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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

Simpozion al cadrelor didactice 

Concurs de creații ale elevilor pe temele „Primăvara în sărbătoare” și   

             „Din lumea basmelor” 

Perioada derulării: 20 februarie 2017 - 25 martie 2017 

Nivelul propus: preșcolar, primar și gimnazial 

 

Secțiunile simpozionului: 

 Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor 

 Relaţia dintre  limbaj şi  realitate 

 Calitate şi creativitate 

 Abordare integrată 

 Creativitatea ca joc al inteligenţei 

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

SIMPOZION NAŢIONAL 
 

25 FEBRUARIE 2017 
 

PROGRAMUL ZILEI 
 

Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța 
 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 9.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Reprezentantul Consiliului Judeţean 

 Reprezentantul Primăriei 

 Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Reprezentantul Casei Corpului Didactic Constanţa;  

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

Constanţa;  

 Reprezentantul Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța 

 Reprezentantul Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 Reprezentantul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; 

 Reprezentanbtul Asociației Generale a Învățătorilor din România 

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

Institutorilor Constănțeni 
 

10.00 – 13.00 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „Satisfacția de a fi dascăl” 

 Prof. univ. dr. Vasile Molan - Universitatea București- Nevoia de schimbare a lecției 

 Lector univ. dr. Costin Șorici  - Universitatea „Ovidius” Constanţa - Antreprenoriat in 

educație- șansa unei revoluții în sistem 

 Prof. Radu Dascălu, consilier superior pentru învățământul primar – Centrul Naţional de 

Evaluare şi Examinare – Evaluarea competențelor fundamentale în ciclul primar la 

finalul clasei a IV-a. Coordonate actuale și perspective 

 Lector univ. dr. Mihaela Carmen Vărășteanu, Universitatea „Ovidius” Constanța, 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației– Perspectiva profesionalizării. 

Cariera didactică între certitudini și tendințe 

 Lector univ. dr. Cristian Petre, Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației– Managementul didactic al unui curriculum centrat 

pe competențe 

 Psiholog Mateian Rodica  și prof. Călin Mateian - Ce se ascunde în spatele 

comportamentului nedezirabil al copiilor? Funcționalitate dincolo de patologie 
 

Pauză de prânz 
 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

13.00 – 14.00 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers didactic 

creativ - „Primăvara în sărbătoare” și „Din lumea basmelor” - cu lucrări ale elevilor 
               

Lucrările pe secţiuni 
 

14.00 – 16.00 – Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

16.15- 17.00   -  În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă ediţie...  
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Partenerii AÎIC: 

 

 

 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I. N. ROMAN” CONSTANȚA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN” CONSTANȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA 

 COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA 

 MATTE’S WAY 

 NEURON ENGLISH 

 TECHNOKIDS 

 ASOCIAȚIA CREATIVE HUMAN DEVELOPMENT 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

 

 

Consilier CNEE Radu Dascălu 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

prof. dr. Vasile Molan 

Lector univ. dr. Costel Șorici 

Lector univ. dr. Mihaela Carmen Vărășteanu 

Lector univ. dr. Cristian Petre  

Prof. dr. Anamaria Ciobotaru 

Dr. Corina Apostoleanu  

Psiholog Mateian Rodica   

Prof. Călin Mateian  

Melina Iordache 

Prof. Viorel Dolha 

Prof. Doina David 
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,,Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le 

până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!’’ din cuvântul de 

întâmpinare la un fost congres din perioada interbelică. 

 

Dragi colege și dragi colegi, 

Stimați invitați, 

 

Îi mulțumesc doamnei Ecaterina Rupesac, președinta Asociației Învățătorilor și Institutorilor 

Constănțeni, pentru invitație, pentru posibilitatea de a vă transmite un scurt mesaj și pentru tot ceea 

ce face pentru creșterea prestigiului școlii românești și a cadrelor didactice. 

 Vă mulțumesc tuturor pentru preocupările de creștere a calității actului educativ. Doresc 

succes lucrărilor simpozinului. 

 Sunt mâhnit că nu am putut ajunge la dumneavoastră, este atât de mult din celălalt capăt al 

țării, de la Arad până la Constanța. 

 Abia aștept să ne vedem din nou la congresul de la Constanța din august acest an. 

Parafrazându-l pe Adolph Diesterweg, considerat „învăţător al învăţătorilor Germaniei”, vă 

urez ”sănătatea şi puterea lui Hercule, însufleţirea lui Pestalozzi, ştiinţa lui Leibnitz, 

înţelepciunea lui Socrate şi iubirea lui Cristos, pentru că învăţătorilor le sunt încredinţaţi 

moştenitorii cerului şi ai pământului!" (”Misiunea învăţătorilor”, Adolph Diesterweg, apărut în 

”Învățătorul”-publicație a Asociației Învățătorilor Români din Ardeal, Banat, Crișana și 

Maramureș- feb. 1924). 

Cu multă prețuire, 

Viorel Dolha 

Președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România 

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA 

str. Mucius Scaevola nr.9, Arad, cod fiscal 23564572, cont CEC Arad cod IBAN 

RO32CECEAR0137RON0355948  

TEL  0744195155, 0723259290 asociatiainvatatorilor@gmail.com ; 

vioreldolha@yahoo.com   www.aiarad.ro   www.invatatori.ro  

mailto:asociatiainvatatorilor@gmail.com
mailto:vioreldolha@yahoo.com
http://www.aiarad.ro/
http://www.invatatori.ro/


9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de evaluare a lucrărilor elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. înv. primar Daciana Călin 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Nina Rotaru 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare a expoziției cu lucrările elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. Daciana Călin 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Nina Rotaru 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare: 

 

Dr. Corina Apostoleanu  

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. înv. primar Chirața Caragop 

prof. Daciana Călin 

prof. înv. primar Elena Cușu 

prof. înv. primar Doina David 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

prof. înv. primar Georgeta Lungu 

prof. înv. primar Constanda Moraru 

prof. înv. primar Cristina Ochiuleț 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Nina Rotaru 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Laura Cerasela Șuteu 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 
25 februarie 2017 

 

Lucrări în plen 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Sorici Costin Prof. univ. 

dr. 

Universitatea „Ovidius”, 

Facultatea de Științe 

Economice 

Constanţa Constanţa Antreprenoriat in educație- șansa unei revoluții 

în sistem 

2.  Călin Mateian prof. Asociația Happy Minds  București  Ce se ascunde in spatele comportamentului 

nedezirabil al copiilor. Functionalitate dincolo 

de patologie 
3.  Mateian Rodica psiholog Asociația Happy Minds  București 

4.  Petre Cristian Lector 

univ. dr. 

Universitatea „Ovidius”, 

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Constanţa Constanţa Managementul didactic al unui curriculum 

centrat pe competențe 

5.  Molan Vasile Prof. univ. 

dr. 

Universitatea  București  Nevoia de schimbare a lecției 

6.  Vărășteanu Mihaela 

 

Lector 

univ. dr. 

Universitatea „Ovidius”, 

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Constanţa Constanţa Perspectiva profesionalizării. Cariera didactică 

între certitudini și tendințe 

7.  Duțu Olga Prof. univ. 

dr. 

pensionar Constanţa Constanţa Satisfacția de a fi dascăl 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

25 februarie 2017 
 

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

 

Moderatori:    prof. univ. dr. Vasile Molan - Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

            prof. înv. primar Florina Zecheru - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

            prof. înv. primar Marioara Istrate - Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia 

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

 
Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Gornea  Anica prof. înv. 

preșcolar 

Grădiniţa ,,Steluţele Mării '' Constanţa Constanţa Curcubeul schimbării – educaţia în căutarea calităţii  

2.  Todirică Alina-

Georgiana 

Prof. Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa  

Dascăli și elevi - suflete pereche  

 3.  Trifan Deniz Prof. Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanţa Constanţa 

4.  Opincaru Silvia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Emoțiile în interacțiunea cu copiii cunoscuți 

5.  Ilief Martinescu Alina Drd. Universitatea „Ovidius”, Școala 

Doctorală de Științe Umaniste, 

Domeniu Filologie 

Constanţa Constanţa Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin 

interacțiune, feedback, simțul umorului și urmărirea 

obiectivelor 

6.  Zecheru Florina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Împinși către concursuri 

7.  Mihai-Radu Liliana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan 

Barbilian” 

Constanța Constanța Paradigma organizației școlare inovatoare 

8.  Babaşcu Elena prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa  

Performanţa şcolară şi efectul ei asupra stimei de sine 

 9.  Turkoglu Serin  prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa 

10.  Sevastian Ana prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic 

,,N.Dumitrescu" 

Cumpana Constanţa Repere psiho-pedagogice ale comunicării didactice 
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11.  Ciucă Fevronia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa  

Relația școală-familie, o necesitate? 

 12.  Varsami Nicoleta prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa 

13.  Bokor Mădălina educatoare Grădinița cu program prelungit  

“Steluțele mării” 

Constanţa Constanţa Rolul cadrului didactic și efectele feedback-ului din 

punct de vedere al dezvoltării  personalităţii elevilor 

14.  Istrate Marioara Înv. Şcoala Gimnazială ,,Constantin 

Brâncuşi” 

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

personalităţii copilului 

15.  Vâlcu Alina- Maria prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa Un suflețel pentru  modelare 

16.  Hordencu Ioana prof. înv. 

preșcolar  

Grădinița cu Program Prelungit 

”Ion Creangă”  

Medgidia Constanţa Rolul familiei în dezvoltarea relațiilor sociale ale 

copilului 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

25 februarie 2017 

 

Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 

Moderatori:     lector univ. dr. Cristian Petre - Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Constanța 

            prof. înv. primar Ecaterina Rupesac - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, președintele Asociației Învățătorilor și  

                              Institutorilor Constănțeni 

    prof. Daciana Călin - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

    prof. înv. primar Nina Rotaru - Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 
 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Elabed Eugenia – 

Adriana 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Spectrum” Constanţa Constanţa  

Activități  de învățare eficiente utilizate ȋn formarea 

competențelor la comunicare  în limba română 2.  Elabed Sara Prof. Școala Gimnazială „Spectrum” Constanţa Constanţa 

3.  Nicolescu Mihaela 

Elena 

Institutor Școala Gimnazială Spectrum Constanţa Constanţa Dezvoltarea creativității în cadrul   orelor de 

comunicare în limba română- componentă 

estențială a dezvoltării personale a școlarului mic  

4.  Călin Daciana Prof. Liceul cu Program Sportiv Constanţa Constanţa Educația emoțională prin textul literar 

5.  Iliescu Simona 

Luminița 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa  

Interferența dintre artă plastică și poezie 

6.  Jurcă Margareta prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa  

Limbajul  paraverbal – mod de comunicare la 

copilul de vârstă şcolară mică 

 
7.  Stancu Marilena prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa 

8.  Ciară Georgiana  educatoare Grădinița cu program prelungit  

“Steluțele mării” 

Constanţa Constanţa Metode de stimulare a creativităţii în activităţile 

curriculare de educarea limbajului 

9.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Preocupări pentru motivarea elevilor de a citi lecturi 

suplimentare 

10.  Măntoiu Mihaela Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan 

Barbilian” 

Constanța Constanța Structurile fixe în română, engleză și germană. 

