care avea să devină al 31-lea președinte al 

Statelor Unite.>> 
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Preluat din The Speaker’s Sourcebook:Quotes, Stories, and Anecdotes for Every Occasion, 

de Glenn Van Ekeren N.J.:Prentice Hall, 1988), pag.382-383.(n.aut) 

Textul se citește pe  fragmente scurte și se solicită elevilor să-și imagineze ce văd, ce aud,  

spun, simt sau percep. Cu cât vor fi implicate mai multe simțuri, cu atât informațiile reținute vor fi 

mai multe și mai precise. Deoarece sunteți regizor puteți să vă imaginați cum doriți fragmentele 

citite. 

Pe măsură ce  se citește textul pe fragmente se recomandă să puneți mereu întrebări 

referitoare la legătura personală de învățare vizuală, auditivă, tactilă sau kinestezică. Exersând, nu 

va mai fi nevoie să puneți această întrebare mental, ci se va realiza transpunerea automată a 

cuvintelor în film. Se recomandă să nu săriți nimic, deoarece veți constata că ceea ce n-ați închipuit 

în minte se poate pierde la doar câteva minute după ce ați citit. Ceea ce ați închipuit va rămâne în 

minte mult timp după lectură. 

Cheia înțelegerii perceptuale este de a vizualiza extrasul cât mai animat cu putință, 

folosindu-vă de cel mai bun simț pentru învățat. Când îl vizualizați și-l transformați în realitate, 

creierul îl consideră ca și cum vi s-ar întâmpla realmente dumneavoastră. Avem tendința de a ne 

reaminti mai bine evenimentele ce ni se par reale decât pe cele despre care am citit. 

Metoda poate funcționa cu orice material de lectură, atât ficțiune cât și nonficțiune. Pentru 

aceasta, trebuie să transpuneți tot ceea ce citiți intr-un film.... 

 

Succes! 

Poate fi foarte plăcut! 

Bibliografie: 

Ricki Linksman , Învățare rapidă ,ed. Teora  
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TRANSDISCIPLINARITATEA- 

O ABORDARE NOUĂ A ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE 
 

Prof. inv. Primar SIMONA ZAMFIR  

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Constanţa 

 

 

Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de provocări 

faţă de care domeniul educaţiei nu poate rămâne indiferent. Caracterul complex şi integrat al unor 

probleme cum ar fi globalizarea, migraţia, interculturalitatea, protecţia mediului, explozia 

informaţională, conflictele etc. revendică o abordare educaţională transdisciplinară. 

Pentru a face faţă  schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de 

competenţe strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de 

probleme. 

Transdisciplinaritatea - presupune abordarea unor teme, adeseori de mare complexitate, 

folosind instrumente şi reguli de investigaţii proprii anumitor ştiinţe, folosind concepte ale acestor 

ştiinţe, dar în alte contexte.  

Elevii manifestă interes pentru problemele concrete cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi 

şi caută pentru multe dintre aceste explicaţii şi soluţii practice. Pentru a veni în întâmpinarea 

intereselor lor, învăţământul va trebui să se aplece mai mult asupra cotidianului, căci ceea ce îi 

interesează pe copii ţine prea puţin de domeniul teoriei ştiinţifice. Şcoala trebuie să-i pregătească 

pentru viaţă în lumea reală. 

Pentru a folosi o metaforă a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că 

"disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt cele patru 

săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: al cunoaşterii". (B. Nicolescu, 1997) 

Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional este formarea la elevi a culturii 

generale. Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu 

această intenţie. Aportul fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific 

disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură 

caracterul general. În acest fel, prin educaţia, în care curriculumul depăşeşte barierele unei singure 

discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi transferabile, necesare dezvoltării personale a 

elevului(competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe sociale, metodologice). Pe baza unei astfel de 

educaţii deschise şi flexibile se poate realiza specializarea profundă prin formarea unor competenţe 

generale durabile în timp. Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe 

lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează 

ele viaţa noastră.  
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Nivelul transdisciplinar presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe 

probleme ale vieţii reale, cu focalizare pe identificare de soluţii, rezolvare de probleme din viaţa 

autentică, în scopul dezvoltării competenţelor transversale. 

 Abordarea transdisciplinară: 

o oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor; 

o este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învăţare; 

o este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare; 

o necesită utilizarea oricărui stil activ de predare; 

o prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de 

abordare; 

o este mult mai ieftină decât predarea-învăţarea bazată pe manuale şcolare; 

o este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed-back-ului utilizatorului de educaţie. 

Competenţele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcţie de conţinuturile unei 

discipline. Ele sunt clasificate astfel: 

 competenţe generale-metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică, 

interpretarea datelor sau a unui text; 

 competenţe metacognitive - estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea 

strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de învăţare; 

 atitudine pozitivă, motivantă - realism, interes pentru învăţare, toleranţă pentru informaţii 

contradictorii, atitudine pozitivă faţă de performanţele personale; 

 abilităţi pragmatice - iniţiativa personală, capacitate de concentrare, orientarea acţiunilor spre 

rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă. 

Ce va şti să facă elevul în urma învăţării transdisciplinare? 

- să interpreteze, să analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale; 

- să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unei probleme date; 

- să identifice şi soluţioneze probleme.  

Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe disciplină, 

ci pe demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. Organizarea conţinuturilor în 

manieră transdisciplinară se bazează în procesul de  predare-învăţare-evaluare pe conduitele 

mentale ale elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor 

procesului educaţional (proiectare, desfăşurare, evaluare). Metodele active de predare în abordarea 

transdisciplinară transformă elevul din obiect în subiect al învăţării, îl fac pe elev coparticipant la 

propria sa educaţie şi asigură elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru în 

echipă. 
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Activităţi transdisciplinare la clasa a II-a 

Tema Perioada Titluri de activităţi 

Omul 1-3  Corpul şi sănătatea 

 Hrana, alimentele 

 Vestimentaţia 

 Învăţarea şi munca 

 Meserii 

 Relaţii cu semenii 

Familia mea 4-5  Părinţii mei/ bunicii/ fraţii şi surorile 

 “Ziua copilului” în familie 

 Rolul familiei în educaţia copilului 

Şcoala noastră 6-7  Localizarea şcolii 

 Drumul spre şcoală (traseu, comportament) 

 Regulile noastre (ale şcolii, ale clasei) 

 Cum aş vrea să arate şcoala mea? 

 Ce aş vrea să mai fac la şcoală? 

Prietenia  8-9  Ce înseamnă pentru mine să am prieteni? 

 Descrierea prietenului meu/ calităţi 

 Aşa îl ajut eu pe prietenul meu 

 Cum ne alegem prietenii 

 Ce am reuşit împreună cu prietenii mei 

 Proverbe despre prietenie 

Valorile 10-11  Încrederea  

 Sinceritatea 

 Respectul 

 Adevărul şi minciuna 

 Cinstea şi onoarea 

 Binele şi răul 

 Proverbe 

Societatea în care 

trăim 

12-13  Jocul preferat 

 Ce vreau să devin? 

Obiceiuri şi 

folclor 

14-15  Sărbători importante de peste an 

 Obiceiuri şi tradiţii de Paşti/ Crăciun 

 Obiceiuri creştine: botezul / nunta /   

înmormântare 

Anotimpurile 16-20  Cicluri naturale 

 Cum este vremea în fiecare anotimp? 

 Vegetaţia/ viaţa animalelor sălbatice 

 Activităţi  rtistic omului 

 Anotimpul….în literatură, muzică, pictură 

Natura şi viaţa 

noastră 

21-24  Mediul  rtisti de viaţă 

 Plante de cultură /  rtistic  

 Pădurea/ vegetaţia şi animalele sălbatice 

 Pomii (fructele, livada) 

 Insectele 

 Cum ocrotim animalele / plantele 

 Omul protejează sau distruge natura 
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Timpul 25-28  Ceasul / alte instrumente de măsurare a timpului 

 Momentele zilei / activitatea şcolarului într-o zi 

 Cum ne petrecem timpul liber? 

 Cum valorificăm timpul? 

 Cum ne petrecem vacanţele? 

Lumea poveştilor 29-34  Realitate şi ficţiune 

 Personaje  rtistic şi negative/ Lupta dintre bine 

şi rău 

 Învăţăm din basme 

 Dramatizări 

Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învăţare, proiectarea integrată şi 

organizarea învăţării se centrează pe învăţarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste şi 

globale asupra lumii înconjurătoare. Învăţarea nu are loc numai în şcoli; cea mai mare parte a 

învăţării în societăţile contemporane pare a se petrece, de fapt, în afara şcolii. Familiile, 

comunitatea, “grupurile de egali” şi , mai ales, mass media constituie într-o măsură tot mai 

semnificativă medii de învăţare. Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este 

însuşi faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline (J. Moffett). 

“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. A nu se confunda însă, cu pluridisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea .” (Basarab Nicolescu) 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC  

ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI  

ŞI PREGĂTIREA ACESTUIA  

PENTRU MATURITATEA ŞCOLARĂ 

 

                  P. Î. P. ANCA – LIVIA GRĂDINARU  

L.P.S. „Nicolae Rotaru” Constanţa 

 

Formarea omului este o sarcină complexă care trebuie realizată fără rebuturi sau pierderi de 

valori umane. 

Capacitatea de adaptare la diverse situaţii de viaţă este condiţionată de găsirea modalităţilor 

optime de instruire şi de învăţare, conform cu noile cuceriri ale ştiinţei contemporane. Dezvoltarea 

psihică a elevilor poartă amprenta conţinutului concret al învăţământului şi al modului de realizare 

al acestuia. 

Reuşita şcolară este variabila complexă care exprimă adaptabilitatea elevului la sarcinile 

şcolare. Reuşita în învăţare, la fel ca reuşita în orice activitate, suportă influenţa combinată a 

factorilor interni şi externi. Dintre factorii interni amintim motivele învăţării, aptitudinile, trăsăturile 

de personalitate, iar dintre factorii externi amintim formele de organizare ale învăţământului, 

metodele de predare, sistemul de cerinţe instructiv-educative, alături de pregătirea profesorului, de 

personalitatea acestuia, de familie şi profesiunea părinţilor. 

Evaluarea gradului de  maturizare  şcolară, termen corelativ indicând gradul  de concordanţă  

dintre nivelul  de  dezvoltare  a  copilului şi cerinţele specifice şcolarităţii, este absolut necesară, 

deoarece este cunoscut că elevul nu are doar o vârstă cronologică ci şi o vârstă biologică şi una 

mintală, care uneori nu corespund întocmai numărului de ani scurşi de la data naşterii. 

Evaluarea gradului de maturitate al copiilor se face fie pe parcursul procesului de instruire, 

fie prin diverse teste.  

Coordonatele fundamentale ale unor asemenea teste pot fi următoarele: 

1.  coordonare vizual – motorie; 

2. memorie vizuală; 

3. coordonare auditiv-motorie; 

4. memorie auditivă; 

5. gradul de oboseală; 

6. gradul de atenţie dirijată; 
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7. vocabular şi înţelegere generală. 

Programa şcolară este punctul de plecare în alegerea metodelor, mijloacelor, strategiilor şi  

totodată, reperul sigur al ameliorării procesului didactic. 

Promovarea metodelor activ-participative, îmbinarea activităţilor de învăţare cu jocul, sau 

chiar învăţarea prin joc, diferenţierea şi individualizarea sunt doar câteva din direcţiile prioritare de  

natură să conducă la integrarea cu succes a elevilor în activitatea şcolară. 

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate 

realiza decât în strânsă legătură cu activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de 

evoluţia personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care 

se produce învăţarea şi căile de optimizare a învăţării. 

Activitatea de învăţare se circumscrie procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii pe 

baza interacţiunilor omului cu mediul, ceea ce implică în acelaşi timp, interacţiune şi 

complementaritate între pedagogic şi psihologic. 

Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca activitate sistematică, 

organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre asimilarea de cunoştinţe şi 

formarea structurilor psihice şi de personalitate. Acest proces vizează obiective precise şi implică 

proiectare, anticipare, dirijare, control şi decizie.  

În contextul evoluţiei informaţionale din ultimii ani, învăţarea şcolară a suferit transformări 

în sfera obiectivelor. Ea nu trebuie să conducă doar la asimilarea de informaţii ci şi la formarea de 

capacităţi de orientare, la gândire divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive şi 

atitudinale care să permită copilului adaptarea optimă la schimbările contemporane. Principalul 

obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar. 

Cercetările întreprinse în privinţa identificării factorilor ce explică nivelul rezultatelor 

şcolare au condus la determinarea capacităţii de învăţare a elevilor ca fiind un ansamblu de însuşiri 

individuale ca: nivel de dezvoltare intelectuală, interes şi motivaţie pentru activitatea şcolară, stare 

de sănătate, capacitatea de efort.  

Conceptul de maturitate şcolară arată faptul că rezultatele şcolare nu sunt dependente doar 

de aptitudinile elevului ci reprezintă,” eficienţa şcolară” a acestora, condiţionată de interese, 

motivaţie, perseverenţă, stabilitate emoţională şi atitudinea elevului faţă de învăţare. 

Maturitatea, ca sferă largă a conceptului, reprezintă gradul de dezvoltare fizică, psihică, 

socială, la care poate ajunge fiinţa umană pentru un anumit stadiu de dezvoltare. 

 “Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice 

care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic.”(Allport) 
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„Învăţarea devine tipul fundamental de activitate impusă din afară, care se efectuează într-un  

ritm susţinut, solicit eforturi şi urmăreşte scopuri pe care copilul nu le înţelege la început,” el  fiind 

nevoit să mai renunţe la jocul ce-i produce satisfacţii imediate.(A. Dragu, S. Cristea, 2002, p. 43)  

Maturitatea şcolară şi imaturitatea şcolară constituie o problemă şcolară de bază. În esenţă 

nu este vorba de o simplă maturizare intelectuală ci de maturitatea sau imaturitatea întregii 

personalităţi. Comportamentele adecvate sau neadecvate ale copilului în mediul şcolar sunt 

simptomele maturităţii şcolare. 

Evaluarea gradului de maturitate şcolară şi prevenirea imaturităţii şcolare presupune 

examinări individuale în vederea formulării cerinţelor psihopedagogice preventive, aplicarea unor 

probe care să ducă la optimizarea dezvoltării psihice a copilului. 

Învăţarea trebuie să se sprijine nu numai pe etapele deja încheiate ale dezvoltării psihice a 

copilului ci şi pe funcţiile psihice în formare. 

Probele de maturitate şcolară au valoare predictivă ridicată mai ales în depistarea cazurilor 

de imaturitate şcolară. 

Realizarea unui randament optim în activitatea de învăţare este posibilă atunci când 

dezvoltarea proceselor psihice a atins un anumit nivel, iar conţinutul învăţământului şi modul de 

lucru adaptate în genere acestui nivel vizează permanent ridicarea sa pe o nouă treaptă. 

Studierea maturităţii psihice a copilului, necesară satisfacerii exigenţelor vieţii şcolare 

vizează cunoaşterea factorilor intelectuali şi a celor nonintelectuali de personalitate care determină 

reuşita şcolară. 

 Scopul cadrului didactic nu este de a cunoaşte câte o aptitudine sau suma lor ci şi structura 

funcţională a întregii personalităţi a elevului în care se situează aceste funcţii particulare deoarece în 

examinarea maturităţii şcolare nu se face investigarea unor aptitudini izolate ci se urmăreşte nivelul 

de dezvoltare şi maturizare a întregii personalităţi.  

În scopul sprijinirii copiilor în formarea personalităţii, o importantă contribuţie o are munca 

profesorului începând de la vârste mici. El poate ajuta copiii să se dezvolte în ritmul propriu, să-şi 

fixeze scopuri, să realizeze ceea ce şi-au propus pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

Întrecerile, jocul, concursurile, sunt câteva dintre modalităţile de lucru cu şcolarii ce 

contribuie la formarea comportamentelor adecvate vârstei dar şi la dezvoltarea unei imagini de sine 

corecte, a încrederii în propriile forţe şi capacităţi, a motivaţiei pentru învăţare. 

Prin intermediul întrecerilor sportive, se dezvoltă încrederea în sine, în forţele proprii, 

încrederea că vor rezolva sarcinile şi pot câştiga dacă îşi doresc acest lucru. Recompensele oferite 

au rolul de a dezvolta motivaţia câştigului, deci profesorul trebuie să le aleagă cu grijă, cunoscând 

preferinţele majorităţii copiilor. 
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Jocul, cu toate formele lui, este considerat o recompensă. Dacă acesta se desfăşoară pe 

echipe, copiii vor dori întotdeauna să facă parte din echipa câştigătoare, să fie primii. Este suficient 

să fie scoşi în faţa clasei şi să fie felicitaţi pentru succesul obţinut prin aprecieri verbale, aplauze. 

Din acest motiv se are în vedere să se sublinieze în finalul jocului că toţi copiii sunt 

câştigători, dar pe primul loc se află acela care a rezolvat cel mai bine cerinţele date. Orice 

recompensă, cât de neînsemnată pentru adulţi, este pentru şcolari un motiv de mândrie, constituind 

în acelaşi timp o modalitate prin care se dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Copiii vor dori să înveţe 

mai bine, să cunoască mai multe despre temele propuse, pentru a fi recompensaţi, felicitaţi în faţa 

clasei. 

Concursurile între copiii de aceeaşi vârstă, între grupe sau grădiniţe, stimulează în cea mai 

mare măsură dorinţa de a fi primii, voinţa de a fi câştigători. Atunci când primesc diplomele, aceştia 

se mândresc în faţa celorlalţi şcolari, stârnind la aceştia dorinţa de a participa şi ei şi de a câştiga 

premii în cadrul concursurilor. 

Prin urmare, motivaţia pentru învăţare se dezvoltă de la cele mai mici vârste, mai întâi prin 

aprecierile verbale asupra activităţii la clasă, apoi prin întreceri, jocuri, concursuri, toate acestea 

organizate cu scopul de a verifica capacităţi şi comportamente dobândite pe parcursul procesului 

educativ. 

O condiţie a asigurării reuşitei şcolare ar fi continuitatea autentică între toate palierele 

şcolare. Totuşi sunt numeroase distorsiuni în ce priveşte funcţionalitatea legăturii, care pot constitui 

surse de inadaptare a copilului. 

Un rol deosebit de important în sensul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare îl constituie 

promovarea unei relaţii  educator – elevi, bazată pe încrederea în posibilităţile acestora, stimulare şi 

cooperare. 

În concluzie, succesul are un rol mobilizator, conduce la dorinţa de a învăţa şi de a obţine 

rezultate bune, pe când insuccesul, dacă este întărit şi de aprecierile profesorului, poate descuraja, 

ducând la lipsa de interes faţă de actul educativ. 
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ELEMENTE DE ABORDARE INTEGRATĂ 

 ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE  

LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

Profesor pentru învăţământul primar LILIANA IANCU  

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța 

 

“Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, 

să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte 

când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” 

       (Pestalozzi) 

 

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot 

fi soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi,  competenţe ce nu sunt încadrate în 

contextul strict al unui obiect de studiu. 

Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane şi, mai ales, 

lumii în care vor trăi ca adulţi,  trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi 

eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele 

dobândite prin studierea disciplinelor şcolare. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 

succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 

tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 

soluţionarea problemelor ivite. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumitã modalitate de predare, o anumitã modalitate 

de organizare şi planificare a instruirii şi produce o inter-relaţionare a disciplinelor sau obiectelor 

de studiu, astfel încât să se răspundă nevoilor de dezvoltare ale elevilor. 

 Între experienţele consacrate de organizare a conţinuturilor învăţământului pot fi 

catalogate ca inovaţii 

 Abordarea interdisciplinară; 

 Predarea integrată a cunoştinţelor; 

 Organizarea modulară; 

 Învăţarea asistată de ordinator 
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Marile probleme ale lumii contemporane, problematica economică, morală sau estetică se 

pretează în mod cu totul special la o tratare interdisciplinară. În acelaşi timp, interdisciplinaritatea 

apare ca o consecinţă logică a integrării tuturor tipurilor de conţinuturi în perspective educaţiei 

permanente. 

Noţiunea de curriculum integrat nu este tocmai nouă. Trebuie să amintim că însuşi 

Comenius a denunţat cu tărie încă din 1657 tendinţa de fărâmiţare a ştiinţei în discipline fără 

legătură între ele. Remedial la această dezbinare internă ar fi, spunea el, pedagogia unităţii 

(pansophia).Bariera disciplinară a fost spartă de concepţiile în plan pedagogic avansate de 

Decroly, cu pedagogia centrelor de interes şi de C. Freinet, cu adaptarea demersului educative la 

psihologia copilului. Mişcarea favorabilă integrării curriculum-ului este întărită de contribuţiile 

aduse de J. Dewez care avertizează că structura disciplinelor tradiţionale nu ar trebui să dicteze 

curriculum-ul, că învăţarea în şcoli ar trebui să fie una de tip experenţial, focalizată pe rezolvarea 

de probleme specific vieţii de zi cu zi. 

Probabil, soluţia de aplicat nu este interdisciplinaritatea, nici învăţământul pe materii 

concepute în maniera tradiţională, ci o combinaţie între aceste două formule, realizată în funcţie 

atât de exigenţele ştiinţelor contemporane şi de diferite activităţi sociale, cât şi de exigenţele 

psihologice ale diferitelor vârste.  

Din perspectivă didactică, integrarea presupune asocierea diferitelor obiectelor de studiu, 

din acelaşi domeniu sau din domenii diferite, în una şi aceeaşi planificare a învăţării, fiind 

sinonimă cu încorporare, fuziune, armonizare, unificare, coeziune. 

La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilire de relaţii clare de convergenţă 

între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline 

şcolare distincte. 

Curriculum-ul integrat prezintă următoarele caracteristici: 

 Combinarea şi punerea în relaţie a obiectelor de studiu; 

 Stabilirea de relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite. 

 Corelarea rezultatelor învăţării cu situaţii de viaţă cotidiană. 

 Centrarea pe activităţi integrate, de tipul proiectelor. 

 Unităţile tematice, conceptele sau problemele sunt principii organizatoare ale 

acestui tip de curriculum. 

 Flexibilitarea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor. 

 Timpul de învăţare este utilizat cu maximă eficienţă pentru împrumutarea unor 

elemente dintr-o arie spre a fi introduse ca suport în altă arie de studiu. 
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Curriculum integrat asigură sinergie câmpurilor disciplinare, acoperă rupturile dintre 

discipline şi înlesneşte construirea prin educaţie a unor structure dinamice şi capabile să sprijine 

rezolvarea de probleme. Acest concept este indisolubil legat de interdisciplinaritate, predare 

integrată şi învăţare interactivă. 

Interdisciplinaritatea promovează o viziune asupra cunoaşterii şi o abordare a curriculum-

ului care aplică în mod conştient metodologia şi limbajul din mai multe discipline pentru a 

examina o temă centrală, o problemă, având la bază intersectarea diferitelor arii curriculare. Ea 

presupune interacţiunea deschisă între anumite competenţe şi conţinuturi interdependente, proprii 

mai multor discipline.  

Abordarea interdisciplinară încurajează pedagogiile active şi metodologiile participative, 

permite colaborarea directă şi lucrul în echipă, având o contribuţie importantă la crearea unor 

structuri mentale şi acţional-comportamentale flexibile, integrate, cu mare potenţial de transfer şi 

adaptare. 

Învăţarea presupune înţelegerea, nu doar cunoaşterea faptelor. Acest proces presupune o 

bază solidă de cunoştinţe procedurale, deci moduri de operare cu informaţiile, înţelegerea 

fenomenelor  

într-un cadru conceptual şi, în final, organizarea cunoştinţelor astfel încât acestea să fie uşor 

accesate şi aplicate. 

Când învaţă, elevul îşi construieşte cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri, pe 

baza a ceea ce cunoaşte deja. De aceea este esenţială pentru profesor aflarea bagajului de 

reprezentări pe care elevul le posedă căci, invariabil, indiferent de natura lor, aceste elemente de 

pre-cunoaştere vor influenţa învăţarea şcolară. Noile cunoştinţe sunt formulate prin modificarea şi 

rafinarea conceptelor curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce elevul cunoaşte deja. 

Această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu ceilalţi, profesor şi colegi. 

În fapt, adevărata învăţare permite transferul achiziţiilor în contexte noi şi este interactivă, căci 

omul este o fiinţă fundamental socială. 

Aspectul social al învăţării a fost menţionat de pedagogi, reciprocitatea fiind un stimulent 

al învăţării. J. Bruner spunea:”Când acţiunea comună este necesară, când reciprocitatea este 

activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultatat, atunci par să existe procese care 

stimulează învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de constituirea 

grupului.”
9
  

                                                           
9
 apud Sarivan L, Gavrilă R., Stoicescu D, Predarea –învăţarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti 2009, pag 10 
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Experienţa cadrelor didactice care utilizează metode interactive evidenţiază efectul benefic 

al acestora asupra elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt 

pentru realizarea rezultatului urmărit arată că elevii se implică mai mult în învăţare decât în 

abordările frontale sau individuale, îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce 

experimentează, iar aceasta conduce la formarea de noi conexiuni şi, în final, acced la înţelegerea 

profundă când au oportunităţi de a explica celorlaţi colegi ceea ce au învăţat. Desigur, succesul 

pedagogic este dat de îmbinarea armonioasă a acestui tip de activitate cu activitatea frontală şi 

individuală, iar munca în echipă trebuie organizată şi moderată cu atenţie de către cadrul didactic, 

care are un rol esenţial în stabilirea etapelor de lucru şi utilizarea eficientă a resurselor. 

Vom face câteva exemplificări ale acestei componente didactice pe activitatea la clasa 

pregătitoare, în care elevii au anumite particularităţi ale dezvoltării psihice, iar învăţarea este un 

proces care necesită strategii didactice bine adaptate acestora. 

Cum formăm grupurile?  

Folosim jetoane cu elemente în funcţie de numărul de grupe şi de dimensiunea acestora – 

jetoane cu mamifere, păsări, peşti, insecte; jetoane cu numere sau cu litere; cartonaşe cu diferite 

simboluri, în funcţie de tema studiată: culori, forme sau corpuri  geometrice etc. 

Pornind de la specificul unor discipline putem constitui grupele în funcţie de categorii de 

concepte, relaţii, fenomene: personaje literare, fenomene ale naturii, obiecte din mediul familiar 

utilizate într-o anumită activitate etc. Putem grupa elevii şi în funcţie de luna sau anotimpul în 

care s-au născut, dar această distribuţie poate fi inegală şi trebuie să echilibrăm numeric grupele. 

Schemele de aranjare depind, desigur, de mobilier, numărul de elevi, spaţiul de care 

dispunem, adică variabile pe care nu le putem controla direct, dar de care trebuie să ţinem seama. 

Când abordăm activitatea pe grupe. Oricând aceasta asigură eficienţă superioară activităţii 

frontale sau îndividuale. Aşadar, în funcţie de strategia proiectată, poate fi la orice disciplină şi în 

orice moment al lecţiei. 

Exemplificăm prin câteva activităţi organizate: 

a) Comunicare în limba română:  

Unitatea de învăţare „Energie şi mişcare”, lecţia „Indicarea silabelor dintr-un cuvânt”;  

Fiecare grupă alcătuită din 5 elevi primeşte acelaşi set de jetoane ilustrând plante şi 

animale şi o planşă cu 3 coloane pe care se vor aceste jetoane, grupate în funcţie de numărul de 

silabe. În acest fel toţi cei cinci membri vor avea efectiv ceva de făcut în cadrul grupului. 

Unitatea de învăţare „Lumea cărţii”, confecţionarea de mini-cărticele; 

După ce se stabilesc câteva centre de interes, negociate cu copiii – de exemplu: personaje 

de basm, animale din mediul acvatic, mijloace de transport, insectele, prietenii noştri, se fac 
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grupele, echilibrate numeric. Copiii vor avea de realizat maximum câte o foaie dublă din cărticică. 

Unul va lucra la copertă. Pot colabora şi pe aceeaşi foaie, în funcţie de aptitudinile personale. 

Foile se asamblează în carte cu sprijinul cadrului didactic, după care se face schimb între grupe 

şi/sau se organizează o mică expoziţie pentru a putea fi răsfoite de colegi. 

De îndată ce intrăm în lecţiile de însuşire a literelor de tipar se pot organiza pe grupe jocuri 

de formare a cuvintelor din litere şi/sau silabe date. Acestea vor fi asamblate şi lipite pe un suport 

care poate fi afişat, astfel încât  cuvintele formate să poată fi citite de toată clasa. În acest caz, 

avem în vedere numărul de copii din grupă şi oferim litere şi silabe suficiente pentru ca fiecare 

membru al echipei să compună 1-2 cuvinte. 

Alcătuirea silabelor din litere date prin manevrarea directă a cartonaşelor date, asemenea 

unui alfabetar în clasa întâi reprezintă o activitate foarte eficientă. Compunem, de exemplu, silaba 

„mi”de trei ori, le lipim pe foaie, apoi găsim cuvinte în care aceasta se află la început, la mijloc, în 

final şi reprezentăm grafic:  --mi--, mi--, --mi--- ( camion, mină, pomişor). De asemenea, primele 

exerciţii de citire cu suport intuitiv pot fi mai motivante dacă aceste cuvinte reprezintă elemente 

din orizontul apropiat al copiilor ( nume de copii, personaje de desene animate, numele unor 

animale de companie). Este vorba de contextualizarea învăţării prin relaţionarea acesteia la 

evenimentele reale ale existenţei copilului, la preocupările grupului şi ritmurile fiecărui elev.  

Când elevii primesc o listă cu 5 – 6 cuvinte, le cer să-şi aleagă fiecare un cuvânt anume 

pentru  a-l citi, apoi le indic cuvântul dintr-o anumită poziţie, pe care să-l încercuiască, apoi să-l 

copieze pe caiet. Facem astfel o citire conştientă, în ritm propriu, fiecare copil alegând un cuvânt, 

dar fiind pus în situaţia de a urmări măcar parţial ce au ales alţi colegi. 

b) Matematică şi explorarea mediului: 

 Unitatea de învăţare „Corpul meu”, lecţia „Igiena alimentaţiei – Numărul şi cifra 5”: 

Fiecare membru al grupei primeşte pe fişă o diagramă în care lipeşte atâtea elemente câte 

îi indică cifra din cardinalul mulţimii. După ce se realizează cerinţa de către toţi membrii, aceştia 

îşi aşază diagramele pe un suport mai mare, într-o anumită ordine – crescătoare sau 

descrescătoare. 

O altă activitate cu valenţe multiple o reprezintă un joc de creativitate care poate fi 

organizat la oricare dintre lecţiile dedicate învăţării cifrelor şi numerelor, dar şi în lecţiile de arte 

vizuale şi abilităţi practice. Membrii grupei primesc fişe cu figuri geometrice – fiecare grupă o 

anumită figură geometrică şi o anumită culoare sau combinaţii de figuri şi culori. După ce 

decupează un număr cerut de figuri ( 3, 4, 5 etc.), copiii asamblează toate elementele pe un suport 

mai mare, lipindu-le. Pe rând, câte un reprezentant din fiecare grupă va explica ce reprezintă 

lucrarea realizată de echipă. 
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La lecţiile în care se compun şi rezolvă probleme simple, copiii organizaţi în grupe 

primesc mai multe imagini care sugerează situaţii-problemă şi jetoane cu operaţii ( de exemplu 3 

imagini şi 5 jetoane cu operaţii). După ce analizează ilustraţiile, copiii selectează jetoanele 

potrivite  şi le lipesc sub fiecare dintre ele). Evaluarea se poate face printr-un tur al galeriilor, care 

nu este prea eficient când colectivul este numeros, dar şi prin autoevaluare frontală, mai ales când 

ilustraţiile pe care s-a lucrat au fost aceleaşi la toate grupele. 

Un alt joc pe care îl putem organiza în completare la lecţiile de muzică sau dezvoltare 

personală este acela în care, organizaţi pe grupe, elevii au de decupat câte un element sau două 

care conţine şi o cifră, după care li se cere să le lipească pe un anumit suport, într-o ordine 

precizată, obţinându-se fie o ghirlandă de flori, fie un trenuleţ, un şir de copii etc. Activitatea 

poate să aibă şi un moment de lucru frontal, în care li se cere copiilor care au o anumită cifră ( 

care reprezintă numărul cu 1 mai mare decât 4, de exemplu) să iasă în mijlocul clasei, să se ridice 

în picioare etc. În toate situaţiile, activitatea realizată presupune mişcare, acţiuni complementare, 

de decupare, asamblare, lipire, având astfel în vedere particularităţile dezvoltării psihice ale 

copiilor de 6 ani. 

Jocul de rol este o modalitate de învăţare care demonstrează eficienţa exploatării ludicului 

şi a imaginaţiei, având ca efect învăţarea comunicării şi învăţarea socială. El presupune intrarea 

imaginativă într-o altă realitate. După cum indică denumirea, această procedură instituie un joc, 

dimensiunea ludică având importanţă pentru stimularea motivaţiei, spre asumarea unui rol – a 

propriei identităţi într-o situaţie simulată sau într-o ipostază inedită sau a altei identităţi. 

Combinaţia de joc şi rol instituie prin complementaritatea beneficiilor o abordare dinamică în plan 

didactic. Specialiştii propun următoarea clasificare:  

1.Jocul de rol ca practică mentală – înainte de a începe să faci ceva este de dorit să faci o 

repetiţie mentală – proiecţia respectivă este un indicator al şanselor de succes) 

2.Jocul ca rol de intrare în pielea altcuiva, imaginarea identităţii şi comportamentelor unei 

alte persoane – astfel poţi răspunde la întrebări de tipul: De ce eşti cum eşti? Cum ai putea să te 

schimbi în bine? Cine este celălalt? Cum poţi relaţiona mai bine cu ceilalţi? 

3.Metamorfoza mentală, imaginarea unui alt statut decât cel mental 

La clasa pregătitoare exploatăm mai ales dimensiunea ludică, pentru stimularea motivaţiei, 

pentru cunoaştere şi autocunoaştere, dar şi învăţarea într-un climat adaptat particularităţilor de 

vârstă ale copiilor. Prin jocul de rol, de la pantomimă la dramatizare şi improvizaţie, clasa se 

deschide spre contexte nonşcolare, care oferă noi oportunităţi de practicare contextualizată a 

achiziţiilor de comunicare. 
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În acest sens folosesc în diferite momente jocul cu marionete, mai ales pentru 

improvizaţie, care oferă un context foarte bun pentru elemente de proiecţie a personalităţii 

copiilor. “Povestea obiectelor din clasă/din camera mea” este o variantă de joc de rol, în care 

copiii îşi aleg un obiect şi, folosind persoana întâi, urmărind câteva întrebări: Cine sunt eu? Ce-mi 

place? Cu nu-mi place în comportamentul celor din jur? Cum aş vrea să se poarte ceilalţi cu mine? 

Pornind de la acest joc, am stabilit mai uşor câteva dintre regulile clasei. 

Câteva jocuri didactice care pot fi folosite în oricare dintre lecţiile de la clasa pregătioare 

şi în special dimineaţa, la prima lecţie, în cadrul unei întâlniri de dimineaţă sau numai pentru 

intrarea în atmosfera clasei: 

1) „Mingea călătoare”: mingea porneşte de la un copil care îşi spune numele şi o 

caracteristică personală, după care este aruncată altui  copil. 

2) „Schimbă locul”: copiii sunt aşezaţi în cerc. Unul dintre ei este în mijloc şi anunţă: 

„Cei care au ochii căprui / poartă vestă/ poartă ochelari/ fetele care au codiţe etc schimbă locul”. 

Copiii atenţionaţi astfel trebuie să schimbe locurile între ei. Cel care nu-şi găseşte partener va trece 

în mijloc şi va continua jocul, căutând o altă caracteristică. Evident, jocul va porni cu învăţătoarea 

în mijloc, astfel încât, aceasta să orienteze atenţia copiilor sper acele caracterisitici care să nu 

lezeze stima de sine a copiilor, dar care să înlesnească autocunoaşterea şi cunoaşterea colegilor. 

3) „Joc de atenţie”: Poate fi desfăşurat cu transmiterea unui obiect ( minge, jucărie, 

floare etc), dar şi în cerc, cu copiii în ordinea în care sunt aşezaţi, dacă sunt mai puţini. Copilul 

care începe îşi spune numele şi adaugă o activitate pe care crede că o face bine:”Mă numesc Anca 

şi ştiu să cânt.” Următorul îşi spune numele şi activitatea sa preferată, apoi adaugă enunţul 

formulat de coleg: „Mă numesc Daniel şi fac construcţii din lego. Tu eşti Ana şi ştii să cânţi.” 

O adaptare a jocului poate fi făcută cu jetoane pe care sunt scrise literele de tipar. Copiii 

îşi aleg literele corespunzătoare iniţiale prenumelor şi spun: „Mă numesc Ana şi am un ananas.” 

Următorul continuă: „Mă numesc Daniel şi am o dudă. Tu eşti Ana şi ai un ananas.” Exerciţiul 

antrenează atenţia şi, deopotrivă, capacitatea de a se exprima în enunţuri dezvoltate. 

4) „Aniversare”: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Unul stă în mijloc şi este sărbătoritul. 

Ceilalţi, pe rând, mimează cadoul pe care ar vrea să i-l dăruiască. Se cedează locul celui care a 

mimat un cadou  nedescoperit nici de sărbătorit, nici de colegi. 

5) „Şi eu!” este tot un joc de cunoaştere, dar şi de antrenare a atenţiei. Copiii sunt 

aşezaţi în cerc. Cel care poneşte jocul poate avea un steguleţ. Îl ridică, sare sper mijlocul cercului 

şi spune despre el un lucru care îl caracterizează: „Eu ştiu să patinez.”  Cei care se recunosc în 

prezentarea făcută sar spre mijlocul cercului şi spun „Şi eu!” După o scurtă discuţie, eventual 

trecere în revistă a numărului celor implicaţi, steguleţul este cedat altui copil. 
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6) „Autoportret” este o activitate foarte plăcută care se recomandă după o perioadă de 

cunoaştere şi autocunoaştere. Într-o siluetă de băiat/fată, fiecare copil îşi scrie numele, numărul 

corespunzător vârstei şi prin desen, în jurul siluetei reprezintă aspecte personale: jucării şi 

activităţi preferate, pasiuni, talente etc. 

Acestea sunt câteva aspecte care caracterizează învăţarea interactivă, centrată pe elev. 

Rolul cadrului didactic este mult mai subtil şi mai nuanţat decât într-o activitate preponderent 

frontal. El conduce şi coordonează întreg procesulde stabilire a conexiunilor la nivel mental pe 

care fiecare membru al grupului îl realizează potrivit propriei înţelegeri. Succesul grupului şi 

implicit al fiecărui elev depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţi optime de 

învăţare fiecărui elev. <el acţionează din umbră, fără a impune punctual de vedere, adaptat şi 

adecvat nevoilor grupului. Utilizarea strategiilor didcatice interactive asigură o metodologie 

diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de muncă îndependentă cu activităţi de cooperare, 

care antrenează intens toate procesele psihice şi de cunoaştere ale elevilor, asigurând condiţii 

optime pentru transformarea noilor cunoştinţe în achiziţii operaţionale. 

 

 Bibliografie:  

1. Constantin, Rodica; Dumitrescu, L; Sarivan, L  - Predarea-învăţarea interactivă centrată 

pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2009 

2. Ilinca, A, Herlo, D, Binchiciu, V, Uzum C, Curetean, A – O pedagogie pentru 

învăţământul primar, Ed. Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2005 

3. Proiectul PHARE Ro 2002/000-586.05.01.01.01 Asistenţă tehnică în sprijinul 

învăţământului şi formării profesionale iniţiale  - Învăţarea centrată pe elevi, 

Ghid pentru profesori şi formatori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea nr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RELAŢIA  

DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 

 

COMUNICAREA EFICIENTĂ DINTRE PROFESOR-ELEV 

 

prof. DIANA ELENA HERȚA  

                                                                          Şcoala  Gimazială Nr.1 Istria, Jud. Constanţa 

 

Motto: ,,Nu putem preda altora ceea ce vrem, 

ceea ce ştim sau ceea ce credem că ştim; nu predăm şi 

nu putem preda decât ceea ce suntem”. 

(Jean Jaures) 

 

Eu consider că un profesor bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaţia 

profesor-elev să fie cât mai eficientă. Calea pe care eu am ales-o prin demersul instructiv-educativ 

întreprins a evidenţiat foarte clar că raporturile dintre profesor şi elev nu prezintă numai o latură 

intelectuală, factorul afectiv având o importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al 

elevului. Crearea de bună dispoziţie în clasă reprezintă o condiţie necesară pentru evitarea 

monotoniei, pentru a preîntâmpina dezinteresul în clasă  faţă de temele abordate. În concordanţă cu 

principiul participării active, pe parcursul celor şase ore de activitate elevii mei au fost partenerii 

mei, şi nu orice fel de parteneri, ci unii activi, curioşi, atenţi, dornici să înveţe, să-şi aducă 

contribuţia, nişte  parteneri în care am investit  încredere şi pe care îi respect pentru că merită. 

Inoculând elevului o stare de trezire a spiritului, o dispoziţie spre nou şi problematic, am insuflat 

încredere elevului în forţele sale, l-am determinat să se implice în relaţia de comunicare, l-am 

impulsionat şi am reuşit, sper, să-l antrenez într-o discuţie constructivă. Aşa cum spunea şi Gabriel 

Garcia Marquez, sarcina noastră, a cadrelor didactice, este să dăm copilului aripi, dar să-i permitem 

să înveţe singur să zboare.   

Proiect de activitate educativă extracurriculară 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Istria 

Profesor: Herţa Diana-Elena 

Durata: 2ore 

Clasa: a VII-a 

Obiectul: Consiliere şi orientare 

Tema: Comunicarea eficientă dintre  profesor-elev 

Scop: Dezvoltarea şi valorizarea relaţiei profesor-elev prin consolidarea încrederii şi 

eficientizarea comunicării dintre aceştia. 
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Obiective: 

1. Să analizeze cazurile, situaţiile puse în discuţie; 

2. Să identifice barierele existente în comunicare; 

3. Să formuleze judecăţi de valoare; 

4. Să valorifice în compuneri experienţa vieţii lor de elev; 

5. Să-şi realizeze propriul decalog pe care să-l respecte; 

6. Să stabilească relaţii de respect reciproc bazate pe sinceritate, ascultare activă şi afirmarea 

de sine atât cu profesorul, cât şi cu ceilalţi colegi. 

Activităţi: 

1. Dascăli şi dascăli: Aşa da! – Aşa nu! 

2. Decalogul unei comunicări eficiente profesor-elev 

Strategia didactică: 

a) Metode de învăţământ: lectura, expunerea, dezbaterea, problematizarea, diagrama Venn, 

exerciţiul. 

b) Mijloace de învăţământ: texte literare, fişe de lucru. 

c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe. 

d) Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back raportat 

contribuţiei elevilor. 

Pentru prima activitate elevii au avut de consultat în prealabil  o bibliografie care cuprindea 

operele literare: ,,Domnul Vucea” de  Barbu Ştefănescu Delavrancea şi ,,Domnu Trandafir” de 

Mihail Sadoveanu.  Încă de la începutul activităţii le-am explicat elevilor că problemele şcolii 

româneşti nu reprezintă doar o preocupare a zilelor noastre, ele fiind o constantă tematică în toată 

literatura română  de la Creangă, Caragiale, B. Ştefănescu  Delavrancea, Sadoveanu, Bacovia şi 

până astăzi, aceştia evidenţiind în operele lor câteva din problemele proprii elevului, ale relaţiei cu 

învăţătorul, dascălul sau profesorul, precum şi al sistemului de învăţământ deficitar din acea 

perioadă. De asemenea, le-am explicat elevilor că şcoala, ca instituţie  socială, exercită o influenţă 

asupra vieţii, asupra realităţii, ca urmare a puterii ei de a acredita sau condamna modele şi de a 

consolida un sistem de valori 

Pentru a-mi realiza demersul propus pentru prima activitate, elevii au avut de  identificat 

asemănările şi deosebirile dintre cei doi dascăli din punct de vedere moral, vocaţional, folosind 

diagrama Venn cu scopul de a prezenta în antiteză trăsăturile celor doi dascăli. De asemenea, le-am 

cerut elevilor să asocieze fiecăruia din cei doi dascăli numele unei flori şi să-şi argumenteze 

răspunsul. Apoi le-am cerut elevilor să realizeze două rubrici în care să claseze dascălii studiaţi, 
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cunoscuţi de ei,  în două categorii: AŞA DA! Şi AŞA NU! În funcţie de comportamentul lor faţă de 

elevi, precum şi de dăruirea  şi respectul cu care şi-au exercitat  meseria . 

Profesor: Ce fel de dascăl era Domnu Trandafir? 

Elev:  Era un învăţător cu vocaţie, care iubea copiii şi îşi iubea cu pasiune meseria: ,,(...) 

domnul nostru a fost un om deosebit, îi scânteiau privirile, era şi el mişcat  când ne spunea despre 

mărirea strămoşilor(...)”. 

Elev: Era un om de caracter care i-a învăţat pe elevii săi nu numai materia de la şcoală, 

dar şi rugăciuni, cântece, să creadă în trecut şi în puterile lor. 

Elev: Avea tact pedagogic, ştiind să facă lecţiile interesante şi accesibile: ,,(...)Mai cu 

seamă explicaţiile la istorie erau minunate(...)”; ,, Povestea lui Harap-Alb mi-a rămas adânc 

săpată în suflet, glasul lui domol, când ne citea basmul , ne fermeca pe toţi.(...)” 

Elev: Era un om bun ,,(...)pentru că avea în suflet  ceva din credinţa şi curăţenia unui 

apostol(...)”. 

Elev: Îşi iubea meseria, făcând-o cu dăruire, nu pentru că i se plătea sau pentru că aşa 

trebuia, nici pentru că îi era frică de cei mari. 

Elev: Era gospodar, îşi făcea singur curăţenie în gospodărie, neexploatându-i pe copii cum 

făcea domnul Vucea. 

Elev: Nu-i jignea pe copii făcându-i ,,proşti”, ,,tătari” ca domnul Vucea, dojana lui era: 

,,Măi domnule!” 

Elev: Iubea literatura; când citea din ,,Poveştile” lui Creangă îi privea pe copii cu 

blândeţe, ţinând cartea în dreptul inimii. 

Profesor: Ce notă i-aţi da dascălului Trandafir? 

Elev: Nota zece, cu felicitări! 

Elev: Eu i-aş da Premiul Nobel. 

Elev: Eu aş spune atât: Magna cum laude. 

Elevă: Iar eu aş adăuga pentru acest profesor: Vivat profesore! 

Profesor: Dar despre dascălul Vucea, ce părere aveţi? Ce tip de dascăl era? 

Elevă: Cu siguranţă este opusul domnului Trandafir, un dascăl autoritar, dur, care chinuia 

copiii, terorizându-i. 

Elev: Impunea disciplina prin bătaie, violenţă fizică (le trăgea la palmă cu nuiaua, de 

urechi ca să-i încălzească etc) şi verbală(,,tătarilor”, ,,gură-cască”, ,,proşti”). 

Elevă: Modul lui de predare era ineficient: ,,(...)lecţiile mergeau strună; nu învăţa nimeni 

nimic(...)”. 
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Elev: Este urât de copii datorită comportamentului de care da dovadă: ,,în loc de un 

profesor învăţat şi blând, căzusem în gheara unui bătrân copilăros şi rău. Îl uram şi ura mea de 

victimă nevinovată nu avea nicio margine; să fi ars casa pe el, m-aş fi tăvălit de bucurie(...)”. 

Elevă: Nu-şi făcea datoria de dascăl, datorită lui copilul în loc să progreseze, regresase: 

,,Când intrasem în şcoala domnească eram de opt ani, ştiam cele patru operaţii şi fracţiile. Acum 

aveam nouă ani, treceam în clasa a III-a şi nu mai ştiam decât adunarea şi scăderea”. 

Elevă: Dar ce este cel mai dureros şi trist, după părerea mea, este faptul că, după exemplul 

dat de profesorul Vucea,  elevii învăţaseră să fie laşi, mincinoşi, pârâcioşi şi leneşi. 

Profesor: Să înţeleg că pentru voi, elevii, contează foarte mult comportamentul  

profesorului? 

Elev: Da, pentru că el este pentru noi un exemplu. 

Elevă: Ei ar trebui să ne ofere un model de urmat. 

Elev: Poate şi noi ar trebui să facem ce zice el şi  nu ce face... conform zicalei din popor... 

Elevă: Ştim cu toţii că noi, copiii, avem tendinţa de a-i imita pe adulţi, de a-i copia. 

Elev: Depinde pe cine copiem! 

Profesor: Credeţi că cei doi dascăli au ceva în comun? 

Elev: Nu, deloc. 

Elevă: Da, doar denumire de profesor, statutul de cadru didactic. Nimic mai mult! La 

domnu Vucea avem de-a face cu ,,formă fără fond”. 

Profesor: Pe care din cei doi învăţători v-ar plăcea să-i aveţi? 

Elev: Bineînţeles, pe domnul Trandafir, deoarece este un om bun, care iubeşte copiii şi îi 

place să îi formeze pentru viaţă. 

Profesor: Copii, să ştiţi că Trandafir este porecla pe care elevii i-au dat-o domnului 

învăţător, numele lui adevărat fiind Mihai Busuioc, după cum mărturiseşte chiar Mihail 

Sadoveanu. De ce credeţi că elevii săi i-au pus porecla Trandafir? 

Elev: Pentru că era un om nobil. 

Elevă: Pentru că a împrumutat ceva din frumuseţea acestei flori, el fiind frumos din punct 

de vedere sufletesc. 

Elev: Pentru că avea ceva din gingăşia acestei flori. 

Elevă: Mie trandafirul mi se pare impunător, iar domnul Trandafir avea o atitudine care 

impunea respect. 

Elev: Eu admir foarte mult trandafirul ca şi floare şi mi se pare că este cu mult deasupra 

celorlalte flori. Are o măreţie a lui. Aşa şi profesorul Trandafir era admirat de elevii săi, fiind prin 

pregătire, tact şi comportament cu mult mai sus decât mulţi profesori de atunci şi de acum. 
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Profesor: Dar domnului Vucea ce floare i-aţi asocia? 

Elev: Nu ştiu dacă o floare, ci mai degrabă o buruiană. Aşa cum buruiana înăbuşă  viaţa 

unei flori plăpânde, aşa şi domnul Vucea distrugea prin modul lui de a fi şi a gândi sufletele 

nevinovate şi însetate de cunoaştere ale elevilor. 

Elevă: Garoafa pentru că e floarea care se pune... Ştim cu toţii... 

Profesor: Cum v-ar fi plăcut să fie domnul Vucea? 

Elev: În primul rând să fie un om bun, care să-şi iubească meseria. Iubind meseria de 

dascăl atunci trebuie să iubeşti şi copiii, să şti să-i preţuieşti.  Această  meserie  nu  se  poate  

profesa  decât  dacă  ai  o dragoste pentru ceea ce faci şi pentru copii, şi nu pentru că te temi de cei 

mari. 

Profesor: Dacă ar fi să facem o rubrică pentru dascăli de tipul: AŞA DA! /AŞA NU!, ce 

dascăli aţi vota pentru prima secţiune  şi ce dascăli pentru a doua? 

Elevi: Pentru rubrica AŞA DA! Aş vota următorii dascăli: dascălul Clăiţă, învăţătorul 

Trandafir, profesorul de română Aron Pumnul. 

Elevi: Pentru rubrica AŞA NU! Sunt, din păcate, mai mulţi: Marius Chicoş Rostogan, 

Domnul Vucea, profesorul Nicolae Nanu, profesorul Georgescu, profesorul Costică Ionescu, 

profesorul Popescu, profesorul Pricupescu, bădiţa Vasile. 

Profesor: Există şi astăzi dascăli precum domnu Trandafir? 

Elevi: Da, dar din păcate, foarte puţini. 

Profesor: Dar ca Domnu Vucea? 

Elev: Nu, nici chiar aşa. Dar, marea majoritate, se situează undeva între cele două extreme. 

Elevă: Mi-aduc aminte că acum câţiva ani am avut un profesor de Educaţie Fizică care 

aducea în multe privinţe cu domnul Vucea. 

Profesor:Dacă ar fi să etichetaţi printr-un singur cuvânt relaţia domnului Vucea cu elevii 

săi, care ar fi acela? 

Elevă:Nu există nicio relaţie! 

Elev:Dezinteres. 

Elevă: Stresantă, închistată. 

Elevă:Disconfort, teroare. 

Profesor:Dar relaţiei dintre domnu Trandafir şi elevii săi ce cuvânt i-aţi asocia? 

Elev: Admiraţie. 

Elevă: Implicare, devotament. 

Elev: Dăruire şi afecţiune. 

Profesor: Cum ar trebui să fie relaţia dintre voi şi profesori? 
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Elev: O relaţie bazată  pe comunicare, pe respect reciproc. 

Elev: Să fie deschisă, profesorul să fie apropiat de noi, să ne înţeleagă, iar noi să-l 

respectăm şi să-i fim recunoscători pentru efortul şi dăruirea sa. 

Elevă:Eu cred că dăruind vei dobândi şi cred că am spus tot. Este valabil şi pentru noi şi 

pentru profesori. 

Activitatea a doua: Decalogul comunicării eficiente dintre profesor-elev 

Pornind de la activitatea anterioară, de la observaţiile elevilor cu privire la comportamentul 

celor doi dascăli, la relaţia pe care aceştia o aveau cu elevii, la metodele de instruire şi evaluare 

folosite, le-am propus elevilor mei  să realizeze decalogul profesorului, respectiv decalogul 

elevului, cu alte cuvinte regulile pe care ei consideră că ar trebui să le respecte pe de o parte 

profesorul în relaţia cu elevul, iar pe de altă parte elevul în relaţia cu profesorul pentru a avea o 

comunicare eficientă. Mai întâi le-am citit decalogul realizat de mine, regulile pe care eu le-am 

considerat că ar trebui ca profesor să le respect şi care mă reprezintă, ulterior realizând şi ei cele 

două seturi de reguli pentru profesor şi elevi. După ce au fost citite decalogurile realizate de elevi, 

discutate împreună cu aceştia, la final, pentru a mai destinde atmosfera, le-am citit decalogul 

amuzant al elevului de gimnaziu. 

Profesor: Copii, am să vă citesc mai întâi decalogul realizat de mine, decalogul 

profesorului, reguli care cred că mă definesc şi trebuie să le respect cu sfinţenie dacă îmi respect şi 

iubesc  meseria, colegii şi elevii.  

 1. Să practic meseria cu demnitate, devotament şi profesionalism. 

2. Să-mi respect colegii şi elevii. 

3. Să dau dovadă de responsabilitate în activitatea didactică, perfecţionându-mă continuu. 

4. Să am răbdare cu copiii, arătându-le posibilităţile şi limitele libertăţii umane. 

5. Să promovez adevăratele valori morale, fiind un model respectabil pe scara socială. 

6. Să încurajez în mod obiectiv realizările elevilor, stimulându-le  imaginaţia şi entuziasmul. 

7. Să îmi respect cuvântul dat. 

8. Să formez oameni de valoare, pregătiţi astfel încât să se integreze în societate. 

9. Să îi ofer copilului trăiri cu valoare de amintire. 

10. Să apăr prestigiul şi onoarea profesiei didactice. 

Ulterior, elevii au realizat, în douăzeci  de minute, cele două decaloguri care au fost citite în 

alte douăzeci de minute. Dintre ele am selectat câteva mai reprezentative  pentru fiecare situaţie în 

parte. Le redau mai jos. 

Elev: Pentru ca să fie mai eficientă comunicarea profesor- elev, profesorii  trebuie: 

1. Să fie bine pregătiţi profesional pentru a ne putea transmite cunoştinţe de valoare. 
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2. Să respecte fiecare elev în parte deoarece fiecare este o personalitate unică în felul lui. 

3. Să fie calmi şi înţelegători pentru că orice problemă se poate rezolva. 

4. Să explice elevului noţiunile de câte ori este necesar pentru ca acesta să înţeleagă. 

5. Să aibă simţul umorului pentru ca fiecare oră să fie mai relaxantă. 

6. Să implice elevii în diferite activităţi extracurriculare. 

7. Să fie persoane cu iniţiativă. 

8. Să facă orele interesante prin temele abordate şi metodele folosite. 

9. Să fie oameni cu principii morale solide. 

10. Să fie răbdător cu elevii mai dificili. 

Elev: Pentru ca să fie mai eficientă comunicarea profesor- elev, un profesor trebuie: 

1. Să asculte ce are de spus şi elevul. 

2. Să comunice la fel cu fiecare elev în parte. 

3. Să dea şanse egale fiecărui elev. 

4. Să informeze periodic elevul despre situaţia la învăţătură. 

5. Să facă în aşa fel încât toate lecţiile să fie dinamice. 

6. Să dea viaţă noţiunilor predate. 

7. Să analizeze cu atenţie lucrările de control. 

8. Să puncteze activitatea elevilor la ore. 

9. Să încerce să îndrepte situaţia elevilor. 

10. Să nu permită elevilor să încalce limitele bunului-simţ. 

Elev: Pentru ca să fie mai eficientă comunicarea profesor- elev, un profesor trebuie: 

1. Eu  sunt profesorul tău şi trebuie să-ţi arăt ce este bine, corect, moral în viaţă, şi ce nu. 

2. Să fie bine pregătit profesional. 

3. Să dea dovadă de tact pedagogic. 

4. Să fie aproape de elev. 

5. Să le predea elevilor noţiunile prin metode active. 

6. Să nu fie părtinitor. 

7. Să evalueze elevul pe merit,obiectiv. 

8. Să fie constant în atitudine şi comportament. 

9. Să ierte greşelile cu voie şi fără voie ale elevilor. 

10. Să pună o cărămidă la pregătirea elevului pentru viaţă. 

Elev: Pentru ca să fie mai eficientă comunicarea profesor- elev, un elev trebuie: 

1. Să fie respectuos cu profesorii deoarece aceştia îşi dau toată silinţa să ne înveţe lucruri noi 

şi interesante. 
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2. Să nu chiulească pentru a nu înfuria profesorul şi a acumula absenţe. 

3. Să contribuie cu idei noi şi inspirate în cadrul orelor de curs. 

4. Să fie disciplinaţi, numai aşa vor da dovadă de o educaţie aleasă. 

5. Să nu intre în conflicte nici cu profesorul, nici cu colegii. 

6. Să fie silitor pentru că fiecare profesor apreciază acest lucru. 

7. Să susţină toate proiectele şcolii. 

8. Să fie atent la ore. 

9. Să înveţe pentru viaţă, nu pentru note. 

10. Să poarte cu mândrie uniforma şcolară.  

Elev: Pentru ca să fie mai eficientă comunicarea profesor- elev, un elev trebuie: 

1. Să respecte profesorul pentru a fi respectat. 

2. Să-i comunice profesorului orice problemă. 

3. Să înveţe pentru a fi evaluat. 

4. Să respecte Regulamentul de ordine interioară. 

5. Să fie cuminte pentru a nu i se scădea media la purtare. 

6. Să-şi dea interesul la orele de curs. 

7. Să ridice mâna când are ceva de zis pentru a nu crea haos în clasă. 

8. Să participe la activităţile extraşcolare. 

9. Să-şi facă temele oră de oră. 

10. Să nu profite de bunătatea profesorului. 

În concluzie, cadrul didactic trebuie să ajute elevul să emită singur o judecată de valoare 

asupra propriului comportament: să ofere reguli comportamentale explicite şi repetate consecvent; 

să-i ajute pe elevi să înţeleagă implicaţiile sociale pe termen lung ale comportamentului lor, fără să 

impună un sistem de valori unic. 

,,Ce satisfacţie mai mare şi mai profundă poate fi decât aceea de a vedea chipul luminat al 

unui elev care a înţeles azi, care caută mâine şi care va descoperi singur, în curând, că a învăţa este 

un adevărat spectacol !” (Alain Bloom) 
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ELEMENTE DE TEORIE A LITERATURII  

ÎN ANALIZA TEXTULUI POETIC LA CLASELE III-IV 

 

Prof. înv. primar SIMONA PALASCA  

Şcoala gimnazială Nr. 30 ,,Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

Pornind de la premisa conform căreia funcţia reflexivă este puternic acutizată în textul 

poetic ne propunem, în cele ce urmează, să configurăm un model (algoritm) simplificat de analiză a 

unui astfel de text la clasele III-IV. Nu spunem că nu există aspecte metodologice clare în acest 

sens, dimpotrivă, didacticile mai vechi sau mai recente, fac precizări importante privind etapele de 

lucru în predarea textului liric. Mai mult, acest subiect se regăseşte, adesea, în tematica examenelor 

de definitivat, gradul al doilea sau a examenelor de titularizare, prin urmare, este unul important. 

Ceea ce propunem noi este în deplin acord cu didactica specialităţii, însă aspectul vizat 

poate fi considerat un pas înainte în înţelegerea corectă a textului poetic, în vederea  acomodării cu 

rigorile acestei discipline la clasa a cincea, fără a diminua posibilitatea exteriorizării propriilor trăiri 

ale elevilor, legate de conţinut. Cu alte cuvinte, vom încerca să arătăm faptul că o abordare corectă a 

textului poetic la clasele mici ,,netezeşte” drumul către o analiză de calitate în ciclul gimnazial. Se 

înţelege aici faptul că modalitatea de abordare a textului literar primează, iar ea se învaţă în paşi 

succesivi de lucru.   

Aşa cum bine se ştie, poezia se naşte din sentimente şi reprezintă, în fapt, anumite stări.  

Limbajul poetic, fiind creator, induce anumite semnificaţii pe care fiecare ascultător le percepe şi le 

exprimă într-un anume fel. Pentru a uşura demersul nostru, dar şi pentru a fi mai aproape de 

tematica secţiunii în care am înscris lucrarea, propunem o exemplificare a modului în care se 

realizează legătura dintre limbaj şi realitate într-un text poetic. Vom avea ca suport al discuţiei 

textul liric Toamna, de Octavian Goga, iar ca metodă de bază propunem, desigur, lectura 

explicativă.  

1. Momentul prelecturii face referire la prima întâlnire cu textul. Pentru şcolarul mic, 

prima impresie înseamnă un text redus sau întins ca dimensiune. Elevii de astăzi sunt puţin 

interesaţi de intuirea imaginii care însoţeşte textul poetic. Din acest motiv, propunem captarea 

atenţiei pentru prima audiţie prin ascultarea recitării-model, realizată de actori cunoscuţi (evident, 

acele poezii care se regăsesc pe CD-uri şi sunt comercializate sau preluate direct, de pe internet) sau 

recitarea-model a profesorului clasei, de preferat pe un fond muzical adecvat. Prima întâlnire cu 
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textul este foarte importantă pentru elevi, pentru că ea va spori (sau nu) interesul elevilor pentru 

lucrul cu textul. 

2. Momentul postlecturii este, de asemenea, foarte important. După pauza psihologică ce 

se impune, urmează abordarea textului ca imagine, pentru că el ni se oferă într-o primă fază, ca un 

icon, ca o structură constituită. Putem iniţia o discuţie despre decupajul strofic, în câte strofe este 

împărţită poezia, câte versuri are fiecare strofă. Cu toate că elevii nu au cunoştinţe referitoare la 

strategiile grafematice (de redactare), putem preciza faptul că unele cuvinte sunt evidenţiate într-un 

anume fel de către autor. Ne referim aici la scrierea specială a unor litere, cu anumite caractere sau 

scoaterea în relief a unor anume idei din poezie cu ajutorul grafiei. Elevii claselor III- IV nu au 

cunoştinţe privitoare la aspectele de prozodie: ritm, rimă, măsură, însă şi aici putem puncta 

modalitatea prin care se obţine muzicalitatea în textul poetic. În legătură cu titlul, ca ipoteză de 

lectură, putem iniţia o discuţie despre orizontul de aşteptare care se deschide către semnificaţia 

textului. Întrebările trebuie formulate într-o manieră care să încurajeze creativitatea şi libertatea de 

exprimare a propriilor trăiri ale elevilor, prin formulări de tipul: Despre ce crezi că este vorba în 

text? La ce te gândeşti când auzi despre...?   

3. Relectura şi observaţiile se realizează pe cele trei niveluri, fără teoretizarea elementelor 

descoperite prin analiză, prin întrebări iscusite, care să iniţieze ipoteze ce pot fi probate cu exemple 

pertinente din text.   

 La nivel morfo-sintactic se pot face suficiente referiri dat fiind faptul că, începând chiar 

din clasa a III a, elevii dobândesc noţiuni de morfologie. Se pot face constatări privitoare la părţile 

de vorbire care predomină în textul poeziei: substantive, verbe, adjective, în vederea precizării 

ulterioare, în clasele mai mari, a poziţiilor sintactice dominante, a poziţiilor de interdependenţă sau 

a poziţiilor-cheie a unor cuvinte. Observaţiile seamănă foarte mult cu cele legate de textul narativ, 

deoarece textul poetic, ca şi textul în general, este o înlănţuire de propoziţii structurată sintactic, 

semantic şi pragmatic. 

Ideea de enunţare poetică este explicată în mod greşit în analizele textelor poetice la ciclul 

primar. Dealtfel, manualele şcolare conţin întrebări de tipul: Ce simte poetul? Care este strofa în 

care poetul...? Odată obişnuit cu aceste sintagme, elevului îi va fi greu să renunţe la ele, pentru a le 

folosi pe cele corecte: eul liric, voce lirică, subiectul enunţător, instanţa care rosteşte, instanţa 

poetică. La acest nivel al vârstei, sintagmele menţionate nu pot fi folosite de către copii, deoarece 

nu-şi găsesc rezonanţa în capacitatea lor de înţelegere, însă se poate face apel la importanţa 

subiectivităţii cu exemple din text ai marcatorilor gramaticali,  -mi, îmi, mi-, mie, ş.a., pe care elevii 

mici îi pot idenfica, căutând pronumele. 
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 La nivel semantico-simbolic, adică al sensurilor şi al simbolurilor, se identifică izotopiile, 

termenii cu aceeaşi trăsătură semantică. Urmărind trăsăturile comune se precizează câmpurile 

lexico-semantice, de exemplu: izotopia +natură, cu o varietate de microcâmpuri: de exemplu, 

microcâmpul plantelor: grădină, lămâiţă, rădăcină, dumbravă, porumb, nuci, al fenomenelor 

naturii: brumă, nori suri, vânt, viforniţă sau microcâmpuri pentru pământ: câmp, vale, luncă... . Toţi 

aceşti  rtisti se pot nota în microscheme de tipul ,,ciorchine”, cunoscute şi îndrăgite de elevi.  

 Nivelul retoric,  nivelul figurilor de stil, este cel mai adesea abordat în analizele de text. 

Desigur, putem explica anumite figuri de stil, fără a folosi terminologia. Putem, în schimb, separa 

aceste figuri identificate, după formula văd (pentru imagini vizuale), aud (pentru imagini auditive) 

şi simt (pentru trăirile personalizate). În acest sens, putem folosi material didactic care să 

suplinească realitatea naturii, aşa cum se poate observa din abordarea textului liric Toamna, de 

Octavian Goga: 

 

             

Văl de brumă argintie 

     Mi-a împodobit grădina. 

   Firelor de lămâiţă, 

            Li se uscă rădăcina. 

                                 

Prima strofă a poeziei a fost transpusă într-un tablou ce conţine o casă ţărănească cu o 

grădiniţă plină de flori uscate, împrejmuită cu gard. Pentru explicarea metaforei ,,văl de brumă 

argintie” am folosit în paralel un văl argintiu, pe care l-am arătat elevilor, făcând paralelismul cu 

argintiul din gama cromatică, demonstrând transferul de caracteristici de la văl de mireasă, la 

podoabă pentru grădină. Prin punerea în relaţie a cuvintelor ,,văl” şi ,,împodobit”, am explicat 

metafora, ajutându-ne în acelaşi timp de imaginea vizuală. Am asigurat în acest fel înţelegerea 

limbajului poetic, ca o exprimare sensibilă asupra realului, un real ,,artificial”, însă care ajută enorm 

în înţelegere un copil de opt – nouă ani, cu un vocabular în dezvoltare. 

Peste creştet   de dumbravă, 

Norii suri îşi poartă plumbul. 

Cu podoaba zdrenţuită,  

Tremură pe câmp porumbul. 
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Tabloul al doilea ajută la explicarea epitetului ornant ,,nori suri”, care trimite tot la culoare 

(imagini vizuale). Se explică apoi polisemia cuvântului ,,creştet”, făcând apel la realul concret 

pentru ,,creştetul capului” şi la realul confecţionat, la tabloul care surprinde realitatea unui contur 

rotunjit al dealului. Pentru epitetul ,,zdrenţuită”, metoda de lucru este aceeaşi: elevii vor privi planta 

naturală de porumb, uscată, prin urmare zdrenţuită şi tabloul care surprinde aceeaşi imagine vizuală. 

Personificarea ,,tremură” îşi găseşte explicaţia prin exersarea în realitate a gestului, dar şi prin 

trăsătura neregulată, înclinată, a liniilor care trasează porumbul, în tabloul pictat. Şi de data aceasta 

sunt sugerate prin cuvânt imagini vizuale ce pot fi redate prin culoare, pentru a fi înţelese de elevi.

 

 

 

Şi cum de la miazănoapte 

Vine vântul fără milă, 

De pe vârful şurii noastre, 

Smulge-n zbor câte-o şindrilă. 

   

Strofa a treia conţine cuvinte care sugerează, de asemenea, imagini vizuale, dar mai ales 

auditive. Propunem explicarea personificării ,,fără milă” şi verbul ,,smulge”, care sugerează forţa 

vântului, tot prin intensitatea exprimării plastice. Limbajul poetic îşi găseşte corespondenţa în 

imaginea plastică prin efectul produs de puterea vântului, respectiv şindrila care zboară de pe şură. 

 

 

De viforniţa păgână, 

Se-ndoiesc nucii, bătrânii. 

Plânge-un pui de ciocârlie, 

Sus, pe cumpăna fântânii. 
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În următorul tablou care redă plastic strofa a patra, realitatea poate fi marcată prin centrarea 

atenţiei asupra câtorva elemente ce vor fi explicate: bătrâneţea nucilor sugerată prin grosimea 

trunchiului şi punctarea epitetului ornant, cumpăna fântânii, redată corect, ca unică legătură cu 

realitatea, pe care copiii de la oraş sigur nu o cunosc, dar şi tristeţea puiului evidenţiată prin mărime 

şi prin relaţionarea cu verbul ,,plânge”, care trimite la muzicalitate (imagini auditive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate că manualul prezintă numai patru din cele cinci strofe ale poeziei, recomandăm 

predarea integrală a textului poetic, din raţiuni psihologice şi estetice. Primul contact cu un text 

poetic este şi cel hotărâtor pentru înţelegerea mesajului şi nu avem nici un motiv (în afară de situaţia 

în care textele au dimensiuni prea mari) să privăm elevii de finalitatea textului liric. În exemplul 

nostru lipseşte din manual tocmai strofa care evidenţiază legătura între eul liric şi sentimentul 

inspirat de natură, esenţial, considerăm noi, pentru a genera emoţia ascultătorului. Transpunerea 

sentimentului în realitate este însăşi emoţia resimţită. Personificarea ,,lacrima învie” îşi regăseste 

explicaţia de cele mai multe ori în plan real: ,,sunt emoţionat”, ,,îmi vine să plâng” sau chiar 

,,plâng”. Această mărturisire nu uimeşte profesorii care lucrează în ciclul primar, deoarece fiecare 

are cel puţin experienţa unei lecturi sau a unei explicaţii bine făcute, care impresionează, de multe 

ori până la lacrimi, micuţii elevi.  

Majoritatea textelor lirice propuse elevilor în ciclul primar, prin trăsătura lor definitorie (au 

o indeterminare situaţională, datele spaţio-temporale nu au valoare în sine, adică în realitate, ci 

valoare specifică, conotativă, simbolică), au un criteriu de adevăr specific, o logică proprie, adică 

lumea textuală poate să fie în textul poetic total contradictorie, alogică, cu criterii de adevăr 

specifice. Orice mesaj poetic este poliizotopic: semnificaţia sa este esenţial plurală. Indiferent de 

modul în care este citit, textul literar conservă toate sensurile sale potenţiale, chiar şi pe acelea 

contradictorii. Textul poetic nu are reguli prin care mesajul să fie descifrat, să devină conotativ, 

pentru că are o circularitate semantică, fiecare element definindu-se în raport cu contextul, adică cu 

termenii anteriori şi cu termenii ulteriori. 

 

 
 

Îl   ascult şi simt sub gene 

Cum o lacrimă învie. 

Ni se-aseamănă povestea, 

Pui golaş de ciocârlie.          
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Demersul didactic prezentat a avut drept scop propunerea unor modalităţi concrete de lucru 

pe textul poetic, într-un parcurs ce vizează trecerea de la poetic la iconic, ajutând cititorii să 

înţeleagă faptul că  limbajul poetic îl ajută pe locutor  să comunice o emoţie, să se comunice, dar 

este în acelaşi timp o transpunere a realităţii percepute prin stări personale. Semnificaţiile create 

prin acest limbaj pot fi descoperite printr-o corectă îndrumare în structurile discursive ale textului, 

pentru a ajunge la adevărul din spatele acestora. Decupajul strofic despre care am vorbit la început 

este pus în evidenţă de succesiunea celor cinci tablouri, corespunzătoare strofelor poeziei. Astfel se 

realizează şi trecerea către scrierea selectivă a poeziei, respectând anumite cerinţe, ce pot fi 

identificate în egală măsură din versuri sau din tablouri. Având ca sursă de inspiraţie tehnica 

simboliştilor de a ,,picta prin cuvinte” şi care se potriveşte textului poetic, am ales reversul, acela de 

interpreta cuvântul, prin puterea culorii. Credem că analiza unui text poetic, la orice nivel al vârstei, 

are în vedere creativitatea profesorului în receptarea şi redarea limbajului poetic.  

Ne-am oprit la textul poetic deoarece poezia, deşi este o structură redusă, ce poate fi 

cuprinsă cu ochiul, are o semnificaţie puternică, iar identificarea acesteia depinde nu numai de 

tactul pedagogic, dar şi de stăpânirea noţiunilor de specialitate. Considerăm că această abordare 

într-o manieră diferită a textului poetic îi va permite elevului mic familiarizarea cu exigenţele 

profesorilor de limba română din ciclul gimnazial, în vederea acomodării cu rigorile acestei 

discipline. După cum se poate observa, modelul de analiză a textului, chiar dacă exclude folosirea 

terminologiei privitoare la elementele de teorie literară, îl poate ajuta pe elev să înveţe de mic paşii 

corecţi de analiză.  
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL-EXPRESIE  

A DEZVOLTĂRII LINGVISTICE ȘI CULTURALE  

ÎN CONTEXT EXTRACURRICULAR 

 

                                                                                Prof. MIHAELA MIHAI 

                                                                                    Şcoala Nr. 13 ”Ştefan cel Mare” Galaţi 

 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţamânt, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.  Aceste activităţi au menirea de a valorifica timpul 

liber al elevilor într-un mod plăcut, de a-l transforma într-o sursă educaţională. Printre activitățile 

extracurriculare aplicate cu succes în ultimii ani s-a numărat proiectul educațional, care poate fi 

adaptat în funcție de ceea ce profesorul dorește să construiască în  formarea personalității culturale a 

elevilor. 

Conceput iniţial ca o modalitate de învăţare prin acţiune (learning by doing), proiectul – 

expresie a viziunii  rtistic  americane, devine tot mai mult o veritabilă metodă ce poate fi folosită 

cu  rtisti în cadrul activițăților extracurriculare desfășurate la nivelul școlii sau ca parteneriat între 

școli.  

În didactica  rtist, după cum remarcă Ioan Cerghit, proiectul devine o temă de cercetare 

orientată spre un scop bine conturat, iar realizarea lui implică deopotrivă cercetarea ştiinţifică şi 

demersul  rtistic. Proiectul este o anticipare a ceea ce se va  rtisti, o prefigurare a ceea ce se 

doreşte. 

După cum apreciază specialiştii prin gândirea proiectivă, esenţială de altfel pentru  rtistic  

uman, activitatea devine controlabilă iar acţiunea previzibilă. Dobândirea priceperii proiective 

uşurează, accelerează şi explicitează acţiunea, asigurând trecerea de la experienţa bazată pe instinct 

la cea reflexivă. 

În studiul ştiinţific ce urmăreşte prezentarea metodelor  rtist de evaluare, Mariana Pintilie  

prezintă proiectul drept un demers didactic complex, care debutează în timpul orelor, continuă zile 

sau săptămâni, în funcţie de amploarea cercetării şi se finalizează în clasă. Tema proiectului este 

dată de  rtistic  până când elevii pot propune teme de cercetare care vor fi analizate în grup şi 

avizate de cadrul didactic. Proiectul – fie el individual sau de grup – se încheie cu prezentare şi 

dezbatere. Subiectul supus proiectării trebuie să fie incitant şi accesibil elevilor, după cum este 

deosebit de important să se cunoască normele care trebuie respectate în întocmirea proiectului.  
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În funcţie de nivelul elevilor cu care se lucrează, rolul profesorului poate fi, după caz, de 

îndrumător,  rtistic l , evaluator continuu, evaluator la sfârşitul proiectului, este însă foarte 

important să li se acorde elevilor libertate de acţiune, să fie încurajaţi în manifestarea creativităţii şi 

originalităţii. Un exemplu în acest sens, aplicat la clasă şi care a stimulat interesul copiilor pentru 

lectură l-a constituit proiectul cu titlul Magia povestirii.  Proiectul propus s-a  dovedit și o 

modalitate de evaluare alternativă a competenţelor teoretice şi practice referitoare la naraţiunea în 

ramă. Fiind o tehnică narativă nouă pentru elevii de clasa a VII-a și pentru a le oferi acestora o 

motivație a învățării logice,  am realizat un parteneriat, o confruntare cu elevi din școli diferite. 

Crearea atmosferei de la Hanul Ancuţei, de acum câteva sute de ani în urmă, reînvierea unor 

personaje şi a unor obiceiuri, vraja povestirii, refacerea culorii locale, precum şi concentrarea 

mesajului printr-un joc de rol au dezvăluit copiilor farmecul universului imaginar închis între 

copertele cărţilor.  

Parteneriatul propus a urmărit transformarea reală a elevilor în actori principali ai 

demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală și 

socio-comportamentală.  La sfârşitul unităţii de învăţare  Structurile textului, am recomandat citirea 

altor texte narative construite prin inserţie (povestire în ramă). Am propus tema cu aplicaţii pe  O 

mie şi una de nopţi,  Decameronul de Giovanni Boccaccio, Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu. 

Prima activitate s-a intitulat Hanul Ancuței –o poveste de  rtist. Elevii au avut de pregătit în 

prealabil un portofoliu conținând: poster care să figureze legarea secvenţelor narative, rebusuri, 

concurs Cine ştie câştigă – întrebări posibile, copertă de carte, crearea unei povestiri în ramă. 

Activitatea a debutat cu dramatizarea povestirii Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu. Elevii celor 

două echipe din școlile partenere au venit cu o viziune  rtistic a povestirii dramatizate, și-au 

pregătit costumele și au avut grijă ca decorul să fie în concordanță cu epoca evocată.  Concursul 

Cine știe câștigă a avizat completarea unui rebus cu răspunsuri din volumul Hanul Ancuței. În 

partea a doua a activității elevii au identificat pe rând, prin intermediul unui soft educațional realizat 

pe un  rtist multi-toch, naratorii celor nouă povestiri din Hanul Ancuței și au găsit răspuns pentru o 

întrebare ce viza conținutul fiecărei povestiri. Juriul format din profesori ai catedrei de limba 

română au  rtistic  premiile pentru cea mai reușită copertă a volumului și pentru cea mai bună 

ilustrare grafică a povestirii în ramă, lucrări pregătite în prealabil de către elevii celor două echipe. 

Activitatea s-a încheiat cu lectura câtorva creații ale elevilor care au utilizat ca procedeu narativ 

povestirea în ramă. 

Un alt exemplu de activitate extracurriculară care a lărgit orizontul cultural al elevilor l-a 

constituit  un alt proiect desfășurat pe o perioada mai lungă de timp și  prin care am urmărit 

parteneriatul  cu mai multe școli s-a numit Copiii și adolescenții în ateliere de lectură. Proiectul, 
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destinat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, a urmărit să formeze gustul pentru lectură, să 

încurajeze şi să dezvolte aptitudinile creative ale copiilor şi adolescenţilor. Ideea proiectului s-a 

cristalizat în urma realizării unor activităţi de lectură şi scriere, ce au demonstrat că elevii citesc în 

mod constant şi scriu cu plăcere despre ceea ce au citit. Atelierele de lectură propuse (prezentări de 

carte, recenzii de carte, concurs de postere, activităţi de scriere, expoziţie de carte, redactarea unor 

articole etc.), au suplinit carenţele educative şi de formare a gustului pentru lectură, oferindu-le 

elevilor libertatea de exprimare, ce li se pare a fi încorsetată uneori, de rigoarea programelor 

şcolare. Activităţile incluse în proiect,  au reprezintat totodată o abordare inedită, nonformală şi 

neconvenţională a lecturii şi a scrisului. Proiectul a oferit o soluţie pentru problemele cu care se 

confruntă elevii, în  ceea ce priveşte lectura şcolară. Astfel, atelierele de lectură şi scriere au reușit 

să fie o formă complementară de promovare a lecturii în rândul elevilor de gimnaziu şi liceu. 