Particularități semantice și traductologice 
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11.  Olea Maria prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian” 

Constanţa Constanţa Tratarea diferentiata a elevilor in procesul de 

invatare a citirii si scrierii  

12.  Rotaru Nina Prof. înv. 

primar 
Liceul Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna  Constanţa  

Caracterul interdisciplinar  al activitaţii 

didactice   la clasele ciclului primar 13.  Nuțu Monica Prof.  Liceul Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna  Constanţa 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 

25 februarie 2017 

 

Secțiunea nr.3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 

Moderatori:    consilier CNEE Radu Dascălu 

            prof. Silvia Guzun - director Școala Gimnazială „Nicolae Costin” Chișinău 

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

                prof. înv. primar Paula Tatu - Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 
 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Guzun Silvia Profesoară

Director 

Gimnaziul ”Nicolae H. Costin” Chişinău Moldova Formarea competenței interpersonale, civice și 

morale în cadrul orei opționale „O istorie citită, o 

istorie povestită” (cu implicarea actorilor educativi, 

comunitari)  

2.  Lazăr Gabriela Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 1  Cuza-Vodă Constanţa  

 

Calitate  și  creativitate 

 
3.  Malic Mine Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 1  Cuza-Vodă Constanța 

4.  Tatu Paula prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 ”Ghe. 

Țițeica” 

Constanța Constanța Calitate și creativitate în orele de muzică și mișcare 

5.  Olteanu Ileana Inv Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud Constanța Creativitatea -     atributul societății contemporane 

6.  Mutuligă Marinela 

 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus 

Opreanu” 

Constanţa Constanţa Dezvoltarea creativității la școlarii mici 

7.  Gazi Cidem Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,Mihail 

Sadoveanu” Medgidia 

Medgidia Constanţa  

Dezvoltarea personalităţii elevilor prin educaţia 

estetică 

 
8.  Niculae Petruţa Înv. Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu” Medgidia 

Medgidia Constanţa 

9.  Isăchioaia Dumitra prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.7 „Remus 

Opreanu” 

Constanța Constanța Formarea copilului de azi pentru  ziua de mâine 

10.  Botan Ecaterina Prof. Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

 

Constanţa Constanţa Învăţarea creativă 
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11.  Rotaru Ionela educatoare Gradinita,,Perlutele Marii" Constanţa Constanţa Lupta cu timpul este o luptă pentru calitatea vieții-

activități integrate în grădiniță 

12.  Șerban Mariana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 7 "Remus 

Opreanu" 

Constanţa Constanţa Modalități de evaluare din perspectiva inteligențelor 

multiple 

13.  Badiu Iuliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 30 ”Ghe. 

Țițeica” 

Constanța Constanța Un cadru didactic eficient 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 
25 februarie 2017 

 

Secțiunea nr. 4: ABORDARE INTEGRATĂ 

Moderatori:     prof. Doina David - director Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

             prof. înv. primar Constanda Moraru - Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

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

 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Della Sultana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 11 

,,Dr. Constantin Angelescu” 

Constanţa Constanţa Activități de dezvoltare personală, de 

socializare și de adaptare a copilului de 6/7 ani 

la mediul școlar 

2.  Agighioleanu 

Aurelia 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnaziala nr. 7 

"Remus Opreanu" 

Constanţa Constanţa Adaptarea copilului de șase ani la mediul școlar 

3.  Pantea Ionica prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Murfatlar Constanţa  

Abordarea de tip integrat a conţinuturilor 

învăţării la şcolarul mic 4.  Stoian Cristina prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Murfatlar Constanţa 

5.  Itu Daniela Emilia Prof. Gradinita P.P.Nr.3 Mangalia Constanţa  

Activitate  integrată „O  zi  în lumea plantelor" 6.  Ivașcu Marinela Gela Prof. Gradinita P.P.Nr.3 Mangalia Constanţa 

7.  Legian Nicoleta prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Lucian 

Grigorescu” 

Medgidia Constanţa Importanța predării integrate ȋn  diversificarea 

şi flexibilizarea conţinuturilor învăţării  

8.  Șerban Luciana prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic 

,,N.Dumitrescu" 

Cumpana Constanţa Lumea apelor"-activitate integrata la 

Matematica si explorarea mediului, clasa a II-a 

9.  Moraru Constanda  prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

,,Dan Barbilian” 

Constanţa Constanţa Predarea integrata a sunetelor si literelor 

 

10.  David Doina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28 

,,Dan Barbilian” 

Constanţa Constanţa Matematica în viața noastră 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 
25 februarie 2017 

 

Secțiunea nr. 5: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 
Moderatori:     lector univ. dr. Mihaela Carmen Vărășteanu - Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Constanța 

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

       prof. înv. primar Chirața Caragop - Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Caragop Chirața prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa Arta Origami, o premisã a creativitãţii 

2.  Dogaru Aneta 

Nicoleta 

prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic “Ioan 

Cotovu” 

Hârşova Constanţa Caracterul interdisciplinar al jocului matematic  

3.  Pop Margareta Stela prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială “Ion 

Creangă”   

Satu Mare Satu Mare Călătorind pe  „un drum cât o sută de vieţi” 

4.  Pânzaru  Marta prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială 

„Sf.V.Ştefan cel Mare” 

Oneşti Bacău  Creativitatea şi comunicarea-premise ale 

performanţei şcolare 

5.  Zlatcu Tincuţa educatoare Grădinița cu program 

prelungit  “Steluțele mării” 

Constanţa Constanţa Creativitatea şi poveştile în grădiniţa de copii 

6.  Teleman Angela Prof. univ. 

dr. 

Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” 

Chișinău Republica 

Moldova 

Dezvoltarea abilităților motrice la elevii 

claselor primare  

7.  Lungu Georgeta prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia Constanţa Dezvoltarea creativităţii prin jocuri la limba şi 

literatura română 

8.  Vărășteanu Mihaela 

 

Lector 

univ. dr. 

Universitatea „Ovidius”, 

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

Constanţa Constanţa  

Incursiune in „corola de minuni" a creativităţii 

9.  Zamfir Liliana Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi”  

Medgidia Constanţa Jocul – element central al formării intelectuale 

a copilului 

10.  Mirică Mariana 

Simona 

Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic ”Lucian 

Blaga” 

Constanţa Constanţa Rezolvarea problemelor de către școlarul mic 
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11.  Baciu Aurelia Prof. Şcoala Gimnazială 

„Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa Sportul – izvor de sănătate 

12.  Stăruială Mihaela educatoare Grădinița cu program 

prelungit  “Steluțele mării” 

Constanţa Constanţa Stimularea creativităţii în grădiniţa de copii 
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Tabel nominal 

cu participanții la simpozion 
25 februarie 2017 

 

Secțiunea nr. 6: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 

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

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

    prof. înv. primar Cristina Ochiuleț - Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 
 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Dăscălaşu Mariana   prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,, Tudor 

Arghezi’’ 

Năvodari Constanţa   

Activitatea extracurriculară în dezvoltarea educației 

ecologice a  elevilor  2.  Suță Maria                                                          prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,, Tudor 

Arghezi’’ 

Năvodari Constanţa 

3.  Şuteu Laura prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 11 ,,Dr. 

Constantin Angelescu” 

Constanţa Constanţa Activităţile  extraşcolare  artistice în dezvoltarea 

personalităţii elevului 

4.  Beșir Leman Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin 

Brâncuşi”  

Medgidia Constanţa Activitățile extracuriculare – primul pas în formarea 

personalității copilului 

5.  Cușu Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 7 ,,Remus 

Opreanu” 

Constanţa Constanţa Activitățile extrașcolare în scopul educației 

ecologice 

6.  Savin Ciprian  Prof. drd. Şcoala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza” 

Constanţa Constanţa Corul școlar implicat în viața artistică a școlii și a 

comunității 

7.  Seidamet  Cidem  educatoare Grădinița cu program prelungit  

“Steluțele mării” 

Constanţa Constanţa Modalităţi şi forme de organizare a activităţilor 

extracurriculare în grădiniţă 

8.  Manea Marioara Prof. înv. 

primar 

Scoala Gimnaziala Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Proiecte în folosul comunității - Clubul Impact 

,,Nicolae Tonitza” 

9.  Gornea Olivia  prof Liceul Pedagogic „Nicolae 

Iorga” 

Botoșani Botoșani Rolul și importanța activităților extracurriculare 

10.  Mărcuș – Radu Liliana Prof. înv. 

primar 

Șc.Gimnazială ,,Ion Creangă” Satu Mare    Satu Mare    Rolul și importanța activităților extracurriculare 

11.  Ochiuleț Cristina prof. înv. 

primar 

Liceul cu Program Sportiv ” 

Nicolae Rotaru” 

Constanţa Constanţa   Pași către un alt ciclu de învățare  
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12.  Neș Daniela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Adrian V. 

Rădulescu” 

Murfatlar Constanța  

Şcoala, promotoare a tradiţiilor şi obiceiurilor 

comunităţii 13.  Păscălin Daniela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială „Adrian V. 

Rădulescu” 

Murfatlar Constanța 

14.  Ionescu Georgiana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr 1 Pantelimon Constanţa  

Tradițiile locale în activitățile extracurriculare 15.  Tufă Anica prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr 1 Gârliciu Constanţa 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN 
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MINUNEA DE A FI DASCĂL 

 

 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

 

 

Aceasta rostire plină de adevăr aparține unui mare actor al Teatrului Național Marin Sorescu 

din Craiova, și anume Ilie Gheorghe, care m-a copleșit cu rolul lui Faust din drama lui Goethe, 

montată de Silviu Purcărete la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, în cadrul celui mai important festival 

internațional de teatru, cel de la Sibiu.  

Ilie Gheorghe  evoca, în cadrul unei Nocturne a Marinei Constantinescu, împlinirea visului 

mamei sale, care voia să-i vadă intrând pe poartă familia de învățători Ilie și Oltea, care au fost 

colegi la Liceul Pedagogic și apoi colegi la aceeași școală din satul natal. Nu poate uita orele în care 

ochii copiilor urmăreau cu uimire poveștile învățătorului și nu părăseau clasa în pauze, ca să-l 

asculte repetând la vioară cântece învățate sau care urmau să iasă din glasurile lor cristaline. Fiorul 

teatrului l-a îndemnat să dramatizeze cu copiii, la orele de lectură, fragmente celebre din literatura 

română prezentate și părinților, cu prilejul serbărilor școlare.  