Proiectul i-a familiarizat pe elevii de diverse vârste, cu valori autentice ale literaturii universale şi 

naţionale, oferindu-le posibilitatea, ca prin ateliere de lectură, să îşi cultive propria creativitate şi 

sensibilitate. Activitățile propuse a implicat elevii  în diverse jocuri  creative de la cei mai mici 

participanți  de la ciclul primar până la adolescenți din liceu.Iată câteva activități desfășurate în 

cadrul proiectului: 

- O poveste în imagini... se adresează celor mai mici care ilustrează, prin intermediul 

desenului, patru povestiri pe care le prezintă colegilor. Mai mult decât ei creează o poveste plecând 

de la o imagine dată dovedindu-şi astfel calităţile de narator. Cei mai buni povestitori sunt premiați 

cu diplome. 

- Pledoarie pentru un personaj este un joc de rol adresat gimnaziștilor, aceștia își 

imaginează că se pot transforma în personajul preferat şi prezintă povestea cărţii prin ochii 

personajului întruchipat. La finalul activităţii se alege personajul care a avut cea mai interesantă 

poveste şi cel mai frumos costum. 

- Continuă povestea! Este un atelier de scriere prin care elevii mai mari  și mai mici creează  

o altă poveste de la un text dat. Produsele create de elevi sunt  apoi cuprinse într-o minibibliotecă a 

proiectului. 

- Citeşte şi vei creşte! Este o activitate de voluntariat prin care elevii de liceu coordonați  de 

profesorii lor merg la elevii din clasele primare cu scopul de a promova lectura în rândul celor mai 

mici cititori. Posterele pregătite de elevi au rolul de a-i  convinge pe colegii mai mici să citească  o 

carte recomandată de ei. 

Activităţile dedicate acestui proiect contribuie la formarea unei personalităţi autonome a 

elevilor, capabile de discernământ şi spirit critic, apte să-şi prezinte şi să-şi argumenteze propriile 

opţiuni. Elevii învăţă, dealtfel, să se raporteze critic la valorile etice prezente în cărţile citite.     
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Activitățile extracurriculare cu cât sunt mai diversificate, sunt aplicate prin variate procedee, 

se combină între ele mai mult, cu atât solicită mai intens mecanismele mentale ale elevilor. Ele își 

ating finalitatea de a contura profilul unui elev care poate face față cu succes la provocările lumii 

contemporane. Deşi nu există un catalog al celor mai eficiente activități extracurriculare, fiecare 

profesor poate găsi în resortul său interior modele care să construiască eșafodul pentru dezvoltarea 

culturală a elevilor. Demersul educațional își păstrează eficiența dacă îmbină activitatea didactică cu 

cea extracurriculară încât să dezvolte  elevilor încrederea în forţele proprii şi înțelegerea  valorii 

propriilor idei şi opinii;  elevii vor înțelege să se implice activ în procesul de învăţare, vor asculta cu 

respect opiniile diferite şi vor fi  pregătiţi de a formula şi demonta judecăţi.  
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STIMULAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

LA ŞCOLARII MICI 

 

Prof. Înv. Primar ILIE – LICĂ CEAUŞU 

Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

 

  În perioada actuală, când televizorul a devenit principala sursă de informare şi modul cel mai 

utilizat de petrecere a timpului liber, ne putem întreba ce loc ocupă lectura în formarea micilor şcolari şi dacă 

mai este posibilă atragerea lor spre lumea magică a cărţilor. Fără dezvoltarea deprinderilor de citire cursivă, 

corectă, conştientă, expresivă, personalitatea elevilor nu poate fi deplină. Televizorul, calculatorul, tableta îţi 

oferă imagini deja create de alţii, iar cel care utilizează aceste aparate preia fără niciun efort ce i se oferă, 

ceea ce face ca nu toate operaţiile gândirii să fie activate, iar formarea intelectuală a individului să fie 

incompletă. Sondajele arată o scădere dramatică a timpului alocat lecturii de întreaga populaţie, în special, de 

tânara generaţie, ceea ce a dus la creşterea numărului de analfabeţi funcţionali, al celor care nu înţeleg 

mesajul textelor citite. Acesta este şi motivul pentru care MEN a introdus obligatoriu din anul şcolar 2012-

2013 o oră de lectură la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar. 

Doamna prof. Univ. Olga Duţu arată că “lectura explicativă este o metodă specifică de formare a 

capacităţii de citire la ciclul primar. Lectura explicativă îmbină actul lecturii cu explicaţiile necesare pentru 

înţelegerea textului, apelând la un complex de metode: conversaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia.”   

Toate studiile de specialitate confirmă faptul că activitatea de a citi este cea mai productivă pentru 

dezvoltarea intelectuală a micilor şcolari. Este foarte importantă la vârsta copilăriei timpurii comunicarea 

orală a părinţilor cu propriul copil, să i se povestească, să i se răspundă la întrebări, să i se citească poveşti în 

primii ani de viaţă, dar, după ce descifrează tainele citirii este imperios necesar ca viitorul adult să facă 

efortul de a citi el însuşi. Numai astfel se vor stabili în creier conexiunile necesare pentru o dezvoltare 

intelectuală optimă. Făcând efortul de a citi singur, micul şcolar îşi dezvoltă limbajul interior, îşi exersează 

imaginaţia prin încercarea de a-şi închipui modul cum se desfăşoară întâmplările despre care află din cărţi, îşi 

creează propriul univers în care va evolua în viitor. 

Pentru perioada actuală este chiar o provocare să încerci să-l conduci pe un copil în direcţia unei 

librării sau a unei biblioteci. Este mult mai atrăgător drumul spre un  rtistic de gadget-uri sau un fast-food. 

Din păcate, firmele care produc i-pad-uri, smartphone-uri au o politică de vânzări foarte agresivă, care îţi 

plimbă pe sub ochi telefoane “inteligente”, aparate de tot felul “la fel de inteligente”, încât se creează în 

mintea unor adulţi, şi cu atât mai uşor în mintea unor copii, că, dacă îţi iei un astfel de dispozitiv nici nu mai 

trebuie să citeşti, ce-i mai greu face  rtist pentru tine. Unii părinţi şi copii cred că dacă ai aparatură de ultimă 

generaţie şi ştii să o utilizezi non-stop, poţi fi la fel de  rtistic l  ca cel care a creat-o. Noile tehnologii se 

dezvoltă într-un ritm ameţitor şi ca să ţii pasul cu ele, şi mai ales cu “moda”, trebuie să-ţi înnoieşti “zestrea” 

de aparatură  rtist. 
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Au trecut multe secole de când Miron Costin spunea: “Căci nu este alta mai frumoasă şi mai de folos 

în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor”. Acum sunt alte atracţii şi distracţii mult mai plăcute care 

îţi fac cu ochiul la tot pasul. Sălile de lectură din biblioteci sunt tot mai goale şi tot mai pline sălile de jocuri, 

de pariuri, de cluburi, de discoteci. Pentru ca un copil sau un adult să ia o carte în mână şi să citească este 

nevoie de o voinţă “de fier” în această lume agitată, pentru că lectura presupune un efort intelectual, o linişte 

interioară, pe care este greu să o găseşti în zilele noastre. Cei mai mulţi copii aleg calea mai facilă a 

vizionării filmului de desene animate făcut după cartea respectivă, a audiţiei respectivului text după un 

audio-book, şi, dacă până la urmă, sunt nevoiţi să citească ceva, aleg variantele scurte sau rezumatele acelor 

lecturi. 

În condiţiile actuale am încercat să îi fac pe elevi să acorde atenţia cuvenită lecturilor. Am început 

din clasa a II-a, când majoritatea elevilor reuşesc să citească texte de mai mare întindere decât cele din 

manual. În acest demers am avut acordul şi sprijinul părinţilor, cărora le-am încredinţat o listă de lecturi 

suplimentare, pe care să le parcurgă pe parcursul întregului an şcolar, sau, după caz, şi în clasele 

următoare(anexa 1). M-am orientat spre lecturi atrăgătoare, accesibile şi care se găsesc cu uşurinţă în librării. 

Apelând la simţul de proprietate care se manifestă în cazul tuturor oamenilor, le-am spus copiilor că aceste 

cărţi le aparţin, sunt bunurile lor de preţ şi cu cât vor avea şi vor citi mai multe cărţi, vor fi mai bogaţi din 

punct de vedere material şi spiritual. Cărţile lor trebuie să stea în ordine pe un raft într-o bibliotecă a familiei, 

iar de câte ori îşi cumpără sau primesc alte cărţi, să le aşeze în ordine, să aibă grijă de ele, pentru a le găsi cu 

uşurinţă când au nevoie de o anumită carte. 

Am selectat lecturi din autori consacraţi, români şi străini. În privinţa autorilor români, am ales acele 

lecturi care nu conţin prea multe arhaisme şi regionalisme, care ar face dificilă înţelegerea textului de către 

copil. Traducerile din autorii străini au avantajul că folosesc lexicul actual, ceea ce face lectura mai 

accesibilă. Trebuie să remarcăm faptul că şi unele texte din manualele actuale de limba şi literatura română 

nu sunt în măsură să sporească “apetitul” pentru lectură al elevilor. Periodic îi întreb de stadiul în care se 

găsesc cu parcurgerea acestor lecturi. 

Cu toate că cititul devine o sarcină şcolară încă din primii ani de studiu şi ar putea să creeze la micul 

şcolar o atitudine de respingere, trebuie astfel abordată problema cititului astfel încât, elevul să perceapă 

lectura nu ca o pedeapsă, ci ca o necesitate, care ar putea să devină cu timpul o obişnuinţă şi o plăcere. 

Trebuie să arătăm permanent elevilor că cititul este o activitate specific umană, inaccesibilă altor vieţuitoare, 

şi că lecturile pot constitui un izvor nesecat de înţelepciune şi de experienţe de viaţă. 

Am încurajat ca, de fiecare dată, când un elev a achiziţionat o carte deosebită să vină în faţa clasei să 

o prezinte şi să spună pe scurt conţinutul acesteia. Ofer astfel elevilor prilejul de a fi în centrul atenţiei şi de a 

se mândri cu acest lucru de preţ. Între copil şi carte trebuie să se stabilească o legătură afectivă puternică, iar 

acest obiect “neînsufleţit”, dar care este “plin de viaţă”, să devină un prieten nedespărţit. 

O activitate extracurriculară benefică sub aspectul stimulării interesului pentru lectură la şcolarii mici 

este vizita la bibliotecă. În clasa a II-a poate fi vizitată biblioteca şcolii, iar celor mai buni cititori din clasă li 

se pot face fişe de înscriere. Acest fapt poate să-i ambiţioneze şi pe ceilalţi elevi, care se vor strădui să ajungă 
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la nivelul celor care citesc cursiv, conştient, corect, clar, expresiv. În clasa a III-a se poate vizita Biblioteca 

Orăşenească, unde fondul de carte este mult mai consistent, elevii au la dispoziţie o ofertă mult mai 

generoasă. Astfel de vizite de la vârste fragede îi pot face pe micii şcolari, cititorii pasionaţi de mai târziu.  

Nu cred că este bine să asociem lectura suplimentară cu scrisul, două activităţi destul de solicitante 

pentru elevi. Nu le-am cerut caiet de lecturi suplimentare, în care să consemneze autorul, personajele etc. Sau 

să scrie rezumatul acelei cărţi. Am preferat să verific dacă au citit acele cărţi prin teste tip-grilă (anexa 2, 3 şi 

4 “Cheiţa de aur”, “Vrăjitorul din Oz”, “Fram, ursul polar”), prin întrebări orale (anexa 5), prin povestirea 

orală a unor fragmente din aceste lecturi. 

Pentru a intensifica dialogul între elevi în anumite ore de lectură putem să cerem copiilor, după ce au 

citit o anumită lectură, să îşi adreseze întrebări unii altora. Această activitate pentru a deveni mai captivantă 

poate lua forma unui concurs “Cine răspunde la mai multe întrebări”. În pauze este bine să stimulăm 

schimbul de opinii între elevi asupra lecturilor proprii sau să studieze în grup o anumită carte, care îi 

interesează pe mai mulţi copii. 

Pentru a-i atrage pe elevi spre o anumită poveste le putem citi începutul, după care elevii acasă să 

citească întreaga poveste. Un alt exerciţiu interesant este să le citim partea de început a poveştii, iar elevii să 

continue povestirea cum cred de cuvinţă. Această activitate are darul de a dezvolta creativitatea elevilor şi de 

a le cunoaşte particularităţile psihice. Sunt copii care manifestă un interes deosebit în a scrie scurte poveşti, 

unele texte inspirate din lecturile citite, iar această pasiune trebuie stimulată şi prezentată celorlalţi elevi ca o 

experienţă pozitivă, demnă de urmat. 

O altă modalitate de a spori atractivitatea lecturilor este de a dramatiza unele fragmente mai 

interesante din cărţile citite.(exemple: “Vrăjitorul din Oz”, “Dumbrava minunată”). Pot fi concepute jocuri 

de rol sau scenete după lecturi foarte apreciate de elevi, cum ar fi “Ciuboţelele ogarului” sau “Povestea unui 

om leneş”. 

Filmele care au ca scenariu astfel de cărţi pentru copii pot fi vizionate în cadrul orelor de lectură, dar 

numai după ce aceste cărţi au fost citite de elevi şi efectuată evaluarea. Se pot discuta şi aspecte care diferă în 

film faţă de textul original. 

Pentru a ne da seama care sunt preferinţele copiilor în materie de lecturi şi pentru a purta o discuţie 

pe marginea celor citite este recomandabil să-i întrebăm ce poveste sau ce text le-a plăcut mai mult. De 

exemplu, îi putem întreba ce poveste scrisă de H.Ch. Andersen le-a plăcut mai mult. Răspunsurile lor pot fi 

foarte interesante şi sub aspectul cunoaşterii psihologice a fiecărui copil. Unii copii care manifestă o 

sensibilitate deosebită îndrăgesc lecturile în care sunt prezentate sentimentele umane profunde şi vor prefera 

poveşti de genul: “Fetiţa cu chibrituri” sau “Povestea unei mame”. Alţii sunt înclinaţi spre lecturile care 

conţin întâmplări hazlii, de genul “Hainele cele noi ale împăratului”. 

O modalitate de a trata interdisciplinar ora de lectură este de a confecţiona cu elevii la orele de 

abilităţi practice, din diverse materiale personaje întâlnite în aceste cărţi. De exemplu, din cartoanele 

recuperate de la paharele cu iaurt îl putem realiza pe Buratino sau pe Leul cel laş. Putem să apelăm la 

plăcerea elevilor de a desena, de a colora, de a picta şi să le solicităm de a reprezenta un peisaj muntos 
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specific unei anumite poveşti (exemplu: Lectura ”Heidi, fetiţa munţilor”-anexa 6) sau să reprezinte la ora de 

educaţie plastică Oraşul Smaraldelor din lectura “Vrăjitorul din Oz”, în nuanţe şi tonuri de verde. 

Îmbinând toate aceste activităţi diverse, făcându-le cât mai stimulative, este posibilă o atragere a 

micilor elevi pe terenul rodnic al lecturii. 

 

Bibliografie: 

1. Duţu, Olga- Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, Editura Europolis, 

Constanţa, 2002, p. 40. 

                                                                         

Anexa I 

Lecturi necesare pentru o dezvoltare intelectuală şi afectivă optimă a                                           

copiilor de clasa a II-a 

De fiecare dată când deschizi o carte, înveţi ceva. Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri. 

      1.Tudor Arghezi – Prisaca 

2. Vladimir Colin – Basme 

3. Ion Creangă – Poveşti 

4. Elena Farago – Poezii 

5. Petre Ispirescu – Basme 

6. Ioan Slavici – Basme 

7. Gellu Naum – Cartea cu Apolodor 

8. Nestor Urechia – Zânele din Valea Cerbului 

9. Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată 

10.George Coşbuc – Iarna pe uliţă  

11 Ana Blandiana – Întâmplări de pe strada mea; Întâmplări din grădina mea 

12. Carlo Collodi – Pinocchio 

13. Alexei Tolstoi – Cheiţa de aur 

14. Hans Christian Andersen – Basme 

15. L. Frank Baum – Vrăjitorul din Oz 

16. Fraţii Grimm – Poveşti 

17. La Fontaine – Fabule 

18. Wilhelm Hauf – Muck cel mic 

19.Oscar Wilde – Prinţul fericit; Uriaşul care se iubea doar pe sine; Privighetoarea şi trandafirul; 

Prietenul adevărat 

20. Mircea Sântimbreanu- Recreaţia mare.  

Pentru cei mai harnici cititori, mai pot fi recomandate următoarele cărţi:  

21.Silvia Kerim – Inima poveştii 

22.Întâmplările şi faptele de pomină ale năzdrăvanului Til Buhoglindă ( poveşti populare germane) 
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23.Cei trei purceluşi  

24.Contesa de Segur – Poveşti cu zâne 

25.Lewis Caroll – Alice in Ţara Minunilor  

26.Nikolai Nosov – Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi 

27. Lydia Ugolini – Un bătrân copac povesteşte  

 

 Stimaţi părinţi,  

Vă rog să fiţi alături de copiii dumneavoastră în această călătorie minunată prin lumea poveştilor. 

Dacă aveţi posibilitatea, cumpăraţi aceste cărţi pentru copiii dumneavoastră şi veţi constata că mintea şi 

sufletul lor se vor îmbogăţi.  

O parte din aceste cărţi le puteţi găsi şi la bibliotecile din oraş. Când aveţi timp, ascultaţi aceste lecturi 

povestite de copiii dumneavoastră. 

 Vă mulţumesc pentru colaborare! 

Învăţător, 

Ilie-Lică Ceauşu 

 

Anexa 2 

Data:______________________ 

Numele şi prenumele elevului_____________________________________ 

Chestionar la limba şi literatura română 

Cheiţa de aur  

                    Alexei Tolstoi 

1. Cine l-a sfătuit pe Buratino să meargă la şcoală? 

           Malvina     Greierul –Vorbitor     Arlechinul   

 

2. Cum l-au spânzurat vulpea Alisa şi motanul Bazilio pe Buratino? 

      de mâini       de urechi     cu capul în jos 

 

3. Cum l-a pedepsit fetiţa cu părul azuriu pe Buratino pentru purtarea sa? 

           l-a închis în odaia întunecată   nu i-a mai dat mâncare    nu a mai vorbit cu el 

 

4. Cine i-a dat cheiţa de aur lui Buratino : 

        Artemon      Malvina     broasca ţestoasă Tortila  

 

3. Pe cine a salvat Buratino de urmărirea câinilor poliţieneşti ? 

          pe Arlechin      pe Malvina    Pe Piero 
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6.  Cu ce l-a lovit Buratino pe Carabas- Barabas? 

          cu o măciucă   cu un bici    cu două conuri de pin italian 

 

7. Cum l-a imobilizat Buratino pe Carabas –Barabas? 

          i-a pus cătuşe  i-a răsucit barba de trunchiul pinului  l-a legat cu sfori 

 

8. Ce reguli insistă Malvina să fie respectate de Buratino ? 

           să scrie frumos    să mestece alimentele încet  să se spele pe mâini şi pe dinţi 

 

9. Cum a pătruns Buratino în hanul “La trei peşti albi”? 

      s-a ascuns după coada unui cocoş   pe horn   pe fereastră  

 

10. Unde era ascuns Buratino când a aflat secretul cheiţei de aur? 

       sub masă    într-un urcior de lut   sub pat 

 

11.Unde se afla uşiţa care se deschidea cu cheiţa de aur ? 

 în camera lui Carabas-Barabas    în casa Malvinei       în odaia lui Carlo 

 

12.Cu ce fel de mijloc de transport au fost răpiţi Malvina, Piero, Artemon ? 

 cu o căruţă trasă de doi cai    cu un cărucior înhămat cu oi    cu un car tras de trei boi 

 

4. Ce se găsea în spatele uşiţei tainice? 

 o comoară         un teatru de păpuşi         o masă încărcată cu bunătăţi 

 

14. Cum se numea teatrul lui Buratino? 

 Tunetul             Curcubeul                  Fulgerul 

 

 

Anexa 3 

Data:________________________ 

Numele şi prenumele elevului______________________                                                                                                     

                                    Chestionar la limba şi literatura română 

                                                Vrăjitorul din Oz 

                                                               L. Frank Baum 

Însemnaţi cu x varianta corectă de la răspunsurile întrebărilor următoare: 

1.Pe cine a omorât casa Dorotheei când a aterizat, după ce fusese luată de ciclon?   

 pe vrăjitorul din Oz       pe vrăjitoarea de la Răsărit               pe Leul cel laş 
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2.Cum i-a dat putere vrăjitoarea de la Miazănoapte Dorotheei, pentru a putea ajunge în oraşul 

Smaraldelor? 

 i-a dat o baghetă fermecată         i-a pus o coroniţă pe cap      a sărutat-o pe frunte 

 

5. Cu ce s-a încălţat Dorothea când a plecat la drum spre ţara lui Oz ? 

 cu ghetuţele ei vechi          cu pantofii de argint ai vrăjitoarei de la Răsărit 

 cu pantofii de sport 

 

6. Cum au trecut Dorothea şi prietenii săi peste prima prăpastie ce le-a ieşit în cale, pe drumul care îi 

 rtistic l oraşul Smaraldelor ? 

 i-a luat Leul cel laş în spate pe fiecare şi a sărit în partea cealaltă a prăpastiei 

 s-au urcat într-un balon 

 i-au luat pe sus maimuţele înaripate 

 

7. Cu ce ambarcaţiune au trecut  Dorothea şi prietenii săi râul din calea lor ? 

 cu o barcă dăruită de vrăjitoarea de la Miazănoapte 

 cu o plută construită de Omul de tinichea 

 cu o corabie trimisă de vrăjitorul din Oz 

 

8. Ce pasăre l-a salvat pe Sperie Ciori din mijlocul râului, unde rămăsese cocoţat într-o prăjină? 

 o barză                    un vultur                          o cioară 

 

9. Ce animale l-au salvat pe Leul cel laş din câmpul de maci ? 

 toate animalele pădurii              şoarecii de câmp               un cârd de corbi 

 

8.Ce le-a cerut în schimb vrăjitorul din Oz Dorotheei şi prietenilor ei, pentru a le îndeplini dorinţele ? 

 să-i facă rost de un balon           să-i dea boneta de aur                 să o omoare pe vrăjitoarea cea 

rea de la Apus 

 

10. Cum a răpus-o Dorothea pe vrăjitoarea cea rea de la Apus?  

 i-a luat boneta de pe cap         a aruncat o găleată de apă peste ea 

 a lovit-o cu toporul Omului de tinichea 

 

11. Ce lucruri au ajutat-o pe Dorothea să se înapoieze în Kansas? 

 boneta de aur şi rochia cea nouă         pantofii de argint             ochelarii verzi     
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Anexa 4 

Data:____________________ 

Numele şi prenumele elevului:____________________________________ 

                                                                 Evaluare la lectură 

Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 

12. Cum se numeşte autorul romanului “Fram, ursul polar”? 

 

13. Cum se numeşte circul care îl prezenta pe Fram? 

14. Cum se numea dresoarea celor doisprezece tigri de Bengal? 

15. Cum se numea clovnul de la circ, care făcea tot felul de scene hazlii cu Fram? 

16. Cum l-a numit Fram pe primul urs polar pe care l-a întâlnit după ce s-a  rtistic în ţinuturile polare şi 

cu care s-a bătut? 

17. Cu cine s-a împrietenit Fram în ţinuturile polare, pe care l-a învăţat să facă tumbe, după care l-a 

părăsit? 

18. Cum l-a pedepsit Fram pe ursul polar, care o omorâse pe mama micului său prieten? 

19. Cum reuşea Fram să obţină hrana în pustiurile polare, fără să vâneze el focile şi morsele, pe care le 

mânca? 

20. Cum se numesc locuitorii de la Polul Nord? 

10. Alege varianta sau variantele corecte: 

  a) Cum se numea copilul de eschimos pe care l-a întâlnit Fram? 

 Panda           Nanuc            Baruc 

21. Cum se numeau cei doi vânători de urşi polari, pe care i-a salvat de la îngheţ Fram? 

 Lars                 Egon                 Fred              Otto 

22. Ce s-a întâmplat cu săgeţile trase de copilul de eschimos asupra lui Fram ? 

23. Ce s-a întâmplat cu săniile, cu câinii, cu armele, cu sacii de dormit şi cu hrană ai celor doi vânători 

de urşi polari? 

24. Cum i-a salvat Fram de la îngheţ pe cei doi vânători de urşi polari? 

14. Ce a făcut Fram cu puii de urs polar pe care i-a găsit în cuşca vânătorilor? 

25. Ce a făcut Fram când a venit vasul ca să-i ia pe cei doi vânători de urşi polari? 

26. Cum se numesc sloiurile de gheaţă plutitoare, pe care îşi duc existenţa urşii polari şi, din cauza 

topirii lor, este pusă în pericol existenţa acestor mamifere carnivore? 

 

 

Anexa 5 

                                                            Degeţica 

      Hans Christian Andersen    
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Răspundeţi oral la următoarele întrebări: 

1. Din ce fel de bob a răsărit Degeţica ? 

2. Unde a aşezat-o broasca pe Degeţica după ce a răpit-o? 

3. Cum a fost salvată Degeţica de peştişorii care au auzit plânsetul ei? 

4. Cine a salvat-o de pe frunza de nufăr pe Degeţica? 

5. Cine a zburat cu ea în copac? 

6. Unde s-a adăpostit Degeţica când a venit iarna? 

7. Cu cine voia să o mărite şoarecele de câmp pe Degeţica? 

8. Ce se găsea în tunelul cârtiţei ? 

9. Cine a salvat-o pe Degeţica din hruba sobolului? 

10.  Unde a dus-o rândunica pe Degeţica? 

11.  Cu cine s-a măritat Degeţica? 

12.  Ce dar a primit Degeţica? 

13.  Ce nume i-au dat Degeţicăi ? 

 

                                               Vrăjitorul din Oz 

               L. Frank Baum 

 

1. Ce lucruri a luat Dorotheea din picioarele Vrăjitoarei de la Răsărit ? 

2. Cum era  cărarea pe care trebuia să meargă Dorotheea spre Oraşul Smaraldelor ? 

3. Cine a salvat-o pe regina şoarecilor de câmp de atacul pisicii sălbatice? 

4. Cu ce mijloc de transport a fost scos leul din câmpul de maci ? 

5. Care era culoarea predominantă în Oraşul Smaraldelor? 

6. Cu ce îşi protejau ochii locuitorii Oraşului Smaraldelor ca să nu orbească din cauza strălucirii lui? 

7. Din ce cauză tăietorul de lemne s-a prefăcut în om de tinichea ? 

8. Ce animale a trimis împotriva Dorotheei şi a prietenilor ei, Vrăjitoarea de la Apus pentru a-i 

omorî? 

9. Cu ce mijloc de zbor se gândea Vrăjitorul din Oz să-i scoată din Oraşul Smaraldelor pe Dorotheea 

şi pe prietenii ei? 

10.  Pe cine a omorât Leul cel Laş înainte de a deveni regele animalelor? 

 

 

                                                     Cheiţa de Aur 

                                                                 Alexei Tolstoi 

 

1. Ce s-a auzit în momentul în care Buratino a răsucit cheiţa de aur în broasca uşiţei tainice? 

2. Câte monede de aur oferă Carabas-Barabas lui Carlo pentru Buratino, Malvina şi Piero? 
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3. Ce s-a întâmplat cu păpuşile de la teatrul lui Carabas –Barabas ? 

 

Anexa 6 

Data:___________________ 

Numele şi prenumele elevului:______________________________ 

                                                  Evaluare la lectură 

Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 

27. Cum le cheamă pe caprele pe care le avea bunicul lui Heidi? 

28. Ce infirmitate avea bunica lui Peter? 

3. Ce cadou i-a făcut Heidi Clarei Sesemann, fetiţa care trebuia să-şi petreacă toată viaţa în 

cărucior?_____________________________________________________________ 

4. Ce se găsea în coşul pe care cineva l-a adus în casa lui Herr Seseman, în timpul orelor pe care le 

aveau fetele  cu profesorul?___________________________________ 

5. Ce cadou din casa lui Herr Sesemann vroia să-i ducă Heidi bunicii lui Peter? 

29. Cu ce animal a intrat în casa lui Herr Sesemann băiatul cu flaşneta? 

30. Ce cadou a primit din partea bunicii Sesemann Heidi după ce a învăţat să citească? 

31. Din ce cauză Herr Sesemann se hotârî să o trimită pe Heidi acasă la bunicul său? 

32. Ce tragedie s-a petrecut în familia doctorului, prieten cu Herr Sesemann, înainte de a veni în vizită la 

Heidi? 

33. Cum s-a răzbunat păzitorul caprelor pe Clara Sesemann, prietena lui Heidi? 

34. Cine l-a învăţat pe păstorul caprelor să citească şi cu ce scop? 

 Temă pentru acasă: 

Desenaţi pe verso un peisaj inspirat de cartea “Heidi, fetiţa munţilor” din zona în care se afla casa 

bunicului Alm. 
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COPIII  DE LÂNGĂ NOI  

                                               Studiu de caz  

 

Prof. înv. Primar DELLA SULTANA 

Şcoala Gimnazială Nr.11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanţa 

 

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie 

care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţei pentru copil. 

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care 

necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Prin includerea unora dintre aceştia în şcolile de 

masă, aspirăm la o abordare noncategorială a tuturor copiilor. Educaţia necesită o schimbare pentru 

a răspunde dezideratului „o societetate pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu 

constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi 

de valorile promovate.  

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii 

fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice, copii cu deficienţe mintale, 

comportamentale, copii cu tulburări afective, emoţionale, copii cu handicap asociat, copii cu 

dificultăţi de cunoaştere şi învăţare, copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de 

vârsta pe care o are, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, 

refuzând comunicarea cu oricine, uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea 

respectului şi a încrederii. 

Condiţiile de care are nevoie copilul cu CES sunt: 

 condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

 flexibilitate didactică; 

 individualizarea educaţiei; 

 protecţie socială; 

 programe individualizate de intervenţie; 

Principiile care stau la baza educaţiei al oricărui copil: 

1. Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil: 

 copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe; 

 fiecare este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi dezvoltare; 

 şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 
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2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES: 

 corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, 

obiectivele generale şi specifice precum şi de finalităţile educaţiei 

 asigurarea conexiunilor educaţionale activităţii complexe. 

Studiul de caz pe care îl aduc în discuţie are un caracter particular, dar nu individual. În 

cazul procesului de consiliere educaţională de care voi discuta în cele ce urmează, voi aborda o 

tulburare de comportament - randamentul şcolar scăzut şi dezadaptativ. 

Pentru observarea, analizarea şi înţelegerea cazului pe care- l voi prezenta s-au  parcurs mai 

multor etape: 

 identificarea cazului; 

 studiul analitic (cauze, relaţii, rol);  

 obţinerea de  informaţii şi organizarea lor într-un ansamblu unitar. 

În procesul consilierii psihopedagogice, identificarea comportamentului specific eşecului 

şcolar a presupus elaborarea răspunsurilor la următoarele întrebări: Ce fapte am observat?, Sunt 

acestea semnificative?, Dar  repetabile?, Când  şi în ce condiţii se produc?. Studiul de caz are un 

caracter analitic. 

R.M. provine dintr-o familie ce i-a acordat şi îi acordă tot sprijinul necesar, fiind unicul 

copil.  În prezent locuieşte împreună cu mama sa, tatăl sau a decedat în urmă cu doi ani. Provine din 

mediul urban. Este un copil cu probleme de sănătate grave: tetrapareză spastică, strabism, uşor 

retard. Prezintă deficienţe de adaptare şi integrare socială şi şcolară reflectate în nivelul scăzut al 

randamentului şcolar precum şi o criză de identitate.  

Obiectivele consilierii psihopedagogice au vizat: 

 reducerea problemelor emoţionale; 

 îmbunătăţirea adaptării la şcoală; 

 îmbunătăţirea stimei de sine. 

Istoricul tulburării prezente- urmează cursurile unei şcoli generale, fiind înmatriculat într-o 

clasă cu predare de tip tradiţional, dar având un curriculum adaptat şi profesor de sprjin. 

Iritabilitatea s-a accentuat după decesul tatălui, de atunci  refuzând să mai rămână la şcoală fără a fi 

mama prezentă în sala de clasă. A început să aibă conflicte repetate cu ceilalţi colegi de clasă, 

vorbindu-le urât şi afirmând lucruri neadevărate despre aceştia. Lipsa motivării a condus la o 

învăţare lentă, mecanică, ceea ce nu îi aduce multe satisfacţii.  

Istoric personal şi social - R.M. este singurul copil la părinţi, relaţia pe care a avut-o cu tatăl 

a fost foarte bună, acesta susţinând copilul mereu în momentele dificile, fiind un reper solid, un 

sprijin moral, un model. Pierderea suferită  prin decesul tatălui a avut un impact puternic, chiar dacă  
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relaţia pe care o are cu mama este foarte bună. Copilul este conştient de eforturile şi de suferinţa 

mamei, dar nu suportă sfaturile ei şi doreşte să îşi impună toate dorinţele în faţa mamei. Mama 

cedează aproape de fiecare dată la insistenţele repetate, depunând eforturi materiale şi umane 

considerabile să ţină pasul cu cererile, uneori exagerate. Astfel mama este percepută ca fiind „slabă 

şi fără tărie”. Copilul are dispoziţii depresive. 

Decesul tatălui, care era un sistem de referinţă pentru copil şi un punct de sprijin în 

momentele critice, a precipitat şi menţinut starea depresivă, care a fost un factor declanşator pentru 

fobia şcolară. Deasemeni manifestă o frică exagerată de a rămâne sigur într-o încăpere. 

Comportamentul rebel pe care l-a adoptat, limbajul intenţionat agresiv uneori, banalizarea situaţiilor 

dificile, refuzul de a participa la ore şi conflictele pe care le are cu mama şi cu cei din clasă, starea 

de iritabilitate continuă precum şi tendinţele de izolare socială cu ideaţii depresive desemnează 

situaţia critică în care se află.  

Examinarea longitudinală a cogniţiilor şi comportamentelor 

Copilul a crescut într-o familie cu un tată excesiv de protector, care îi făcea toate capriciile. Mama 

se conforma deciziilor tatălui, neavând un cuvânt de spus în multe situaţii. Sarcina sa era să înveţe 

bine, în limita posibilităţilor sale, în timp ce tatăl îi asigura cele necesare. I-au fost create toate 

condiţiile materiale pentru a-şi desfăşura în condiţii optime activităţile de învăţare. Tatăl fiind un 

om cu principii şi verticalitate, care a şi reuşit profesional, dar care era protectorul său, apare 

credinţa că o persoană puternică trebuie să îi fie alături mereu, să controleze situaţiile cu care se 

confruntă.  

 O altă credinţă centrală apare în momentul în care tatăl trece în nefiinţă, sistemul de 

referinţă cade, iar copilul nu îşi găseşte o altă persoană asupra căreia să  transfere credinţele sale. 

Observă în clasă unii colegi indisciplinaţi, care nu învaţă bine, care au un comportament inadecvat 

şi pe care îi percepe ca fiind puternici. Astfel,  împrumută câte puţin din modul lor de a se comporta 

şi vorbi la şcoală. Copilul este o persoană agreabilă, comunicativă, care iubeşte muzica, pictura. De 

asemenea îi place să recite poezii. 

Copilul a dezvoltat fobie şcolară în urma depresiei pe care a avut-o în urma decesului tatălui 

său, care era un sistem de referinţă esenţial. Pierzând sistemul de referinţă, s-a precipitat ideaţia 

depresivă care a avut drept consecinţă majoră refuzul şcolar ca fază incipientă a fobiei şcolare. 

Hiperactivitatea sistemului nervos vegetativ, lipsa de asertivitate şi de abilităţi sociale în relaţiile 

interpersonale ar fi putut amplifica simptomatologia depresivă care devine factor declanşator pentru 

fobia şcolară manifestându-se în fază incipientă ca refuz şcolar şi comportament antisocial. 

Planul terapeutic care a fost instituit a urmărit: 
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 Listarea problemelor - fobie şcolară, ideaţie depresivă, stimă de sine scăzută, asertivitate 

scăzută, abilităţi sociale deficitare. 

 Scopuri terapeutice: 

           - reducerea gândirii negative cu impact asupra ideaţiei depresive; 

           - stimularea asertivităţii şi formarea abilităţii de rezolvare de probleme practice; 

           - îmbunătăţirea abilităţilor sociale cu impact asupra trăsăturilor de personalitate  

             dependentă. 

Planul de tratament a vizat, în primă fază, diminuarea depresiei subclinice ca motiv iniţial al 

refuzului şcolar. S-a lucrat la întăririi stimei de sine, diminuarea irascibilităţii şi îmbunătăţirea 

abilităţilor sociale şi de rezolvare de probleme. Pentru diminuarea ideaţiei depresive s-au folosit 

tehnici de restructurare cognitivă pentru modificare gândurilor automate şi a credinţelor centrale, 

tehnici cognitive şi comportamentale, tehnici de relaxare. Pentru creşterea stimei de sine şi 

îmbunătăţirea abilităţilor sociale s-a utilizat training-ul pentru asertivitate. 

S-a creat o alianţă activă între cadrul didactic, consilierul psihopedagog şi copil. S-au oferit 

mamei explicaţii pertinente  referitoare la comportamentele inadaptate, menţinerea acestora, precum 

şi asupra tehnicilor terapeutice ce vor fi folosite. De asemenea explicaţiile au permis evidenţierea de 

relaţii cauzale (depresie-fobie şcolară), fapt ce a avut consecinţă asupra nivelului general al 

anxietăţii, deoarece fuseseră trăite ca invadatoare şi inexplicabile. Pentru modificarea gândurilor 

automate, a interpretărilor catastrofale şi, mai târziu, a credinţelor centrale, copilul a fost învăţat 

tehnici de restructurare cognitivă şi tehnici comportamentale. Aceste tehnici au ajutat  în  

înţeleagerea gândurilor şi asumpţiilor dezadaptive,  reducând  ideaţia depresivă. 

Tehnicile cognitive s-au utilizat în scopul refocalizării atenţiei sale spre alte activităţi 

cognitive în vederea întreruperii monologului interior de tip depresiv, iar tehnicile coportamentale 

au avut ca scop maximizarea angajării în activităţi cu efecte pozitive asupra stării afective. Tehnica 

de relaxare a avut efect asupra anxietăţii generale, deoarece reduce activarea fiziologică. Training-ul 

pentru asertivitate şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor sociale a fost introdus pentru  încercarea 

îmbunătăţirii relaţiile interpersonale cu colegii de clasă şi chiar cu mama. La sfârşitul acestor terapii 

s-a aplicat terapia de desensibilizare sistematică pentru înlăturarea stimulului fobogen, şcoala.  

Strategiile  didactice folosite s-au bazat pe urm[toarele direcţii: explicaţia pe baza 

materialului intuitiv-concret; observaţia pe bază de stimuli; problematizarea; fişele de muncă 

independentă şi de evaluare; conversaţia euristică. Dintre metodele şi procedeele terapeutice folosite 

aş aminti: activităţi ludice; de artterapie, ergoterapie; activităţi psihoterapeutice pentru diminuarea 

tulburărilor de atenţie şi de comportament. 
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TEXTUL, UN PAS SPRE SUFLETUL COPILULUI 

 

Prof. înv. Primar RODICA RADU  

Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

Prof. înv. Primar PARASCHIVA ALECU  

Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

„A cunoaşte înseamnă, mai presus de toate, a fi… Cu 

cât eşti mai mult, cu atât cunoşti mai mult!” 

(Stefano Elio D’Anna, „Şcoala Zeilor”) 

 

 Un profesor trebuie să vadă lumea ca un loc în care individual uman este o entitate unică, 

irepetabilă şi sacră. El trebuie să aibă credinţa că individul uman trebuie considerat întotdeauna ca 

scop şi niciodată ca mijloc. Munca educativă nu produce bunuri de consum, ci dăruieşte indivizilor 

umani şi societăţilor demnitatea şi puterea de a le produce. Puterea unui om constă în abilitatea lui 

de a se desăvârşi, de a fi personalitate deschisă spre cunoaştere. 

 Profesorul înţelege principiile de progres în dezvoltare şi învăţare şi le aplică în mod 

corespunzător, integrează consecvent în instruire abilităţi utile de gândire cognitivă, cum ar fi 

gândirea critică, rezolvarea problemelor, gândirea divergentă şi luarea deciziilor. Utilizează tehnici 

de predare adaptate nivelurilor de învăţare şi stilurilor de învăţare ale elevilor. Selectează materiale 

dintre cele mai eficiente, adaptându-le la niveluri de învăţare, ritmuri, stiluri şi nevoi ale elevilor. 

Profesorul recunoaşte diversitatea elevilor şi creează o atmosferă care să conducă la 

promovarea implicării pozitive a elevilor pe calea proprie. Toţi oamenii sunt diferiţi, iar aceasta este 

o calitate, nu o slăbiciune. Nimeni nu remarcă normalul. Trebuie să fii sensibil şi diferit, în acelaşi 

timp, confortabil de familiar, să-ţi faci obiceiul de a lumina într-o lume întunecată.  

 Şcoala poate contribui la dezvoltarea potenţialităţilor copilului, vizând fexibilitatea, 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. Cadrul 

didactic este cel care 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 gândire 

creator, liber, independent. Climatul de creativitate presupune prevederea de situaţii apte să 

stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii noi. 
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 De fiecare dată abordăm creativitatea ţinând seama de cei 3 P: persoana creativă, procesul şi 

produsul. Produsul creativ, ca o capacitate de a realiza ceva nou, superior, nu poate fi numit, la 

nivelul şcolarului mic, creativitate. Dacă privim creativitatea ca proces ce se desfăşoară în timp, ea 

se înscrie în sfera educaţiei. Textele create de copii ne oferă posibilitatea de a-i cunoaşte. Pas cu 

pas, utilizând o varietete de situaţii care solicită mai multe soluţii, copiii pot fi determinaţi să-şi 

deschidă sufletul, fără teama de a fi judecaţi. Dorinţele, nevoile, temerile, împlinirile ies la iveală şi 

copiii pot fi ajutaţi să meargă mai departe, fără a fi nevoie să strige după ajutor.  

Identificarea cu anumite personaje, punerea în situaţii concrete de viaţă şi crearea unor scene 

utopice pot fi folosite cu scopul de a pătrunde pe nesimţite, prin text, în sufletele copiilor. Astfel, 

textul devine un pas spre sufletul copilului. 

Modelele oferite sunt câteva din variantele care pot fi folosite pentru a demonstra că textul e 

izvor de înţelegeri. Ele pot dezlega „misterele” şi pot pătrunde miezul lucrurilor cu inima. Lucrurile 

mici ascund bucurii neasemuite, tristeţi necunoscute şi dorinţe împlinite sau neîmplinite.  

Iubeşte copilul din tine şi creează o atmosferă în care şi tu să fii copil! 

 

1.  Descrie un personaj imaginar, folosind expresii selectate din povestea „Piatra piţigoiului”, 

de Tudor Arghezi.  

Ludmila cea rea 

 Era odată, demult, un monstru pe nume Ludmila.  

 Ea avea ochii de piatră, pielea de catifea şi nasul ca nişte săgeţi zburătoare. Când făcea 

vreo magie, mâinile i se transformau în pene de aur şi în albul ochilor se rotunjea o lumină ca 

prunele brumate. Avea capul cât baniţa. 

 Chiar dacă părea înfricoşătoare, era prietenoasă. 

     ( C. D.) 

Bobi  

Bobi este prietenul meu imaginar.  

El este un mic dinozaur foarte prietenos, cu pielea de catifea şi capul cât baniţa. Gura lui 

are surâsul ca miezul de caise, iar în ochii lui de oţel se poate vedea o licărire albastră atunci 

când râde. 

El mă înveseleşte când sunt supărat şi râde mereu la glumele mele, iar în spatele formei de 

dinozaur se poate observa un adevărat prieten de nădejde. 

    ( P. A. ) 
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Animalul de vis 

Personajul meu se numeşte Crocodileu. 

El are gheare de oţel, ochi de oţel, iar în albul ochilor se rotunjeşte o lumină ca prunele 

brumate. Are copite de agată, capul cât baniţa, pleoapele ca pepenii galbeni înjunghiaţi, iar în 

mijlocul pieptului are un diamant fermecat, cu vârful tare şi ţepos ca pintenul de glădiţă. 

Crocodileu mănâncă mere fermecate. Este foarte puternic şi rapid. 

Toate aceste înzestrări îl ajută să se lupte cu stafiile de piatră. 

    ( B. K. ) 

Zâna Apelor 

Din nisipurile frământate de valuri apare o zână frumoasă ca o regină, cu pielea de catifea 

şi cu faţa albă ca smântâna. Guriţa ei are surâsul ca miezul de caise, iar în albul ochilor i se 

rotunjeşte o lumină ca prunele brumate. Pe faţă are o pată cărămizie ca o floare de muşcată şi la 

gât poartă un diamant fermecat, cu vârful tare şi ţepos ca pintenul de glădiţă. 

     (G. I.) 

Prinţesa singuratică 

A fost odată ca niciodată o prinţesă care trăia într-un castel în mijlocul unei mări de 

mărgean.  

Această fată avea părul galben ca aurul şi pielea ca dulceaţa. Guriţa avea surâsul ca 

miezul de caise şi în ochi o licărire albastră ca un fum. Purta haine de mătase trandafirie şi 

bijuterii strălucitoare cu feţe de curcubeie. 

Ce păcat că biata prinţesă era doar ea pe nisipurile frământate de valuri! 

(N. A.) 

Îngeraşul 

 Noaptea trecută mi-a apărut în vis un îngeraş. 

Aripile cu pene de aur străluceau în lumina soarelui, iar faţa albă ca smântâna şi pielea ca 

dulceaţa îi înfrumuseţau chipul blând. 

Avea o voce caldă. De fiecare dată când vorbea, guriţa cu surâsul ca miezul de caise îi 

lumina faţa, iar când mă privea pe sub genele groase încurcate ca fulgii, în albul ochilor se 

rotunjea o lumină ca prunele brumate. 

Îngerul cu piele de catifea reprezintă visul oricărui copil. 

    (T. A.) 
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2. Alcătuieşte un text în care personajul principal să fie un obiect. 

 

Un prieten de nădejde  

 Am un bun prieten. Îl cheamă Stejărel şi ţinem foarte mult unul la celălalt. Vorbesc 

permanent cu Stejărel, fiindă el mă ajută să-mi fac serios temele. Fiind sobru şi devotat, mă 

aşteaptă zilnic, ba chiar mă cheamă. 

 - Alexandru, vino să-ţi aşezi ordonat caietele! Foloseşte cărţile, enciclopediile şi 

dicţionarele din spatele meu pentru a-ţi rezolva temele de literatură, ştiinţe şi matematică, la nivel 

înalt! 

 - Dragul meu prieten, îi răspund eu, la chemarea ta vin de îndată. Ştiu că ţii la mine. 

Strămoşii tăi au fost stejari falnici, verişori buni cu fagii, iar tu îi urmezi fără ocolişuri. Chiar am 

verificat atitudinea ta. Ţi-o respect aşa cum ai văzut că o fac de aproape patru ani, din clasa I. 

 - Eu sunt un fel de slugă demnă a ta, şi-mi place să fiu aşa, fiindcă tu mă utilizezi cum 

trebuie. Tu ai grijă de mine ca de o fiinţă, mă păstrezi curat cu acea învelitoare permanent scuturată 

şi nepătată cu cerneală sau carioca. Parcă respir mai uşor, nesufocat de cărţile grele aşezate pe mine! 

 Aţi înţeles, probabil, că bunul meu prieten este biroul de stejar, cu care chiar am o bună 

comunicare. 

 Nici nu ştiu ce ne-am face dacă ne-ar despărţi cineva. 

     (I. A.) 

 

3. Descrie, pe scurt, un personaj din lecturile studiate şi cere colegilor să-l recunoască. 

Este alb, plin de voioşie, 

Este moale ca o jucărie, 

Are gheare foarte ascuţite 

Şi urechile lui sunt mototolite. 

Cine este oare, 

Aşa mare şi tare? 

(Fram, ursul polar) 

(Ş. M.) 

4. Vreau să trăiesc în iubire şi înţelegere! (text scurt) 

Sunt fericită când îmi petrec timpul cu părinţii mei sau cu prietenii, când râdem şi ne distrăm. 

Vreau să fiu înconjurată de iubirea celor din jur, vreau să fiu înţeleasă când am probleme, să le 

pese de mine şi de nevoile mele. 

     (M. I.) 
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Pentru a face acest lucru, trebuie să transmit celorlalţi iubire, respect şi înţelepciune. 

Singura persoană care poate înţelege toate astea este mama. Ea mă înţelege, mă respectă şi nu 

mă dezamăgeşte. 

Dacă ea n-ar mai fi, eu n-aş mai avea motivul să fiu înţeleasă, iubită şi respectată. O iubesc pe 

mama! 

     (P. M.) 

Tot ce-mi doresc este să fiu înconjurată de iubire şi de înţelegere! 

Totuşi, acest lucru ar fi posibil dacă, în primul rând, eu aş începe prin a dărui celor din jur 

dragoste şi bunătate. Nu aştepta, fă un pas înainte! 

Fiecare gest mărunt, făcut însă din suflet, poate însemna ceva. 

Fii bun, fii înţelegător şi atunci o mare de iubire te va învălui! 

     (B. E.) 

Iubirea vine cel mai mult de acasă. Mama, tata şi sora sunt persoanele care mereu m-au iubit şi 

m-au înţeles. La şcoală, însă, unii copii nu fac acest lucru, nu te înţeleg şi nu te respectă, dar nu 

numai la şcoală, ci şi pe stradă.  

Ar fi mai bine dacă toţi oamenii ar reuşi să trăiască în iubire şi înţelegere. Sincer, eu chiar 

vreau să trăiesc cu aceste lucruri. 

     (I. V.) 

Aş vrea ca toţi oamenii să fie cinstiţi, să se iubească între ei, să nu existe ura şi minciuna. Să 

protajăm natura şi animalele! Să nu mai fumăm, să nu mai bem băuturi alcoolice! Să avem o viaţă 

mai bună! Să fim veseli tot timpul! Să dansăm şi să cântăm! Să nu mai fim stresaţi, să ne respectăm 

părinţii şi să-i iubim. Să nu mai existe certuri între surori şi fraţi şi, mai ales, să îi mulţumim în 

fiecare seară lui Dumnezeu că ne-a dat viaţă! Să fim înţelegători! Să ne iubim între noi! 

     (Ţ. D.) 

5. Cosmin şi Alin sunt doi tenismeni foarte buni, colegi de clasă. Fac parte din aceeaşi 

echipă. Mâine vor juca în finală, unul contra celuilalt. 

Cerinţă: Scrie care crezi că poate fi dialogul înainte de meci. 

- Cum crezi că va fi finala de azi? întreabă Alin. 

- Eu cred că fiecare din noi are şansa la victorie, pentru că am muncit foarte mult, răspunde 

Cosmin. 

- Aşa este! Fie ca cel mai bun să învingă! Succes, Cosmin! 

- La fel îţi doresc şi ţie, Alin! 

(B. E.) 
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- Bună, Alin! 

- Cosmin, eşti în finală? 

- Da, cu tine. 

- Nici nu mi-am dat seama. Noroc, atunci! 

- Doar ştii că o să câştig, nu? 

- Nu trebuie să fii lăudăros, Cosmin! 

- Cum să nu fiu? 

- De când eşti şi aşa de răutăcios? 

- Doamne, ai dreptate. M-au cuprins emoţiile şi am început să vorbesc puţin anormal. 

- Nu-i nimic! Şi mie mi se întâmplă. 

- Succes şi ţie, Alin! 

- Mulţumesc. 

(M. N.) 

6. Despre apreciere şi invidie 

Cerinţă: Descrie o persoană pe care o apreciezi. Prezintă faptele din care reies trăsăturile 

sale morale. 

Ionuţ este colegul meu de bancă. Are părul de culoare castanie, ochi căprui şi este foarte 

glumeţ. E activ la ore, isteţ şi descurcăreţ.  

O fi el puţin nesuferit uneori, dar îmi este alături când am nevoie de ajutor. Este un coleg 

fantastic. 

     (M. N.) 

Daria este o colegă foarte frumoasă, calmă şi înţelegătoare. Îi place foarte mult baletul. De 

fiecare dată când o văd cu obrajii ei rumeni, buzele rozalii şi zâmbetul încântător, mă face să 

zâmbesc. Este  o colegă minunată! 

Daria, să îţi păstrezi întotdeauna zâmbetul tău strălucitor! 

     (Ţ. D.) 

O cheamă Olga. Toată lumea o admiră, inclusive eu. Şi de ce nu? Este deşteaptă, harnică şi 

niciodată nu se comportă urât. Este înţeleaptă deoarece împacă pe toată lumea. Olga este cea mai 

cinstită şi cea mai de încredere persoană pe care am cunoscut-o. 

     (P. M.) 

7.  Imaginează-ţi că găzduieşti, în vacanţă, timp de o săptămână, un copil a cărui casă a 

fost distrusă de inundaţii. Povesteşte ce vei face pentru el în această perioadă.  
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Daniela are 10 ani, este din satul Fuioarele, iar casa ei a fost distrusă acum patru luni de 

inundaţii. 

Cum nici până acum părinţii săi nu au reuşit să refacă locuinţa în întregime, am invitat-o să 

petreacă o săptămână cu mine şi familia mea. 

O să-mi facă plăcere să împodobim bradul de Crăciun, iar serile sper să cântăm colinde sau să 

ne jucăm diferite jocuri. Aş vrea să mergem la patinoar pentru că ştiu că nu a patinat niciodată şi 

cred că i-ar face mare plăcere. 

Sper să fie o vacanţă reuşită! 

     (B. E.) 

Dacă aş găzdui un copil a cărui casă a fost distrusă de inundaţii, nu l-aş trata ca pe un nimeni. 

I-aş oferi lucruri care să-i amintească de şederea la mine. 

Dimineaţa am merge la plajă, la masă, la restaurant. După-amiaza am merge la film sau în 

parc. Aş căuta şi aş găsi multe modalităţi de a-l face să uite pentru o vreme de necazuri. 

     (D. L.) 

Eu i-aş face codiţe cu fundiţe şi aş pregăti-o pentru plajă. Aş învăţa-o să facă castele de nisip, 

apoi am pleca să înotăm în mare. Ne-am juca cu mingea de volei. Am merge la Delfinariu, apoi la 

Mc. Donald’s. I-aş cumpăra o rochiţă cu maimuţoi şi o brăţară.  

Aş merge cu ea la Bucureşti, la concertul trupei preferate. Toate astea, pentru ca cea mică să 

uite pentru o vreme de întâmplările prin care a trecut. 

I-aş citi în fiecare seară o poveste despre prinţesele Disney,ca să-i fac mai uşoară absenţa 

mamei sale. 

Atunci când s-ar termina săptămâna, am fi şi triste, şi fericite. 

     (I. D.) 
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IMPACTUL METODELOR MODERNE DE PREDARE -  ÎNVĂŢARE  

ASUPRA PROGRESULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR  

LA DISCIPLINA „GEOGRAFIA ROMÂNIEI” 

 

prof. înv. Primar dr. MATEI DANIELA 

Şcoala Gimnazială Nr.11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanţa 

 

În contextul unei societăţi aflate în continuă transformare, sistemul romanesc de învăţământ 

a îmbrăţişat şi el inovaţiile apărute la nivel mondial. Existenţa la nivelul inspectoratelor şcolare a 

postului de inspector şcolar adjunct pentru reformă şcolară şi instituţională, demonstrează 

importanţa pe care sistemul nostru de învăţământ o alocă inovaţiei ştiinţifice şi pedagogice.  

Miron Ionescu în lucrarea sa ,,Educaţia şi dinamica ei,,(pag 157) identifică , în funcţie de 

conţinut, următoarele tipuri de inovaţii: 

-„inovaţii materiale (mijloace de învăţământ) 

-inovaţii de concepţie (modul de organizare  a procesului de învăţământ, structura 

curriculumului, eficienţa metodologiilor, optimizarea învăţării) 

-inovaţii de conduită interpersonală( relaţiile dintre profesori, dintre elevi şi profesori)” 

In funcţie de natura şi volumul schimbărilor, K Havelock identifică următoarele tipuri de 

inovaţii: 

-inovaţii privind formarea de competenţe noi  de către cadrele didactice 

-inovaţii privind schimburile de obiective( elevul să devină din obiect al învăţării subiect al 

învăţării) 

-schimbarea orientării educaţiei unei ţări (abordarea interdisciplinară) 

Experienţa în practica educaţională mi-a permis prin nenumăratele situaţii apărute pe 

parcursul celor 13 ani de vechime în sistemul de învăţământ preuniversitar  alegerea optimă a temei 

de cercetare. Pentru a facilita pregătirea  şi desfăşurarea cercetării se impune analiza surselor 

bibliografice. Doar prin simpla observaţie fără existenţa unui fundament ştiinţific nu pot fi 

prezentate concluziile cercetării psihopedagogice. 

Etapa cea mai importantă în demersul cercetării psihopedagogice vizează întocmirea clară a 

planului de cercetare. 

Miron Ionescu, în lucrarea ,,Educaţia şi dinamica ei,, (pag 160) identifică paşii care trebuie 

respectaţi în realizarea cu succes a unei cercetări psihopedagogice: 

-„pregătirea activităţii de cercetare presupune- alegerea problemei domeniului 

                                                                  -documentarea în problema respectivă 
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                                                                  -stabilirea ipotezei 

                                                                  -întocmirea planului de cercetare 

-desfăşurarea cercetării- colectarea materialului (asistenţa la lecţii, probe de control, 

                                         interviu de grup,chestionare, consemnarea notelor  

                                         obţinute de elevi pe parcursul cercetării) 

                                   -prelucrarea datelor 

                                   -verificarea datelor pe un eşantion mai mare 

                                   -redactarea lucrării” 

Obiectul cercetării- Determinarea impactului utilizării  metodelor moderne de predare 

învăţare asupra performanţelor şcolare ale elevilor în cadrul orelor de geografie la nivelul clasei a 

IV a. Acest obiectiv se înscrie în contextul preocupărilor specialiştilor din domeniul educaţiei în 

vederea perfecţionării practicilor educaţionale din învăţământul preuniversitar românesc. 

Obiective specifice cercetării 

-determinarea impactului metodelor moderne de predare- învăţare asupra performanţelor 

şcolare ale elevilor la orele de geografie 

-constatarea gradului de utilizare la clasă a metodelor moderne de predare –învăţare,în 

general şi în cadrul orelor de geografie, în special 

-demonstrarea faptului că utilizarea preponderentă a metodelor moderne de predare- învăţare 

conduce la creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, la sporirea calităţii şi eficienţei procesului 

instructiv- educativ din şcoală. 

Ipoteza generală a cercetării- Dacă utilizăm în fiecare oră de geografie metodele moderne 

de predare –învăţare atunci formăm şi dezvoltăm competenţe generale specifice geografiei şi 

contribuim la sporirea performanţelor şcolare ale elevilor. 

Ipoteze specifice cercetării: 

Ipoteza specifică 1- dacă toate cadrele didactice din invăţământul primar utilizează în mod 

frecvent metodele moderne de predare- învăţare în cadrul orelor de geografie atunci se formează 

competenţe generale specifice geografiei necesare rezolvării diferitelor tipuri de itemi din testele 

docimologice sumative 

Ipoteza specifică 2- dacă se utilizează metodele moderne de predare- învăţare în cadrul 

orelor de geografie atunci creşte motivaţia elevilor pentru învăţarea noţiunilor geografice în general 

şi a celor referitoare la orizontul local în special 

Obiectivele cercetării se referă la următoarele ţinte: 

-analiza programelor şcolare de geografie din perspectiva asumării obiectivului de 

dezvoltare a competenţelor de investigare a orizontului local. Pentru aceasta se investighează 
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manualele şcolare, programele şcolare pentru clasele experimentale şi de control implicate în acest 

studiu. 

-proiectarea şi desfăşurarea studiului în scopul evidenţierii impactului utilizării metodelor 

moderne de predare- învăţare asupra rezultatelor şcolare la geografie  

-elaborarea analizei SWOT referitoare la impactul utilizării în orele de geografie a metodelor 

SINELG, Lecturaţi- Lucraţi în perechi- Comunicaţi, prezentarea Power point şi metodele 

conversative.  

-validarea ipotezei conform rezultatelor din fişa de progres întocmită pe baza rezultatelor la 

testele iniţiale şi cele sumative de la sfârşitul anului şcolar aplicate elevilor ce reprezintă eşantionul 

acestui studiu 

Orice investigaţie psiho- pedagogică presupune utilizarea a două sau mau multe metode de 

investigaţie psiho- pedagogică. 

1. Metoda observaţiei 

 Metoda observaţiei presupune urmărirea unor fapte în vederea evidenţierii aspectelor de 

bază.  În cadrul unei lecţii, prin observare spontană, cadrul didactic identifică gradul de reuşită al 

momentelor lecţiei, eficienţa procedeelor şi metodelor utilizate.  

In cadrul grilei de observare a unei lecţii de geografie ce utilizează metode moderne de 

predare învăţare am inclus următoarele categorii 

-modul de amenajare al sălii de clasă- prezenţa sau absenţa mobilierului modular, a 

mijloacelor tehnice moderne, existenţa internetului, accesul elevilor la internet, existenţa 

mijloacelor de învăţământ variate 

-comportamente ale elevilor în cadrul grupurilor constituite 

-comportamente ale cadrelor didactice  

Tabel1. 

Analiza SWOT pe baza observaţiilor la clasa experimentală şi de control din studiu 

Puncte tari Puncte slabe 

-existenţa mobilierului 

modular 

-existenţa mijloacelor 

media 

-existenţa cabinetului de 

geografie la Sc.gimn nr 

11 Constanţa 

- dificultăţile de cuantificare a răspunsurilor elevilor 

-modificarea comportamentelor elevilor şi profesorilor datorită 

situaţiei de asistenţă la oră  

-lipsa de încredere a cadrului didactic în punerea în practică a ideilor 

inovatoare ale pedagogiei şi didacticii disciplinei şcolare pe care o 

predă 

- rutina profesorilor la clasă 
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-lipsa cabinetelor de geografie în şcoală 

Oportunităţi  Ameninţări  

-utilizarea programului 

SPSS varianta 15.0 

pentru cuantificarea 

frecvenţei răspunsurilor 

din chestionare 

 

-Conservatorismul cadrelor didactice 

- baza ştiinţifică neactualizată 

- lipsa de activism  şi de implicare a cadrelor didactice 

-lipsa de interes a cadrelor didactice pentru promovarea didactica-2 

cadre didactice cu gradul didactic I 

 

2.Chestionarul scris permite înregistrarea unor opinii, atitudini, situaţii pe baza unor întrebări la 

care subiecţii răspund în scris. Realizarea cu succes a acestei metode presupune respectarea cu 

stricteţe a următoarelor etape: 

-stabilirea clară a problemei- determinarea eficienţei utilizării metodelor moderne de 

predare- învăţare în formarea competenţelor generale specifice geografiei 

-stabilirea eşantionului chestionat- 47elevi şi 2cadre didactice 

-elaborarea chestionarului pentru elevi şi a celui pentru cadrele didactice 

-aplicarea chestionarului în şcoala 

-prelucrarea statistică a răspunsurilor din chestionar 

Chestionarele au fost utilizate pentru a obţine opinii de la elevii supuşi experimentului, 

pentru identificarea nevoilor, motivaţiei, stilului de învăţare. 

Chestionarea cadrelor didactice a avut ca scop cunoaşterea opiniilor acestora vizând 

identificarea nevoilor de formare în domeniul metodelor moderne de predare- învăţare, a metodelor 

moderne de predare- învăţare cunoscute de acestea si a frecvenţei utilizării lor.  

 

Tabel2. 

Rezultatele obtinuţe de elevii claselor a IV-a de la Scoala gimnaziala nr 11 Dr Constantin 

Angelescu din Constanţa la testul sumativ de geografie la sfârşitul anului şcolar 2012-2013 

 

 

Clasa/ punctaje  

Nr elevi 

Punctaj sub 

nota 5 

Nr elevi 

Punctaj nota 5 

Nr elevi 

Punctaj peste 

nota 5 

Experimentală a IV-a A 8 9 11 

De control a IV B 7 10 2 
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Baza experimentală- 47 elevi de clasele  IV-a si 2 invatatori ce predau la şcoala respectiva 

Etapele cercetării au fost realizate în perioada 2010-2013, în trei etape: 

-2010-2011- au fost efectuate cercetări asupra aspectelor teoretice ale problematicii 

metodelor didactice în general şi a celor moderne de predare- învatare, în special 

-2011-2012- au fost aplicate chestionare în rândul elevilor şi a cadrelor didactice referitoare 

la frecvenţa utilizării metodelor activizante în demersul didactic şi eficienta lor pentru evidenţierea 

impactului utilizării metodelor moderne de predare- învatare în formarea competentelor de 

geografie si sporirea performantelor scolare. 

-2012-2013- a fost prelucrata baza documentară şi statistică obţinută în urma efectuării 

acestui studiu şi apoi elaborată fişa de progres al elevilor ce evidenţiază formarea prin intermediul 

metodelor moderne de predare- învăţare a competenţelor generale şi specifice ale geografiei ce au 

permis rezolvarea itemilor din testul sumativ aplicat la sfârşitul anului şcolar. Fişa de progres a fost 

întocmită pe baza situaţiilor statistice anuale prezentate de cadrele didactice în cadrul Consiliului 

profesoral în care se anunţă promovabilitatea pe clase, numărul de absenţe motivate sau nemotivate 

şi cazurile de scădere a notelor la purtare. 

 

Tabel nr.3 

Analiza SWOT- metoda Lecturaţi -Lucrati în perechi- Comunicati. Eşantionul- 47elevi 

de clasele a IV a de la Scoala gimnaziala nr 11 Dr Constantin Angelescu, Constanta 

Puncte tari Puncte slabe 

-rolul elevului e de receptor şi de emiţător  -viteza de comunicare scăzută 

-consumul mare de timp 

Oportunităţi  Ameninţări  

-dezvoltarea la elevi a competenţelor de 

comunicare, redactare şi prezentare a ideilor 

-elevii capătă încredere în forţele proprii 

-numărul de ore din programa  şcolară de 

geografie pentru temele referitoare la orizontul 

local şi regional este redus 

 

Tabel nr.4 

Analiza SWOT- metoda prezentărilor Power point. Eşantionul- 47elevi de clasele a IV a 

de la Scoala gimnaziala nr 11 Dr Constantin Angelescu, Constanta 

Puncte tari Puncte slabe 

-volumul mare şi sistematizat al 

informaţiilor 

-învatarea bazată pe memorare pasivă 

-profesorul controlează demersul didactic, elevul 
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-rapiditatea comunicării 

-explicaţiile profesorului au fost susţinute 

de slide-uri 

-atractivitate 

fiind un receptor pasiv al informaţiilor transmise 

-feedback redus 

-unele clase erau întunecate 

-nu toţi elevii erau atenţi la derularea slide-urilor 

Oportunităţi  Ameninţări  

-existenţa calculatorului, mijloacelor 

multi media  

-multitudinea slidu-rilor nu le-a permis elevilor 

concentrarea pe informaţii ci mai mult pe imagini 

 

Tabel nr.5 

Analiza SWOT a metodei SINELG. Eşantionul- 47elevi de clasele a IV a de la Scoala 

gimnaziala nr 11 Dr Constantin Angelescu, Constanta 

Puncte tari Puncte slabe 

-rezultate bune au fost obţinute de 

elevii ai căror cadre didactice au mai 

aplicat şi înainte de acest studiu, la 

clasa, metoda 

-ritmul de citire al elevilor 

-nu toţi elevii notează corespunzător ceea ce nu 

ştiu  

-consumabilele utilizate ce trebuie aduse de acasă 

de cadrele didactice în cele mai multe dintre scoli 

-eşantionul mai mare decât în cazul celorlalte 

metode 

Oportunităţi  Amenintari  

-existenţa fotocopiatorului la  -lipsa de interes pentru lectura 

-cresterea ratei de analfabetism 

 

Tabel nr.6 

Analiza SWOT a metodei conversaţiei. Eşantionul- 47elevi de clasele a IV a de la Scoala 

gimnaziala nr 11 Dr Constantin Angelescu, Constanta 

Puncte tari Puncte slabe 

-posibilitatea transmiterii în timp scurt a 

unui volum mare de informaţie 

-feed back-ul imediat permite revenirea 

la informaţiile care nu au fost înţelese 

iniţial 

 

-întrebările formulate de profesor sunt punctuale 

-învăţarea pasivă 

-proces pshihic solicitat- memoria 

-mesajul transmis pe cale orală 
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Oportunităţi  Ameninţări  

-fixarea şi consolidarea imediată a 

informaţiilor neclare 

-neaplicarea metodelor moderne de către 

învăţători 

          

 Tabel nr.7 

Analiza SWOT a metodelor aplicate în acest studiu. Eşantionul- 47elevi de clasele a IV a 

de la Scoala gimnaziala nr 11 Dr Constantin Angelescu, Constanta 

Puncte tari Puncte slabe 

-progresul şcolar al elevilor la sfârşitul 

clasei a IVa 

-interesul pentru lucrul în echipă 

-elevii au devenit mai comunicativi 

 

-reticenţa cadrelor didactice de la alte şcoli 

generale din Constanţa de a participa la studiu 

-întrebările formulate de profesor sunt variate 

-receptivitatea spre inovaţie a cadrelor 

didactice 

-grup ţintă eterogen ca pregătire şi nivel de 

studiu 

-stilul didactic variat al cadrelor didactice 

implicate în studiul de faţă 

-dificultăţi de citire şi înţelegere a textelor 

aplicate în metoda SINELG 

-tonul, timbru, intensitatea vocii cadrelor 

didactice 

-incompatibilitatea slide-urilor cu soft-ul 

calculatoarelor din şcoală 

-numărul elevilor din clasele a IV-a nu a fost 

acelaşi sau apropiat ca valoare 

Oportunităţi  Ameninţări  

-accesul la internet, la soft-uri 

educaţionale 

-finanţarea de către administraţia locală a 

cursurilor de formare profesională în 

domeniul metodelor didactice inovative 

-proiecte şi programe Long Life 

Learning 

-descentralizarea 

-absenteismul 

-slaba motivare a cadrelor didactice 

-slaba motivare pentru învatare a elevilor 

-volumul mare de informaţii 

-în proiectele finanţate de UE participa aceiaşi 

profesori, care nu sunt de geografie 
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-schimburi de experienţă cu profesori din 

ţările membre UE şi nu numai 

-participarea la proiecte POSDRU 

 

La testul docimologic aplicat la sfârşitul anului şcolar, pe baza căruia s-a realizat fişa de 

progres a elevilor am inclus itemi obiectivi de tip pereche, itemi obiectivi cu alegere multiplă, itemi 

subiectivi de tip eseu structurat, itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată.  

Pe baza rezultatelor obţinute cadrele didactice ce au predat la clasele respective şi-au 

intocmit analiza SWOT în vederea remedierii situaţiei în anii şcolari următori. 

Ipoteza cercetării a fost validată deoarece s-a înregistrat un progres la învăţătură obţinut 

de elevii din şcoala inclusa în acest studiu la disciplina geografia Romaniei.  

Fiecare cadru didactic trebuie să privească clasa de elevi ca un laborator în care să verifice 

eficienţa diferitelor metode moderne de predare- învăţare sugerate de cercetătorii români şi străini 

din domeniul educaţiei.  
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

LA ŞCOLARII MICI 

 

Prof. înv. primar ADELA-IONICA MARIN  

Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gh. Ţiţeica”, Constanţa 

 

Importanţa lecturii pentru copii 

 „Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”
10

 De altfel, cartea este 

o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în 

voie. 

Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 

posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 

familie. 

Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică
11

: 

- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre 

realitate; 

- aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi 

estetice; 

- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare 

corectă şi expresivă. 

Stimularea interesului pentru lectură 

Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor 

educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă. 

Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o 

necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de 

miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă 

socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării 

intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

                                                           
10

 Eugenia Şincan, Îndrumător pentru învăţători,părinţi şi copii, Editura „Gheorghe Alexandru”,Craiova,1993, p. 9 
2
,
3
Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis , Bucureşti, 2000, p.233-234 
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Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu 

uşurinţă ideile ascunse în spatele semnelor grafice. Învăţătorul sau părintele trebuie să sesizeze 

acest moment dificil din viaţa micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate 

crispat de efortul făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de mister.  

De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu 

lecturarea cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul 

curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât 

de frumoase şi interesante. 

Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez cu 

răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură. 

Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură 

începând din clasa I. Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în universul 

minunat al cunoaşterii. Învăţătorul este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, 

plin de neprevăzut. 

În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia 

dascăl- elev. După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod 

amănunţit am recomandat lecturi potrivite vârstei, pe marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce 

textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care să le adreseze 

colegilor; să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate; să redea prin 

cuvinte proprii conţinutul textelor citite; să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau 

scene din poveştile citite; să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. 

Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea 

bibliotecii de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii şi 

învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor.  

La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea unor 

autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Am întocmit cu 

elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte 

esenţiale din opera lor, prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul pentru lectură. 

Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot 

desfăşura astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să 

recunoască lectura în care erou principal este Nică etc. 

Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile:  învăţătorul recită unu-două versuri dintr-

o poezie, iar elevii continuă. 



314 

 

Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti  constituie un alt important mijloc de 

îndrumare a lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii 

pot face comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

  Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori, reprezintă, de asemenea, un mijloc 

de îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către 

învăţător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 

 Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce pot 

fi lecturate de elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre animale. 

 Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură. 

 Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să 

citească mai mult din dramaturgia românească. 

Formarea gustului pentru lectură în cadrul familiei 

   Formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de 

şcoală, iar familiei îi revine un rol extrem de important. Implicarea activă şi pozitivă a părintelui 

este recunoscută ca fiind benefică în educaţia copilului.Gustul pentru lectură poate fi stimulat şi 

cultivat încă de la aceste vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor 

de înţelegere şi cunoaştere. Propun câteva modalităţi prin care părinţii pot petrece momente plăcute 

alături de copiii lor şi în acelaşi timp îi pot ajuta să pătrundă în lumea magică a cărţilor. 

 Sugestii pentru părinţi: 

 Vizitaţi împreună cu copilul dumneavoastră biblioteca din oraş! 

Biblioteca este una din cele mai bune, mai accesibile şi nu în ultimul rând mai ieftine surse 

de lectură. Bibliotecile, chiar şi cele mai mici, au pe rafturile lor atât cărţi pentru copii cât şi pentru 

părinţi. Puteţi cere sfatul bibliotecarului pentru a vă recomanda cărţi potrivite domeniului de interes 

al copilului dumneavoastră. 

 Citiţi împreună cu copilul dumneavoastră! 

Exemplul personal şi mai ales acţiunile în comun, desfăşurate împreună cu copilul 

dumneavoastră, sunt recunoscute de specialişti ca fiind cele mai bune metode de a stimula gustul 

pentru lectură al copilului. Astfel, cititul în faţa copilului şi în special cititul cu voce tare dau 

rezultate deosebite. Vă sugerez câteva modalităţi atractive prin care să vă invitaţi copilul în 

universul textelor literare. 

 Mai presus de orice, copiilor le place să li se citească cu voce tare. Este un moment 

special pentru ei, când se simt aproape de părinţi şi iubiţi de aceştia. Luaţi în considerare 

preferinţele lor şi oferiţi-le câteva momente de lectură cu voce tare din aceste cărţi. Un sondaj 
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efectuat printre copiii din clasele a III-a şi a IV-a ne-a arătat ca în topul celor mai apreciate lecturi 

se numără următoarele cărţi: 

1) Fram, ursul polar – Cezar Petrescu 

2) Cartea Junglei – R. Kippling 

3) Vrăjitorul din Oz – L. Frank Baum 

4) Colţ Alb – Jack London 

5) Heidi – Johanna Spiry 

6) Cinci săptămâni în balon – Jules Verne 

7) Ocolul pământului în 80 de zile – Jules Verne 

8) Povestiri – H. C. Andersen 

9) Peter Pan – James M. Barrie 

 Puteţi încerca, de asemenea, să citiţi alternativ; veţi citi dumneavoastră o pagină dintr-o 

carte, iar următoarea o va citi copilul dumneavoastră ş.a.m.d. Sau puteţi încerca să citiţi alternativ 

capitolele unei cărţi. Astfel, participarea dumneavoastră va fi resimţită de copil ca o recompensă 

pentru fiecare capitol citit. Iată câteva cărţi structurate pe capitole, care vor face această activitate 

nu numai utilă, ci şi plăcută şi relaxantă: 

1) Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain 

2) Cărţile cu Apolodor – Gellu Naum 

3) Aventurile baronului Münchausen – Gottfried August Burger 

 Extrem de atractiv este şi cititul pe mai multe voci. Alegeţi poezii, poveşti, povestiri sau 

chiar scurte piese de teatru şi scenete în care dialogul este preponderent. Fiecare membru al familiei 

îşi alege un personaj şi citeşte numai replicile acestuia. Se pot interpreta şi mai multe roluri deodată, 

schimbându-vă glasul de fiecare dată când treceţi de la un erou la altul sau cineva din familie poate 

să-şi asume rolul de povestitor şi să citească fragmentele descriptive. Acest joc dezvoltă, de 

asemenea, atenţia şi puterea de concentrare a copilului dumneavoastră. Iată câteva titluri pe care vi 

le recomand: 

1) Căţeluşul şchiop – Elena Farago 

2) Balade vesele şi triste – George Topârceanu 

3) Momente şi schiţe – I.L. Caragiale 

4) Întâmplări cu Arpagic – Ana Blandiana 

 Organizaţi jocuri literare împreună cu copilul dumneavoastră! 

Orice copil învaţă cu mult mai multă plăcere şi uşurinţă atunci când se joacă, decât dacă este 

forţat să înveţe. Cunoscând acest lucru, dumneavoastră îi puteţi vorbi şi îl puteţi învăţa multe lucruri 

în timp ce vă jucaţi cu el sau chiar inventând mici jocuri împreună cu el. Mai mult, aceste jocuri pot 
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fi derulate în paralel cu alte mici activităţi casnice în care doriţi să vă implicaţi copilul, făcându-l 

astfel să nu le perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe un prilej plăcut de a fi împreună cu familia sa. 

 Exemplu de joc: TERMINĂ PROPOZIŢIA : Părintele va rosti începuturi de frază, 

solicitând copilului să le completeze. Pot fi formulate o serie de propoziţii afirmative în vederea 

identificării elementelor de gândire pozitivă. Iată câteva exemple:- Îmi place să…./ - Mă pricep 

la…/ Este bine când… 

De asemenea, pot fi formulate alte începuturi de fraze, ca punct de plecare pentru discuţiile 

ce vor urma. De exemplu: - Când o să cresc mare vreau…/- Dacă aş fi părinte, aş…/- Cred că toţi 

copiii ar trebui să…/- Nu-mi place când…/- Cea mai bună zi a fost când…/- Dacă aş fi magician 

aş… 

 Vorbiţi mult cu copilul dumneavoastră despre cărţi! 

Există numeroase ocazii extraşcolare în care puteţi să deschideţi o discuţie despre cărţi cu 

copilul dumneavoastră. Profitaţi de acestea deoarece astfel copilul dumneavoastră nu va asocia 

lectura cu o activitate impusă exclusiv de şcoală, ci va descoperi cititul din proprie iniţiativă, din 

curiozitate şi de plăcere. 

Pentru a-l îndemna să citească şi a-i arăta că acest lucru este apreciat de dumneavoastră, 

manifestaţi-vă interesul pentru ce a citit. Rugaţi-l să vă povestească subiectul unei cărţi, solicitaţi-i 

amănunte despre personaje şi aventurile prin care trec acestea, întrebaţi-l despre locurile descrise în 

carte. În egală măsură, îi puteţi stimula curiozitatea dacă îi povestiţi despre cărţile citite de 

dumneavoastră. 