M-am regăsit în această uimire ca profesor cu 54 de ani de activitate didactică cu elevii din 

gimnaziu, liceu și cu studenții din colegii și universități.  

Generațiile de educatoare, învățători și profesori, pe care le-am pregătit în domeniul limbii, 

comunicării, al literaturii române și universale mi-au oferit satisfacții multiple prin prestigiul 

dobândit de fiecare în școlile dobrogene și nu numai.  

Le-am evaluat calitatea de dascăl în cadrul zecilor de inspecții speciale, pentru obținerea 

gradelor didactice și al inspecțiilor complexe pe care le-am coordonat în calitate de inspector școlar 

general. Ecouri multiple despre valoarea acestora mi-au venit pe multiple canale: părinți, elevi, 

colegi, instituții pe care le-au onorat cu dăruirea lor.  

Este o minune să fii dascăl, dar consider că minunea este dublă când ești dascăl de dascăli.  

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, învățătoarei și profesorilor mei, care mi-au luminat calea spre 

cea mai minunată dintre profesie.  
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PERSPECTIVA PROFESIONALIZĂRII. CARIERA DIDACTICĂ ÎNTRE 

CERTITUDINI ŞI TENDINȚE 

 

 

Lect. univ. dr. Carmen-Mihaela Vărăşteanu  

Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

 

 

„...nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi 

umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai 

preţios, mai complicat şi mai sensibil decât este omul în devenire [...] Ancorat în 

prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, 

educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, 

perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor 

necesare omului de mâine”
1
. (D. Salade) 

 

Formarea personalului didactic reprezintă o prioritate a sistemului de învăţământ din ţara 

noastră aflându-se într-o corelaţie directă cu componentele reformei sistemului de învăţământ. 

Profesionalizarea este un proces de formare a unui „ansamblu de capacităţi şi competenţe într-

un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces controlat 

deductiv de un model al profesiei respective”
2
 în cazul nostru profesia didactică, făcând posibilă 

trecerea de la stadiu de meserie la cel de profesor.  

Reforma învăţământului a cuprins şi profesionalizarea carierei didactice, ceea ce a dus la o 

redefinire a competenţelor cadrului didactic. S-a pornit de la ipoteza conform căreia un sistem de 

competenţe specifice se va dobândi prin programele de formarea iniţială cât şi continuă. 

În ceea ce priveşte formarea iniţială, primele linii au fost trasate de forurile europene. Încă din 

anul 2000 la Lisabona si 2001 Stockholm la Consiliul European definit obiectivul strategic care 

prevede ca Uniunea Europeană „să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe 

cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o 

mai mare coeziune socială”
3
.  

Pentru asigurarea unui viitor durabil,  Strategia Uniunii Europene pentru orizontul de timp 

2020 (EU 2020) prevede cinci mari obiective strategice:  

1. Ocuparea forței de muncă;  

2. Cercetare și dezvoltare;  

3. Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei; 

4. Educație: reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a școlii, creșterea de peste 40% a 

ponderii absolvenților de studii superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani;  

5. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale.
4
 

Comisia Europeană a recomandat inițial luarea unor măsuri structurale şi curriculare în 

educaţie: cultivarea valorilor democraţiei, extinderea educaţiei pe parcursul întregii vieţi, 

multiculturalitatea. Astfel, în anul 2002, Consiliul Educaţiei al Consiliului European propune un 

program de lucru pornind de la următoarele obiective generale: 

O.1. Creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională în UE. 

Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor. 

                                                           
1 Salade, D., (1995) Educaţia şi personalitatea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 188-190 
2
 Gliga, L. (coord.), 2002, Standarde profesionale pentru profesia didactică, Sibiu: Editura POLSIB. 

3
 https://ec.europa.eu 

4
 

http://debirocratizareineducatie.ro/sites/default/files/CALITATEA%20SISTEMELOR%20EDUCA%C8%9AIONALE

%20LA%20NIVEL%20EUROPEAN.pdf 
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O.2. Dezvoltarea de competenţe pentru societatea cunoaşterii 

O.3. Accesul la TIC pentru toţi 

O.4. Creşterea recrutării în studiile ştiinţifice şi tehnice 

O.5. Utilizarea mai bună a resurselor 

Uniunea Europeană a adoptat cadrul strategic Educație și Formare 2020, care are ca obiectiv 

oferirea indivizilor posibilitatea accederii, în întreaga Europă, la un proces de învățare dinamic în 

toate etapele vieții lor. În România, Comisia prezidențială pentru analiza și elaborarea politicilor din 

domeniile educației și cercetării a elaborat, în 2007, Raportul România educației, România 

cercetării, care a oferit diagnoza și principalele soluții la problemele majore din domeniul 

menționat. În concluziile acestui raport se menţionează că actualul sistem de învățământ din 

România pune în pericol competitivitatea și prosperitatea țării, acesta având patru mari probleme – 

ineficiența, lipsa de relevanţă, inechitabilitatea, slaba calitate. 

Se recunoaşte rolul educaţiei ca principal factor ce va face posibilă stabilirea planurilor de 

acţiune comunitară necesar pentru atingerea obiectivelor. 

În acest context, formarea personalului didactic devine o preocupare a societăţii europene, 

impunându-se regândirea modelului de formare deoarece o educaţie de calitate este realizată însă de 

profesori buni, bine pregătiţi.  

Rețeaua Eurydice, instituită de Comisia Europeană a publicat în anul 2015 un raport care 

analizează legăturile dintre politicile care reglementează profesia didactică în Europa și 

comportamentele, practicile și percepțiile profesorilor. Raportul s-a realizat pe  aproximativ două 

milioane de profesori de gimnaziu din cele 28 de statele membre ale Uniunii, Liechtenstein, 

Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Serbia și Turcia . 

Analiza se referă la aspecte cum ar fi formarea inițială a cadrelor didactice, dezvoltarea 

profesională continuă, mobilitatea transnațională, datele demografice şi condițiile de muncă, și 

atractivitatea profesiei. Acest raport prezintă, de asemenea, practicile de succes în diferite țări 

europene, ajungându-se la următoarele concluzii: 

 În profesia de cadru didactic predomină femeile , bărbații reprezentând doar o treime din 

profesori.  Există  însă şi unele țări în care proporția de femei și bărbați este similară, dar este o 

realitate că numărul bărbaților care intră în profesia didactică scade. 

 În Europa, o treime din profesori au  vârsta sub 40 de ani. Se atrage atenţia că în unele 

sisteme de învățământ, rata scăzută a cadrelor didactice tinere poate duce la deficite majore atunci 

când, în paralel, un număr există un mare de profesori care iese la pensie. 

 În 15 țări europene, nivelul minim de formare inițială a cadrelor didactice 

este Bacalaureatul, în timp ce în 17 țări, cadrele didactice trebuie să dețină un master, perioada 

minimă de formare inițială a cadrelor didactice variază între 4 și 6 ani . 

 Profesorii simt nevoia unei dezvoltări profesionale continue în domeniile: „educație 

specială“, „abilități TIC pentru a preda“, „noile tehnologii la locul de muncă“, „metodele 

de învățare individualizate și “predarea abilităților soft. " 

 În cadrul Uniunii Europene, 27% dintre cadrele didactice au fost deja în străinătate pentru 

cel puțin o săptămână, în scopuri de afaceri. În țările nordice și baltice acest procent este mai mare.  

Profesorii de limbi străine sunt cei care participă în proporţie mai mare la mobilităţi. 

 În prezent, doar 28 de sisteme de învățământ europene monitorizează în mod regulat piața 

forței de muncă în scopul de a lupta pentru un echilibru între cererea și oferta de profesori, fie 

în mod independent fie ca parte a unui proces formal de planificare. 

 Nouă țări au implementat sau sunt în procedura de punere în aplicare a campaniilor 

de promovare pentru a îmbunătăți imaginea profesiei didactice, pentru a încuraja tinerii studenți să 

realizeze studii în domeniu și pentru a atrage tinerii absolvenți către profesia didactică.. 

Această analiză sugerează că se fac eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți calitatea 

educației în Europa.  

La nivelul Uniunii Europene, formarea iniţială a viitorilor profesori diferă după cum urmează: 
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 În Anglia, formarea iniţială a cadrelor didactice trece printr-o perioadă de mare schimbare. 

Drumul formarii profesionale inițiale a profesorilor este definit  prin raportare la competentele de 

atins, mai degrabă decât în termeni de durată  a programului de formare. Este de reţinut că toţi 

stagiarii trebuie sa realizeze o perioadă minimă de un an într-o instituție școlară. 

 În Austria,  formarea durează patru ani şi jumătate şi este urmată de o fază finală de 

calificare printr-un stagiu de practică de un an.  

 În Belgia, profesorii din învăţământul secundar inferior pot, cu o dispensă specială, să 

predea şi în învăţământul secundar superior. Formarea poate să se facă paralel cu studiile 

universitare sau  după acestea. 

 În Franța,  formarea durează șase ani. Formarea profesională se realizează printr-un stagiu 

de un an. Profesorii stagiari susţin un concurs naţional de intrare în învăţământ şi pot fi selectaţi 

pentru a preda în orice regiune cu excepţia cadrelor didactice din învăţământul primare care pot 

rămâne în zona de reşedinţă. 

 În Germania, formarea la nivel universitar, care durează cel puţin 9 semestre, este urmată 

de doi ani de stagiu pregătitor (Vorbereitungsdienst). 

 În Luxemburg, formarea profesională se efectuează în timpul fazei finale de calificare 

printr-un stagiu de cel puțin doi ani. 

 În Norvegia, în funcție de materia aleasă, formarea profesorilor poate sa dureze intre patru 

si șapte ani.  

 În Portugalia, formarea poate dura patru sau cinci ani şi este urmată de o fază finală de 

calificare printr-un stagiu practic de un an. 

 În Spania, formarea poate dura cinci sau șase ani. Stagiarii din învăţământul preşcolar şi 

primar obţin un certificat de predare prin absolvirea studiilor universitare, iar cei pentru 

învățământul secundar pot obţine un certificat de profesor doar la finalizarea masteratului în 

domeniul de specialitate. 

Se vorbește tot mai des de profesionalizarea carierei didactice bazată pe redefinirea 

competenţelor de bază, pe (re)valorizarea meseriei de profesor în raport cu importanţa ei socială şi 

pe  îmbunătăţirea pregătirii (iniţiale şi continue) a profesorilor, în raport cu anumite standarde de 

formare. 

Ion Al. Dumitru
5
 consideră că profesionalizarea didactică presupune existenţa mai multe 

tipuri de standarde: 

• standarde de natură instituţională, cu referire la instituţiile abilitate să formeze personalul 

didactic, la modul cum trebuie realizat, gestionat şi condus programul de formare iniţială şi continuă 

a profesorilor; 

• standarde  de  natură  curriculară  care,  la  rândul  lor,  se  referă  la obiectivele 

programelor de pregătire a profesorilor (standarde de finalităţi), la conţinutul acestor programe 

(standarde de conţinut), la durata necesară formării iniţiale a personalului didactic (standarde de 

timp necesar sau standarde de credit); 

• standarde   instrucţionale,   care   vizează   formele   şi   modalităţile   de organizare şi 

desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice a profesorilor, strategiile, metodele şi tehnicile utilizate 

în programele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, care să conducă la formarea 

competenţelor necesare exercitării profesiei didactice; 

• standarde de evaluare şi certificare a competenţei didactice şi a nivelului acesteia care fac 

referire la calitatea prestaţiei didactice, la progresul în cariera didactică, certificându-le. 

E. Păun (2002) consideră că profesionalizarea didactică este „un proces de formare a unui 

ansamblu de capacităţi şi competenţe într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui sistem de 

                                                           
5
 Dumitru, Al. Calitatea formării personalului didactic. Ghid metodologic şi practic pentru DPPD-uri, Editura Mirton, 

Timisoara, pp. 15-20  
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cunoştinţe (teoretice şi practice), proces controlat deductiv de un model al profesiei respective”
6
. 

Dimensiunile profesionalizării care decurg din definiţia dată de E. Păun sunt următoarele: 

•  profesionalizarea presupune descrierea (sau elaborarea) „identităţii profesionale astfel încât 

să fie generat la final un set de cunoştinţe şi competenţe descrise şi structurate într-un model 

profesional (standarde profesionale) care se asimilează sistematic şi pe baze ştiinţifice”; 

•  profesionalizarea solicită şi un efort corespunzător de legitimare a profesiei didactice în 

câmpul activităţilor şi profesiilor sociale prin elaborarea unui model al profesiei didactice. 

I. Jinga consideră competenţa profesională a cadrelor didactice „un ansamblu de capacităţi 

cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate 

ale educatorilor, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să 

asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate [...] iar performanţele obţinute să se situeze aproape de 

nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia”
7
. 

Accentul profesionalizării bazat pe competenţe a fost pus deoarece se petrec schimbări majore 

pe piaţă  beneficiarilor, deopotrivă aspiranţi la calificări şi angajatori, programele   de   studiu   se   

realizează   pe   canale alternative, inclusiv prin Internet, a apărut necesitatea   accelerării   învăţării, 

pentru   calificări rapide şi flexibile, pentru recalificări, perfecţionări, sunt solicitate cerinţele 

acreditării şi recunoaşterii internaţionale a programelor de studiu, se poate asigura inserţia  

profesională  şi  socială  a  fiecărei persoane. 

Competenţele  sunt  de fapt criterii de evaluare şi indicatori de  succes în toate domeniile de 

activitate, sunt  structuri  complexe,  cu  valoare operaţional-instrumentală, se fondează pe 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi aptitudini şi au următoarele caracteristici: 

 asigură   realizarea   rolurilor   şi   a   responsabilităţilor asumate; 

 corelează cu performanţa în activitate; 

 pot   fi   măsurate   pe   baza   unor   standarde   de performanţă; 

 pot fi dezvoltate prin învăţare. 

 Competenţele solicitate de secolul XXI sunt competențe transversale: gândirea critică, 

rezolvarea de probleme, colaborarea,    folosirea    tehnologiei,    autonomia    în învăţare şi 

comunicarea 
Competenţele – cheie au o prezenţă explicită şi implicită bine precizate în Legea Educaţiei 

Naţionale,  ceea  ce  arată  că  includerea  acestora  reprezintă  referenţialul  maxim  al  finalităţilor 

procesului educaţional. 

 Art. 4 din LEN precizează că: „Finalitatea principală a educării o reprezintă formarea 

competenţelor (definite ca „un ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi / 

abilităţi şi aptitudini necesare în situaţii diferite)”.
8
 

 În art. 13 se subliniază că învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat; această 

competenţă – cheie devine în acest fel o ţintă educaţională majoră. 

Există numeroase propuneri de seturi de competenţe care să alcătuiască profilul profesorului 

modern. Competenţa didactică este abordată diferit de specialişti, dar pot fi cumulate în 5 grupe 

mari: competenţe profesional-ştiinţifice, competenţe psiho-pedagogice, competenţe psiho-sociale şi 

relaţionale, competenţe manageriale, competenţe instituţionale. 

Competenţe didactice ca şi capacităţile care decurg din acestea îl ghidează pe profesor în 

îndeplinirea rolurilor şi funcţiilor profesionale.  

Léopold Paquai şi Marie-Cécile Wagner, (apud R. Iucu, 2004) pune în discuţie profesorul 

„profesionist” în învăţământ. Profesionistul în învăţământ este o persoană concretă, un 

enciclopedist, dar şi un actor social, un practician reflexiv, un practician artizan, iar nu în ultimul 

rând un tehnician. 

                                                           
6
 Paun, E., Profesionalizarae carierei didactice. Standarde profesionale pentru profesia didactica, Consiliul Naţional 

pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti. 
7
 Jinga, I. Managementul învăţământului – cu privire specială la învăţământul preuniversitar. Bucureşti: ALDIN, 2001. 

8
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În România, conform O.M Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, publicat în M.O. 

nr. 361 din 16 mai 2017, Programul de formare a competențelor profesionale pentru cariera 

didactică funcționează în cadrul liceelor pedagogice pentru funcţiile didactice din învăţământul 

antepreşcolar, preşcolar şi primar de educator-puericultor, educatoare/educator, 

învăţător/învăţătoare, şi unităţile de învăţământ terţiar nonuniversitar, pentru formarea maiştrilor-

instructori şi a antrenorilor; şi în instituţiile de învăţământ superior prin intermediul departamentelor 

de specialitate cu profil psihopedagogic
9
 - Departamentului pentru pregătirea personalului Didactic 

(DPPD). 

În Universitatea Ovidius din Constanța, funcţionează din 1996 Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, o structură academică distinctă de profesionalizare în cariera 

didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu. În cadrul acestuia se realizează pregătirea studenţilor 

şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de 

cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, 

psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal, postliceal şi superior.  

Obiectivul principal al Programului de formare a competențelor profesionale pentru 

cariera didactică este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă 

şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, 

postliceal şi superior.  

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri de 

pregătire:
10

 

 a) nivelul I (iniţial) care conferă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui 

minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;  

b) nivelul II (de aprofundare) care conferă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 

posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu condiţia îndeplinirii simultan a două 

condiţii: acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de 

la nivelul II şi absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de 

licenţă. 

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: 
 

Tip de curriculum Disciplinele de învăţământ 
Perioada de studiu al disciplinei 

Nr. de 

credite Anul Semestrul 
Nr. de 

săptămâni 

NIVELUL I:                                                                                                                                                  30             

A. Curriculum-

nucleu 

Discipline de 

pregătire 

psihopedagogică 

fundamentală 

(obligatorii) 

 

1. Psihologia Educaţiei I 1 14 5 

2. Pedagogie I: 

-Fundamentele pedagogiei 

-Teoria şi metodologia curriculumului 

I 2 14 5 

3. Pedagogie II: 

-Teoria şi metodologia instruirii 

-Teoria şi metodologia evaluării 

II 3 14 5 

4. Managementul clasei de elevi III 6 14 3 

5. Didactica specializării II 4 14 5 

                                                           
9
 O.M Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică, publicat în M.O. nr. 361 din 16 mai 2017, ART.2 (1) 
10

 Idem 7, ART. 1 (2) 
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6. Instruirea asistată pe calculator III 5 14 2 

7. Practica pedagogică în învăţământul 

preuniversitar obligatoriu (1) 

III 5 14 3 

8. Practica pedagogică în învăţământul 

preuniversitar obligatoriu (2) 

III 6 12 2 

Examen de absolvire nivelul I III 6 2 5 

 

NIVELUL II:                                                                                                                                                30   

B. Curriculum 

extins 

Discipline de 

extensie a pregătirii 

psihopedagogice 

fundamentale | | 

(obligatorii) 

1. Psihopedagogia adolescenților, 

tinerilor şi adulţilor 

  14 5 

2. Proiectarea şi managementul 

programelor educaţionale 

  14 5 

3. Didactica domeniului şi dezvoltări 

în didactica specializării (învăţământ 

liceal, postliceal) 

  14 5 

4. Practica pedagogică în 

(învăţământul liceal, postliceal) 

  14 5 

C.  Curriculum 

opţional 

(se aleg două 

discipline 

opţionale) 

5. Pachet opţional 1 (se alege o 

disciplină): 

-Comunicare educaţională 

-Consiliere şi orientare 

-Metodologia cercetării educaţionale 

-Educaţie integrată 

- 2 14 5 

 6. Pachet opţional 2 (se alege o 

disciplină): 

-Sociologia educaţiei 

-Managementul organizaţiei şcolare 

-Politici educaţionale 

-Educaţie interculturală 

-Doctrine pedagogice contemporane 

- 3 14 5 

Examen de absolvire nivelul II  4 2 5 

TOTAL NIVELUL I ŞI II 70 

 
Tabelul nr. 1: Planul de învăţământ

11
 

 

Este important de reţinut că absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele 

educaţiei - specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia 

didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului 

de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru 

obţinerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I
12

. Absolvenţii studiilor universitare 

în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar, se consideră că îndeplinesc condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, certificându-

se  prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi 

preşcolar. 
13

 

Există si o referire care este făcută în cazul absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de 

licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005. Acestora li se 

consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă 
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 Idem 7, Anexa 1 
12

 Idem 7, ART 17 (1) 
13

 Idem 7, ART 17 (2) 
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fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi 

practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.
14

 

În ceea ce priveşte formarea continuă, personalul didactic beneficiază de programe şi activităţi 

de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, programe de formare în 

domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului; cursuri de pregătire și susținerea 

examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; programe de conversie profesională;studii 

corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței,  care se desfăşoară prin intermediul 

Registrului naţional al furnizorilor de formare continuă. Furnizorii de formare continuă acreditați, 

atât din sectorul public de educație cât și privat (o instituţie/ unitate de învăţământ, o organizaţie 

nonguvernamentală sau o persoană juridică, publică sau privată, care, potrivit statutului, are ca 

obiect principal de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi 

didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din 

învăţământul preuniversitar, conf. art. 2, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011.) 