De asemenea, un simplu drum la magazin poate fi o bună ocazie pentru a-l stimula să 

citească. Îi puteţi stârni curiozitatea, dacă îi povestiţi despre forma, culorile, materialele sau 

provenienţa diverselor lucruri din magazin, iar el va fi dornic să vă însoţească şi data viitoare la 

cumpărături. Există câteva cărţi despre invenţii şi inventatori, scrise pe înţelesul copiilor pe care le 

puteţi recomanda: 

o Galilei şi primul război al stelelor – Luca Novalli 

o Einstein şi maşinile timpului – Luca Novalli 

o Darwin şi adevărata poveste a dinozaurilor – Luca Novalli 

Vă sugerez ca ori de câte ori comportamentul sau reacţiile copilului dumneavoastră sunt 

similare cu cele ale unui personaj de poveste, să faceţi această remarcă şi să-i vorbiţi copilului 

despre eroul respectiv. Ieşiţi împreună cu copilul dumneavoastră la cinematograf sau la teatru. După 

vizionare, stârniţi interesul pentru lectură al copilului; discutaţi cu el despre cartea care stă la baza 

filmului sau a spectacolului respectiv, despre diferenţele şi asemănările dintre cele două despre 

avantajele cuvântului scris şi/sau ale reprezentării vizuale. 
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 Încurajaţi copilul să descopere literatura de călătorie! 

Vacanţele sunt prilejuri când copiii pleacă în tabere, excursii sau la bunici. Puteţi să vă 

încurajaţi copilul să se intereseze şi să se exerseze în genul epistolar. Şi nu uitaţi să-i puneţi o carte 

în bagaj! Procedând astfel, puteţi stimula copilul, atât să citească cât şi să scrie.  

Vorbiţi în prealabil cu copilul dumneavoastră despre locurile unde urmează să-şi petreacă o 

parte a vacanţei; evocaţi, eventual, propriile dumneavoastră amintiri despre aceste locuri. Sugeraţi-i 

apoi să se informeze despre istoria şi legendele specifice locurilor pe unde va merge. Multe dintre 

acestea le poate descoperi în cărţi precum: 

o Legende istorice – Dimitrie Bolintineanu 

o Legendele românilor – Valentin Tănase 

o Legende şi povestiri istorice – Petru Demetru Popescu 

Chiar dacă este vorba numai despre o simplă plimbare în parc sau o ieşire la pădure, puteţi 

găsi subiecte despre plante ţi animale prezente în literatura pentru copii. Iată câteva sugestii: 

o Din lumea celor care nu cuvântă– Emil Gârleanu 

o Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu 

De asemenea, îi puteţi sugera să ţină un jurnal de călătorie în care să-şi noteze impresii 

despre locurile pe unde trece, obiectivele pe care le vizitează, oamenii pe care îi întâlneşte, prietenii 

pe care şi-i face. Sunt foarte bine venite, în paginile acestui jurnal, desenele – peisaje, portrete, 

caricaturi – inspirate de călătoria sa. Puteţi să-i amintiţi că există scriitori celebri care au practicat 

acest gen, iar cărţile de călătorii şi aventuri sunt apreciate şi gustate de un public larg de cititori: 

o Toate pânzele sus – Radu Tudoran 

o Călătoriile lui Marco Polo – Petre Ghelmez 

 Printr-o strânsă colaborare între şcoală şi familie, micii şcolari vor reuşi să descopere 

bucuria lecturii şi să aleagă din fiecare text citit ceea ce este esenţial şi util. 

 

Bibliografie: 

1
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 Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, 
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,,STAREA DE SĂNĂTATE A PĂMÂNTULUI’’  

DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 

 

prof. Inv. Primar ANAMARIA  COCARGEANU 

   Şcoala cu Clasele I-VIII ,,B.P. Haşdeu” Constanţa 

 

    ARGUMENT 

         Copiii de azi sunt adulţii de mâine, iar actualii părinţi de cele mai multe ori devin bunici. Între 

aceste verigi de bază ale existenţei umane îşi desfăşoară activitatea profesională, pedagogul. 

         Vorbind despre „starea de sănătate” a PLANETEI PĂMÂNT şi a omului în general, ecologia 

priveşte acest ansamblu ca pe o structură complexă supusă influenţelor din mediul natural şi social. 

Ambii factori implicaţi în această relaţie interacţionează în mod variat, OMUL deţinând rolul de 

jucător principal, acţiunile sale în majoritatea lor ducând la pierderea echilibrului natural al Terrei. 

         Promovarea ideii de conservare a mediului natural, prin intermediul disciplinei opţionale, 

reprezintă o modalitate prin care tânăra generaţie poate fi responsabilizată asupra efectelor negative 

ale omenirii asupra mediului înconjurător. 

         Având un caracter transdisciplinar ce depăşeşte aria ştiinţelor, propunând teme din aria artelor, 

limbii şi comunicării, motivează elevii şi pentru abordarea unui mod de viaţă, favorizant pentru 

sănătate, ajutând la formarea deprinderilor de comportament. 

         In concluzie această disciplina are ca finalitate formarea unui elev care a învăţat cum să 

protejeze mediul inconjurător şi să adopte un stil de viaţă sănătos.  

 

Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare  

 

 Obiective de referinţă  Activități de învățare  

1. Să folosească termeni 

ecologici în situaţii diverse  

 Întocmirea unui glosar de termeni ecologici / joc didactic ”Trăistuţa 

fermecată”; 

 Alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi; 

 Prezentarea unor articole / emisiuni TV utilizând termeni ecologici. 

2. Să identifice cauze ale 

degradării mediului natural 

 Enumerarea/listarea surselor poluării/substanţelor poluante; 

 Descrierea unor incidente/accidente cu efecte negative asupra 

mediului; 

 Recunoaşterea pe baza ilustraţiilor a unor medii de viaţă poluate; 
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 Comentariu de imagine. 

3. Să conştientizeze efecte 

ale poluării asupra 

propriului organism 

 Identificarea unor factori de risc: atmosferă poluată, zgomote, 

alimentaţie artificială; 

 Descrierea unor posibile metode de protejare a organismului în 

funcţie de factorii de risc; 

 Realizarea de articole, materiale publicitare, expoziţii privind 

efectele nocive ale mediului asupra propriului organism; 

 Stabilirea unor coordonate ale stilului de viaţă sănătos. 

4. Să formuleze puncte de 

vedere cu privire la acţiuni 

personale / colective / 

comunitare pentru 

conservarea mediului 

înconjurător 

 Discutarea unor situaţii reale sau posibile care solicită decizie 

personală/colectivă/comunitară; 

 Exprimarea opiniilor personale; 

 Activităţi practice; 

 Imaginarea şi participarea la activităţile unui CONSILIU AL 

GARDIENILOR DE MEDIU, format din elevi; 

 Jocuri de rol: ”Şi eu pot salva Terra”, ”Micul ecologist”; 

 Alcătuirea unui regulament ecologic. 

5. Să identifice cauze ale 

degradării mediului natural 

 Vizionarea de filme cu tematică ecologică; 

 Comentarea unor articole despre cauzele degradării mediului 

natural; 

 Listarea unor evenimente/activităţi umane cu efect negativ la 

nivelul mediului înconjurător. 

6. Să folosească diverse 

tehnici de lucru din 

domeniul educaţiei plastice 

şi al abilităţilor practice 

pentru realizarea unor 

lucrări pe teme ecologice 

 Realizarea unor afişe, invitaţii cu diferite teme: ”Ziua Pământului”, 

”Planeta Albastră”, etc; 

 Crearea şi folosirea unor simboluri ale CODULUI ECOLOGIC; 

 Activităţi practice: plantarea de flori, pomi, etc; 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

 ,, STAREA DE SĂNĂTATE A PĂMÂNTULUI’’ – disciplina opţională  

CLASA a IV-a  

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţare 

O.R. Continuturi Nr. 

ore 

Data 

 

 

1. 

 

Ce este 

ecologia? 

 

OR 1 

OR 2 

 ”Scurtă introducere în ştiinţa ecologiei”; 

 ”Importanţa disciplinei <<STAREA DE 

SĂNĂTATE A PĂMÂNTULUI >> ”; 

 ”Ce dorim să aflăm?” – dezbatere pe teme 

propuse de elevi . 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2.  

 

Poluarea 

mediului 

înconjurător 

 

OR 1 

OR 2 

OR 6 

 ”Poluarea apei” 

 ”Poluarea aerului”; 

 ”Poluarea solului”; 

 ”Poluarea fonică”; 

 ”Lecţie de recapitulare”; 

 ”Lecţie de evaluare”. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3.  

 

 

Substanţe 

poluante  

 

OR 2 

OR 5 

OR 6  

 ”Ce sunt substanţele poluante ?”; 

 ”Surse principale de poluare”; 

 ”Efecte ale poluării”; 

 ”Lecţie de recapitulare”; 

 ”Lecţie de evaluare prin joc didactic:  

         << Micul ecologist >>”. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Conservarea 

mediului 

natural 

 

 

OR 1 

OR 4 

OR 6 

 ”Sănătatea PLANETEI, o problema a tuturor”; 

 ”Ce pot face << EU >> pentru salvarea 

PLANETEI PĂMÂNT?” 

 ”Codul etic al micului ecologist”– regulament de 

comportament ecologic; 

 ”Lecţie de recapitulare ”; 

 ”Lecţie de evaluare prin joc didactic :  

<< Şi eu pot salva Terra >>”. 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

5.  

Menţinerea 

stării de 

 

OR 1 

 ”Care sunt factorii de risc?”; 

 ”Cum îmi protejez organismul?”; 

1 

1 
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sănătate 

într-un 

mediu 

poluat 

OR 3 

OR 6  

 ”Un stil de viaţă sănătos”; 

 ”Lecţie de consolidare şi sistematizare a 

cunoştinţelor”; 

 ”Lecţie de evaluare”. 

1 

1 

 

1 

 

 

6.  

Gardianul 

mediului – 

acţiuni 

practice de 

menţinere a 

mediului 

natural 

 

OR 1 

OR 5 

OR 6 

 

 ”Amenajarea colţului viu al clasei”; 

 ”Îngrijirea spaţiului verde din jurul şcolii”; 

 ”Plantarea de flori / pomi în grădina şcolii”. 

 

2 

2 

3 

 

 

 

7.  

 

Curiozităţi 

ale mediului 

natural  

 

OR 4 

OR 5 

OR 6 

 ”Încălzirea globală”; 

 ”Vizionarea filmului:  

            << Unde vei fi poimâine >>”; 

 Audierea unor articole deosebite pe teme 

ecologice. 

1 

1 

 

1 

 

 

   

   CONŢINUTURI: 

 Noţiuni elementare de ecologie; 

 Poluarea. Clasificare. Surse ale poluării; 

 Poluanţi. Tipuri de substanţe poluante. Efecte ale poluării cu diferite substanţe; 

 Strategii de conservare a mediului natural; 

 Menţinerea stării de sănătate. 

 

    MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Probe orale 

 Probe scrise 

 Probe practice 

 Miniproiectul 
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                    Concluzii: 

Societatea românească în integralitatea sa se află la începutul unui drum numit,,voluntariat”. 

Aşadar, îi revine şcolii  încă o sarcina grea aceea a pionieratului în acest domeniu. Tema disciplinei 

opţionale nu este aleasă întâmplător, ci cu scopul de a informa, în primul rând şi abia apoi de a 

forma ATITUDINEA specifică voluntariatului în domeniul ecologiei.  

Formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător are la baza analiza 

urmărilor pe care le poate avea comportamentul neglijent faţă de ceea ce ne înconjoară şi mai ales 

analiza beneficiilor pe care le putem avea ca locuitori ai acestei PLANETE, prin acţiuni simple de 

conservare a mediului înconjurător. Astfel, punând elevii în situaţii –problemă, cu privire la 

măsurile pe care le putem lua ca şi simple persoane, vom putea lista cu generozitate acţiuni 

voluntare în care aceştia devin principalii protagonişti. 

Un copil căruia i s-au explicat relaţiile de cauzalitate între propriile noastre acţiuni de 

alterare a calităţilor mediului înconjurător şi efectele negative ale acestora asupra sănătăţii noastre, 

este numai un element de pornire în lunga cale a educaţiei ecologice şi a formării atitudinii 

voluntare în acest domeniu.  

 

Bibliografie: 

35. Giurgea, Doina: ,,Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale’’, Editura D & G 

EDITUR, Bucureşti, 2008. 
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ACTIVITATEA INTEGRATĂ  

LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

Prof. învăţământ primar IULIANA BADIU 

Școala Gimnazială Nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

“Când mergi pe-afară, natura nu te pune faţă în faţă 

pentru trei sferturi de oră numai cu flori şi în 

următoarele trei sferturi numai cu animale”. 

             (Jacobs H.H., 1989) 

 

1. Conceptul de integrare în context educaţional şi legătura cu holismul 

 Acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot 

armonios, de nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional, armonios. 

 Sinonime pentru integrare: fuziune, armonizare, încorporare, unificare şi coeziune 

HOLISM: Teorie care vorbeşte despre ireductibilitatea întregului la părţile componente, de 

superioritatea ansamblului faţă de suma părţilor, de viziunea integrală şi integrată asupra 

obiectelor, fenomenelor, proceselor studiate. 

DEFINIŢII ALE INTEGRĂRII ÎN CONTEXT EDUCAŢIONAL: 

 Educaţia organizată astfel încât să traverseze barierele obiectelor de studiu, aducând 

împreună diferitele aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative care să se centreze pe 

ariile mai largi de studiu. (Shoemaker, 1991) 

 (Într-un curriculum integrat...) Experienţele de învăţare planificate nu le oferă celor ce 

învaţă doar o viziune unificată asupra cunoaşterii existente, ci motivează şi dezvoltă puterea 

elevilor de a percepe noi relaţii şi de a crea noi modele, sisteme şi structuri. (Dressel, 1958) 

 (Interdisciplinariatea...) O viziune asupra cunoaşterii şi o abordare a curriculumului 

care aplică în mod conştient metodologia şi limbajul din mai multe discipline pentru a examina o 

temă centrală, o problemă sau o experienţă. (Jacobs, 1989). 

PARTICULARITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII INTEGRATE: 

 interacţiunea obiectelor de studiu;  

 centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor;  

 relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  

 corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 
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 unităţile tematice, conceptele sau problemele ca principii organizatoare ale curriculumului; 

 flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor;  

 rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă motrice a integrării, datorită relevanţei 

sale practice.  

CARACTERISTICI DEFINITORII ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru şi de referinţă ale 

domeniilor experienţiale, iar obiectivele operaţionale vor constitui un set unitar şi restrâns de trei-

cinci obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare vizate.  

 Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu nucleul de integrare 

curriculară (tema săptămânii, tema anuală de studiu...) 

 Fiecare din situaţiile de învăţare proiectate şi desfăşurate în cadrul activităţii integrate 

contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activităţii.  

 Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilităţi disciplinare şi/sau transferabile, 

oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse variate de informaţii, 

investigaţie, experimentare, identificare de soluţii, testare de ipoteze etc.   

PAŞI ÎN PROIECTAREA UNEI TEME CROSS-CURRICULARE : 

 Planificarea timpului 

 Colectarea/mobilizarea resurselor necesare 

 Proiectarea activităţilor de învăţare şi planificarea (ce facem, de ce facem, cu cine, cum, cand 

şi unde, care sunt rezultatele) 

 Desfăşurarea activităţii culminante (eveniment) şi evaluarea finală a temei. 

2. Tipuri de activităţi integrate întâlnite în aplicarea noului curriculum 

 Activitate didactică de sine stătătoare, având conţinuturi integrate, care articulează armonios 

conţinuturi referitoare la două sau mai multe domenii experienţiale.  

Exemplu : Tema săptămânii fiind Oameni şi case, se poate desfăşura într-una dintre zile o 

activitatea integrată care poate conecta conţinuturi din două domenii : Estetic şi creativ şi Ştiinţe. 

Astfel, activitatea poate fi organizată în jurul unei activităţi practice de construcţie a unor case din 

materiale diverse, fapt care implică şi rezolvarea unor probleme matematice (să măsoare, să împartă 

în două sau în sferturi, să grupeze elementele date/materialele după formă, mărime şi culoare, să 

folosească un număr dat de elemente în forme geometrice diferite etc. La sfârşitul activităţii, fiecare 

copil/grup de copii îşi va prezenta casa, iar colegii, în funcţie de criteriile stabilite de comun acord 

la început, îi vor acorda cheia potrivită, respectiv o cheie care are numărul corespunzător notei care 

i se potriveşte lucrării (chei cu note de la 1 la 10). 
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 Activitate integrată care include mai multe secvenţe didactice – situaţii de învăţare ale căror 

conţinuturi (ale două sau ale mai multor domenii de învățare sau categorii de activitate) se 

articulează în jurul unui nucleu de integrare curriculară.  

Exemplu: Tema proiectului este Iepurele şi proiectul durează doar o săptămână. Într-una 

din zile, se poate desfăşura cu copiii o activitate integrată care se articulează în jurul conceptului de 

iepure şi care include situaţii de învăţare din Domeniul Limbă şi comunicare şi din Domeniul 

Ştiinţe. Astfel, copiii vor fi invitaţi să se aşeze pe covorașe şi să vizioneze un spectacol  de teatru: 

„Coliba iepuraşului”. Teatrul va fi prezentat de învățătoare, până la momentul în care iepuraşul 

rămâne fără casă şi este azvârlit afară de vulpe. Pe fundalul plânsetului iepuraşului din poveste, un 

lucrător de la magazinul specializat în vânzarea animalelor mici de casă va intra în clasă cu un 

iepuraş, spunându-le că este chiar iepuraşul din poveste. Învățătoarea va folosi acest prilej pentru a 

deturna atenţia copiilor şi pentru a lăsa copiii să facă cunoştinţă cu iepuraşul, să discute despre el cu 

lucrătorul care l-a adus, dar şi între ei, împărtăşindu-şi din experienţele proprii legate de întâlnirea 

cu un iepuraş, etc. Se va pune un accent deosebit pe învăţarea activă şi pe libertatea copiilor de a 

investiga, fiecare după dorinţă şi după posibilităţi ceea ce este de interes pentru ei. În final, o 

discuţie de grup, cu toţi copiii strânşi pe pernuţe în jurul iepuraşului şi cu posibilitatea de a-l 

mângâia fiecare sau de a-l ţine în braţe puţin, va stabili ceea ce ştiu ei despre iepure. Drept 

mulţumire pentru iepuraş, că a fost cuminte şi s-a lăsat « studiat », şi pentru lucrătorul care l-a adus 

şi le-a spus atâtea lucruri interesante despre iepuraş, copiii vor interpreta, împreună cu educatoarea, 

jocul cu text şi cânt « Iepuraşul Ţup « . După un moment de pauză, copiii se vor întoarce la teatru, 

urmărind, în continuare, ce s-a întâmplat cu iepuraşul şi cu căsuţa acestuia.  

 Program de activitate integrată având conţinuturi articulate în jurul unui nucleu de integrare 

curriculară, care cuprinde o parte sau toate activităţile ale zilei. 

Exemplu: Tema săptămânii este Pădurea, iar tema zilei poate fi În excursie. Scenariul va 

cuprinde fragmente de educaţie muzicală (MM) şi de educaţie fizică (EF), de activitate matematică 

(MEM) şi de educaţie moral-civică (DP), după cum urmează. 

Copiii sunt aşezaţi pe covorașe, în poziţia întins pe spate, cu ochii închişi, şi sunt invitaţi să 

audieze ceva la casetofon. La casetofon se va auzi o înregistrare cu zgomote din natură (foşnet de 

frunze, vânt, ciripit de păsărele), toate pe un fundal muzical liniştitor. În timpul audiţiei 

învățătoarea va trece printre copii şi le va sugera să se relaxeze, să încerce să-şi imagineze că sunt 

într-o pădure, într-o zi frumoasă de primăvară, că soarele le mângâie feţele, că sunt o mulţime de 

flori în jurul lor şi că miroase a iarbă crudă, etc. După cinci minute, înregistrarea va fi oprită şi 

învățătoarea va mângâia câte un copil pe creştet, rugăndu-l să deschidă ochii şi să spună ce a văzut 

şi ce a simţit în visul lui de o clipă. După ce sunt ascultate impresiile a 3-4 copii, învățătoarea va 
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invita copiii într-o excursie, tot imaginară, prin această pădure. Astfel, copiii se vor alinia, îşi vor 

pune rucsacurile în spate şi, cu atenţie, vor păşi în cerc, în urma doamnei învățătoare, executând 

diferite forme de mers şi alergare. Printre formele de mers şi alergare se poate intercala jocul cu 

text şi cânt « Când am fost noi la pădure ». În timpul excursiei copiii vor întâlni obstacole (crengi, 

buturugi sau mlaştini) pe care le vor trece  cu  grijă  şi corect, rând  pe rând. La un moment dat, ei 

vor ajunge într-o poieniţă, unde se vor aşeza pentru a se odihni. Aici, învățătoarea le va atrage 

atenţia asupra florilor frumoase care îi înconjoară şi îi va invita să lucreze şi ei flori asemănătoare 

acestora cu materialele pe care ea le-a luat în propriul rucsac (pătrate de hârtie glasată de diferite 

culori, foarfece, lipici). Fiecare copil va lucra la floarea lui, după cum doreşte şi simte, apelând la 

tehnica pe care o stăpâneşte cel mai bine. Florile vor fi puse de către copii într-un coş de răchită. 

După ce au lucrat, copiii vor prepara şi servi, împreună cu învățătoarea, cartofi copţi în jar (surpriza 

excursiei). Încep pregătirile : fiecare copil va fi invitat să ia câte un cartof ; un copil va număra 

băieţii, iar altul va număra fetele, după care vor stabili care grup este mai numeros şi cu cât anume ; 

copiii vor stabili dacă numărul cartofilor deţinuţi de băieţi este mai numeros decât cel al fetelor şi 

cu cât ; un copil va fi invitat să descopere câţi cartofi mai sunt în coş ; pentru cartofii rămaşi copiii 

sunt invitaţi să ofere soluţii (dacă vor fi împărţiţi, cum vor fi împărţiţi etc) ; fiecare copil va fi pus 

în situaţia de a strânge şi aduce tot atâtea crenguţe pentru foc câţi cartofi au fost în plus în coş. 

Învățătoarea, asistată de copii, va aranja crenguţele pentru foc, va „ aprinde »  focul şi va discuta cu 

copiii despre aceste lucruri subliniind nişte reguli de comportare importante despre locul care se 

alege pentru un foc în pădure, despre cum se face, întreţine şi păzeşte focul, despre cum se foloseşte 

el, despre cum ne comportăm atunci când suntem în preajma lui, etc. Evident, experienţa copiilor 

legată de aceste lucruri va fi şi ea folosită în timpul discuţiilor. După prepararea cartofilor aceştia 

vor fi serviţi, ţinând cont de alte reguli, stabilite şi discutate cu copiii. Excursia va lua sfârşit, după 

„stingere » focului şi strângerea tuturor lucrurilor personale sau a deşeurilor care ar putea strica 

aspectul pădurii, odată cu întoarcerea spre casă, care se va face tot în şir ordonat după doamna 

învățătoare şi în pas vioi, pentru a nu ne prinde ploaia…. 

 

Bibliografie: 
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competenţelor cheie la şcolarii mici” – Suport curs ICOS, 2013 
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CREŞTEREA STIMEI  DE SINE  

ŞI COMUNICAREA NONVIOLENTĂ LA ŞCOLARI 

 

prof. Înv. primar ELENA BABAŞCU  

Şcoala Gimnazială nr.  39 “Nicolae Tonitza” Constanţa 

 

Familia şi şcoala au un rol important  în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine. Ea se cere 

cultivată, păstrată şi transmisă prin educaţie. Igiena mintală are ca obiectiv promovarea sănătăţii 

mintale şi profilaxia bolilor psihice. Ea ”formează mentalităţi superioare, de care depind 

caracterul, modelarea comportamentului, normarea relaţiilor interumane, cooperarea şi toleranţa 

între indivizi, precum şi între indivizi şi societate.”
12

  

Procesul Comunicării Nonviolente  ajută copiii să-şi exprime sincer trăirile fără a acuza  sau 

a critica; acceptarea empatică fără a auzi acuzaţii sau critici, percepţiile – care contribuie sau nu la 

starea de bine; nevoile, valorile aflate la originea sentimentelor, cerinţele ce i-ar îmbogăţi viaţa, fără 

a emite o pretenţie; acţiunile concrete care i-ar plăcea să fie făcute. „Comunicarea nonviolentă este 

un mod de interacţiune care uşurează comunicarea în vederea realizării neînţelegerilor în mod 

paşnic, a schimbului de informaţii. Cele patru forme ale comunicării nonviolente sunt”:
13

 -

observaţia, copiii spun ce le place sau nu la o persoană; - sentimentul, exprimă cum se simt în 

timpul observării; -nevoile, în funcţie de starea lor  afectivă  spun ce nevoi personale au; - cererea, 

ei ştiu să ceară pentru a  le fi mai bine.  

Concentrându-ne pe cele patru zone, putem să îndreptăm modul de exprimare  şi de 

ascultare a celorlalţi. Este foarte important a nu confunda evaluările cu observaţiile: de exemplu 

“Ion e urât – Înfăţişarea lui Jim nu mă atrage”.“În comunicare cererile trebuiesc formulate 

conştient pentru a fi clar mesajul pentru ascultător. De multe ori se vorbeşte fără a fi angajat în 

dialog. Dacă cererea este lipsită de sentimente  şi nevoi ale interlocutorului ea poate deveni o 

poruncă.” 
14

  

Obiectivul unei comunicări nonviolente este acela de a crea o relaţie ce presupune primire 

empatică şi exprimare onestă. Când primesc  un mesaj negativ, copiii reacţionează în  patru moduri: 

se simt vinovaţi pentru, dă vina pe  cel care vorbeşte, ţin cont de sentimentele şi nevoile lor, aduc la 

cunoştinţă despre sentimentele şi nevoile celui care vorbeşte. Expresia  “ Mă simt… fiindcă” face o 

relaţie între nevoie şi sentiment. Nevoile copiilor nesatisfăcute se exprimă prin modul cum îi judecă 

                                                           
12

  Enăchescu , C., (2007), pag. 367 
13

 Rosenberg, Marshall B., (2008), pag.265 
14

  Rosenberg, Marshall B., (2008), pag.112 
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pe  ceilalţi, prin expresii denaturate. Unii copii nu îşi exprimă nevoile  şi atunci se gândesc ce e în 

neregulă cu ceilalţi. Pentru ca acestea să fie satisfăcute, ei trebuie să înveţe să şi le exprime. Iată 

câteva din nevoile umane: autonomie, stabilirea viselor, obiectivelor personale; integritate: 

creativitate, respect faţă de sine; -celebrare: a vieţii, viselor, a pierderilor; interdependenţă: 

înţelegere, cinste, sprijin, acceptare, joc; comuniune spirituală: ordine, pace; subzistenţă: hrană, 

iubire, odihnă, aer. 

Responsabilitatea emoţională a copiilor trece prin 3 stadii: 

 - sclavia emoţională, când răspund de sentimentele altora;  

- stadiul nesuferiţilor: când nu vor să recunoască că le pasă de ceilalţi;  

- eliberarea emoţională, atunci când răspund de sentimentele lor.  

Dacă oamenii sunt ascultaţi empatic foarte mult timp ei reuşesc să depăşească suferinţa 

psihologică cu efect paralizant.  

Construirea imaginii de sine are la bază câteva idei: pentru a reuşi COPILUL trebuie să nu 

mai caute scuze, să fie mândru de el, să aibe grijă de cum arată, pentru  a se simţi mai bine, să treacă 

prin filtrul gândirii informaţiile pe care le lasă să îi intre în minte; să creadă că poate; să îi dea 

creierului său aserţiuni pozitive, nu negative. Aceste afirmaţii de genul „Sunt  încrezător”, au un 

impact asupra subconştientului şi efectul lor este maxim dacă se spun înainte de culcare şi la trezire: 

să nu îi fie frică de greşeli,  să îi ajute pe alţii, chiar dacă nu are timp, îl ajută să  consolideze 

încrederea în sine;  să stea lângă persoane cu atitudine pozitivă; să facă un dosar al succeselor, care 

îl va ajuta să îşi consolideze încrederea în propria persoană. Autoadministrarea include 

autodisciplină şi autocontrol. Orice proiect trebuie să  fie  administrat de un bun maneger care: 

trebuie să asculte de Succes şi să elibereze Eşecul, este nevoie de sacrificii, să schimbe obiceiurile 

proaste şi să îşi recunoască punctele tari şi pe  cele slabe. Pentru obţinerea succesului este 

importantă dorinţa, fixarea limitelor. “ Mintea omenească este forţată  să înfăptuiască  orice lucru 

pe care îl poate concepe  cu exactitate”. 
15

 Ţelurile  trebuiesc vizualizate. Energia  interioară îl ajută 

să-şi realizeze planurile, planul se împarte în etape ce pot fi realizate mai uşor, trebuie să fie pregătit 

pentru a schimba direcţia, să îşi verifice sistematic planul, să  se concentreze, să fie susţinut de 

cineva, să ceară părerea celor calificaţi, să fixeze data limită. Încrederea creşte odată cu îndeplinirea 

planurilor. Autoimaginea şi vizualizarea, duc la rezultate remarcabile, alături de afirmaţii. 

Repetiţiile mentale sunt  importante. “Atitudinea  de succes este exprimată de o minte ce are un 

scop, care se aşteaptă  numai la lucruri bune, este optimistă  în mod realist şi  senină”.
16

  Zilnic   

să-şi propună un plan în care să facă ceva pozitiv, să  zâmbească, să  fie  cinstit. Pentru a trece 

                                                           
15

  Denny, R. , (2003), pag.91 
16

 Denny,R.,  (2003), pag. 112 
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obstacolele  va trebui să ştie cum să îşi învingă frica, să înfrunte lucrul de care se teme, va trebui să 

facă faţă respingerii fiind alimentat de entuziasm şi fiind  motivat.  

Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înşine,  este forma evaluativă, 

afectivă a imaginii de sine. Formarea stimei de sine la elevi depinde şi de acceptarea atitudinii  

profesorului, de modul în care acesta îi transmite mesajul valorii personale, unicitatea. Eşecul este 

văzut ca o situaţie ce trebuie rezolvată. Mesajele părinţilor, interiorizate de către copil, sunt sursa 

formării stimei de sine.  Aceştia nu reuşesc să distingă comportamentul de persoană folosind 

eticheta, ceea ce duce la o imagine de sine negativă. La şcolari, formarea stimei de sine este un 

obiectiv important  în orele  de consiliere  precum şi relaţia dintre gânduri (cogniţii) – 

comportamente şi emoţii. 

Imaginea de sine se formează din experienţele şi din acţiunile  copilului. Succesele şi 

eşecurile avute şi modul cum reacţionează la acestea, formează imaginea copilului despre el. Stimă 

de sine pozitivă este caracteristică celor care: îşi asumă responsabilităţi, sunt independenţi; se 

mândresc cu realizările  lor; realizează cu uşurinţă sarcini noi; îşi exteriorizează emoţiile pozitive 

cât şi pe cele negative,  vin în ajutorul colegilor. Imaginea de sine scăzută se formează datorită unor 

experienţe din copilărie, precum: critica, ridicarea tonului; ignorarea, ridiculizarea; i se cere să fie  

„perfect”; în activităţi are eşecuri; este comparat cu fraţii; părinţii au aşteptări înalte.  

Stima de sine poate  creşte dacă i se oferă mai multe posibilităţi copilului: de a-şi identifica 

punctele forte şi de a le exprima în grup; de a ajuta alte persoane prin acţiuni de voluntariat; de a  

utiliza competenţele cu succes, de a oferi suport social-emoţional, informaţional; de a utiliza 

tehnicile de comunicare, negociere, în vederea rezolvării problemelor. Stima de sine crescută ajută 

copiii să facă faţă unor situaţii şi comportamente de risc (relaţii interpersonale nesănătoase, eşecuri). 

Pentru dezvoltarea stimei de sine, profesorii trebuie: să exprime aşteptările faţă de copil, să evite 

situaţiile conflictuale şi emoţiile negative, să planifice activităţile, să-i ajute să depăşească situaţiile 

critice, să  anticipeze nevoile copiilor, ei devenind mai cooperativi. Elevul dacă simte că cel puţin 

parţial a făcut bine, va fi mult mai motivat în a continua şi corecta imperfecţiunile. Oferind opţiuni 

elevilor reuşeşte să-i controleze. Prin depunerea unui efort rezonabil, elevul trebuie să atingă scopul.  

Exerciţiile asertive şi tehnicile  de ameliorare a problemelor de  comportament cresc stima 

de sine (Tomşa G., 2000) „a  spune  nu atunci când  este cazul, a face  solicitări  justificate  sau  a  

cere  ajutor  la  nevoie;  a  exprima   atât  sentimente pozitive cât  şi sentimente negative; a începe, 

a  duce  şi  a  încheia  o  conversaţie”.
17

 

Joc: Ciorchinele – situaţii de risc la clasă, depistare, soluţionare  

                                                           
17

 Neamţu,C., Gherguţ, A, (2000), pag. 281 
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Se imaginează 5 situaţii: Ana-copilul supărat; Ştefan – copilul nervos; Vali – copilul uituc, Anca-

fetiţa  revoltată; Maria – fetiţa vorbăreaţă; Cristi – copilul care nu îşi face temele.  

Elevii au lucrat pe grupe câte 3, fiecare echipă rezolvând un caz, completând un ciorchine 

găsind cât mai multe soluţii de rezolvare şi evitare a situaţiei. Au răspuns la întrebări după caz:     

-De ce elevul.. x este atât de revoltat, obosit, nervos..? 

-Cum trebuie să se poarte colegii cu el? 

-Ce ar trebui să facă ca să îşi schimbe comportamentul? 

S-au discutat cazurile, prin prezentarea fişelor de grup.    

Pentru fiecare caz s-a ales o culoare potrivită: supărat- maro; enervat – roşu; uituc –

portocaliu; vorbăreţ-verde; revoltat – mov; care nu participă-negru. S-a ales culoarea galben pentu 

cei care au dorit să îşi schimbe comportamentul.  

Concluzii – exerciţiul a fost util în vederea autocunoaşterii, a relaţionării eficiente, a 

descoperirii unor situaţii problemă, în modificarea comportamentului. S-a stabilit de comun acord ca 

la începutul zilei cei care au o anumită stare să îşi aleagă cartonaşul  potrivit, pentru a şti colegii  şi a 

putea gestiona riscul.  După prima oră elevul respectiv îşi modifica situaţia în cea corectă, 

schimbând cartonaşul.       

Exerciţiul: Da    

Participanţii, folosind cele trei forme de limbaj (verbal, paraverbal şi nonverbal) trebuie să 

 rtistic câte un mesaj, pe cât posibil diferit de cel precedent.  

Joc: Acum sau mai târziu 

Am prezentat copiilor 5 situaţii  rtistic l în imagini, şi le-am cerut să-mi spună dacă acela 

este momentul în care copiii pot să se comporte într-un anumit fel sau nu.  

1. Doamna scrie ceva într-un caiet. Este un moment bun să o întrerupi ACUM? Ce ai putea 

face? Răspuns: Să nu o întrerupem şi să aşteptăm să termine de scris.  

2.  Dacă doi adulţi vorbesc. Este momentul bun să îl întrerupem ACUM? Ce am putea face? 

R:  dacă avem ceva de întrebat ridicăm mâna şi aşteptăm să termine de vorbit  

36. Un coleg îţi povesteşte despre lectura preferată. Ceilalţi copii pot interveni  acum? Ce pot 

face? R: Să  aştepte să termine colegul lor de povestit şi apoi să intervină pe rând. R: Să nu 

vorbească atunci când cineva vorbeşte, să îşi aştepte rândul. 
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CULTIVAREA CREATIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ 

 

                                                       Înv. MARIA RIZOIU  

                                                                Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi” Năvodari 

Înv. AURELIAN RIZOIU  

                                                             Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi” Năvodari 

 

Creativitatea constă într-o structură caracteristică psihicului, care face posibilă realizarea 

unor producţii, opere noi. Este un proces complex care angrenează întreaga personalitate a elevului. 

Rezultatul procesului creator se explică prin creativitatea unei persoane, iar aceasta este 

influenţată de anumiţi factori. 

 Factorii intelectuali ai creativităţii: 

-  imaginaţia – sămânţa roditoare a creativităţii, proces de sinteză a unei reacţii; 

- inteligenţa – gândirea  - înlesneşte analiza şi stabilirea de noi relaţii şi contribuie la aprecierea 

critică a produselor create. 

 Factorii de personalitate: 

- predispoziţii ereditare; 

- motivaţia persoanei – dorinţele, aspiraţiile, principalele sentimente, pasiunea pentru creaţie. 

 Factorii externi: 

- mediul ambiant; 

- mediul social.  

În şcoală nu putem vorbi de creaţii de mare originalitate decât la elevii excepţionali, la 

ceilalţi fiind vorba de un potenţial creativ ce urmează a fi dezvoltat atât în procesul de învăţământ 

cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. 

Pentru cultivarea creativităţii în şcoală, profesorul creativ oferă o atmosferă neautoritară, îi 

încurajează pe elevi să înveţe, încurajează procesele creative. El îi îndeamnă pe copii să caute noi 

conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să găsească noi soluţii, să facă presupuneri 

nebănuite, să emită idei, să orienteze aceste idei în direcţii noi. 

În acest proces complex, o mare importanţă o are stimularea efortului personal al elevului şi 

stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original, inventiv, creator. 

„Creativitatea” ne conduce către ceea ce numim ”artă”. Tipurile pe care le putem distinge în 

cadrul creativităţii artistice şi caracteristici ale acestora: 
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- creativitatea literară – imaginaţie bogată, flexibilitatea asociaţiilor verbale, gândirea 

simbolică, memoria auditivă şi vizuală, originalitatea figurilor de stil, simţ estetic, interes pentru 

valorile autentice; 

- creativitatea muzicală – puternică precocitate a aptitudinilor, simţul ritmului, memoria 

totală, forţă, elasticitate manuală, memorie auditivă, profunzime în trăiri; 

- creativitatea în artele plastice (grafică, pictură, sculptură) – spirit de observaţie, existenţa 

abilităţilor, acuitate vizuală, simţul luminii şi al culorii, simţul proporţiei şi al ritmului, al formei şi 

volumului, dexteritate manuală, bună coordonare a văzului şi auzului; 

- creativitatea scenică – dicţie, expresivitate în limbajul verbal şi gestual, îmbinarea între 

arta cuvântului şi pantomimă, capacitate de exprimare a emoţiilor.  

Creativitatea se cultivă în şcoală şi, ţinând cont că fiecare copil are posibilităţi creative, am 

urmărit dezvoltarea acesteia la toate disciplinele. Elevii demonstrează lucrul acesta prin alcătuirea 

de enunţuri, capacitatea de a povesti, de a povesti după imagini, de a crea un alt final povestirii, 

capacitatea de a crea povestiri, capacitatea de a compune(redactarea compunerilor), compunerea de 

probleme, creaţiile cu ajutorul textelor neliterare: afişul, reclama, anunţul(culoare, varietate, 

mesaje). 

Potenţialul creativ al şcolarului mic se realizează utilizând strategii de dezvoltare specifice: 

metoda “descoperirii digitale”, lectura după imagini, discuţia în grup, problematizarea, observarea, 

jocul. 

Creaţiile originale sunt expresii ale interesului elevilor şi ale tendinţelor de valorificare a 

înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora. Varietatea acestor creaţii ne permite să descoperim noi aspecte 

ale personalităţii, putând duce uneori la descoperirea timpurie a talentelor autentice. 

Prin aproprierea de elevi, care duce uneori la destăinuiri ce înlesnesc pătrunderea în tainele 

vieţii afective a acestora, pot fi depistate şi alte forme ale activităţii lor. 

În activitatea de cunoaştere a elevilor nu ne putem baza pe informaţiile obţinute printr-o 

singură metodă. Este necesară întrebuinţarea unui sistem de tehnici şi metode în măsură să reflecte 

activităţile multiple, întreaga personalitate a fiecărui elev. 

Activitatea extraşcolară are mari rezerve pentru cultivarea creativităţii. Elevii desfăşoară o 

activitate liberă şi prin metode diferite se stimulează imaginaţia fiecăruia. Pentru a se utiliza la 

maximum resursele inconştientului, care are rol important în procesul de creaţie(apariţia unor idei, 

sub forma “ iluminării” inspiraţiei) s-au preconizat metode având în centru “asocierea liberă”-  

consemnarea acelor idei care ne vin spontan în minte, fără vreun efort special de memorie ori 

raţionament. Cea mai renumită este braistormingul(asaltul de idei), când elevii îşi exprimă pe rând 

şi în mod liber tot ceea ce le vine în minte în relaţie cu o anumită proplemă propusă. 
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Copiii sunt creativi, cu o sete de cunoaştere creativă, iar lumea lor spirituală se va lărgi în 

măsura în care vom reuşi să îmbinăm în mod creativ activitatea didactică cu activităţile 

extraşcolare. 