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din 

învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, 

astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT). 

O carieră didactică de succes presupune un drum lung şi asiduu de acumulări şi formări. 

În ţara noastră, profesionalizarea carierei didactice a început să se contureze, deoarece 

standardele profesiei au devenit repere ale nivelului de pregătire. 
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CURCUBEUL SCHIMBĂRII – EDUCAŢIA ÎN CĂUTAREA 

CALITĂŢII  
 

Prof. Anica Gornea   

Grădiniţa ,,Steluţele mării”, Constanţa 

 

 

      ,,Cred că EDUCAŢIA este un proces al vieţii şi nu o 

pregătire pentru viaţă.Cred că ŞCOALA trebuie să reprezinte viaţa 

actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil că aceea pe care 

o duce el in familia sa, cu vecinii săi, la locurile lui de joacă.”  

                                                                                                                        ( JOHN DEWEY) 

 
 Epoca în care trăim cere fiecărui individ să se adapteze la situaţii mereu noi, să rezolve 

numeroase problem centrate pe copil, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 

intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate care, pus în valoare, va asigura neîntrerupt 

progresul socio-uman. Iată deci un motiv al reformelor în învăţământ şi anume: tipul de inovaţie 

didactică solicitată. În România, educaţia s-a instalat într-o schimbare, ce pare de acum înainte o 

condiţie necesară a dezvoltării. Ca fenomen social, educația este o acțiune umană specifică, ea 

schimbându-şi finalitățile, conținuturile şi funcțiile odată cu schimbările societății însăşi, pe care o 

influențează la rândul ei. În consecință, dacă privim procesul educațional mai mult din perspectivă 

socială, apare mai evidentă trăsătura lui „integratoare“, iar dacă-l considerăm din unghi individual, 

ni se înfățişează mai pregnantă trăsătura lui „adaptoare“. Termenii se implică reciproc din moment 

ce ne gândim că adaptarea presupune integrare, iar integrarea nu este posibilă fără adaptare. 

 Învăţământul preşcolar actual, urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 

nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 

politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societatii civile care 

să promoveze alternative educaţionale specifice varstei prescolare . 

 Reforma învăţământului preşcolar a adus numeroase schimbări la nivelul tuturor 

componentelor curriculumului, de la abordarea conţinuturilor, la programă, finalităţi, planuri de 

învăţământ la metodologia de instruire şi alte probleme ce ţin de procesul instructiv-educativ din 

grădiniţă. 

Dezideratul care se impune a fi avut astăzi în vedere vizează înzestrarea copilului cu un ansamblu 

structurat de competenţe de tip funcţional. Aceasta marchează trecerea de la un enciclopedism al 

cunoaşterii, imposibil de atins în condiţiile de astăzi, când multiplicarea informaţiilor se petrece cu 

o viteză extraordinară, la o cultură a acţiunii contextualizate, care presupune aplicarea optimă a unor 

tehnici şi strategii adecvate. 

 În ultimii ani, la nivelul învăţământului românesc au apărut idei şi practici care au încurajat 

schimbarea abordării de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat pe copil. 

Situarea copilului în centrul organizării procesului de predare – învăţare a constituit o schimbare 

fundamentală care a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluţii didactice care să stimuleze 

performanţa copilului cel puţin la nivelul descris de potenţialul său. 

Dezvoltarea educației este considerată tot mai mult, o variabilă independentă a celei 

economice, cerându-i-se să le dezvolte celor antrenați în procesul educativ, nu doar capacitatea de a 

se adapta la schimbări, ci şi capacitatea de a prevedea şi de a se pregăti în această nouă perspectivă. 

Pentru a răspunde acestei noi solicitări, educația îşi extinde activitatea dincolo de instituţiile şcolare, 

adică în întreprinderi şi instituții, în cadrul unor structuri comunitare, la domiciliul celor interesați. 

La deciziile care se iau în domeniul educației, astăzi participă activ partenerii: personalul 

didactic, asociații ale părinților şi ONG-uri, asociații profesionale şi culturale, comunităţile locale 

etc. 
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Funcţiile principale ale educaţiei pot fi sintetizate în: 

 ,,realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi pe 

aspiraţiile societăţii omeneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale” 

  selecționarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale şi spirituale, considerate 

fundamentale;  

 asigurarea pregătirii resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economic-sociale a 

ţării, a pieţei muncii;  

  punerea la dispoziția oamenilor mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, pe tot 

parcursul vieții, potrivit principiului educației permanente. 

Idealul educațional – formarea integrală şi creativă a personalității – se realizează prin intermediul 

componentelor educației, obiectivelor şi conținutului acesteia. Educația contemporană cuprinde 

următoarele componente: 

 educația intelectuală – marcheză activitatea de formare-dezvoltare a unei personalități umane 

raționale prin informațiile şi capacitățile ştiințifice dobândite în cadrul fiecărei etape de vârstă 

şcolară, postşcolară şi psihologică ;  

 educația morală – reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității prin intermediul 

valorilor care vizează optimizarea raporturilor omului cu societatea şi cu sine; 

 educația tehnologică – reprezintă dimensiunea generală a activității de formare-dezvoltare a 

personalității umane, proiectată şi realizată prin aplicarea raţională a cunoştinţelor ştiinţifice în 

diferite domenii sociale, de natură economică, politică sau culturală. Ea subordoneză educația 

profesională care vizează dobândirea unor tehnici specifice doar anumitor domenii de specializare;  

 educația estetică – reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane prin 

intermediul valorilor frumosului existent în natură, societate, artă, receptat, evaluat şi cultivat la 

nivelul sensibilității, al raționalității şi al creativității;  

 educația fizică – reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității prin intermediul 

valorilor psihomotrice şi sportive care cultivă „o minte sănătoasă într-un corp sănătos“, în condițiile 

specifice societății moderne, contemporane 

A trăi înseamnă astăzi a evolua, a deveni, fără a-ți abandona matca propriei personalități. De aici 

imperativul corelării educației pentru schimbare ca pregătire anticipativă şi ca asimilare a ritmurilor 

alerte cu formarea încrederii în propriile resurse şi în continuitate. Astfel educatorilor, ca principali 

agenti educativi, le revine rolul de-a înarma copiii cu simț critic, cu capacitatea de-a înțelege şi 

răspunde adecvat diverselor provocări din partea societății, de-a deveni tot mai mult agenți ai 

propriei formări, care să-şi organizeze, să-şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere singuri, 

având formată judecata şi responsabilitatea viitoare. Educația pentru schimbare, participare şi 

democrație îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea pentru afirmare şi adaptare, pentru 

a deveni un bun cetățean, conştient de drepturile şi responsabilitățile sale. 

Pentru a ajuta în acest mod copilul, este necesar ca noi înşine să fim deschişi la schimbare, 

să fim curioşi, în a experimenta noul, să fim capabili a ne adapta continuu. 

"Educaţia, spunea J. J. Rousseau, o primim din trei surse: natura, oamenii şi lucrurile. Dezvoltarea 

spontană a organelor şi a capacităţilor noastre constituie educaţia dată de natură. Utilizarea pe care 

suntem obişnuiţi să o dăm acestei dezvoltări constituie educaţia ce ne este transmisă de oameni. 

Dobândirea experienţei personale de la obiectele care ne înconjoară constituie educaţia dată 

de lucruri." Însă nu natura, ci societatea comandă, în esenţă dezvoltarea personalităţii. Astăzi a 

neglija educaţia unei persoane înseamnă a o condamna mâine la mediocritate. Educaţia începe din 

copilărie şi în condiţiile societăţii contemporane devine permanent. Grădinița, prin idealul său 

educativ, umanist şi democratic, subordonat celui social, pe care-l urmăreşte, contribuie neîncetat la 

realizarea unei concordanţe şi la unificarea elementelor caracteristice modului de viaţă al unei 

colectivităţi. 

În acest context am propus părinţilor la începutul anului şcolar acceptul şi ajutorul pentru a 

desfăşura activităţi şi ,,dincolo de cei patru pereţi”, explicându-le că procesul de educare al copiilor 
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devine puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente şi să creeze o puternică 

legătură între oameni bazată pe sprijin reciproc, oferind astfel copiilor un climat  diferit de învăţare 

care le va permite tuturor să fie mai motivaţi şi cu mult mai capabili. Răspunsul m-a bucurat pentru 

că  astfel am putut proiecta şi desfaşura activităţi cu un mare impact asupra copiilor dar şi al 

părinţilor. Voi enumera câteva dintre acestea.  

În cadrul proiectului ,, Simfonia anotimpurilor” multe din activităţile proiectate au fost 

desfăşurate în aer liber. Copiii au avut posibilitatea de a simţi temperatura, de a observa schimbările 

care s-au petrecut în natură, au descoperit biotopuri. Bucuria, curiozitatea, dorinţa de a afla cât mai 

multe informaţii despre ceea ce ,,descopereau”, spiritul de echipă  - conexiunea între ei dar şi cu 

mine a condus la creşterea gradului de participare activă. Ei au colecţionat frunze, beţişoare, 

pietricele. Au înţeles că natura este ,,vie”, că ne oferă aer curat, privelişti ca din tablouri, cămin 

pentru insecte, păsări, animale, oameni.  De asemenea ei au identificat culoarea. Au ecologizat 

curtea grădiniţei, au conceput mesaje ,,eco” pe care le-au montat pentru a atrage atenţia şi celor din 

comunitate.  

Cu frunzele, beţişoarele, boabele colectate au desfăşurat alte activităţi: au pictat şi ei covorul 

de frunze al toamnei folosind tehnica amprentării, alte frunze, boabe le-au folosit ca instrument de 

scris după ce le-au zdrobit, realizând tablouri.  În cadrul activităţii de dezvoltarea limbajului au fost 

provocaţi să continue o poveste cu început dat, apoi au personificat frunzele folosindu-le pentru a 

dramatiza poveşti create de ei. Frunzele colectate le-au folosit şi în activitatea matematică formând 

grupe după formă, mărime. Pietrele colectate le-au aşezat intr-o grămadă. Copiii au avut sarcina de 

a alege fiecare câte una,  după care acestea sunt comparate: cine are piatra cea mai mare, cine are 

piatra cea mai mica ( ordonarea după criteriul mărimii ). 

Analizând modul în care se manifestă preşcolarul în jocul său specific, putem înţelege 

nivelul pe care îl atinge creaţia şi nuanţele particulare pe care le comportă acest proces. În jocul 

„De- a gospodinele”, în funcţie de ceea ce au întâlnit în familie, fetiţele aranjează cu gust 

„camera”păpuşii, pun mobilierul şi obiectele „casnice” la locul potrivit,  respectă proporţia şi 

simetria, dispunerea spaţială şi utilitară a lucrurilor, discută despre problemele care frământă pe 

orice „gospodină”grijulie şi harnică. În jocul „De-a constructorii”, băieţii sau fetele îşi aleg 

materialul de care au nevoie, dispun materialul în aşa fel, încât conferă construcţiei stabilitate, 

frumuseţe şi utilitate ludică. În jocul „De-a telefonul”, partenerii discută, ca oamenii mari, despre 

numeroasele probleme care îi frământă, fac numeroase asociaţii de imagini şi idei, comunică unul 

altuia experienţa personală, pentru a-şi uşura reciproc „munca”la care sunt angajaţi imaginar. În 

jocul „Iedul cu trei capre”, copiii, fac eforturi de a transpune faptele din poveste în scenă, spre 

satisfacţia lor şi a „spectatorilor”, prilej nu numai de a reproduce conţinutul  poveştii  prin cuvânt şi 

prin alte mijloace de expresie, ci de a-şi încerca imaginaţia şi gândirea creatoare. 

În dezvoltarea individuală improvizaţia a pregătit terenul instalării şi afirmării creativităţii. 

Improvizând sau jucându-se – căci improvizaţia este un joc, un divertisment plăcut şi folositor – 

copilul îşi găseşte cadrul de afirmare şi dezvoltare. Expresia „Să ne închipuim că...”, folosită 

frecvent de copii şi trăită intens de ei în toate etapele jocului opţional, pune în lumină clară actul 

creaţiei sub forma improvizaţiei, improvizaţie înţeleasă în sensul bun al cuvântului, căci preşcolarul 

în timpul jocului nu face nimic de prost gust, de mântuială. Lăsat să se manifeste liber, el 

improvizează impresionant de frumos, căci la el improvizaţia se sprijină pe fantezie, pe experienţa 

activ însuşită, pe mobilitatea minţii, a cuvântului şi gestului. La el improvizaţia este un lucru serios, 

pentru că numai prin această formă de manifestare a creativităţii sale îşi poate realiza dorinţele care 

îl stăpânesc. 

De asemenea, jocurile de construcţie constituie un mijloc important de dezvoltare a gândirii; 

atunci când copilul construieşte se gândeşte ce poate construi din beşişoare, cuburi, lego sau rotiţe, 

cum să le combine ca să obţină un model, în toate aceste construcţii copilul sprijinându-se pe un 

suport material şi anume: observările anterioare. Mă voi referi la stimularea creativităţii prin 
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rezolvarea de probleme în cadrul jocurilor de construcţie şi a jocurilor didactice la copiii din grupa 

mare (5-6 ani) . 

Nu mă refer la jocurile ce se desfăşoară după model, explicaţii sau demonstraţie, ci, după ce 

am constatat că toţi copii au formate deprinderile tehnice de lucru am introdus unele procedee care 

conduc copilul să gândească şi să creeze în mod independent, ca răspuns la unele probleme pe care 

trebuie să le rezolve. Întotdeauna, în rezolvarea problemei date am fixat de la început reguli pentru a 

uşura pe copil să gândească şi să găsească rezolvarea. În acest scop, am prezentat la început copiilor 

diferite materiale simple cunoscute de ei . Regula ce se impunea era ca fiecare copil să aleagă şi să 

combine materialul dat în aşa fel, încât să redea modelul cerut. De exemplu, cu ajutorul 

beţişoarelor, am cerut copiilor să construiască o şosea lată atât cât să circule pe ea patru maşini 

deodată. Ei trebuiau să-şi aleagă beţişoare mai lungi şi scurte de aceeaşi culoare (albă), pentru a 

marca benzile de circulaţie. După construirea acestora am cerut copiilor să verifice rezultatul prin 

încadrarea celor patru maşini în interiorul benzilor, el convingându-se de exactitate. Cea mai mare 

satisfacţie le-a oferit-o jocul cu maşinile în momentul verificării rezultatelor. 

Altă dată am pus la îndemâna copiilor cuburi, cerându-le să-mi construiască un pod atât de 

lat şi de înalt încât să treacă pe sub el un vapor confecţionat de ei din hârtie. Aceste jocuri în care 

dăm copiilor o sarcină precisă pentru rezolvare, în care-i punem să analizeze şi să compare, copilul 

ajungând să rezolve în mod independent orice problemă, contribuie la dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale.      

O altă activitate - O lume dispărută- desfăşurată în cadrul proiectului ,, Micii exploratori”  a 

pus copiii în situaţia de a se gândi ce pot realiza din materiale diverse (din natură, ziare, făină, 

aracet, hîrtie etc.) puse la dispoziţie, de a colabora, a se într-ajutora, a fi critici şi creatori. Ineditul 

acestei activităţi a fost ca ei nu au avut un model şi nici alte indicaţii de realizare a temei. S-au 

grupat în patru echipe, fiecare echipă alegându-şi un lider şi apoi şi-au ales centrul. Acolo după 

intuirea materialelor s-au sfătuit şi în funcţie de material au inceput să realizeze obiectele. Când au 

terminat ei au fost invitaţi să le aducă şi au realizat o machetă care a recreat un peisaj preistoric. 

Macheta a fost realizată în cadrul activităţilor alese din ziare, făină, aracet şi apă şi reprezenta  

forme de relief. Ineditul acestei activităţi a constat în fapul ca au asistat la o erupţie vulcanică la 

care nu s-au aşteptat. Practic acesta a fost momentul ce a declanşat o mulţime de pareri, opinii din 

partea lor în funcţie de cunoştinţele acumulate.  

 Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ,, Oraşul de la mare, este oraşul meu” au fost 

finalizate printr-o activitate pe faleza de la Cazino. Acolo, copiii au avut posibilitatea de a 

recunoaşte obiective turistice, economice despre care aflasera în cadrul proiectui, dar a reprezentat 

si oportunitatea de a-şi valorifica cunoştinţe accumulate pe parcursul anului şcolar. Astfel, când am 

ajuns la statuia lui Eminescu ei au completat ca este,, poet”, ,,prieten al lui Ion Creangă”, ,, 

luceafărul poeziei”. Am întrebat  ce ese un luceafăr şi şi-au amintit de faptul că e o stea. Pe mare au 

văzut lişiţe şi pescăruşi. Făcând apel la cunoştinţe acumulate de ei am întrebat de ce nu se udă. 

Răspunsul m-a încîntat atât pe mine cît şi pe părinţii care ne-au însoţit, pentru că ,,au grăsime pe 

fulgi şi pene”. Aceste asociaţii sunt convinsă că nu puteau fi făcute de ei dacă la activitatea de 

observare,, În ograda bunicii”, atunci când am vorbit despre raţă şi gâscă nu i-aş fi rugat să facă un 

experiment. Au luat ulei şi au uns mâna apoi au turnat apă care s-a prelins. Mergând pe malul mării 

ei au ecologizat plaja ,, ca să nu se murdărească apa şi să moară peştii şi delfinii” apoi au făcut 

limonadă pe care au împărţit-o trecătorilor. 

     Grădiniţa este o oază educativă, este spaţiul paradisului copilăriei în care copilul trăieşte 

şi işi încarcă rezervele energetice fizice şi psihice şi-şi constituie forţa de angajare entuziastă in 

întelegerea de scenarii de viaţă, dileme rezolvabile, angajare activă în decodificări de fenomene tot 

mai complicate, situaţii diferite precum şi în probleme şi lucruri ce se află în permanentă schimbare 

şi implicaţie în viaţa de toate zilele , dar şi în aceea ce palpită dincolo de capacitaţile perceptive, în 

cele ale reprezentărilor şi imaginaţiei ce leagă cunoscutul de necunoscut şi permit digerarea 
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cognitivă a necunoscutului şi a posibilului ajungând treptat la diferenţierea realului ca adevăr şi 

adevărat. 

Putem concluziona că educaţia este în transformare şi în căutare calităţii sau a pertinenţei, 

pe un drum sinuos, pe care îl va clădi doar confruntându-se cu problemele specifice, găsind soluţii 

adecvate, mobilizând forţa umană. Problema punerii educaţiei în serviciul dezvoltării nu se rezolvă 

în mod automat prin aducerea copiilor la grădiniţă, şcoală, prin organizarea de examene şi 

concursuri, prin elaborarea de manuale sau prin prin împrospătarea periodică a programelor şcolare. 

Deschiderea luptei pentru calitatea şi eficienţa educaţiei îi pune pe educatori, pe planificatori şi pe 

decidenţi în faţa unei problematici complexe. Aceasta pretinde o altă metodologie, presupune 

abordarea sistemică, anticipare şi demersuri interdisciplinare. Ori, această ,,claviatură” a calităţii 

este mai puţin cunoscută ! 

Este adevărat că adesea este dificil a privi din altă perspectivă situaţia, ştiut fiind că suntem 

etichetaţi ca fiind unul dintre segmentele sociale conservatoare, însă în măsura în care conştientizăm 

fiecare dintre noi acest lucru, putem găsi mijloace pentru a determina schimbarea mentalităţii 

noastre, iar acest ,,clic” apare în momentul în care intrăm în contact cu cei din jurul nostru. De 

aceea este important să înţelegem că viaţa este o continuă învăţare şi experimentare, iar evoluţia 

fiecăruia dintre noi e strâns legată de modul în care percepem această realitate. Şi asta pentru că noi 

prin mentalitatea noastră,  prin exemplul pe care îl dăm, prin valorile pe care dorim să le transmitem 

următoarelor generaţii putem să realizăm acestă schimbare.  

Manifestând creativitate, educatoarea va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, 

va realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 

creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a 

copiilor se dezvoltă spontan. Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena 

capacitatea de a acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care 

se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va exista când ei vor fi 

mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                  (Maria Montessori) 
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Şcoala este o instituţie specializată şi cadru organizat pentru activităţile instructiv-educative. 

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor şi condiţiilor care 

concură la desfăşurarea sa. Personalitatea educatorului reprezintă acel filtru ce imprimă direcţii şi 

finalităţi nuanţate întregului demers educativ.  

Profesorul, fiind adeseori pentru elevii săi un model de conduită şi de pregătire profesională, 

exercită asupra lor influenţe prin orizontul de cultură pe care îl deschide elevilor, prin modul său de 

a gândi, prin concepţia ideologică, printr-un intelect permeabil, fluid şi receptiv la nou. Prin natura 

activităţii sale, educatorului i se cere un larg orizont cultural, o vastă informaţie în domenii diferite 

ale activităţii şi o nepotolită sete de cunoaştere, pe baza căreia să poată răspunde adecvat intereselor 

variate ale elevilor săi. Aceasta înseamnă că orice educator trebuie să cunoască tot ceea ce poate 

cădea în câmpul atenţiei tineretului. Mai mult decât oricare profesie, cea de educator cere o 

atitudine mereu nouă, o luptă continuă pentru a preveni rutina, stagnarea şi formalismul. 