Cultivarea creativităţii în cadrul activităţilor extraşcolare s-a realizat prin participarea 

elevilor la: 

 concursuri şcolare şi olimpiade; 

 concursuri cu profil cultural-artistic(“Ziua Mării Negre”, “Armonie şi culoare”, “Bucuriile 

iernii”, “Armonia naturii”, “Paştele la români”, “Aventura cunoaşterii”, “Natura ne inspiră” etc); 

 comemorări, zile festive; 

 serbări şcolare; 

 târguri de mărţişoare, de decoraţiuni de Paşte şi de Crăciun ; 

 Zilele Şcolii “Tudor Arghezi” 

 vizite la expoziţii, muzee, case memoriale. 

Prin inventivitatea sa profesorul este în măsură să-i pregătească pe copii pentru o învăţare 

creativă, pentru o reală dezvoltare a spontaneităţii şi formare a aptitudinilor creative propriu-zise. 

Cheia creativităţii este găsită atunci când elevul este dispus să întrebe, să descopere probleme acolo 

unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, devenind apţi să emită judecăţi independente. 
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METODE ACTIV – PARTICIPATIVE  

UTILIZATE ÎN CICLUL PRIMAR 

 

                                                         Prof. înv.primar ANETA NICOLETA DOGARU  

                                                       Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

 

Pedagogia modernă îşi redefineşte conceptul de metode active în funcţie de modul actual în 

care este explicată şi înţeleasă natura gândirii, a cunoaşterii; ea încearcă o reînnoire fundamentală a 

principiului activizării învaţării având în vedere tocmai această nouă interpretare pe care psihologia 

contemporană o atribuie activitaţii mintale, rolului experienţei în formarea imaginilor, a noţiunilor, 

şi a mecanismului transmisiilor sociale şi lingvistice de la adult la copil. 

 Un aspect al reformei învăţământului presupune înlocuirea metodelor tradiţionale de predare 

cu unele metode mai noi de predare, numite metode activ-participative, bazate pe principiile 

învăţării active. În cazul aplicării acestor metode elevul este pus în situaţia de a descoperi singur 

informaţia, căci informaţia astfel descoperită este reţinută mai uşor şi pentru o perioadă mai lungă 

de timp. 

 Reconsiderarea conceptului de “metode active” comportă câteva distincţii în prealabil. Mai 

întâi o distincţie netă trebuie făcută între vechiul punct de vedere ce punea accentua pe aspectele 

figurative (imagistice, intuitive) ale gândirii şi noua orientare care relevă aspectele operatorii ale 

gândirii; deosebirea radicală dintre “cunoaşterea” explicată ca reflectare activă şi construcţie a lumii 

reale în conştiinţa individuală. În acest sens, principalul în activizarea procesului de învăţare constă 

nu în recurgerea unilaterală la intuiţie, la concretul sensibil (prin metode demonstrative) sau în 

exersarea elevilor într-o activitate doar manuală, exterioară (şcoală a lucrărilor manuale) şi nici în a 

pune elevii în faţa unui complex de sarcini ce urmează apoi să le realizeze din proprie iniţiativă, aşa 

cum au preconizat, la timpul lor, diverse curente ale “şcolii noi”, ale “şcolii muncii” sau ale “şcolii 

active” apărute ca o reacţie împotriva “şcolii receptive”. Nimeni nu va putea nega importanţa 

activitaţii fizice, a lucrărilor manuale, pe anumite trepte ale dezvoltării copilului, sau însemnătatea 

acţiunilor materiale şi materializate în elaborarea acţiunilor mintale şi a noţiunilor, numai că 

activitatea autentică trebuie să se bazeze pe mecanismele inteligenţei, ale gândirii şi ale imaginaţiei; 

activizarea maximă urmează să se desfăşoare la nivelul gândirii, al abstracţiunii celei mai înalte şi 

manipulărilor verbale. ”Activ este nu elevul care se menţine la nivelul acţiunii concret senzoriale, 

intuitiviste şi nici la cel al acţiunii fizice, manuale, practice, ci acela care gândeşte, care depune un 

efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de 
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cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” 

vine deci să servească drept suport material “activismul interior”, psihic, mintal, să devină un 

purtător al acestuia. 

 În sens larg, metodele active sunt acelea care fac apel la capacitatea elevului de a gândi şi de 

a acţiona, de a imagina şi de a crea în acelaşi timp; ele sunt şi gândire şi acţiune deopotrivă; asigură 

un antrenament intelectual ce se împleteşte strâns cu cel practice afectiv. Metodele active sunt 

modele operatorii  cele care suscită efectiv operaţiile de gândire, cele care favorizează dezvoltarea 

unui constructivism operatoriu.Acestea nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii verbale fixe 

sau de reguli rigide (de genul enunţurilor, definiţiilor, procedeelor invariabile etc.) ci îi rezervă un 

rol activ în interacţiunea lui cu obiectele învăţării, obligă la un maximum de activism structurile lui 

operational–mintale în raport cu sarcinile de învăţare în care este angajat. Mai mult decât atat, în 

accepţie actuală, metodele active sunt metode participative prin excelenăa, sunt metode care cer 

angajare efectivă proprie, trăire personală a acţiunii. Esenţial este aici efortul autentic şi plenar 

(psihic şi fizic) ce izvorăşte din interiorul conştiinţei şi a gândirii proprii a elevului, care se bazează 

pe resorturi energetice interioare, pe o motivaţie intrinsecă dedusă din actul învăţării, din 

satisfacţiile depăşirii dificultăţilor întâmpinate şi bucuria succeselor obţinute. Participativă este acea 

metodologie care reuşeşte să atragă elevii la efectuarea unor studii, cercetări, activităţi, experienţe, 

creaţii etc., care cer un efort personal, care solicită angajarea întregii fiinţe a acestora. Aceasta 

constituie adevărata metodologie activă  în măsură să favorizeze, concomitent, atât elaborarea 

noilor cunoştinţe (structuri cognitive) prin eforturi proprii cât şi construcţia operaţiilor mintale 

corespunzătoare pe care vrem să le formăm, în loc ca toate acestea să fie transmise şi primite de-a 

gata, pregătite de dinainte  de către învăţător, demonstrate sau luate din manuale, cu un minimum de 

efort de memorizare, de reproducere, pur şi simplu, a exemplelor şi modelelor propuse.  

 Aspectul participativ mă obligă să fac aici o a doua distincţie. Astfel, vom reţine faptul că 

întregul sistem al “educaţiei active”, ori al “educaţiei funcţionale” din trecut gravita în jurul “legilor 

interesului”, izvorât dintr-o tendinţă spontană, ca atracţie puternică, aşa cum gândeau adepţii “şcolii 

active“ şi îndeosebi Ed. Claparide. Atractivitatea, caracterul viu, captivant şi interesant, au constituit 

într-adevăr o notă definitorie de prim ordin, a metodelor zise “active“. Aşa cum am precizat, 

concepţia actuală nu  neagă câtuşi de puţin importanţa acestui suport emoţional–motivaţional pe 

care trebuie să se întemeieze o metodologie autentic activă; ea subliniază însă ideea potrivit căreia 

numai o acţiune efectivă, în sensul cel mai complet, care include interesul şi curiozitatea, trebuinţa 

de cunoaştere şi trăire emotivă, impresia plăcută şi starea de bună dispoziţie etc. poate duce 

realmente la întreţinerea şi dezvoltarea operaţiilor intelectuale. Dar în accepţia actuală, metodele 

active se întemeiază pe primatul efortului de gândire şi pe “mecanismul gândirii”, iar “mecanismul 
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motivaţiei” se subordonează şi se asociază acestora. Aşa numitele elemente infraraţionale sunt puse 

acum în serviciul efortului raţional, al gândirii şi imaginaţiei, jucând un rol dinamogen, de tonificare 

a activităţii mintale, de angajare plenară a elevului în actul învăţării. Motivarea, interesul pentru 

studii rămân în continuare condiţii principale ale reuşitei oricărei metode o vom aplica. Şi cu cât 

această motivaţie izvorăşte din interior şi nu vine din afară, nu implică elemente de frică, de 

reprimare, de constrângere, cu atât este mai bine.  

 În fine, adeseori, sub denumirea de metode active se înţelege fie individualizarea 

învăţământului (dus nu de puţine ori până la extrem), fie activitatea colectivă sau de echipă, 

autodisciplina, autoguvernarea etc. Spre deosebire de acestă orietare, psihologia şi pedagogia 

contemporană pornesc de la premiza că, până la urmă, operaţiile intelectuale toate sunt socializate 

(socializare care nu se termină niciodata), că o coordonare intraindividuală şi interindividulă a 

actelor constituie un singur proces unitar, ceea ce face ca o adevarată metodologie activă să caute să 

accentueze şi mai mult tendinţele de individualizare a învăţării în legătură tot mai strânsă, însă, cu 

năzuinţa firească de socializare a efortului de învaţare. Crearea unei ambianţe de metode active, în 

care elevul să lucreze cu maximum de randament, presupune o îmbinare judicioasa a studiului 

independent cu învăţarea interdependentă, cooperativă (de echipă, de grup) absolut necesară pentru 

o echilibrare de ansamblu a întregii vieţi scolare . 

 Aşadar, în opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul rămâne mai mult un 

auditor sau un simplu spectator în clasă, gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se 

demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un participant activ în 

procesul învăţarii, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii proprii, a unei angajări 

optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi energiilor emoţional–motivaţionale 

în raport cu sarcina de învăţare dată. Ele tind să concentreze efortul propriu de învăţare până la 

identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat. Se apreciază că numai 

atingerea unui asemenea grad de încordare mintală şi de tensiune afectivă–emoţională este în 

măsură să transforme “subiectul” învăţării, deopotrivă, şi într-un factor al propriei sale dezvoltări, 

pregătit pentru a gândi şi a acţiona în chip creator. Ca atare, esenţialul în pregătirea profesorului 

pentru lecţie este de a pune în joc toate cunoştinţele sale şi întreaga lui pricepere, nu pentru a 

transmite pur şi simplu nişte cunoştinţe de-a gata ce trebuie să fie însuşite, ci de a insufla elevilor 

săi dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putinţă, prin ei înşişi, printr-un studiu cât 

mai activ, mai intensiv şi pasionat. Rolul profesorului este să organizeze învăţarea în termeni de 

activităţi viabile şi angajamente, să susţină şi să ordoneze efortul elevilor şi nu să ia asupra lui 

integral sau parţial această strădanie, să nu se substituie câtuşi de puţin râvnei lor active de învăţare 

şi de muncă. Dat fiind faptul că metodele active sunt mult mai pretenţioase şi mai dificil de aplicat 
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în practică, ele reclamă o munca mai diferenţiată şi mai atentă; promovarea lor cu mai mult curaj şi 

stăruinţă necesită, mai înainte de orice, o schimbare de atitudine din partea învăţătorului, şi prin ea, 

o transformare de comportament, în acest sens, la proprii săi elevi.  

În ultimele decenii a crescut, fără precedent, interesul pentru aşa–zisele metode activ–

participative. Acest interes este generat de actuala deschidere a şcolii spre noi obiective şi 

conţinuturi, spre noi experienţe de cunoaştere, de trăire şi de acţiune. Există, de asemenea, o 

necesitate acută a pregătirii copiiilor şi tinerilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru muncă, 

pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale vieţii şi ale 

practicii. Gradul de participare a tineretului şcolar la întreaga problematică a vieţii este un indice 

esenţial al eficienţei învăţământului. 

 Preocuparea pentru promovarea unor metode activ-participative duce mai departe tradiţiile 

înaintate ale “şcolii active”, fundamentată în esenţă, pe ideea de efort psihic şi fizic, dedus din 

împletirea strânsă a gândirii şi acţiunii, a activităţii intelectuale şi experienţei practice sugerate din 

exterior. Numai că, spre deosebire de acest activism exagerat de cauze exterioare, didactica actuală 

pune accentual pe mobilurile interioare, pe atitudinea activă, izvorâtă din interiorul elevului, pe 

activitatea din proprie inţiativă. Astfel de mobiluri, cum ar fi: curiozitatea intrinsecă de a cunoaşte, 

dorinţa de a observa şi a explica, de a investiga şi a construi, de a explora şi a descoperi, de a 

inventa şi a crea etc. apar, însă, din primii ani de viaţă şi şcoala trebuie să se bizuie pe ele. 

 Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care 

depinde producerea învăţării eficiente este problema implicării, a angajării celui care învaţă în actul 

învăţării. 

 Ori, ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative este tocmai capacitatea 

acestora de stimulare a participării active şi depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a 

elevilor în procesul învăţării, de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face, până la identificarea lui 

cu sarcina de învăţare. 

 Sunt considerate activ-participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze 

energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, 

să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate care-l îndeamnă să-şi pună în joc 

imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria etc. 

 Ca să poată implica, cu adevărat, pe cel care învaţă, metodele activ-participative pun 

accentul pe procesele de cunoaştere (învăţare) şi nu pe produsele cunoaşterii. Ele sunt, deci, metode 

care ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care urmează să le 

însuşească, să afle singur soluţii la probleme; să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la reconstituiri şi 

resistematizări de cunoştinţe; acestea sunt, prin urmare, metode care îl învaţă pe elev să înveţe, să 
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lucreze independent. Acestea valorifică o tendinţă naturală a gândirii, aceea de a avansa prin 

organizarea şi reorganizarea progresivă a cunoştinţelor (ideilor), prin revenirea la experienţele 

anterioare, reinterpretarea şi restructurarea lor în lumina noilor experienţe (spirala instruirii). 

 De asemenea, metodele activ-participative pun mai mult accentul pe cunoaşterea 

operaţională, pe învăţarea prin acţiune, pe manipularea, în  plan manual şi mintal, a obiectelor, 

acţiunilor etc. 

 Activ-participative sunt şi metodele de interacţiune colectivă, de interacţiune între cei care 

învaţă; metodele care atrag elevii la discuţii colective şi cooperare colegială intensă, care facilitează 

şi intensifică schimbul spontan de informaţii şi idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii şi 

alternative în cadrul clasei de elevi. 

 În fine, pot fi considerate şi activ-participative şi acele metode care aduc elevii în contact 

nemijlocit cu situaţiile de viaţă reală şi cu problemele concrete ale vieţii, care dau prilej de 

participare la rezolvarea problemelor practice ale vieţii, ale muncii, care atrag elevii la creaţia de 

bunuri materiale. 

 În general, metodele activ-participative se disting prin caracterul lor solicitant; ele pun în 

acţiune, sub multiple aspecte, forţele intelectuale ale elevului–gândirea, imaginaţia, memoria şi 

gândirea acestuia. Datorită acestei solicitări, ele fac din procesul de învăţământ un amplu şi veritabil 

exerciţiu al capacităţilor intelectuale şi fizice. 

 Prin solicitare şi exersare, procesul de învăţământ oferă, astfel, un prilej de afirmare şi de 

solicitare maximă şi pe multiple planuri, a potenţialului de cunoaştere şi creaţie al elevilor. 

Participarea poate fi leagănul creativităţii, al afirmării, al realizării de sine. 

 Toate acestea adaugă noi caracteristici metodelor activ-participative, şi anume, le imprimă 

un pronunţat caracter formativ–educativ. Efectele formativ–educative ale învăţământului sunt în 

raport direct cu nivelul de angajare şi participare individuală şi colectivă a elevilor în procesul de 

învăţământ. 

 În contrast cu metodele pasive, cele active au în vedere, în mod preponderent, dezvoltarea 

intelectuală, dezvoltarea unor operaţii logico–matematice, a unor operaţii ştiinţifice, a capacităţii de 

a strânge, sintetiza, organiza, asocia şi comunica informaţii etc. Scopul metodelor la care mă refer 

aici este de a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea şi implicarea unor asemenea capacitătţi 

în actul învăţarii.  

Uzând de metode interactive, comunicarea învăţător–elev devine element esenţial al 

realizării unei instruiri active, se realizează cu succes obiectivele formative, cresc şansele de succes 

şi progres şcolar pentru toti elevii, se ating obiectivele afective-atitudinale. 
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 Tendinţa de a dialoga cât şi schimbul şi comunicarea de idei apar ca un  semn al progresului 

în mentalitatea modernă educaţională. 

 Lecţiile desfăşurate pe baza metodelor interactive duc la eficientizarea procesului 

educational într-un concept facil, atractiv. 

 Elevul va uza de cunoştinţele dobândite anterior, transformându-se din deţinător în utilizator 

de creier, estompându-se rigiditatea şi formalismul, dând frâu liber ideilor, predicţiilor gândirii. 

Desigur, într-un fel sau altul fiecare metodă ofera nenumărate posibillităţi de angajare a 

celor care învaţă. Totuşi, gradul de activizare şi participare variază de la metodă la metodă. Depinde 

de felul cum este înţeleasă şi utilizată o metodă sau alta, cum se îmbină elementele de dirijare a 

învăţării cu cele de muncă independentă, cum este concepută dirijarea. O îndrumare, pas cu pas, 

care impune, de-a gata  noile cunoştinţe, fără să lase elevilor timp şi loc de gândire, să formuleze 

întrebări, să aprecieze nu va face decât să stânjenească afirmarea spontaneităţii, a gândirii şi 

imagianaţiei, a creativităţii; în schimb o dirijare care incită la căutari, care sugerează are alte urmări. 

Lectura independentă, dialogul euristic, învăţerea prin explorare şi descoperire, discuţiile colective 

etc., implică elevii în învăţare, mai mult decât o explicaţie, o expunere ori o demonstratie. 

Printre avantajele aplicării acestor metode  se pot enumera : echilibrarea efortului 

învăţătorului şi elevului, intensificarea comunicării între elevi, achiziţionarea de noi cunostinţe prin 

eforturi proprii, formarea unor trăsături moral–cetăţenesti ca: solidaritatea, prietenia, întrajutorarea, 

respectul , dorinţa de cooperare şi de încredere în forţele proprii. 

Nu trebuie neglijate dezavantajele: criza de timp în cadrul orelor afectate tratării anumitor 

subiecte, superficialitatea unor membri ai grupurilor care asteaptă totul de la ceilalti. 

Pentru a elimina aceste consecinţe e nevoie de o subtilă strategie în abordarea şi susţinerea 

lecţiilor care se pretează la această modalitate didactică. 
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NECESITATEA PREDĂRII NOŢIUNILOR DE ECOLOGIE 

 ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv.primar MIHAELA COMĂNICI 

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian”, Constanţa 

 

Motto: “În cele din urmă, vom proteja doar ceea ce 

iubim, vom iubi doar ceea ce înţelegem şi vom înţelege 

doar ceea ce ne-a fost dat să învăţăm” 

(Baba Dioum) 

Înconjurat de beton, sticlă şi plastic, omul modern pare să fi uitat că este, în primul rând, o 

entitate biologică, că nu este numai creator al mediului în care trăieşte, ci şi produs al acestuia. 

Atunci când spunem “mediu natural” ne gândim la verdeaţa izolată şi îndepărtată de oraşul în care 

ne desfăşurăm activităţile zilnice, fără a ne considera o parte componentă a naturii. Am pierdut acea 

veneraţie temătoare pentru natură a omului pe care am ajuns să-l considerăm “primitiv”, iar efectele 

pe care activitatea umană le are asupra ecosferei par să nu ne intereseze. Suntem atât de absorbiţi de 

grijile cotidiene, de starea economică, de politică, de monden, încât nu mai conştientizăm cât de 

mult depindem de sănătatea mediului care ne înconjoară. Despre dependenţa omului de natură şi 

priorităţile intereselor şi activităţilor umane, Guy McPherson, profesor al Universităţii din Arizona, 

scria: “Dacă eşti de părere că economia este mai importantă decât mediul, încearcă să îţi ţii 

respiraţia în timp ce îţi numeri banii.” 

 În 1962 a fost publicată la New York cartea cercetătoarei Rachel Carson intitulată “Silent 

Spring” (“Primăvară tăcută”), care atrăgea atenţia asupra pericolului utilizării pesticidelor în 

agricultură. Cartea a avut rol de punte de legătură între cercetarea ştiinţifică şi publicul larg şi, ca 

urmare a succesului rasunător pe care l-a avut în Statele Unite ale Americii, opinia publică a reuşit 

ceea ce comunitatea ştiinţifică se străduia de mult timp să facă, fără succes: a forţat autorităţile să 

interzică folosirea D.D.T.-ului. “Silent Spring” este considerată a fi cartea care a stat la baza 

mişcării ecologiste din întreaga lume, demonstrând necesitatea educării şi informării populaţiei 

asupra problemelor mediului înconjurător.  

Urmau să treacă încă 10 ani până când problemele de mediu să fie discutate oficial la nivel 

internaţional, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite de la Stockholm din 1972, şi să fie formulate 

primele principii de conduită ale omenirii faţă de mediul în care trăieşte şi de care depinde. Unul 

dintre aceste principii subliniază necesitatea educaţiei ecologice atât pentru copii, cât şi pentru 
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adulţi. Educaţia ecologică este o parte importantă a oricărui proiect de protecţia mediului, căci fără 

participarea activă a populaţei locale eforturile oamenilor de ştiinţă ar fi zadarnice.  

Necesitatea educaţiei ecologice a fost subliniată încă din primele documente despre protecţia 

mediului. Astfel, în Principiul 19 al Declaraţiei de la Stockholm din 1972  se menţiona că “educaţia 

despre probleme de mediu, pentru generaţia tânără cât şi pentru adulţi, oferind consideraţia necesară 

celor defavorizaţi, este esenţială pentru a extinde bazele unor opinii iluminate şi ale unui 

comportament responsabil din partea indivizilor, companiilor şi comunităţilor în protejarea şi 

îmbunătăţirea mediului în întreaga sa dimensiune umană.“ 

Declaraţia de la Tbilisi din 1977 stabileşte obiectivele educaţiei ecologice, împărţite în 

urmăroarele categorii: 

Conştientizare – să ajute grupurile sociale şi indivizii să dobândească o conştientizare şi 

sensibilitate a întregului mediu şi problemelor asociate acestuia; 

Cunoştinţe – să ajute grupurile sociale şi indivizii să câştige o varietate de experienţe şi o 

înţelegere de bază a mediului şi problemelor asociate acestuia; 

Atitudini - să ajute grupurile sociale şi indivizii să dobândească un set de valori şi sentimente 

pentru mediu şi motivaţia de a participa activ la îmbunătăţirea şi protejarea mediului; 

Competenţe - să ajute grupurile sociale şi indivizii să dobândească competenţe pentru 

identificarea şi rezolvarea problemelor de mediu; 

Participare – să ofere grupurilor sociale şi indivizilor posibilitatea de a fi implicaţi activ la 

toate nivelurile în munca orientată către rezolvarea problemelor de mediu. 

Punctul de plecare pentru o atitudine umană care să protejeze natura este educaţia, iar un om 

care protejează natura o face pentru că înţelege această atitudine, pentru că a fost educat în acest 

spirit. Şi nu este vârstă mai potrivită pentru a introduce noţiuni de ecologie şi protecţie a mediului în 

educaţia unui viitor adult decât etapa cea mai importantă în formarea personalităţii sale: şcolaritatea 

mică.  

Interesul pentru natură este activ la toţi şcolarii, iar mediul natural a fost mereu prezent în 

programele de educaţie pentru că oferă un bogat conţinut informaţional care poate fi utilizat în 

majoritatea disciplinelor şcolare. Multe aspecte ale naturii, de la cele estetice până la cele practice, 

sunt regăsite la Aristotel, J.J. Rousseau sau Maria Montessori, care subliniază importanţa integrării 

omului, mai ales a tânărului, în natură, astfel încât să se asigure o dezvoltare deplină a 

potenţialităţilor sale bio-psiho-sociale. 

Problemele actuale de mediu necesită, însă, introducerea în educaţie a unor informaţii şi 

concepte mult mai complexe faţă de cele folosite până acum. Înţelegerea sistemului biosferei, a 

efectelor pe care activitatea umană le are asupra naturii, formarea unui nou sistem de valori, care să 
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includă respectul pentru orice formă de viaţă, a unor atitudini şi comportamente individuale şi 

sociale favorabile mediului natural sunt esenţiale şi îşi au radăcinile în educaţie.  

Cu toate acestea, ideea de educaţie ecologică, în România, pare să fie centrată numai pe 

colectarea selectivă a deşeurilor şi pe amenajarea spaţiilor verzi. Educaţia ecologică ar trebui, după 

părerea mea, să explice mai intâi care sunt şi cum funcţionează elementele ecosferei în care trăim, 

cum interrelaţionează acestea şi care este locul nostru în sistemul vieţii de pe Pământ. Abia după ce 

am educat componentele cognitive şi afective ale viitorilor adulţi şi le-am transmis informaţiile, 

sentimentele şi valorile morale ecologiste, le putem pretinde să îşi modeleze conduita şi să 

acţioneze în direcţia ocrotirii mediului natural. 

Sunt patru dimensiuni principale ale educaţiei ecologice: educaţia despre mediu, care pune 

bazele cunoaşterii şi înţelegerii mediului natural, educaţia în mediu, care presupune contactul 

direct cu elementele mediului, educaţia pentru mediu, care dezvoltă simţul responsabilităţii faţă de 

mediu şi educaţia pentru dezvoltare durabilă, care “caută să dezvolte cunoştinţe, abilităţi, 

atitudini şi valori care permit oamenilor de toate vârstele să îşi asume răsponsabilitatea de a crea şi a 

se bucura de un viitor durabil” (Capitolul 36 al Agendei XXI). Aceste dimensiuni sunt 

interdependente una singură fiind insuficientă pentru formarea unei baze de cunoştinţe necesară 

formării de opinii pertinente, sentimente, atitudini şi comportamente adecvate faţă de mediu.  

În toate documentele şi declaraţiile cu privire la orice tip de educaţie ecologică se 

menţionează necesitatea introducerii în educaţia formală a acestora, dar şi a sprijinirii oricăror 

demersuri pentru introducerea acesteia în educaţia non-formală şi informală. 

Jerome Bruner era de părere că “nu există motive să credem că nu poate fi predată orice temă, 

într-o formă adecvată, oricărui copil, indiferent de vârstă”. Micul şcolar  învaţă sprijinindu-se 

perceptibil pe ceea ce l-a impresionat cel mai mult, de aceea, la clasele mici, este esenţială 

componenta afectivă; sunt importante poveştile despre animale şi natură, care să îi ajute pe cei mici 

să se identifice cu personajele, să le înteleagă problemele şi nevoile şi să îi înveţe să preţuiască 

fiecare element al vieţii.  

Pe măsură ce răspunde la sarcinile şcolare, memoria şcolarului mic devine mai organizată, 

creşte electivitatea, iar centrul de fixare se mută treptat pe ceea ce este esenţial şi începe să domine 

memoria logică. Stephen Sterling, specialist britanic în educaţie ecologică, menţionează că studiile 

sale au demonstrat un nivel înalt de cunoaştere şi conştientizare asupra problemelor de mediu la 

nivelul populaţiei tinere, dar un nivel foarte scăzut de înţelegere a acestora. Generaţiile actuale de 

elevi au acces aproape nelimitat la informaţie, iar rolul educatorului de astăzi este să îi ajute să o 

filtreze şi să o înţeleagă. 
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Însă, deşi sunt piatra de temelie în formarea conştiinţei ecologice a viitorilor adulţi, 

informarea, conştientizare şi formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu nu sunt suficiente pentru 

a transforma şi conduita elevilor. Pentru aceasta, ar fi nevoie ca şcoala, ca unitate, să adopte politici 

şi tehnologii „prietenoase cu mediul”, să deruleze programe şi proiecte pe teme ecologice, să le 

faciliteze acţiunile favorabile protecţiei naturii şi să le pună la dispoziţie atât cadrul în care să îşi 

formeze deprinderile deziderate, cât şi modele de comportament. 
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ORAŞUL ALBINELOR: GHID PENTRU CUNOAŞTEREA UNEI 

SOCIETĂŢI UIMITOARE 

 

Prof. dr. Daniela Jitariu
 

Universitatea Ovidius din Constanţa 

prof. Magda Mihai  

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa  

 

PROIECT DE LECŢIE – Clasa a VI- a, Obiectul: Biologie 

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: INSECTE 

TEMA:  ALBINA 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe 

SCOPUL LECŢIEI: cunoaşterea de către elevi a principalelor caracteristici structurale şi 

funcţionale ale albinelor în vederea formării unor noţiuni cu caracter operaţional necesare înţelegerii 

modului lor de viaţă. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.1 Identificarea unor grupe şi specii de animale 

1.2 Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor vieţuitoare 

1.3 Utilizarea metodelor şi mijloacelor adecvate explorării lumii animale 

1.4 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 

COMPETENŢE DERIVATE:  

C1. Prezentarea părţilor componente ale albinelor 

C2. Descrierea modului de hrănire, locomoţie şi înmulţire a albinelor 

C3. Descoperirea importanţei albinelor pentru om şi  natură 

C4. Compararea albinei cu alte insecte studiate 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a). Metode şi procedee: 

 conversaţia, explicaţia, observaţia, învăţarea prin descoperire 

b). Materiale şi mijloace didactice:  

 manual, prezentarea in power-point pe videoproiector, fişe, tabla, cretă colorată,markere,rebus 

 lucrarea în PP: ,,Oraşul albinelor: ghid pentru cunoaşterea unei societăţi uimitoare” autori: conf. 

Univ. dr. Ing. Daniela Jitariu, prof. grd. I: Magda Mihai 
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c). Forme de organizare:  

 activitate frontală combinată cu activitate individuală şi pe grupe 

d). Resurse umane: clasa de elevi, Locul de desfaşurare: sala de clasă. 

                                          DESFĂŞURAREA  LECŢIEI (scenariul didactic) 

Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

(2min) 

Reactualizarea  

Cunoştinţelor 

(5 min) 

Notarea absenţelor, stabilirea ordinii, 

asigurarea celor necesare lecţiei. 

 

Verificarea unor noţiuni din lecţia 

precedentă pe baza de întrebări 

folosind un rebus. 

Conversaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Fişa de pe 

tablă cu 

rebusul 

 

 

 

Frontal 

Captarea atenţiei 

(2min) 

Elevii sunt întrebaţi ce insectă zboară 

vara din floare în floare, se citeşte 

apoi o legendă despre albină. 

Conversaţia  

Legenda 

albinei-fişă 

 

Frontal 

Anunţarea temei 

(1min) 

Se notează titlul lecţiei pe tablă   

Himenoptere-Albina şi se anunţă 

obiectivele operaţionale(competenţe) 

Conversaţia   

 

 

 

 

 

Dirijarea  

învăţării 

(comunicarea 

noilor cunoştinţe 

(35 min) 

Se prezintă o prezentare power-point 

despre albină. 

Elevii împărţiţi în grupe primesc 

sarcini de lucru utilizând manualul şi 

prezentarea. 

Grupa I- Alcătuirea corpului 

Grupa II-Tipuri de albine-rol 

GrupaIII-Hrănire,respiraţie locomoţie, 

excreţie, rolul acului, formarea 

fagurilor 

Grupa IV-Înmulţire, importanţă, alţi 

reprezentanţi 

 După rezolvarea sarcinii de lucru un 

reprezentant al fiecărei grupe va 

prezenta materialul în faţa clasei  

Cu ajutorul întrebărilor frontale se 

întocmeşte schiţa lecţiei. 

Munca pe grupe 

 

Conversaţia 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

Metoda 

ciorchinelui 

Coli albe  

Marker 

Manualul 

Planşă 

Prezentare 

power-point 

 

Frontal 

Individual 

 

Fixarea noilor 

cunoştinţe 

La sfârşitul lecţiei elevii vor completa 

fişele de evaluare 

Problemati- 

zarea 

Exerciţiul 

Fişe de 

evaluare 

 

Individual 

 

Tema pentru 

acasă 

Referat tematic   Manualul Individual 

 

 

SCHIŢA LECŢIEI 

HIMENOPTERE – lb. greacă himenos = membrană şi ptera=aripă  

Reprezentanţi : albine, viespi, bondari, furnici (specii roşii de pădure) 

Mediul de viaţă : adăpostite în stup. 
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Familia de albine are următoarea componenţă: 

- MATCA (regina) – depune 2000-3000 de ouă 

- TRÂNTORII – masculi cu rol reproducător, nu au ac, câteva sute 

- ALBINELE LUCRĂTOARE – cele mai numeroase 

                                                      - rol complex:       construiesc faguri 

                                                                                    curăţă stupul şi îl apără 

                                                                                    culeg nectar şi polen 

                                                                                    îngrijesc matca şi larvele 

Alcătuirea corpului: 

- CAP - 2 antene 

              - 2 ochi compuşi, 3 ochi simpli (ocelii)        văd bine 

              - gura – cu aparat bucal adaptat pentru lins şi supt nectarul 

- TORACE - superior: 2 perechi de aripi membranoase       zboară 4-5 km cu viteza=30 km /h 

                    - inferior: 3 perechi de picioare articulate, cu gheare; a III-a pereche cu periuţe şi 

coşuleţe pentru strâns  polenul de pe corp. 

- ABDOMEN - segmentat 

                        - inferior are glande care secretă ceară (construiesc fagurii) 

                        - ultimul segment are un ac veninos cu rol - de apărare 

                         - injectează mierea conservând-o. 

Hrănirea - cu nectar. 

Respiraţia - prin trahei. 

Excreţia - prin tuburile Malpighi (rol de filtrare). 

Înmulţirea - prin ouă, se dezvoltă prin metamorfoză completă (ou- larvă- nimfă- adult). 
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Importanţă: 

- producerea de miere şi ceară 

- polenizarea plantelor 

- ocuparea forţei de muncă – apicultura = ramura agriculturii (zootehniei) care se ocupă cu 

creşterea albinelor. 

 

Stupul şi albinele  

Există peste 20000 de specii diferite de albine în lume, oraşul lor fiind reprezentat de stup. 

Albinele sunt insecte sociale care trăiesc în familii, cu trei tipuri de membrii în fiecare colonie. În 

familia de albine nimic nu se face întâmplător, totul fiind organizat după reguli precise. Hărnicia, 

organizarea, disciplina, curăţenia, paza oraşului = stupului, cercetarea mediului înconjurător, 

reglarea temperaturii stupului, toate sunt condiţionate astfel încât activităţile să se desfăşoare 

perfect.  

Stupul, casa albinelor unde ele îşi duc viaţa, este de cele mai multe ori construit din lemn, iar 

cea mai simplă variantă are un corp cu 8-10 rame de faguri şi un capac în partea superioară. 

"Urdinişul" reprezintă uşa şi este plasat în partea inferioară. Dacă numărul albinelor este mai mare, 

corpului i se poate ataşa un etaj sau chiar două, în perioadele de maxima activitate. Acest tip de stup 

a fost inventat de L. Langstroth în secolul 19, iar dimensiunile lui sunt standardizate. 

 

Stupul, construcţie şi organizare 
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Rama este locul unde albinele îşi fac cuibul şi este construită din stinghii de lemn cu sârme 

intinse orizontal; pe această structură intind albinele ceara secretată de ele pentru a-şi construi 

cuibul. Albinele lucrătoare pot construi singure cu ajutorul cerii pe care o produc fagurele. 

Apicultorul, pentru a o ajuta în muncă şi pentru a o proteja, poate ataşa ramelor faguri artificiale din 

ceară ştanţate cu forma alveolelor din stup. 

 

Rama 

Toate albinele dintr-un stup formează aceeaşi familie, trăind în colectivitate. In stup se află o 

matcă sau regină, căteva zeci de mii de albine lucrătoare şi căteva sute de trăntori. Albinele 

lucrătoare sunt femele subdezvoltate, care de obicei nu depun ouă. Cea care depune ouă este matca, 

fiind singura femelă aptă de reproducţie. Din această cauză, matca este mama tuturor albinelor din 

stup, femele sau masculi! Aceasta înseamnă că toate albinele dintr-un stup sunt fraţi şi surori. 

 

Albina lucrătoare, trântorul şi matca 
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Matca, mama cu o mulţime de copii 

Munca mătcii este să depună ouă. La o săptămănă de la naştere, matca trebuie să se 

reproducă cu trântorii, înafara stupului. După întoarcerea în stup ea va depune în continuu căte 

1500-3000 de ouă pe zi. Regina traieşte cel mai mult, până la patru ani, ceea ce înseamnă de 

patruzeci de ori mai mult decât albina lucrătoare, a cărei longevitate este de aproximativ o lună în 

sezonul activ, adică în lunile călduroase. Şi în greutate matca este de două-trei ori căt o albină 

lucrătoare.  

 

O singură matcă de stup, 90% sunt albine lucrătoare şi 10% trăntori (perioada aprilie-iunie)  

Trăntorii, fii cei trăndavi, sunt ceva mai mari decăt albinele lucrătoare şi au rolul de a se 

împerechea cu matca, furnizându-i lichid seminal. Cu excepţia ieşirilor pentru împerechere cu 

matca, trântorii nu participă la cules, ci doar stau în stup, unde au toate condiţiile unei vieţi fără 

muncă. Toamna, când cantitatea de polen si miere recoltate scad, albinele nu mai hrănesc trântorii şi 

nu îi mai primesc în stup.  

   Matcă şi trântori 
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 Fetele cele harnice din familie sunt albinele lucrătoare. Munca lor constă în curăţenia stupului, 

creşterea puietului, culesul hranei, paza stupului, ventilaţia lui, etc. Toate aceste activităţi sunt 

făcute de fiecare albină în parte, dar într-o ordine dictată de vârsta ei. După ce eclozionează, 

albinele au în sarcină curăţenia stupuli, mai cresc şi apoi devin doici, mai târziu clădesc fagurii. 

După ce o vreme se ocupă de mărunţirea polenului şi transferul mierii, pornesc afară la cea mai 

importantă activitate, procurarea hranei.  

 Mâncarea albinelor este alcătuită din miere şi polen. Mierea, care conţine aproape numai 

zaharuri transformabile în energie este alimentul de bază, completarea raţiei făcându-se cu polen, 

care conţine proteine, vitamine şi minerale. Lăptişorul de matcă este un fel special de mâncare la 

care au acces numai matca şi larvele candidate la titlul de matcă. 

     Schimb de hrană între albinele lucrătoare  

 Nectarul strâns de albine nu este însă miere. El se preface în miere în urma maturării şi 

condensării sale de către albinele din stup. Mai întâi, albinele lucrătoare aduc nectarul într-o 

formaţiune numită “guşă” sau “stomac cu miere” aflată lângă stomac şi îl transmit din gură în gură 

albinelor lucrătoare care le aşteaptă în stup.  

 Cu această ocazie, datorită efectului enzimelor din corpul albinelor, zaharoza din nectar e 

transformată în glucoză şi fructoză, obţinându-se astfel mierea. In continuare albinele care au 

receptat mierea o transportă în nişte cămăruţe- celule unde o aerisesc bătând din aripi, pentru a 

evapora apa din ea. Temperatura de 34°C din stup ajută şi ea la maturarea şi condensarea mierii. 

Astfel preparata mierea este înmagazinată şi acoperită cu căpăcele de ceară, devenind aliment 

conservat.  

Ori de căte ori albinele vizitează interiorul florilor, polenul se prinde de perişorii de pe corpul 

lor. Odată supt nectarul, albinele îşi umezesc picioruşele prezăzute cu peri duri ca nişte perii, după 

care îşi iau zborul şi se freacă pe trup cu picioruşele, rotunjind polenul în bulgăraşi pe care îi pun în 

coşurile de polen aflate pe picioruşele din spate. “Găluştele”-grăunciorii de polen aduse în stup sunt 

zdrobite de către albinele lucrătoare şi îndesate în fundul alveolelor cu capul. La umplerea unei 

alveole, se completează miere pe deasupra: amestecul conservat astfel se numeşte “pâinea albinei” 

sau păstură.  
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Lăptişorul de matcă, aliment special 

Albinele lucrătoare însărcinate cu îngrijirea larvelor mănâncă mult din polenul înmagazinat în 

alveole. Acest polen este resintetizat glandular, fiind secretat ca lăptişor de matcă de culoare alb 

lăptos. Adevărat “lapte de mamă” secretat de către albinele lucrătoare, lăptişorul de matcă conţine 

un amestec bine echilibrat de proteine, vitamine şi minerale, fiind destinat hrănirii exclusive a 

mătcilor, larvelor candidate la titlul de matcă şi ouălor până în trei zile. Lăptişorul de matcă este cel 

care le face pe mătci să crească mari, să depune ouă şi să trăiască mult.  