Permanenta receptivitate pentru nou trebuie să constituie o componentă fundamentală a sistemului 

motivaţional al profesorului, menită să-i alimenteze mereu lupta pentru o calitate tot mai ridicată în 

toate componentele activităţii sale. 

În şcoală, profesorul este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în vederea 

realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. Rolul de conducător al profesorului în 

activitatea didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. Pe lângă activitatea 

didactică, profesorul desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural-artistică. În această ipostază, 

profesorul apare ca pedagog social, animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie 

al elevilor. 

Desfăşurându-şi activitatea profesională în cadrul şcolii, dascălul nu încetează a fi un educator 

şi în afara ei, urmărind obiective specifice şi apelând la mijloace şi forme adecvate. Cele două laturi 

ale activităţii sale, şcolară şi extraşcolară, nu numai că se presupun, dar se şi întregesc şi se 

completează reciproc, imprimând acestei profesii un rol sporit în progresul general al şcolii. 

Dintotdeauna profesorul a ocupat o poziţie-cheie în educarea actualilor elevi-viitorilor adulţi. 

Şcoala este cea care în perimetrul ei reuşeşte să pregătească elevii şi pentru o bună integrare în 

societate. De aceea, trebuie să acordăm o importanţă deosebită serbărilor şcolare.  

Prin serbare şcolară se înţelege o activitate extraşcolară în care elevii sunt antrenaţi în diverse 

activităţi cultural-artistice. În acest context, împărtăsirea experienței acestui demers conferă ocazia 

de a călători pe meandrele timpului și de a privi cu bucurie și satisfacție la prestația elevilor pe 

scenă. 

Cadrul festiv propice desfăşurării acestui tip de activitate a împărtăsit emoție în jur iar scena, 

decorul, sala întreagă au reuşit să imprime în sufletele spectatorilor fiorul generat de prestaţia 

micilor artişti. Pe lângă aceste elemente esenţiale în derularea unei serbări, am avut privilegiul de a 

fi ajutaţi şi de beneficiile tehnicii moderne. Astfel, decorul în care s-au desfăşurat activităţile a 

încercat să atingă standardele impuse de adevăratele scene ale diverselor teatre. Aici, elevii şi-au 

putut etala talentele actoriceşti, metamorfozându-se, sub privirile încântate ale celor prezenţi în sală, 

în mici actori. Personajele interpretate de ei au prins viaţă, iar replici memorabile, desprinse din 

opere caragialiene, au plutit în atmosfera destinsă. A fost o plăcere să îi vedem interpretând diverse 

scene preluate din pagini folclorice. 
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Spirite moderne, micii artişti au regăsit în dialogurile presărate cu numeroase regionalisme, 

frumuseţea tezaurului folcloric. Prin interpretările lor au readus în atenţia auditoriului sinteza 

folclorului românesc în momente destinate obiceiurilor de iarnă, Dragobetelui şi obiceiurilor legate 

de venirea primăverii. 

Astfel, noi- profesorii- am încercat să picurăm în sufletele copiilor interesul pentru 

conservarea tradiţiilor. I-am transformat în mici colecţionari de obiecte populare, le-am insuflat 

pasiunea pentru perpetuarea valorilor spirituale. Pentru aceasta, au căutat asiduu în cufărul 

bunicilor, la rude şi părinţi obiecte decorative cu care am reuşit să reconstituim culoarea 

interioarelor specific româneşti. 

Rămânând în acelaşi spaţiu al etnografiei, menţionăm că etniile conlocuitoare ne-au încântat 

privirile cu eleganţa şi frumuseţea dansurilor specifice şi a costumelor tradiţionale, iar iureşul 

dansurilor româneşti ne-a purtat pe tărâmuri bucolice. 

Trebuie să nu uităm că Dobrogea este un mozaic cultural, putând vorbi astfel de unitate în 

diversitate sau, invers, de diversitate în unitate, serbările reunind sub o aripă imaginară a unităţii 

elemente ale diversităţii. 

Momentele de lirism au fost şi ele mereu prezente prin recitări din operele autorilor 

consacraţi: Eminescu, Coşbuc, Goga, Stănescu. Intonaţia, ritmicitatea , pauzele impuse de discursul 

poetic au reuşit să trezească alese sentimente reflectate în mesajele poetice. 

Elevii talentaţi au interpretat cu multă sensibilitate cântece pe teme variate. Glasurile lor calde 

şi timbrul plăcut au emoţionat inimile spectatorilor. Scene ce au recreat atmosfera sacră a naşterii 

lui Isus au transmis fiorul sentimentului religios şi încrederea într-o lume mai bună.  

Regenerarea naturii și ciclicitatea anotimpurilor au fost surprinse, de asemenea, într-un mod 

ingenios de elevi, creându-se un climat propice integrării, socializării şi comunicării. La finalul 

activității, părinţii au fost încântaţi de talentul etalat de copiii lor pe scenă, au urmărit cu entuziasm 

momentele artistice şi au apreciat efortul comun al profesorilor şi al elevilor. 

Prin activităţile extraşcolare se încearcă stabilirea unui dialog eficient între pilonii unei 

comunităţi. Fiecare componentă a acestei scheme de comunicare este importantă, presupunându-se 

reciproc. Şcoala îşi poate afirma personalitatea, îşi poate construi o imagine prin intermediul unei 

serbări şcolare. La modul simbolic, activitatea de acest tip poate deveni motto-ul unei şcoli sau 

chiar spotul publicitar prin intermediul căruia îşi promovează imaginea, îşi etalează produsele şi îşi 

creează o tradiţie proprie. 
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENTEI 
 

Prof. înv. primar Silvia Opincaru  

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

Creativitatea este dependentă de gândirea divergentă 

Gândirea divergentă este abilitatea de a genera multiple soluţii prin aplicarea a multiple strategii 
pentru o problemă dată 

În contrast, inteligenţa este dependentă de gândirea convergentă 

Gândirea convergentă este abilitatea de a aplica logica şi cunoştinţele pentru a limita numărul 
soluţiilor posibile pentru o problemă dată 

Deşi creativitatea şi  scorurile QI nu sunt înalt corelate, creativitatea necesită inteligenţă. 

Mai specific, creativitatea implică: 

experienta într-un domeniu 

abilităţi de rezolvare de probleme şi gândire divergentă 

motivaţie pentru creativitate 

 
 

Microculegere de teste şi jocuri muzicale pentru  activităţi extraşcolare 
 

Deprinderi melodice 

 

  Intonarea sunetelor înalte medii şi joase 

Pe crenguţe-s vrăbiuţe  şi pentru că sunt mititele, te roagă să cânţi cu ele. 

Şi cucul ce a zburat te invita la cântat. 

Nu-l uita pe Moş Martin ce vrea să mormăi puţin.                                      
                                                                                                                         
              Intonarea sunetelor înalte 3 puncte; 

    Intonarea sunetelor medii 4 puncte; 

    Intonarea sunetelor joase   3 puncte; 

            Punctaj total            10 puncte. 

 Educatoarea pune un copil care se descurcă bine, să exemplifice modul de rezolvare a 

cerinţelor. 

Proba se va aplica individual în timp ce ceilalţi copii vor avea de efectuat activităţi 

independente care nu necesită prea multe îndrumări. 

Educatoare va repeta versurile ca leit motiv la începutul lucrului cu fiecare copil imprimând 

probei trăsăturile unui joc şi va înmâna copilului  fişa drept recompensă spre a fi colortă. 

 

                               

Bravo!  Bine ai cântat!  Poţi trece la colorat . 
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Deprinderi de interpretare expresivă 

Obiectiv de referinţă: 

 Exprimarea unor idei, stări de spirit, trăiri emoţionale cântând vocal sau instrumental.    

Sarcină: interpretarea cântecului mimând strările sufleteşti ale    

               personajului”Martinel” din cântecul “De ziua lui” 

Proba se va desfăsura în genul unui joc de rol. 

Punctaj : 

 3 puncte pentru melodie; 

 3 puncte versurile; 

 4 puncte mimarea  stărilor sufleteşti corespunzătoare. 

 
 

Ce vesel, ce vesel                                                

Este Martinel. 

Că vin, că vin 

Prietenii la el     

                                                         

E ziua, e ziua, 

In care s-a născut                                  
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Si mama, şi mama 

Un tort bun i-a făcut 

 

Dar vai, dar vai, 

De-atâta bucurie 

Pe tort, pe tort, 

Căzu-n sufragerie. 

 

Cu toţii, cu toţii 

Au râs, s-au amuzat 

Dar el, dar el, 

Sub masă a intrat. 

 

 

Deprinderi de interpretare expresivă 

Piticii veseli şi înţelepţi 

Au venit piticii 

Şi-n brate-au adus 

Pietre preţioase 

Ce din munte-au smuls. 

 

Albei ca Zăpada 

 Pe toate i le-au dat 

Şi  mica făptură 

Le-a amanetat. 

 

Pentru ei a vrut 

 Să ia o căsuţă, 

Aşa un pic mai mare 

 Si mai drăguţă, 

                                                     

Piticii cei drăguţi 

Nu au certat-o, 

Ci doar cu blândete             

Au învăţat-o. 

 

Dragă Albă ca Zăpada                                       

Vezi din zori noi tot muncim 

Însă banii niciodată 

Pe averi, nu irosim. 

 

Te iertăm că n-ai ştiut 

Ca să preţuieşti mai mult 

Omul plin de bucurie 

Și nu altă bogăţie.                        
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Deprinderi melodice 

 

  Recunoaşterea liniei melodice 

 Prichindel, prichindel 

Cântă şi tu frumuşel. 

Uite eu îţi spun la, la…… 

Şi tu îndată tot aşa 

La,la la,la,la,la la 

Acum ştii ce-i muzica, 

Ce-am cântat-o eu aşa? 

Îndată de ai ghicit 

Aplauze ai primit. 

 

Se va interpreta linia melodică a câtorva cântece cunoscute pe care ei vor trebui să le 

recunoască. 

Exemplu : 

“Iepurasul fuge”; 

“Vulpe , tu mi-ai furat raţa”; 

“Muzicanţii”; 

“Masă bună”. 

 

Deprinderi ritmice 

Cerinţa : să realizeze ritmizarea cântecului cu bătăi din palme. 

După efectuarea ritmizării cu întrega clasă, copiii vor fi ascultaţi pe rând în funcţie de timp 

individual, în perechi sau în grupuri mici, la câte o strofă ce şi-o aleg. 