 

 

 

 

 

 

Larva înconjuratăde lăptişor 

de matcă în botcă 

 

In lunile aprilie-iunie, la o săptămână după ce eclozează, matca este gata de nuntă. Ea îşi 

schimbă alimentaţia din lăptişor de matcă în miere pentru a scădea în greutate în vederea zborului 

nupţial. Apoi, într-o zi cu mult soare, matca iese din stup.  

La locul nunţii se adună în aer o mulţime de trântori din stupul ei, dar şi din alţi stupi. 

Inexplicabil, matca şi trântorii nu dau semne de atracţie reciprocă în interiorul stupului, ci numai 

după ce ies din stup. Trântorii mor după realizarea împreunării, organele de reproducere ale 

trântorului fiind smulse de către matcă, astfel că trântorul moare imediat după realizarea 

împerecherii cu matca. 
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Pentru a scădea probabilitatea defectelor genetice datorate împreunării între rude, matca se 

împreunează cu mai mulţi trântori. In cazul in care nu reuşeşte să strângă destul lichid seminal, 

matca poate repeta zborul nupţial. Matca întoarsă în stup după nuntă îşi începe munca sa de 

depunere a ouălor.  

 

Matca caută o celulă goală şi curată, îşi introduce abdomenul în celulă şi depune un ou 

central în fundul celulei 

Ea depune un singur ou în fundul camerelor pregătite de către albinele lucrătoare. In perioadele 

de maximă activitate, ea depune zilnic 1500-3000 de ouă, ceea ce înseamnă doua-trei ouă pe minut! 

Odată "măritată", matca nu va mai părăsi practic niciodată stupul, depunând ouă în continuu până 

aproape de moartea sa (cu excepţia unor perioade specifice). 

Ne punem întrebarea: numai matca face pui? 
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Intoarsă în stup după zborul nupţial şi împreunare, matca primeşte drept hrană lăptişor de matcă 

de la albinele lucrătoare. Burta i se umflă şi cam la vreo două zile ea începe să depună ouă, 

continuând această activitate timp de doi până la patru ani zi de zi, cu excepţia perioadelor cele mai 

fierbinţi din vară şi a celor mai reci din iarnă. Ea este permanent înconjurată de albine lucrătoare şi 

secretă un feromon care blochează capacitatea lor reproducătoare; acesta este de fapt motivul pentru 

care albinele lucrătoare, deşi femele, nu depun ouă.  

În cazul excepţional în care familia de albine rămâne orfană deci fără matcă, albinele lucrătoare 

încep să depună multe ouă într-o celulă, însă din cauză că ele nu sunt fecundate nu pot da naştere 

decât la trântori (care se nasc din ovule nefecundate).  

 
             Ouă depuse de lucrătoare într-o colonie fără matcă 

 

Primăvara, albinele lucrătoare clădesc celule specifice dezvoltării mătcilor care se numesc 

“botci”, cuiburi de matcă. Oul de matcă în sine nu este cu nimic diferit de cel de albină lucrătoare, 

fiind acelaşi ou fecundat din care ies femele. La ieşirea din ou după trei zile, puietul e încă acelaşi, 

însă larvele din botci se dezvoltă în mătci datorită faptului că primesc drept hrană lăptişor de matcă.  

Titlul de regină nu e atât de uşor de obţinut: de obicei există circa zece botci, din care ies tot 

atâtea candidate la titlu. Dintre ele, una singura va ajunge matcă, şi anume cea care va supravieţui 

luptei pe viaţă şi pe moarte pentru conducerea stupului. In acest timp, matca cea veche părăseşte 

stupul, mutându-se într-unul nou. 

Matca depune ouă diferenţiat şi anume ouă fecundate în celule de lucrătoare, mai mici şi ouă 

nefecundate în celulele mai mari ale trântorilor, după un mecanism care nu este încă explicat 

ştiinţific. 



358 

 

  Botcă 

 Fecundarea se realizează pe traiectul căilor genitale ale mătcii. Datorită diferenţei de 

alimentare, stadiul larvar al albinei lucrătoare este de 6 zile faţă de 5,5 în cazul mătcii, iar stadiul de 

pupă sau nimfă respectiv 15 zile faţă de 7.5 zile. Albinele lucrătoare nou nou eclozionate sunt 

însărcinate la început cu curăţenia în stup şi creşterea puietului.  

 

 Sunt trântorii neglijaţi? 

 În comparaţie cu matca şi albinele lucrătoare care ies din ouă fecundate, trântorii ies din ouă 

nefecundate. Hrana lor e aceeaşi cu a albinelor lucrătoare, însă deoarece trântorii sunt mai mari ei 

primesc ceva mai multă mâncare. Pe măsură ce se scurge timpul în hrană se amestecă polen, însă 

proporţia de polen din mâncarea pentru trântori e mai mare decât cea din mâncarea albinelor 

lucrătoare, putându-se spune deci că hrana albinelor lucrătoare este mai bună decât cea a trântorilor. 

Perioada până la ieşirea din ouă e cam la fel de lungă cu cea a albinelor lucrătoare, in timp ce 

stadiile larvar si cel de pupă sunt ceva mai lungi. 

  Trântor 
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Mutarea albinelor 

Matca pleacă din stup 

Din primăvară până spre începutul verii, în perioada în care noi candidate la titlul de matcă sau 

regină ajung în stadiul de pupă, matca veche încetează a mai primi laptişor de matcă de la albinele 

lucrătoare. Din această cauză ea scade în greutate, iar în momentul în care ea încetează să mai 

depună ouă, vine momentul plecării. Plecarea mătcii împreună cu un mare număr de albine 

lucrătoare si trântori în scopul de a lăsa stupul noilor mătci, se numeşte roire. Averea se împarte cu 

precizie la plecare. Matca veche pleacă din stup împreună cu aproximativ jumătate din albinele 

lucrătoare si din trântori. Fiecare dintre albinele care pleacă îşi umple stomacul de miere, astfel că 

uneori cantitatea de miere din stup se reduce până la jumătate. Este un fel de împărţire a averii. 

Mierea provenită din împărţirea averii e folosită drept hrană, iar o parte din ea e transformată de 

către albinele lucrătoare în ceară care urmează a fi folosită pentru construirea fagurilor. 

 Roiuri mari vor umple cerul. Mutările se fac în zile senine şi fără vânt. Mai întâi părăsesc 

stupul o mulţime de albine, urmate de matcă si de trântori. Curând matca se opreşte pe o creangă, 

iar albinele lucrătoare se strâng în jurul ei ghem. Un număr de albine lucrătoare pleacă în zbor si 

caută un loc pentru noul stup. Odată găsită destinaţia, toate albinele pornesc la construirea noii case. 

 Roi 
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Luptă în vechiul stup 

 In stupul vechi parasit de jumătate din albine şi de vechea matcă, lupta începe. Prima matcă 

care eclozionează îşi asigură tronul distrugând restul botcilor. In cazurile în care ies două candidate 

la titlul de matcă, începe o luptă aprigă pentru "tron". Cu toate acestea, în cazul duelului dintre 

mătci, e foarte probabil ca matca victorioasă să fie şi ea rănită în luptă, fapt care o va împiedica să 

ajungă o matcă puternică.  

 Se poate întâmpla şi ca prima matcă ieşită să roiască şi ea: această roire duce la rămânerea 

unei familii conduse de o singură matcă, roire care urmează însă roirii iniţiale, astfel că atât numărul 

albinelor cât şi cantitatea de hrană rămasă vor fi insuficiente, ceea ce înseamnă mari greutăţi pentru 

familie.  

 

Familia de albine se comportă diferit pe parcursul anului 

 Primăvara, familia creşte. Odată cu înfloririle timpurii, albinele îşi încep zborurile pentru 

adunarea mierii şi polenului. Fiecare vizitează aproape cinci sute de flori şi se înapoiază în stup cu o 

sarcină cât jumătate din greutatea proprie, plecând iaraşi imediat în căutarea mierii. In zilele cu 

vreme bună, albinele fac peste zece ieşiri pe zi. Mătcile la rândul lor depun ouă fără încetare, astfel 

că efectivul familiei creşte pe zi ce trece. 

Inceputul verii: plecarea mătcii vechi 

In perioada de înflorire a salcâmului, albinele născute în primăvară ajung adulte: este 

perioada de maximă creştere a familiei. Matca depune mai puţine ouă de albine lucrătoare, începând 

în schimb să depună ouă de trântor şi apoi de matcă. Lăsând astfel ouă pentru generaţia următoare, 

matca pleacă din casa ei dragă împreună cu peste jumătate din albine. Mai apoi, noua matcă ajunsă 

la "tron" îşi face zborurile de împerechere şi odată întoarsă în stup începe ponta ouălor, activitate pe 

care o va practica o viaţă întreagă.  
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 Toamna: alungarea trântorilor 

 In perioada în care vânturile încep să adie mai răcoros, plantele melifere încep să se 

împuţineze. Ploile împiedică albinele să iasă din stup pentru zile în şir. Totuşi se adună polen si 

miere prin valorificarea plantelor melifere cu înflorire târzie, răşină de copac din care se face 

propolis. In vederea iernării, matca nu mai depune multe ouă şi trântorii nu mai sunt primiţi în stup.  

 

 Iarna: încălzindu-se reciproc 

 La venirea iernii, albinele nu mai ies din stup. Nu e însă vorba de o hibernare propriu-zisă. 

Albinele se strâng ghem în jurul mătcii, care nu mai depune ouă. Ele se încălzesc bătând mărunt din 

aripi, astfel că până şi în zilele cele mai friguroase temperatura în stup e păstrată în jurul valorii de 

33°C. Iarna, mierea strânsă devine o sursă valoroasă de hrană.  

 

 Primăvara timpurie: ieşiri sporadice 

 Vremea nu s-a încălzit încă, însă în zilele cu soare albinele zboară către florile primăverii, în 

special către pomii fructiferi. Aceste albine lucrătoare sunt născute înaintea intrării în iarnă şi au 

trăit până acum numai în interiorul stupului, astfel că ieşirile de acum sunt pentru ele primele din 

viaţă. Pe măsură ce albinele încep să aducă mâncare nouă, stupul devine tot mai activ şi mai 

călduros.  

 In aceste condiţii matca reîncepe şi ea să depună ouă: vine iarăşi sezonul cu căldură şi viaţă!  

 

 

 



362 

 

Bibliografie: 

1. Antonescu C., 1979- Albinele şi …Noi, în Editura A.C.A., Red.Revistelor apicole, 

Bucureşti. 

2. Maria Brânduşoiu, Constanţa Androne, 2003- Biologie, manual pentru clasa a VI-a, 

Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 

3. Jitariu Daniela, 2011- Apicultura- Caiet de Studiu Individual, Ovidius University Press. 

4. Lazar St., 1995- Apicultura, Univ. Agronomica, Iasi. 

5. Viorel Lazar, Mariana Nicolae – Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-

învãţare-evaluare la disciplina biologie, Ed. Arves. 

6. Loveaux J., 1988- Albinele si cresterea lor, Ed. Apimondia, Bucureşti. 

7. Marin M., 1994- Viata si sanatatea albinelor, Rev. Romania apicola 3, pg.3, Bucureşti.  

8. Marghitas L., 2005- Albinele si produsele lor, Ed. „CERES”, Bucureşti. 

9. Viorica Medan, Elena Comănescu, 2003- Biologie, manual pentru clasa aVI-a, Editura 

didactică şi pedagogică Bucureşti  

10. *** MEN programa scolarã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

 

VALORIFICAREA CREATIVĂ A  MIJLOACELOR DIDACTICE ÎN ORELE DE 

GEOGRAFIE LA CLASA a IV a 

 

Profesor învățământ primar  DIDINA COMAN  

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Brăila 

 

Pentru şcolarii din clasa a IV-a, “Geografia României” constituie o materie relativ nouă, un 

obiect de sine stătător. Elevii au prilejul să valorifice superior o mulţime de noţiuni acumulate în 

anii anteriori la obiectul Ştiinîe. Acum, învăţătorul îl va iniţia pe micul şcolar în “alfabetul 

geografic”. 

Geografia nu mai trebuie înţeleasă ca o ştiinţă descriptivă. Ea este prin excelenţă o ştiinţă a 

corelaţiilor, cu largi implicaţii practice. 

Ţinând cont de aceste considerente, la care se mai adaugă pe de o parte complexitatea 

fenomenelor geografice, iar pe de altă parte posibilităţile limitate de care dispune micul şcolar de a 

înţelege corect natura, se impune cu pregnanţă cunoaşterea aprofundată de către învăţător a 

adevăratului sens al geografiei şcolare. 

Misiunea învăţătorului nu este uşoară. El este un “translator” care, printr-un limbaj numai de 

el ştiut, “traduce” cunoştinţele ştiinţifice, făcându-le accesibile micului şcolar, ajutându-l să 

înţeleagă obiectele şi fenomenele geografice şi societatea. Pentru aceasta trebuie să utilizeze metode 

şi procedee preponderent active, mijloace şi materiale de mare eficienţă, o proiectare didactică 

adaptată la conţinutul şi tipul lecţiei, o evaluare permanentă a randamentului şcolar. 

Ca atare, învăţătorul trebuie să-şi regleze scenariul didactic şi să decidă asupra metodologiei 

şi în funcţie de specificul activităţii, de modelul de organizare şi de conţinutul ştiinţific, de 

strategiile didactice şi de formele de evaluare. 

De asemenea, activităţile didactice vizând predarea-învăţarea cunoştinţelor de geografie pot 

fi organizate în diferite forme, care să pună accent pe acţiuni obiectuale, pe imagini sau pe mijloace 

verbale. 

Demonstraţia este o metodă de explorare şi de cunoaştere sistematică, organizată, indirectă a 

obiectelor, fenomenelor şi proceselor reale, prin substituirea lor în faţa elevilor cu ajutorul 

modelelor obiectuale, figurale, simbolice sau verbale. Demonstraţiile figurale pot atinge un maxim 

de utilizare şi integrare în actul didactic, prin materializarea grafică sau cartografică a cunoştinţelor 

geografice, pentru facilitarea înţelegerii fenomenelor şi proceselor geografice în orice moment al 

lecţiei de geografie. Deoarece desenele la tablă nu trebuie să le înlocuiască pe cele din manual sau 

alte materiale didactice deja tipărite, se recomandă ca ele să fie integrate în lecţie numai când ele 
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pot asigura cea mai eficientă cale de însuşire a cunoştinţelor, de înţelegere a fenomenelor şi 

proceselor. În acest sens, învăţătorul poate proceda la utilizarea desenului schematic la tablă. De 

exemplu: profil general transversal pe teritoriul României pe direcţia E_V sau N_S, cursul 

meandrat al unui râu, circuitul apei în natură. De asemenea, la toate acestea, se adaugă semnele 

convenţionale. În sfera demonstraţiilor se includ şi planşele, care pot să asigure o eficientizare 

sporită a înţelegerii conţinutului unei lecţii.      

 

Dacă am desena ca la matematică toată suprafaţa ţării sub forma unui segment, cam cât ar 

trebui să desenăm munţii, cât pentru dealuri şi podişuri, cât pentru câmpii? (1/3) 

Pentru ca demersul didactic sa fie eficient, folosirea mijloacelor de învăţământ reprezintă o 

condiţie esenţială. Cele mai utile sunt mijloacele obiectuale (globul geografic, colţul viu, colecţii de 

minerale, de roci şi soluri, busola, termometrul). De asemenea mijloacele geografice (hărţi, atlase) 

şi mijloacele audiovizuale (retroproiecorul, diafilmul, diapozitivele) ajută la realizarea obiectivelor 

geografice. 

Întrucât obiectivele operaţionale şi de referinţă vizează raportarea cunoştinţelor la un suport 

cartografic, se impune ca dezvoltarea deprinderilor de citire şi interpretare a hărţii să fie realizată la 

toate orele de geografie. 

De aceea, pregătirea elevilor pentru înţelegerea hărţii presupune o atentă preocupare din 

partea învăţătorului de a-i face pe elevi să înţeleagă faptul că reprezentările grafice expuse în 

obiecte şi fenomene sunt redate prin semne şi culori convenţionale, iar la baza întocmirii hărţilor 

stau calcule matematice, în sensul că suprafeţele sunt micşorate la scară. Este foarte important să-i 
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deprindem pe elevi să extragă din hartă informaţiile cerute, să le comunice după un anumit plan şi 

să tragă concluziiile adecvate. De exemplu:  

 La studierea râurilor: se menţionează denumirea râului, se indică locul de unde izvorăşte, se 

stabileşte direcţia principală în care curge, se precizează afluenţii mai importanţi, partea pe care sunt 

primiţi, locul de vărsare, legătura dintre cursul râului şi relief, faună, importanţă economică; 

 La studierea munţilor: se menţionează denumirea lor, direcţia principală faţă de punctele 

cardinale, înălţimea medie, inălţimea maximă, gradul de fragmentare, alcătuirea litologică, influenţa 

asupra climei, bogăţiile de suprafaţă şi ale subsolului. 

Uneori se comit greşeli la citirea hărţilor. De exemplu: 

 Nu apreciază după hartă distanţele reale, deoarece nu li s-a lămurit problematica importantă a 

punctelor cardinale, de orientare generală după distanţa reprezentată la diferite scări, nu s-au făcut 

exerciţii de apreciere a distanţelor pe hartă, din ochi; 

 Nu pronunţă corect denumirile geografice, deoarece nu se foloseşte harta, nu sunt scrise 

dinainte pe tablă sau nu se explică originea sau semnificaţia denumirii; 

 Nu indică în mod curent elementele geografice pe hartă, deoarece nu sunt deprinşi să le arate 

cu un indicator lung, după locul exact al semnului şi forma lui (râurile de la izvor la vărsare, oraşele 

după centrul semnului) şi să ocupe o poziţie adecvată, încât indicarea acestora să fie urmărită de 

întraga clasă. 

Deci harta este principalul mijloc de informare, cunoaştere, cercetare, expunere şi instruire 

geografică. George Vâlsan spunea că “Harta este o mare înlesnire pentru minte,   pricepându-se 

uşor şi arătându-se dintr-o dată în toată complexitatea fenomenelor care interesează..... o hartă 

înseamnă o mare economie pentru învăţătură.” 

Procedeele de lucru cu harta sunt numeroase şi diferite. Cel mai frecvent este utilizarea 

ilustraţiilor împreună cu harta care se completează reciproc, în sensul că harta, fiind mai abstractă, 

este accesibilizată de ilustraţii, iar acestea, deoarece au dezavantajul că nu oferă posibilitatea de 

localizare în spaţiu a elementelor reprezentate, sunt clarificate de hartă. Tot G. Vâlsan scria că: 

“semnele convenţionale sunt ca literele unor cărţi; cunoscâdu-le poţi citi harta.” 

La predarea temei “Oraşele României” se pot aplica pe hartă, ilustraţii reprezentative din 

fiecare oraş mare al României, de care se leagă specificul fiecăruia. Iata cum am folosit o imagine 

in ora de geografie si cum am dirijat interpretarea ei. 

INTERPRETAREA UNEI VEDERI 

 În prim plan clădirile sunt mari, deci este o zonă urbană 

 Privind linia orizontului, observăm că se află într-o zonă montană, într-o vale largă sau 

depresiune. 
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 Concluzionăm că este un oraş de munte cu mulţi locuitori..Care credeţi că este singurul oraş 

mare din zona de munte ?(Braşov) 

 Se localizează pe harta fizică a României. 

 Se precizează că el se află în Depresiunea Braşovului. 

 Cum se numeşte partea vestică a acestei depresiuni? (|ara Bârsei) 

 În care ramură a Carpaţilor se află această depresiune? 

 Cum sunt ca înălţime munţii care se văd în imagine?( în jur de 2000m) 

 Care sunt Munţii Barsei? 

 Urmărind vegetaţia, ce puteţi spune?(vegetaţia este bogată) 

 Ce specii de copaci se observă până la poalele munţilor?( rtisti) 

 Am învăţat însă că pădurile de  rtisti se află la înălţimi mai mari. Cum se explică existenţa 

până la poalele munţilor a pădurilor de  rtisti? 

 Se explică existenţa unui fenomen de inversiune termică ce are loc în depresiune, ceea ce 

face ca datorită menţinerii aerului rece mai mult timp să ducă la acest fenomen de inversare a 

etajelor de vegetaţie:  rtisti la poale, foioase la înalţime. 

 Comparaţi cu clima din zona oraşului  rtisti. 

 Privitţi acoperişurile caselor. 

 Ce indică acestea? (panta foarte mare pentru a se scurge foarte repede apa- este semn că în 

această zonă plouă foarte mult, deci precipitaţiile sunt foarte bogate). 

 Se evidenţiază că este cel mai mare oraş din zona montană din ţara noastră- zona funcţională 

este foarte întinsă. 

 Prezenţa unei vegetaţii foarte bogate ce spune despre aerul din zonă?( că este foarte curat).Ce 

legatură puteţi face între acest fapt şi turismul din zonă? 

 Se precizează  rtistic în apropiere a staţiunii Poiana Braşov.Se localizează pe hartă. 
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 Se valorifică experienţa copiilor din excursii şi tabere făcute în zonă – monumente istorice, 

instituţii de cultură.  

Se realizează astfel imagini vii ale hărţii, de care se leagă mai uşor localizarea geografică şi 

fixarea lor în procesul de învăţare. Călătoriile imaginare pe harta ilustrată stârnesc curiozitatea de a 

descoperi elementele geografice stabilite pe itinerariul ales. 

Prin metoda lucrului cu harta apelăm şi la alte procedee, ca de exemplu marcarea hărţii cu 

simboluri şi semne convenţionale confecţionate. La tema “Căile de comunicaţie şi transporturile” se 

poate utiliza procedeul de aplicare a şnurului pe hartă. Marcarea cu şnur pe hartă se va face înainte 

de desfăşurarea lecţiei de către învăţător. 

Harta mută este definită astfel întrucât elementele geografice reprezentate pe ea nu posedă 

nici o denumire, urmând ca elevii să le identifice şi să le denumească corect. De exemplu, la lecţia 

“Carpaţii Meridionali” elevii primesc o hartă mută cu cele patru grupe delimitate de râuri, fără a fi 

înscrisă nici o denumire. Se stabilesc elevilor următoarele cerinţe: 

 Precizaţi principalele grupe de munţi din Carpaţii Meridionali; 

 Scrieţi denumirea râurilor care îi delimitează. 

Astfel de fişe de lucru cu hărţi mute se pot folosi în etapa de verificare, de fixare sau de 

evaluare finală. 

Harta în bucăţele constituie un procedeu foarte atractiv pentru lecţii mai dificile, care pot 

solicita şi lucrul în echipă. O astfel de temă la care se pretează foarte bine utilizarea “hărţii puzzle”  

este “Împărţirea administrativ teritorială a României”. Cerinţele posibile ar putea fi : aşezaţi pe 

harta României:  

o Cele 2 judeţe maritime; 

o Cele 10 judeţe dunărene; 

o Cel puţin 3 judeţe din centrul ţării. 

Lecturile geografice sunt “descrieri estetice” ale naturii. E drept că poeţii şi scriitorii descriu 

în mod deosebit natura, ceea ce le place copiilor. Dar ei nu scot în evidenţă caracteristicile 

geografice. Este bine să folosim lecturile geografice de mare valoare artistică şi ştiinţifică ale 

marilor noştri geografi: George Vâlsan, S. Mehedinţi, G. Munteanu-Murgoci, V. Tufescu şi mulţi 

alţii. Elevii trebuie implicaţi în receptarea mesajului pe care vrem să-l transmitem, dar trebuie să 

ţinem seama de câteva cerinţe: 

 când citim o lectură despre vegetaţie, faună, resurse, e bine să cerem elevilor să noteze câteva 

denumiri; 

 trebuie să însoţim lectura de imagini sau de hartă; 

 putem imprima pe bandă lectura sau, dacă nu, să citim cât mai expresiv; 
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  durata lecturilor să nu fie mare; 

 să explicăm termenii inaccesibili; 

 când textul e lung, interesant şi are  rtistic  narativ se poate citi în etape (“ rtisti-serial” 

eşalonate pe lecţii); 

 putem recomanda lecturi geografice de la biblioteca şcolii. 

Ghicitorile geografice au caracter didactic, de fapt sunt nişte descrieri geografice 

“condensate” în câteva versuri meşteşugit concepute, în care adevărul ştiinţific este “ascuns”. De 

exemplu la lecţia despre lacurile din România se poate folosi ghicitoarea: 

“Ochi de mare sus pe munte, / Între stâncile cărunte, / Cu un mal zidit de om,/ Pentru becul 

de neon.”(lacul de acumulare al hidrocentralei) 

Jocul trebuie bine integrat în lecţie şi să nu fie folosit doar ca scop în sine. Dintre elementele 

de joc face parte aritmogriful (rebusul). Când se dezleagă acesta, nu trebuie să ne mulţumim doar cu 

ghicirea şi scrierea termenilor în grilă, ci trebuie solicitaţi elevii să comenteze. Se poate realiza 

astfel, prin asocierea rebusului cu harta, atât verificarea cât şi trecerea la lecţia nouă.  

Concursuri de tipul: “A venit poştaşul” – în care se prezintă seturi de întrebări în plicuri, 

“Pomul fructifer” sau “Coşul cu fructe” – ce conţin fructe care au pe spate seturi de întrebări pe 

tema lecţiei, dezvoltă la elevi imaginaţia, rapiditatea şi profunzimea gândirii, memoria, spiritul de 

observaţie şi însuşirea corectă a noţiunilor de geografie în mod cât mai atractiv.  

De asemenea, folosirea în lecţiile de geografie a curiozităţilor de tipul “ştiaţi că...” sau “ce 

ştiţi despre...” fac orele mult mai atractive şi însuşirea noilor noţiuni mult mai uşoară.  

Deci acurateţea predării cunoştinţelor geografice, menţinerea şi reflectarea învăţământului 

ştiinţific, sunt cerinţe de o deosebită actualitate. Simion Mehedinţi susţinea că “metodica predării 

geografiei este fiorul certitudinii practice, adică mijlocul de a alege cel mai nimerit şir de fapte şi 

de idei pentru a o transmite minţii încă minore a copiilor”.   
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VALORIZAREA PROFILULUI PREDOMINANT DE INTELIGENŢǍ 

 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICǍ  

 

Prof. înv. primar GEORGETA LUNGU 

Liceul  Teoretic  „CALLATIS”, MANGALIA 

 

Am desfăşurat proiectul interdisciplinar cu tema „Primăvara” pe o perioadă de 8 zile la 

clasa a II-a. Obiectivele şi activităţile de învăţare au vizat în fiecare zi un alt tip de inteligenţă 

asigurându-se o gamă variată de oportunităţi de învăţare care au amplificat  performanţele elevilor 

în însuşirea cunoştinţelor. Am aplicat taxonomia lui Bloom tipurilor de inteligenţă. 

          Cel puţin în una din zile, fiecare elev s-a simţit foarte bine în relaţie cu el însuşi dar şi cu 

ceilalţi, a participat activ şi cu plăcere la activitatea de învăţare, arătând în acelaşi timp „cum este 

inteligent”. 

Obiective: Valorizarea tipului de inteligenţă predominant şi cultivarea stimei de sine pozitivǎ. 

                   Utilizarea unei game variate de oportunităţi de învăţare pentru amplificarea 

performanţelor în însuşirea cunoştinţelor despre primăvară. 

Activităţi de învǎţare: 

Luni: Inteligenţa verbal - lingvistică  

 Recunosc anotimpul primăvara descris în două ghicitori; 

 Rezolvă un rebus pentru a obţine cuvântul “primăvara’; 

 Ascultă poezia “Primăvara “ de V. Alecsandri; 

 Citesc un text scris de mână despre primăvară şi apoi trei propoziţii folosind intonaţia 

impusă de semnele de punctuaţie; 

 Completează, după model, o listă cu pluralul, singularul, diminutivul unor substantive; 

 Stabilesc corespondenţa între ghicitori şi imaginile care reprezintă răspunsul; 

 Ordonează litere şi silabe pentru a obţine cuvinte; 

 Descoperă cuvintele “ascunse” în cuvântul “primăvară”; 

 Ordonează cuvintele date pentru a alcătui şi scrie  o propoziţie; 

 Alcătuiesc propoziţii cu cuvintele de pe o crenguţă ( enunţiative, interogative, exclamative); 

 Completează enunţuri lacunare; 

 Formulează răspunsul la o întrebare şi apoi o întrebare pentru un  răspuns dat;  

 Crează oral un scurt dialog pe baza unui tablou, alegând ca personaje: pomul, rândunelele, 

norii, ghioceii; 
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 Înlocuiesc imaginile cu cuvinte potrivite pentru a reface poezia despre luna martie; scriu şi 

memorează poezia; 

 Identifică schimbările care se petrec în natură ( pe baza materialelor folosite şi a propriei 

experienţe). 

Marţi: Inteligenţa logico – matematică  

 Socotesc şi află răspunsul la două ghicitori matematice; 

 Identifică, prin calcul, un număr reprezentând cuibul berzei; 

 Colorează florile, în funcţie de sarcinile matematice; 

 Completează numerele lipsă de pe petale astfel încât operaţiile să aibă rezultatele indicate; 

 Compară rezultatele obţinute după rezolvarea adunărilor din două liste de cumpărături;   

 Alcătuiesc un clasament, ordonând descrescător punctajele obţinute de elevi la “Crosul 

Primăverii”; 

 Aleg buchetul corespunzător datelor dintr-un  tabel; 

 Alcătuiesc şi apoi rezolvă  o problemă pe baza unei  imagini cu flori de primăvară; 

 Stabilesc valoarea de adevăr a unor afirmaţii; 

 Identifică  cel puţin o asemănare şi o deosebire între primăvară şi iarnă; 

 Ordonează cronologic etapele activităţii de plantare a unui pom. 

Miercuri: Inteligenţa vizual – spaţială  

 Observă imagini care prezintă anotimpul primăvara; 

 Identifică elementele specifice anotimpului: culoarea cerului, a norilor, a florilor, a 

frunzelor; activitatea oamenilor, a păsărilor; roadele, sărbătorile; 

 Numesc florile de primăvară recunoscute în imaginea prezentată; 

 Compară două peisaje pentru a găsi cele patru diferenţe dintre ele; 

 Rezolvă un rebus pentru a obţine, prin corelarea culorilor cu literele, cuvântul “mărţişor”; 

 Colorează  numai desenele potrivite zilelor de primăvară; 

 Desenează  obiectul care reprezintă răspunsul la o ghicitoare ( ghiocelul); 

 Colorează la alegere: flori de primăvară sau un fluture care aduce primăvara, respectând 

indicaţiile pentru folosirea culorilor. 

Joi: Inteligenţa muzical – ritmică  

 Îşi amintesc cântece despre primăvară ( audiţie: “Mǎrţişoare”, “Mamei”...); 

 Recunosc, din textele acestora, elementele specifice primăverii; 

 Identifică, ascultând înregistrarea audio, sunetele specifice diferitelor păsări, insecte şi 

mamifere; 



371 

 

 Repetă cântecele: “Vine, vine primăvara”, “Înfloresc grădinile”; 

 Învaţă cântecele: “Ploaia”, “Graiul animalelor”; 

 Compun, în perechi, un scurt cântec despre primăvară (2- 4 versuri); 

 Clasifică cântecele compuse de la cel mai reuşit la cel mai slab, argumentând. 

Vineri: Inteligenţa naturalistă  

 Plimbare pentru observarea schimbărilor din natură; 

 Memorizează mirosurile unor flori de primăvară; 

 Identifică cauza care are ca efect înflorirea pomilor; 

 Completează  calendarul  naturii pentru cele 8 zile, folosind desene; 

 Activitate practică de plantare a pomilor şi a florilor în grădina şcolii; 

 Propun măsuri necesare protecţiei  plantelor şi animalelor în acest anotimp; 

 Utilizeazǎ flori şi frunze presate pentru realizarea unor felicitǎri. 

Luni : Inteligenţa corporal – kinestezică  

 Recunosc, prin pipăit, flori de primăvară; 

 Îşi folosesc corpul pentru a reprezenta răspunsul la câteva ghicitori; 

 La alegere: 

Alcătuiesc un peisaj de primăvară prin tehnica colajului; 

Modelează, din plastilină, un copac înflorit; 

Recompun plante şi  păsări folosind jocul puzzle; 

 Folosind jocuri de construcţie, realizeazǎ cǎsuţe pentru pǎsǎrele, un parc, pomi…. 

 Evaluează şi autoevaluează lucrările, 

Marţi: Inteligenţa interpersonală  

 Înregistrează răspunsul la întrebarea “Care este floarea de primăvară preferată?”; 

 Determină, pe baza interviului, care este cea mai populară floare printre colegi; 

 Folosesc rezultatele sondajului pentru a alege florile pe care le vom planta în grădina şcolii; 

 Grupează colegii după floarea preferată; 

 Organizează, pe grupe, drumeţii în locurile unde se întâlnesc acestea; 

 Prezintă în faţa colegilor planul drumeţiei. 

Miercuri: Inteligenţa intrapersonală  

 Îşi amintesc un moment când au cules flori de primăvară din pădure / grădină; 

 Împărtăşesc colegilor impresiile pe care le-au avut atunci; 

 Dezvoltă reguli de “culegere a florilor” bazate pe experienţa lor; 

 Completează, oral, enunţurile:  
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Dacă aş fi o floare de primăvară, aş fi………… pentru că……… 

Dacǎ aş fi o pasǎre cǎlǎtoare, aş fi ................. pentru cǎ ............ 

Mi-ar plăcea să…………………….. 

Nu mi-ar plăcea să ………………… 

 Prezintă importanţa anotimpului primăvara în viaţa fiecăruia. 

 

Finalitate : 

 Expoziţie cu produsele elevilor; 

 Album cu fotografii din timpul activităţilor. 

Puncte tari: 

 au fost stimulate şi folosite diferitele aptitudini şi talente; 

 au fost recreate şi îmbogăţite  aspecte ale propriilor experienţe; 

 s-a cultivat stima de sine pozitivă prin sporirea încrederii în abilităţile personale; 

 a fost stimulată motivaţia intrinsecă; 

 s-au corelat diverse tipuri de prezentare a informaţiei; 

 demersul a fost mult mai diversificat;  

 s-au realizat conexiuni între diverse arii curriculare, aparţinând domeniilor care determină 

diferitele inteligenţe; 

 s-a promovat înţelegerea la nivel intra, interpersonal şi multicultural; 

 a fost stimulată înţelegerea  metacognitivă; 

 succesul şcolar a fost potenţat; 

 s-a îmbunătăţit evaluarea;  

 rolul cadrului didactic a fost mai mult de moderator; 

 a contribuit la dezvoltarea personală a elevilor. 

Puncte slabe: 

 a necesitat consum mare de timp şi energie din partea cadrului didactic; 

 activizarea elevilor s-a făcut, cu precădere, în funcţie de tipul de inteligenţă vizat într-o zi. 
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Data: 25 februarie 2014 

Şcoala: Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie 

Învăţător: Alina THEODORESCU  

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Geografie 

Unitatea de învăţare:  Elemente de geografie a României 

Titlul lecţiei: Elementele unei caracterizări geografice. Activitate de grup 

Tipul lecţiei: de fixare şi sistematizare 

Obiective: 

Obiectiv de referinţă specific unităţii de învăţare: 2.3 să identifice în diferite surse de 

informare (texte, hărţi, imagini etc.) caracteristici ale realităţii înconjurătoare.  

Obiective operaţionale: 

OC1: să descrie, cu sprijin, prin enunţuri simple, regiunea în care se află situată localitatea natală, 

având ca repere elementele unei caracterizări geografice; 

OC2: să selecteze, din manual şi din atlasul geografic, informaţiile necesare realizării, în pereche, 

a unei caracterizări geografice a unei regiuni din ţara noastră, la alegere; 

OPM1:  să realizeze, lucrând în pereche, un poster/ afiş/ pliant cu caracterizarea unei regiuni din 

ţara noastră;  

OA1: stimularea relaţiilor de comunicare şi de cooperare pe direcţiile: învăţător – elev, elev – 

elev prin intermediul activităţilor de învăţare la disciplina geografie. 

Strategii didactice: 

Metode :  

 de comunicare orală conversative: -    conversaţia 

- explicaţia 

- problematizarea 

 de explorare directă: - observarea organizată 

 de acţiune reală: - exerciţiul 

- lucrare practică 

Mijloace: 

 informativ demonstrative: 

- manual de geografie 
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- atlas geografic 

- hărţi 

- imagini diferite 

- calculator 

- aparat foto digital 

- cartoane 

- carioca/ culori 

- lipici 

- scoci 

- foarfece 

 de raţionalizarea a timpului în ora de curs:  

-  prezentare Power Point 

Forme de organizare:  

- frontală 

- în perechi 

Bibliografie:  

 

1. M.E.C.T., C.N.C. – „Programa şcolară pentru clasa a IV-a – Geografie (introducere în 

geografie: de la localitatea natală la planetă)”, Bucureşti, 2005, aprobată prin 

O.M.Ed.C.. Nr. 3919 / 20.04.2005, 10 p.; 

2. Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – “Metodica predării geografiei la clasele I – IV – 

manual pentru clasa a XI-a, Licee pedagogice”, Bucureşti, 1988, pp. 17 – 85;  

3. Benescu-Tărchilă, D. – „Să cunoaştem Geografia României – clasa a IV-a”, Editura 

Carminis, Piteşti, 2006, pp. 9 – 41;  

4. Dumitru, V., Necula, L., Matei, D. – „Geografia Judeţului Constanţa”, ART Grup Editorial, 

Bucureşti, 2007, pp. 3 – 68; 

5. Mândruţ, O. – “Geografie – manual pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, Editura Corint, 2008, 

pp. 52 – 63; 

6. Mândruţ, O. – “Primul meu atlas  rtistic l. De la localitatea natală la  rtist…”, Editura 

Corint, 2006, 48 p.; 

7. Nicoară, V., Niculescu, M. – “Didactica geografiei – elemente de formare iniţială şi continuă 

a cadrelor didactice”, Editura Muntenia&Leda, Constanţa, 2002, pp. 88 – 124; 

8. Pârâială, D., Pârâială, V., Pârâială, CG. -  “Geografie –  rtistic  pentru clasa a IV-a”, 

Editura Euristica, Iaşi, 2009, pp 46 – 63; 

9. Vodă, C., Vodă, Ş. – “Drumeţind prin … drumeţie”, Editura Aramis, Bucureşti, 2001, pp. 
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Momentele 

lecţiei/ Durata 
O.O. Elemente esenţiale de conţinut 

Strategii didactice 

Evaluare 
Metode Mijloace 

Forme 

de 

organiz

are 

Pregătirea 

clasei pentru 

activitate de 

învăţare 

3’ 

 

 

a)Organizarea colectivului 

-Voi verifica materialele necesare desfăşurării orei de geografie. 

b)Captarea şi orientarea atenţiei 

-Voi realiza captarea atenţiei, pornind de la citatul despre 

Dobrogea a lui George Vâlsan (Anexa 1). 

Conversaţia 

explicaţia 

calculator 

prezentare 

pps 

 

 

frontal

ă 
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Reactualizarea 

structurilor 

învăţate 

anterior 

12’ 

 

-Voi reactualiza noţiunile însuşite anterior despre Podişul 

Dobrogei: 

 Unde este situat Podişul Dobrogei? (în sud-estul ţării, între 

Dunăre şi mare, înconjurat de regiuni joase) 

 Care sunt caracteristicile sale naturale? (relief asemănător 

unei câmpii; climă caracterizată prin temperaturi ridicate şi 

precipitaţii reduse; hidrografia formată din: Dunăre, râuri 

scurte, lacuri, Marea Neagră, Canalul Dunăre -     Marea 

Neagră; vegetaţie de stepă şi de silvostepă) 

 Ce caracteristici referitoare la populaţia, aşezările şi activităţile 

economice din regiune ne-am notat ora trecută? (populaţia 

concentrată în zona litorală şi mai rară în rest; oraşe 

importante: Constanţa, Tulcea, Medgidia, Mangalia...) 

  Care sunt diviziunile principale ale podişului? (Podişul 

Dobrogei de Nord, Podişul Dobrogei Centrale, Podişul Dobrogei 

de Sud) 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

harta fizică a 

ţării 

atlase 

frontal

ă 

frontală, 

prin 

aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

la întrebări 

 

observarea 

sistematică 

Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

2’ 

 
-Voi anunţa elevii că vom caracteriza şi celelalte regiuni geografice, 

lucrând în perechi, utilizând hărţile din atlas.  
Explicaţia atlase 

frontal

ă 
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Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

18’ 

 

 

OC1 

OC2 

OP

M1 

-Voi prezenta elevilor două „ghicitori geografice” despre celelalte 

podişuri (Anexa 2). 

-Voi analiza, împreună cu elevii, hărţile din manual şi din atlas.  

-Voi solicita elevilor să precizeze elementele unei caracterizări 

geografice. 

- Voi cere elevilor să realizeze, oral, sub îndrumarea mea, o scurtă 

caracterizare geografică a regiunii în care se află situată localitatea 

noastră locală. 

.-Voi stabili, împreună cu elevii, etapele pe care le vor parcurge în 

realizarea caracterizării geografice a unei regiuni din ţara noastră, 

lucrând în perechi şi organizând informaţiile pe un poster/ afiş/ 

pliant. 

-Voi îndruma/ verifica activitatea elevilor.  

 

 

Observarea 

organizată 

conversaţia 

explicaţia 

problemati

zarea 

lucrare 

practică 

 

 

calculator 

prezentare 

pps 

 

atlase 

manuale 

 

harta fizică a 

ţării 

atlase 

coli 

cartonate 

carioca/ 

culori 

lipici 

imagini 

foarfece 

 

 

frontal

ă 

 

 

 

 

frontal

ă 

în 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

la întrebări 

 

 

observarea 

sistematică 

recomandări 

observaţii 
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Evaluarea 

performanţei 

10’ 

 

-Voi alege câteva materiale realizate de elevi şi le voi afişa pe tablă, 

solicitând elevilor care le-au realizat să le prezinte, celorlalţi să le 

analizeze şi evalueze după criteriile date (respectarea elementelor 

unei caracterizări geografice, corectitudinea informaţiilor, aspectul 

afişului). 

Exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 

coli 

cartonate 

scoci  

frontal

ă 

aprecierea 

prin raportare 

la criteriile 

date 

Tema pentru 

acasă 

4’ 

 

-Voi explica elevilor ca pentru ora viitoare să realizeze, tot în 

perechi, activitatea propusă în manual la pagina 63. 

-Voi nota tema la tablă, iar elevii pe caiete. 

-Voi da explicaţii suplimentare, dacă e cazul. 

Explicaţia  
frontal

ă 
 

Aprecieri finale 

1’ 
 -Voi face aprecieri asupra modului de lucru.  Conversaţia 

calculator 

aparat foto 

digital 

frontal

ă 

aprecieri 

verbale, 

generale şi 

individuale  
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„Nu există ţinut românesc mai original ca înfăţaşare fizică şi etnică, mai preţios 

pentru rolul pe care-l îndeplineşte, mai plin de amintiri străvechi şi mai demn de cercetat 

decât acest pământ al Dobrogei (...) Trebuie să te apropii şi să cercetezi atent şi cu iubire, 

ca să-i descoperi însuşirile pe care le are numai ea. Dar atunci te răsplăteşte neaşteptat. 

Căci, sub liniile demolate ale acestui pământ obosit, culcat leneş în mijlocul apelor, se 

ascunde o lume deosebită de forme, o viaţă surprinzătoare de plante şi animale, privelişti 

nebănuite de sate şi oraşe, precum şi comori ale trecutului, care apar din belşug, îndată ce 

zgârii pământul (...) Cine cunoaşte Dobrogea, o iubeşte pentru totdeauna.”     (George 

Vâlsan) 

 

 

 

 

 

Este situat între râurile Siret şi Prut. Apele au săpat pe suprafaţa lui văi largi şi 

adânci, prielnice pentru agricultură.  

Aici se află oraşele Iaşi, Suceava, Bacău, Botoşani. 

 

Este situat între Valea Dâmboviţei şi Dunăre şi între Subcarpaţi şi Câmpia 

Română. 

Este bun pentru cultivarea cerealelor, viţei de vie, bogat în zăcăminte de petrol, gaze 

naturale. 
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VALENŢELE FORMATIVE ALE PROCESULUI  

INSTRUCTIV-EDUCATIV MUZICAL 

                                                                                

Lect. Univ. dr. Mihaela Modoran 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 

Muzica a fost considerată întotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a 

omului, de edificare a unei personalităţi integre şi armonioase. Este o artă care ne 

influenţează firesc viaţa, cu tot ceea ce implică ea. În susţinerea acestor afirmaţii stau 

numeroase argumente: 

1. argumente de ordin fiziologic – muzica având efecte benefice asupra circulaţiei 

sangvine, tensiunii arteriale, respiraţiei, digestiei, metabolismului, fiind utilizată şi ca mijloc 

terapeutic; 

2. argumente de ordin psihologic – muzica influenţează întregul psihic uman, la nivel de: 

- procese psihice afective, declanşând dispoziţii, emoţii, sentimente, pasiuni; 

- funcţii şi procese psihice de cunoaştere – stimulează gândirea, memoria, atenţia, 

imaginaţia, creativitatea deşi este lipsită de informaţii    semantice directe; 

- procese volitive – suţine şi mobilizează voinţa, perseverenţa, tenacitatea; 

- trăsături morale şi de caracter – cultivă responsabilitatea, perseverenţa, demnitatea, 

armonia interioară, respectul, exigenţa, influenţând benefic comportarea, atitudinea. 

3. argumente axiologice – arta muzicală reprezintă una din valorile culturale 

fundamentale ale omenirii. Prin muzică se cultivă funcţiile de bază ale vieţii umane, cea de 

cunoaştere şi cea de creaţie, din care derivă valorile etice supreme: binele şi frumosul. Prin 

urmare, nu se poate concepe făurirea unei personalităţi cu identitate culturală proprie fără 

aportul educaţiei muzicale. 

4. argumente de ordin social – capacitatea muzicii de a declanşa multiple resorturi ale 

individualităţii o impune ca pe un important factor de socializare, de modelare a unei 

personalităţi dinamice, flexibile, autonome, ce se va integra activ şi creator în viaţa societăţii. 

5. argumente istorice – istoria învăţământului european, ca şi cea a învăţământului 

românesc, atestă prezenţa educaţiei muzicale în cadrul tuturor formelor educaţionale, 

începând cu cele empirice şi continuând cu cele organizate, instituţionalizate. 

Didactica educaţiei muzicale sistematizează funcţia psihologică a muzicii astfel 

(Aldea, G., Munteanu, G., 2001, p.4): 
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- „procese psihice afective declanşând dispoziţii, emoţii, sentimente, pasiuni; 

- funcţii şi procese psihice de cunoaştere (…) muzica stimulează gândirea, memoria, 

atenţia, imaginaţia, creativitatea; 

- procese volitive, susţinând şi mobilizând voinţa, perseverenţa, tenacitatea; 

- trăsături morale şi de caracter: cultivând responsabilitatea, perseverenţa, demnitatea, 

armonia interioară, respectul, exigenţa, muzica influenţează în mod benefic comportarea, 

atitudinea.  

Funcţia cognitivă „constă în bogata încărcătură de cunoaştere pe care o conţine 

adevărata literatură muzicală şi care are specificul ei, reflectând îndeosebi trăirile sufleteşti 

care nu pot fi surprinse în alte limbaje.” (Vasile, V., 2004, p.10) 

Dezvoltarea capacităţilor cognitive se realizează prin utilizarea în interpretarea şi 

improvizaţia muzicală a unor tehnici ce vizează observarea şi analizarea creaţiilor muzicale în 

vederea identificării elementelor de limbaj muzical şi a operării cu criterii de apreciere 

valorică. Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale, 

receptarea afectivă a conţinutului de idei şi sentimente exprimat de muzică, stimularea 

încrederii în capacităţile proprii şi valorificarea efortului şi a muncii personale conturează 

formarea capacităţilor afective şi atitudinale. 

Cultivarea sentimentelor de respect şi acceptare faţă de opiniile şi gusturile altora, 

colaborarea cu colegii în cadrul activitǎţilor de educaţie muzicală şi comunicarea 

sentimentelor şi ideilor prin intermediul muzicii duc la formarea capacităţilor de relaţionare 

interpersonală.  

Capacităţile de integrare socială se realizează prin valorificarea ofertei artistice a 

societăţii şi participarea la viaţa muzicală a societăţii. 

Cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea artistică sunt două tipuri de cunoaştere 

deosebite, deosebirile dintre ele trebuie conştientizate de către cadrul didactic, deoarece ele 

oferă argumente de prim ordin pentru proiectarea, derularea şi evaluarea demersurilor 

educative.  

Prezentăm, în tabelul nr.1, specificul cunoaşterii artistice, raportată la cea ştiinţifică – 

realizată de Cezar Bîrzea (1995, pp.26-27). 
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Tabelul nr. 1 – Specificul cunoaşterii ştiinţifice şi artistice 

CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ CUNOAŞTEREA ARTISTICĂ 

- este pozitivă, căutând adevărul; - este sensibilă, căutând frumosul 

- este raţională, având ca principal 

instrument conceptul; 

- este intuitivă, operând cu imagini artistice; 

- este analitică, insistând asupra relaţiilor 

dintre elemente; 

- este sintetică, implicând relaţiile afective, 

globale;  

- este indirectă, obiectul putând lipsi; - este directă, stimulată cu perceperea 

obiectului; 

- este obiectivă şi impersonală; - este reflexivă şi comportă o trăire afectivă; 

- limbajul ştiinţific este precis şi închis. - limbajul artistic este metaforic şi are un 

caracter deschis, imprecizabil. 

 

Muzica joacă un rol important în fiecare etapă a vârstelor umane, dar mai cu seamă în 

anii copilăriei şi adolescenţei. Ea  contribuie în mod esenţial la dezvoltarea: 

 capacităţilor cognitive, prin: 

- observarea şi analizarea creaţiilor muzicale; 

- utilizarea în interpretarea şi improvizaţia muzicală a unor coduri, tehnici, elemente de 

limbaj specifice 

- cunoaşterea şi identificarea elementelor de limbaj muzical; 

- operarea cu criteriile de apreciere valorică;  

 capacităţilor afective şi atitudinale, prin: 

- exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale; 

- receptarea afectivă a conţinutului de idei şi sentimente al muzicii; 

- stimularea încrederii în capacităţile proprii; 

- valorificarea efortului şi a muncii personale; 

 capacităţilor cu caracter psihomotor, prin: 

- utilizarea mişcării în exprimarea muzicală; 

- dobândirea unor tehnici instrumentale; 

 capacităţilor de relaţionare interpersonală, prin: 

- comunicarea sentimentelor şi ideilor prin intermediul muzicii; 

- colaborarea cu colegii în cadrul activităţilor muzicale; 

- cultivarea sentimentelor de respect şi toleranţă faţa de opiniile altora; 

 capacităţilor de integrare socială, prin: 
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- valorificarea ofertei artistice a societăţii; 

- participarea la viaţa muzicală a societăţii. 

 

Bibliografie: 

1. Aldea, G., Munteanu, G., (2001), Didactica educaţiei muzicale, E.D.P., Bucureşti 

2. Bîrzea, C. (1995),  Arta şi ştiinţa educaţiei, E.D.P., Bucureşti  

3. Vasile, V., (2004), Metodica educaţiei muzicale, Ed. Muzicală, Bucureşti. 
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CUM SE SCRIE O COMPUNERE TEMATICĂ 

Daciana Călin, profesor de Limba şi literatura română 

Liceul cu Program Sportiv “N.Rotaru” Constanţa 

 

 

 Modul în care se desfăşoară evaluările naţionale la disciplina Limba şi literatura 

română şi conţinutul probelor scrise exercită o presiune importantă  asupra modului în care 

ajungem să desfăşurăm lecţiile la această disciplină. De exemplu, faptul că între conţinuturile 

Evaluării naţionale la clasa a opta se află, de exemplu, compunerile de tip refelexiv, despre 

sine şi despre propriile trăiri legate de diferite evenimente din viaţa personală şi socială, face 

ca aceste compuneri să fie abordate pe parcursul orelor de curs, cel puţin în clasa a opta, deşi 

se regăsesc în mod episodic în programele şcolare de gimnaziu. Ar fi multe de spus de spre 

modul deficitar în care programele şcolare în vigoare la Limba şi literatura română acoperă 

componenta exprimării scrise a elevilor, respectiv “compunerea”, şi receptarea textului scris, 

sub aspectul clasicei “lecturi”, însă nu acesta este obiectul prezentei comunicări.  

Pretextul care a generat studiul este constituit de modul în care elevul de clasa a opta 

rezolvă cerinţe care presupun scrierea unor compuneri tematice precum explicarea titlului 

unei opere literare, formularea mesajului, explicarea unei figuri de stil sau a unei secvenţe 

sugestive. Lucrările scrise ale elevilor relevă faptul că, din punct de vedere metodologic, 

există încă mari neclarităţi în ceea ce priveşte conţinutul acestor compuneri şi modul în care 

ar trebui ele abordate pentru a nu ajunge în exteremele sugerate de următoare două exemple 

extrase din lucrările elevilor, în contextul examenelor naţionale. Câteva dintre compunerile 

care explicau titlul unei opere literare în relaţie cu textul au început, în mod invariabil cu 

exprimarea sugerată într-o “compunere-model” dintr-un auxiliar didactic “la modă”: „Titlul 

este un prag stilistic sugestiv prin care cititorul pătrunde în universul de semnificaţie al 

operei, modelând indirect aşteptările estetice ale acestuia.”. Altele au început cu ceea ce a 

înţeles elevul, conform exprimării de mai sus, că este titlul: „Izotopia limbajului aparţine 

anotimpului iarna împreună cu intitularea operei.” (Se reconfirmă faptul că „de la sublim la 

ridicol nu-i decât un pas”.) În ambele cazuri se constată faptul că elevul simte nevoia unei 

structuri predefinite de conţinut şi de acţiune pentru a realiza compunerea tematică. Cum 

putem ajunge la acesta? Prin prototip („compunerea-model”) sau prin algoritm („Explicarea 

titlului unei opere literare se începe cu...”)? 
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Începutul răspunsului la întrebarea de mai sus s-a aflat în ceea ce îşi explică elevii unii 

altora despre „Cum se explică titlul unei opere literare?” pe un site al adolescenţilor (TPU, 

„Toţi pentru unu”, cu limbajul şi ortografia specifice modului de a comunica al adolescenţilor 

pe internet ):  

„dianarockstar42_8784 întreabă: Cum se explica titlul unei opere (explicarea titlului)? un 

exemplu.sau ce trebuie sa contina explicarea?!” 

„emm a răspuns: Pai, eu cand am de explicat semnificatia titlului incep cam asa 

"titlul...sugereaza.". arati legatura titlului cu restul textului, din ce e alc. titlul, daca contine 

vreo figura de stil o explici, cum s-a format si ce rol are ea...etc. depinde de textul respectic 

dar in principiu, cam astea eu una asa fac si iau note mari”. 

Un răspuns anonim: “Prima data scrii din DEX ce inseamna titlu si apoi scrii ce iti mai vije 

prin cap”. 

Alt  răspuns anonim: “Mai intai trebuie sa spui elementele titlului din punct de vedere lexico-

gramatical, apoi valoarea lui expresiva: exclamativa, interogativa, retorica..., apoi valoarea lui 

stilistica, daca este o figura de stil, raportarea lui la intregul continut al operei:daca e reluat 

din text, daca ilustreza o fapta din text, sau daca se refera la un personaj. In ultimul lucru 

trebuie sa spui raportarea lui la sentimentele si atitudinea scriitorului exprimate in opera.” 

 Se observă că fiecare dintre răspunsurile de mai sus reflectă personalitatea elevului, 

nivelul pregătirii sale, dar şi stilul profesorului de la clasă, nivelul la care acesta stăpâneşte 

didactica, în general, şi didactica disciplinei, în special. E de subliniat ideea că didacticile 

speciale, ale disciplinei, nu oferă “modele” în acest sens, ceea ce face să coexiste o mulţime 

de răspunsuri posibile oferite de către practicieni. Întrebarea care se pune este “Avem nevoie 

de… modele?” Din punct de vedere teoretic, răspunsul se află între teoria prototipului şi 

învăţarea de tip algoritmic.  

Lexicografic (Vezi DEX.), prototipul reprezintă: „1. Model care reprezintă tipul 

original după care se efectuează sau se realizează ceva; prim exemplar de probă dintr-un lot 

de piese, de maşini etc. care urmează să se execute în serie. 2. Exemplar ilustrativ, model 

(desăvârşit), tip. – Din fr. prototype.”. Din punct de vedere psihopedagogic, teoria 

prototipului în învăţare, aparţinându-i lui Eleanor Rosch (1970), porneşte de la principiul 

economiei cognitive şi de la principiul lumii cunoscute. Cu alte cuvinte, învăţarea poate 

începe raportându-se la mediul imediat înconjurător şi făcând, în măsura în care este posibil, 

cel mai mic efort cu putinţă. Mircea Miclea (în Psihologie cognitivă,1994) consideră că 

„Prototipul poate coincide cu un exemplu real al categoriei de obiecte sau poate fi un model 

ideal, un portret rezumativ al câtorva exemplare ale acesteia, fără a avea neaparat un referent 

http://www.tpu.ro/utilizator/iiiw
http://www.tpu.ro/utilizator/xjwg


 387 

concret. Prototipul nu numai precede, dar şi coexistă adesea cu noţiunea.” Extrapolând asupra 

exemplului nostru, elevul care învaţă despre cum să explice titlul unei opere literare poate 

apela la un model concret – al profesorului, al unui coleg – sau la un model abstract, care 

cuprinde doar o schemă, o structură a conţinuturilor de abordat în explicaţie şi o serie de 

minime condiţii de formă. Experienţa didactică pesonală a demonstrat că, dacă este nevoie de 

„modele de compuneri”, cele mai bune exemple de realizare le aparţin elevilor înşişi. Un 

copil învaţă mai uşor şi mai repede de la un alt copil care a înţeles modul de rezolvare. În 

orele dedicate eseului tematic, s-a dovedit utilă o „colecţie de compuneri” bine făcute ale 

elevilor, eseuri adunate din caietele elevilor, de-a lungul timpului. Au fost detronate în acest 

fel modelele de rezolvare oferite de către profesori la sfârşitul unor auxiliare didactice; mulţi 

elevi „obişnuiţi” se plâng de faptul că nu înţeleg limbajul şi ideile din acest tip de exemple şi 

că este descurajant faptul că nu se văd atingând nivelul de performanţă al „modelelor”. Ceea 

ce trebuie să reţină elevul este faptul că, pentru a avea un eseu bine făcut, este util să se 

raporteze la un conţinut prezentat într-o structură predefinită. Iată un exemplu de abordare, în 

cazul explicării titlului: abordarea lexico-semantică a titlului; abordarea stilistică, expresivă; 

identificarea legăturii cu textul prin câmpurile lexico-semantice, prin imaginile artistice sau 

figurile de stil – în cazul textului liric, prin personajele literare sau acţiunile lor – în cazul 

textului epic; analiza relevanţei titlului pentru text, în raport cu ideile şi sentimentele 

exprimate, în raport cu mesajul textului. Pare cam abstract, dar aceste conţinuturi por fi 

„traduse” pe înţelesul elevilor şi, cel mai important lucru, pot fi exemplificate prin prototipuri 

adecvate nivelului de vârstă şi de înţelegere al elevilor – „Exempli gratia”. 

Algoritmul reprezintă (Vezi DEX.) „un ansamblu de simboluri folosite în matematică 

şi în logică, permiţând găsirea în mod mecanic (prin calcul) a unor rezultate; prin 

generalizare, succesiune de operaţii necesare în rezolvarea unei probleme oarecare. - Din fr. 

algorithme”.  Întrebarea care se pune în mod firesc este “Ce caută ideea de algoritm în 

contextul unui eseu, care presupune creativitate, imaginaţie?”. Răspunsul este, oarecum, 

paradoxal: pentru ca un elev să fie capabil să scrie oricând un eseu bun, original, creativ, 

trebuie să înveţe, aproape matematic, modul în care se construieşte un astfel de eseu, iar 

apoi… să uite tot ce a învăţat! Exemplificăm în rândurile care urmează cele două căi posibile 

în obţinerea performanţei ca un elev să explice independent semnificaţia unui titlu, prin 

raportarea la text. Calea cea mai scurtă, la care, din nefericire, apelează mulţi, sub presiunea 

timpului insuficient, este aceea de a dicta compunerea “model” a profesorului. Pe termen 

scurt, elevul “învaţă comentariul”, îl reproduce în contextul lucrării de control, al lucrării 

scrise semestriale şi obţine notele bune aşteptate de către toţi cei din jurul său. Pe teremen 



 388 

lung, însă, “elevul de zece” va fi supus unei traume în contextul în care trebuie să explice 

titlul unui text la prima vedere, când ceea ce a învăţat nu se suprapune cu realitatea pe care o 

are în faţă. Calea cea lungă şi laborioasă, care presupune răbdare şi rigoare, mai ales din 

partea… profesorului, presupune abordarea conţinutului unui eseu tematic element cu 

element, sistematic, de-a lungul orelor de curs, sub forma unor exerciţii şi a unor 

microcompuneri care să poate fi ulterior articulate într-un tot unitar: eseul care explică 

semnificaţia titlului unei opere literare la prima vedere. Pe scurt: tact pedagogic şi o foarte 

bună pregătire metodologică. 

Un prim exerciţiu util, în cazul exemplului nostru – explicarea titlului unui text, îl 

reprezintă banala consultare a dicţionarului. Se constată că mulţi, inclusiv adulţi cu o oarecare 

formare intelectuală, operează cu diferite cuvinte fără a avea proprietatea temenilor. Poate că 

procurarea unui Dicţionar explicativ al limbii române (DEX) reprezintă o provocare în 

anumite şcoli, dar nu este un lucru imposibil, dacă avem ca model ideea lui “Daţi un leu 

pentru Ateneu”. O modalitate mult mai confortabilă poate fi, însă, consultarea dicţionarelor 

online (recomandate de către profesor), accesându-le chiar de pe telefonul mobil personal. În 

timp, elevii încep să caute şi alte definiţii lexicografice decât cele indicate, încep să caute 

formele corecte ale unor cuvinte, descoperind că a se exprima corect este uşor şi, chiar, 

“cool”. Un alt exerciţiu, bun pentru practicarea la orice oră se abordează un text nou este 

căutarea legăturilor vizibile, palpabile, dintre titlu şi text: numărarea efectivă a numărului de 

repetiţii ale cuvântului-titlu în text; identificarea câmpurilor lexico-semantice ale titlului; 

exerciţiile de sinonimie, antonimie, polisemie aplicate acestuia; recunoaşterea unor imagini 

artistice care pot fi puse în corelare cu titlul; realizarea unor liste de emoţii şi sentimente ce 

pot fi puse în relaţie cu sugestia titlului – mulţi copii nu reuşesc să exprime ceea ce, în mod 

evident, simt pentru simplul motiv că… nu ştiu cuvintele prin care să se exprime. 

Şi în abordarea microcompunerilor – de exemplu, explicarea unei figuri de stil sau a unei 

imagini artistice, formularea mesajului transmis prin intermediul textului - se dovedesc foarte 

utile prototipurile la care apelează elevii şi algoritmurile pe care sunt obişnuiţi să le utilizeze. 

Parcurgerea etapelor de realizare a compunerilor, a eseurilor tematice (şi nu numai) etapă cu 

etapă asigură succesul pe termen lung. Este utilă, de pildă, abordarea structurată grafic a unei 

astfel de cerinţe: se împarte pagina de lucru în două coloane; în stânga se află sarcinile de 

lucru, iar în dreapta spaţiul pentru rezolvare – “Caută cu ajutorul dicţionarului explicaţia 

pentru cuvântul “Melancolie”. Transcrie-o  pe foaie. Subliniază partea de explicaţie care se 

potriveşte sensului din textul studiat. Caută în text sinonime sau antonime sau exprimări care 

sugerează „titlul” ş.a. În timp, după exersarea sistematică în trei-patru contexte, aceste sarcini 
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de lucru pot fi sistematizate sub forma unor idei – “semnificaţia cuvântului în dicţionar şi în 

context”. Utilă se dovedeşte a fi şi identificarea ideilor principale sau a structurii eseurilor ce 

sunt vehiculate ca “modele” şi notarea acestora în stânga liniei caietului, pentru a vizualiza 

structura pe care o presupune un eseu, fie el şi “liber”. Motivantă se dovedeşte a fi, în 

secvenţa de control al temei pentru acasă sau a temei realizate independent în clasă, dictarea 

pentru întreagul colectiv de elevi a  celui mai bun răspuns la o cerinţă de tip minieseu 

structurat de către elevul care a realizat-o, cu menţionarea numelui său în toate caietele. 

Aceste câteva sugestii metodologice nu fac decât să confirme postulatul lui Jerôme Bruner că 

“Orice copil poate fi învăţat orice, la orice vârstă; condiţia este să alegem metodele şi 

mijloacele potrivite.” 

Concluzionând, pentru elev, a scrie eseuri, inclusiv de tip tematic, structurat, se aşază, 

în egală măsură, sub semnul meşteşugului şi al artei. Sub aceleaşi semne este aşezat şi 

profesorul care alege drumul greu al echipei făcute cu propriii elevi în demersul formării unor 

deprideri cu grad mare de transfer şi cu rezistenţă în timp – ceva ce faci de-a lungul anilor 

fără efort, fără să te gândeşti cum ai ajuns acolo – ca virgula pusă automat, într-o cerere, după 

“Subsemnatul,…”. 

 

Sitografie: 

1. Dicţionare online: http://dexonline.ro/ (site accesat în data de 1.02.2014, unde au 

fost consultate: Dicţionarul explicativ al limbii române, Dicţionarul ortografic, ortoepic 

şi morfologic al limbii române ); 

2. “Toţi pentru unu”: http://www.tpu.ro/educatie/cum-se-explica-titlul-unei-opere-

explicarea-titlului-un-exemplu-sau-ce-trebuie-sa-contina-explicarea-tnx/ (site accesat 

în data de 1.02.2014, unde au fost accesate conversaţii ale utilizatorilor pe probleme 

şcolare); 

3. „ScriGroup”:http://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/Activitatea-de-

predare-si-teor12133.php (site accesat în data de 1.02.2014, unde au fost consultate 

informaţiile cu privire la teoria prototipului şi învăţarea de tip algoritmic). 

 

 

 

 

 

http://dexonline.ro/
http://www.tpu.ro/educatie/cum-se-explica-titlul-unei-opere-explicarea-titlului-un-exemplu-sau-ce-trebuie-sa-contina-explicarea-tnx/
http://www.tpu.ro/educatie/cum-se-explica-titlul-unei-opere-explicarea-titlului-un-exemplu-sau-ce-trebuie-sa-contina-explicarea-tnx/
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EVALUAREA SIMPOZIONULUI 

Ecaterina Rupesac, preşedinte AIÎC 

Daciana Călin, membru fondator AIÎC 

 

Dintre punctele tari remarcate de dumneavoastră în desfăşurarea simpozionului 

menţionăm: 

 Prezenţa unor personalităţi din domeniul învăţământului constănţean, universitar şi 

preuniversitar; 

 Respect faţă de cei ce au construit şcoala constănţeană (Menţionăm prezenţa prof. univ. 

dr. Olga Duţu şi a prof. Ion Dudă); 

 Calitatea intervenţiilor invitaţilor din prima parte a zilei; 

 Program variat, interesant, dens, de calitate pentru formarea cadrelor didactice; 

 Calitatea, noutatea, aplicabilitatea informaţiilor prezentate în plen şi pe secţiuni; 

 Informaţii actuale despre cercetarea în domeniul educaţiei; 

 Accesibilitatea participării tuturor cadrelor didactice datorită temei simpozionului, a 

diversităţii şi actualităţii problematicii abordate; 

 Interactivitatea⁄ interrelaţionarea dintre cadrele didactice; 

 Participarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi 

universitar; 

 Deschiderea tuturor participanţilor spre împărtăşirea şi primirea de noi experienţe 

didactice; 

 Ambient plăcut; 

 Organizarea expoziţiilor de pictură, cu lucrări ale elevilor şi ale studenţilor; 

 Prezentarea lucrărilor cu respectarea timpului alocat fiecărui participant; 

 Experienţa organizatorilor; 

 Locaţia propusă pentru desfăşurarea simpozionului; 

 Interdisciplinaritatea temelor prezentărilor; 

 Profesionalismul prezentării lucrărilor elaborate; 

 Selectarea calitativă a coordonatorilor secţiunilor; 

 Originalitatea lucrărilor prezentate; 

 Organizarea şi derularea eficientă; 

 Climatul afectiv; 

 Colaborarea dintre învăţământul universitar şi învăţământul primar; 

 Modul de organizare a activităţii; 

 Continuitatea organizării simpozionului. 

         Au fost menţionate şi câteva lucrări, pe secţiuni: „Cum se scrie o compunere tematică”, 

„Educaţie financiară”, „Lecţia – excursie şi importanţa ei didactică în studiul geografiei la 

clasa a IV-a ”, „Rolul şcolii, al societăţii şi al familiei în educaţie”. 

Vă mulţumim pentru aceste aprecieri! 
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        Au fost enumerate şi punctele slabe ale activităţii - de care vom ţine cont în ediţiile 

viitoare, dacă depinde de noi. Vom da, unde este posibil, răspunsuri la problemele ridicate de 

dumneavoastră. 

Menţiunile  participanţilor Răspunsurile organizatorilor 

 Prezentarea multor lucrări cu aceeaşi 

temă; 

Tema simpozionului este aceeaşi; secţiunile 

sunt prezentate în Invitaţia de participare. Nu 

putem restricţiona prezentarea experienţei 

cadrelor didactice, chiar dacă lucrările 

abordează aceeaşi temă. Fiecare cu viziunea şi 

personalitatea sa!  

 Prezentarea unor lucrări teoretice, cu 

puţine exemple practice; 

 În invitaţia primită se menţionează că se 

doreşte prezentarea exemplelor practice din 

activitatea fiecărui cadru didactic, dar... 

 Slaba participare a cadrelor didactice;  Nu putem obliga pe nimeni să participe. Este 

opţional! 

 Durata prea mare a expunerii unor 

participanţi; 

 Nu comentăm... Teoria... relativităţii 

timpului. 

 Lipsa unei publicităţi;  Am trimis informaţia către mass-media, 

către şcoli. Mai departe... 

 Presiunea timpului;  Nici aici nu comentăm.  

 Realizarea activităţii de mare amploare 

într-o zi de sâmbătă; 

 Fiind de „mare amploare” nu încape 

decât... într-o zi de sâmbătă. 

 Modul de organizare a spaţiului, în stil 

clasic; 

 Acesta este spaţiul pe care l-am primit 

pentru desfăşurare. Dacă veţi găsi altul, vom fi 

bucuroşi să ne reorganizăm. 

 Timp de lucru prea lung;  Programul a fost trimis, cunoscut dinainte! 

 Slaba colaborare dintre organizatori şi 

participanţi; 

 Vă rugăm să ne contactaţi dacă doriţi o 

colaborare. Noi suntem deschişi! 

 Exprimarea incorectă şi necoerentă a 

unor unor participanţi.         

 Nu comentăm. 

 

         Ridicaţi cel puţin o problemă care vă „trece prin gând”, referitoare la simpozionul 

din 2014! 

         Iată care au fost problemele ridicate, dar şi unele răspunsuri: 

 Am avut multe de învăţat. 

 Să fie invitate şi persoane din Guvernul României, persoane care au drept de decizie 

pentru învăţământul românesc. (Din programul simpozionului reiese invitarea unor 

personalităţi din aceste domenii!) 

 Îmi doresc să particip şi la anul la acest simpozion deoarece mă pot mândri că sunt 

cadru didactic constănţean. 

 Simpozionul trebuie mediatizat. 

 Absenţa unui partener media. 

 Participarea la simpozion reprezintă o modalitate de a învăţa din experienţa altora. 
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 Ar fi interesant să introducem un moment de atelier de lucru moderată de către un 

propunător sau de către unul dintre moderatori. (Vom ţine cont de sugestia 

dumneavoastră.) 

 Colaborări mai dese, parteneriate dintre şcoli şi universităţi. 

 Mai multe activităţi organizate de AIÎC, pentru că acest simpozion este o adevărată 

sărbătoare a cadrelor didactice din învăţământul primar. 

 Prezenţa la desfăşurarea simpozionului pe secţiuni şi a reprezentanţilor ISJ, mass-media 

etc. 

 Simpozionul ar trebui să realizeze o broşură cu toate comunicările. (În Invitaţie se 

menţionează finalizarea simpozionului cu editarea unui volum publicat în format 

electronic, pe CD.) 

 Trebuie repetat în fiecare an. (Noi aşa ne dorim!) 

 Ar fi interesantă participarea activă a elevilor şi a studenţilor, nu numai ca auditoriu. 

(Vom încerca să-i implicăm, pe viitor.) 

 Există standarde ale lucrărilor prezentate? 

 Numărul mic de participanţi. 

 O modalitate frumoasă de a privi învăţământul constănţean. 

  Întălniri de lucru semestriale cu publicarea unor articole de specialitate într-o revistă de 

profil. (Ne vom gândi! Nu e greu de realizat dacă ne veţi fi parteneri.) 

 O zi  nepotrivită: 1 Martie 2014. (Asociaţia Institutorilor şi Învăţătorilor Constănţeni s-

a înfiinţat pe 7 martie 2007. Din anul 2008, ca moment aniversar, organizăm 

simpozionul în ultima sâmbătă a lunii februarie sau în prima sâmbătă a lunii martie.) 

 Seriozitatea şi longevitatea desfăşurării simpozionului - timp de 7 ani. 

 Oare ce alte personalităţi vor fi prezente anul viitor? (Surpriză!) 

 Interactivitate. 

 Dezvoltarea gândirii şi a memoriei la preşcolari. 

 Cred că evaluările naţionale nu sunt bine pregătite, iar specialiştii nu cunosc realitatea 

din teritoriu, unde există elevi care nu vor putea trece aceste teste pentru că provin din 

familii defavorizate, dezinteresate şi uitate de autorităţi. 

 Deschide porţile minţii spre derularea, în viitor, a unor activităţi benefice copiilor⁄ 

elevilor! 

 Mulţumim! Succes în 2015! 

 Mult succes în desfăşurarea următoarelor ediţii! 

 Felicitări! 

 

Adresaţi o întrebare! 

 Cum credeţi că se va reabilita „importanţa educatorului” în viaţa omului? 

 Nu ar fi bine să se organizeze simpozionul în luna aprilie sau în vacanţa 

intersemestrială? 

 De ce ne întâlnim doar o singură dată pe an? (Nu există doar o întâlnire pe an. Am 

trimis invitaţii şi pentru alte activităţi, la care nu răspund toate cadrele didactice.) 
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 De ce cadrele didactice din învăţământul primar se întâlnesc atât de rar în activităţi 

atât de interesante? 

 Cum putem şti tema simpozionului de anul viitor, din timp? (Cel târziu în luna 

noiembrie lansăm invitaţia. Credem că este timp pentru pregătirea unei intervenţii.) 

 Cât de greu este de organizat un astfel de eveniment? (Dacă există un program bine 

stabilit din momentul pregătirii lansării invitaţiei până la editarea volumului, dacă 

există o echipă de lucru care s-a format în timp şi ştie care-i sunt sarcinile, nu este 

foarte greu. Experienţa noastră şi aprecierile dumneavoastră ne determină să credem 

că mergem pe drumul bun.) 

 Oare prin câte „experimente” guvernamentale vom mai trece până să înţelegem că 

putem reuşi „prin noi înşine” şi prin valorile noastre naţionale şi prin cele personale? 

 În ediţia următoare vor fi invitate şi alte personalităţi ale învăţământului românesc? 

 Aveţi nevoie de ajutor în organizarea viitoarelor ediţii? Doresc implicarea mea şi am 

să vă contactez. (Ne bucurăm foarte mult că avem dascăli care vor să fie alături de 

organizatori. Vă aşteptăm implicarea!) 

 Putem primi informaţiile pe un suport electronic? (Da, acest volum pe CD, cu ISBN.) 

 Când se va organiza următorul simpozion? (În februarie 2015.) 

 Când vom învăţa că această lume de care vorbim nu există? 

 Puteţi propune pentru simpozionul următor atât teme impuse, cât şi teme la alegere? 

(Creativitatea este tema simpozionului, iar aceasta lasă loc şi pentru „la alegere”!) 

 De ce nu a mai fost prezentat un moment artistic? ( Am gândit simpozionul pe timpul 

dumneavoastră liber şi am încercat  să fie cât mai scurt şi mai eficient.) 

 Este posibil să avem adresele de contact ale participanţilor pentru o viitoare 

colaborare? (Da.) 

 Cum reuşiţi să organizaţi un eveniment de această anvergură? Felicitări! 

 Pe când o secţiune cu „Rolul familiei în educaţia copilului şi în activitatea şcolară”? 

(Ne gândim şi la această propunere.) 

 Ce cred autorităţile statului despre migraţia inteligenţelor formate în România să 

lucreze în alte ţări? Dar despre copiii rămaşi fără părinţii plecaţi? 

 

 

Exprimaţi un gând, o stare emoţională, în orice mod doriţi, în caseta de mai jos. 

 

 M-am bucurat să văd că există interes pentru acest domeniu şi respect pentru munca 

desfăşurată de cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar. 

 M-am simţit fericită în preajma tuturor colegilor din învăţământul primar în această zi 

minunată de început de primăvară. 

 O primăvară frumoasă, cu multe bucurii! 

 Foarte plăcută! 

 Multă putere de muncă organizatorilor! 

 O primăvară cu sănătate şi împliniri! Mulţumim! 

 Să dezvoltăm inteligenţa spirituală!... Încântare! Bucurie! Deschidere! 

 Atât intervenţiile din plen, cât şi cele din secţiune mi-au creat prilejul unei stări 

reflexive de care aveam nevoie după o activitate didactică susţinută într-un ritm alert. 
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 Am avut de învăţat multe lucruri interesante. Am avut ocazia să vizualizez diferite 

materiale interesante prezentate de către persoane specializate în domeniu, ceea ce este 

un câştig deosebit pentru un cadru didactic. 

 Fie ca primăvara să ne călăuzească menirea frumoasă, dar grea pe care o avem, să 

admirăm azurul cerului pe care se plimbă Măria Sa, Soarele, să admirăm cele mai 

frumoase flori cărora le fac declaraţii de dragoste fluturaşii de plini de iubire şi să 

întâlnim toată viaţa oameni dragi, fericiţi, care să ne dăruiască din fericirea lor! 

Felicitări pentru o zi de primăvară memorabilă! 

 Sunt impresionată de nivelul înalt al comunicărilor, de pregătirea participanţilor şi de 

organizarea impecabilă. 

 Felicit organizatorii şi încurajez ca acest eveniment să se desfăşoare pe mai multe zile! 

  Sunt entuziasmată să învăţ din experienţa cadrelor didactice prezente la simpozion. 

 Sunt dornică să mai particip de acum încolo la aceste simpozioane, deoarece consider 

că am ce învăţa din experienţa altora. 

 Doresc „Simpozionului” o viaţă cât mai lungă! 

 Obosit. Activitatea a fost foarte educativă şi bine structurată. 

 Epuizat! 

 Deşi a plouat, în sufletele noastre a fost emoţie, bucurie. 

 Mă simt bucuroasă, împlinită, plină de energie deoarece această zi mi-a adus multă 

satisfacţie. 

 M-am reîntâlnit cu multe colege. Prilej plăcut! 

 Mă bucur enorm că am reuşit să fiu aici! 

  Mă bucur că mă aflu în acest moment aici, deoarece am aflat multe aspecte interesante. 

 O primăvară frumoasă tuturor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în 

sistemul educaţional din Constanţa! 

 Să aveţi multe idei şi idealuri înalte pentru educaţie! 

 „Să fim mai buni cu noi şi cu cei din jurul nostru...” 

 Interes 

 Frumos 

 Curiozitate 

 Tristeţe. Dezamăgire. Rătăcire.  

 Sunt fericită că am putut afla preocupările cadrelor didactice în didactica cercetării şi 

eficientizării activităţii didactice. 

 Depăşiţi constrângerile de orice tip şi rezonaţi emoţional la nevoile partenerilor 

educaţionali şi, în special, la nevoile copiilor. 

 Şi... o emoţie versificată: 

 

Desprimăvărare 

La Mare: 

Demers creativ 

Stimulativ, 

Dezvoltare de copil 

Într-un mod subtil! 



 395 

 Şi emoţii... desenate! 
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Să ne vedem sănătoşi şi voioşi în februarie 2015! 
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