Punctaj: 

Pentru ficare vers ritmizat corect vor fi acordate 2,5 puncte. 

Punctaj total:                                                       10 puncte. 

                                                       Shamanul 
Sunt marele, sunt marele                 Din beţe, din beţe, 

Shaman indian.                                      Atunci când voi bătea 

Şi ploaia, şi ploaia                         Şi ploaia, şi ploaia 

Aduc în orice an.                        Îndată va cădea. 

 

Hai şi voi, hai şi voi               Să cadă, să cadă, 

Să batem împreună!   Să crească grâul mare. 

Să vină, să vină    S-avem, s-avem 

Ploiţa cea mai bună.        De toate în hambare.                                                                                                                         

FFoorrmmuullaa  ddee  rriittmmiizzaarree  

=&==T==d===D===D===T===d===D===D====T====T===D===D==T= 

 

Deprinderi ritmice 

Sarcină : să bată ritmul imitându-l pe cel auzit 

Punctaj: 2,5 puncte pentru fiecare din cele 4 grupări ritmice. 

Total: 10 puncte. 

Proba se va desfăşura sub formă de joc. Educatoarea va repeta mai întâi singură apoi 

împreună cu copiii versurile poezioarei “Urechiuşa cea isteaţă ».  
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Woody sunt, ciocănitoarea 

Şi-n copac eu bocănesc. 

Urechiuşă mai isteaţă, i-auzi! 

Cum îl găuresc? 

1, 2, 3, 4- Haide! Zi! Ai auzit? 

Răspunde la fel îndată 

Să văd de te-am păcălit. 

1, 2, 3, 4- Bravo! Chiar ai reuşit 

Să baţi tot la fel ca mine 

În copacul necăjit. 

 

 

Deprinderi de interpretare expresivă şi deprinderi psiho-motrice 

 

JOC  DE MIŞCARE CU TEXT ŞI CÂNT 

 

         
 

1. Centrul de interes: Grădina parfumată a primăverii                                     

2. Denumirea activităţii: Activităţi recreative 

3. Tema activităţii: Florile de primăvară 

4. Subcategoria de joc şi titlul acestuia: joc muzical şi de mişcare – „Albina şi florile” 

5. Vârsta copiilor: 6-7 ani 

6. Scopul : îmbogăţirea vocabularului copiilor cu denumiri ale florilor specifice anotimpului, 

dezvoltarea spiritului de obsevatie, de competitie si colaborare în echipă, formarea si dezvoltarea 

auzului muzical. 

7. Obiective: 

Cognitive 

-O1 > să denumescă flori de primavară; 

-O2 >să facă dovada cunoaşterii înţelesului cuvintelor : albină, nectar, miere 

 Afectiv-atitudinale; 
- O3 >să colaboreze cu membrii echipei; 

- O4> să dea dovadă de fair play acceptând eşecul dacă este cazul, fără manifestări 

necorespunzatoare ; 

- O5> să dovedească spirit de observaţie depistând repede florile; 

- O6> să repete cu plăcere refrenul muzical;  

 Psiho-motrice_ 
- O7> să se deplaseze în ritmul muzicii imitând zborul albinelor. 

Materiale necesare: flori din carton care se leagă pe cap la copii (de primăvară), aripioare de 

albinuţă cu antene, costum de grădinar şi o coroniţă pentru regina albinelor. 
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 Regula jocului: 
 Grupa albinuţelor îsi va mări numărul de membrii cu fiecare floare ghicită şi cea a florilor cu 

fiacre albinuţă care nu a spus corect numele florii langă care s-a aşezat. 

 Elemente de joc: apaluze şi refrenul repetat dupa fiecare reuşita sau esec. 

8. Modul de desfăşurare al jocului: 

Copiii se împart în două grupe egale, fiecare având un conducător, cel al albinelor pe regina 

albinelor, cel al florilor pe grădinar. Albinele stau într-un colţ, reprezentând stupul, iar florile 

împrăştiate prin grupă. Fiecare copil are o altă floare de primăvară pe cap. Albinele cântă: 

 „Albinuţa a plecat 

/ Să culeagă miere / 

 Pe o floare s-a aşezat / 

 Şi nectar îi cere” 

 Albina se aşează lângă o floare de primăvară pe care trebuie să o numească. Dacă ghiceşte, 

florile îi cântă. 

 „Ai, ghicit, ai ghicit 

 Floarea cea aleasă 

 Fericit, fericit, 

 Poţi s-o duci acasă!”, dacă nu cunoaşte numele florii se cântă: 

„N-ai ghicit, n-ai ghicit, 

 Ce bine ne pare 

 De acum ai să fii 

 Ca şi noi o floare!” 

 Astfel când se ghiceşte se consideră un punct pentru albinuţe, iar când nu punct pentru 

floricele. Pentru continuare se schimbă rolurile. Albinele devin flori, iar florile albine. 

 

La final copiii vor cânta: 

“Ne-am jucat, ne-am jucat 

Ce bine ne pare! 

Să fim flori sau albinuţe 

Este o onoare.” 

 

Analiza jocului: 

  

Jocul este câştigat de acel grup care a ghicit cele mai multe flori. Dacă ambele echipe au 

acelaşi punctaj se consideră că jocul a fost desfăşurat bine de ambele echipe. În final sunt premiate 

cele două echipe cu câte o floare de primăvară. 
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Jetoane 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ELEVILOR PRIN INTERACŢIUNE, 

FEEDBACK, URMĂRIREA OBIECTIVELOR ŞI SIMŢUL UMORULUI 

 

Profesor Alina Ilief-Martinescu, Limba Engleză  

St. Dr. Phd  Ştiinţe Umaniste Universitatea Ovidius 

Neuron English School 

 

 

Unul din aspectele care se impun tot mai mult în contextul reformei curriculare a sistemului 

de învăţământ din România este adecvarea predării la nevoile dezvoltării individuale şi sociale. 

Atingerea acestei cerinţe presupune, printre altele, adoptarea şi consacrarea unor strategii didactice 

creatoare, care să asigure depăşirea practicilor educative tradiţionaliste, incompatibile cu actualele 

obiective generale ale instrucţiei şi educaţiei. 

Învăţământul modern este orientat către promovarea unei noi concepţii legate de formarea 

elevului, astfel încât activitatea şcolară vine în întâmpinarea exigenţelor dezvoltării individuale şi 

sociale. Acesta are rolul de a promova gândirea creatoare, iniţiativa şi cooperarea, capacitatea de 

decizie, aptitudinile şi talentul, personalitatea elevului, aşadar acesta cultivă dinamismul şi 

diponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru schimbare, capacitatea de invenţie şi inovaţie. 

Datorită cerinţelor în continuă dezvoltare şi a volumului de informaţii în continuă creştere, atenţia 

cade pe caracterul formativ al educaţiei, pe cultivarea capacităţii de a învăţa, pe stăpânirea 

metodelor şi tehnicilor specifice dobândirii unor noi cunoştinţe, educarea capacităţilor creative, 

interdiscipiinaritate.  

Drept urmare, principiul instruirii prin acţiune este unul dintre principiile de bază după care se 

conduc activităţile didactice concrete, în vederea dobândirii competenţelor formative. Având la 

origini concepţiile despre educaţie ale unor autori precum Dewey, Decroly, Ferriere, principiul 

instruirii prin acţiune (learning by doing) s-a impus în practica didactică modernă, vizând 

construirea personalităţii elevului prin acţiune, confruntare, comunicare. Profesorul trebuie să 

capteze interesul elevilor, determinându-i să aibă iniţiativă, să acţioneze pentru a descoperi, să 

provoace atitudini în legătură cu cele comunicate, în acest fel, elevul va deveni un constructor activ 

al structurilor sale intelectuale (Jean Piaget). Activismul elevilor se manifestă printr-o dorinţă 

spontană de a acţiona şi realiza, de a se angaja într-un efort propriu de căutare-descoperire-însuşire, 

cu întreţinerea permanentă a unui schimb de idei cu profesorul. În momentul în care elevii îşi 

satisfac propriile interese, curiozităţi, pasiuni prin realizarea sarcinilor şcolare, vor resimţi plăcerea 

şi bucuria învingerii dificultăţilor şi atingerii scopurilor, ceea ce contribuie la dezvoltarea proceselor 

de voinţă, favorizează căutările personale şi afirmarea ideilor proprii. 

Principalul obiectiv al învăţământului modern este acela al formării deprinderilor de studiu 

individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi creativ, elevii participând 

efectiv la transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi totodată şi la formarea abilităţilor. Dezvoltarea 

devine, astfel, o autodezvoltare, căci elevul participă activ la propria formare. Îmbunătăţirea 

progresului elevului se realizează numai acţionându-se asupra psihicului elevului, trezindu-i 

interese, suscitându-i iniţiative, dezvoltându-i capacităţile de cunoaştere şi acţiune, întreţinându-i 

dorinţa vie de a fi cât mai performant.  

Principiul fundamental după care se conduce procesul de predare-învăţare este cel al 

participării active şi conştiente a copilului la asimilarea cunoştinţelor şi formarea personalităţii sale. 

Devenit subiect al educaţiei, el se dezvoltă prin acţiuni, prin activitate personală. Elevul nu trebuie 

să-şi însuşească în mod pasiv cunoştinţele, ci să joace un rol activ, dezvoltându-şi tehnici pe care le 

va aplica în învăţare şi datorită cărora îşi va mări şansele de reuşită: 

„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte 

asemenea rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe” 

(Bruner,  9). 



52 

 

În vederea îndeplinirii acestui lucru este necesară familiarizarea elevilor cu logica 

investigaţiei ştiinţifice, dezvoltarea strategiilor cognitive, concomitent cu însuşirea conceptelor 

ştiinţifice fundamentale. Este necesar ca elevul să devină subiect al procesului instructiv-educativ, 

să fie informat asupra obiectivelor urmărite şi a modului în care se va verifica realizarea lor şi să-şi 

afirme preferinţele şi să aleagă obiectivul. În stabilirea obiectivelor, profesorul crează condiţiile 

pentru ca elevii înşişi, cu forţele de care dispun, să descopere şi să-şi însuşească cunoştinţele, 

dezvoltându-şi priceperile şi deprinderile necesare. Astfel,  predarea se sprijină, în mare măsură, pe 

activitatea independentă şi productiv-creativă a elevilor; utilizându-se frecvent metodele centrate pe 

acţiune, cercetare, explorare, pe tehnici de muncă intelectuală, de auto-instruire. 

O lecţie bună nu înseamnă memorarea a cât mai multe cunoştinţe prezentate verbal de către 

profesor, ci a-i face să participe activ la procesul de predare-învăţare pentru ca simpla prezenţă a 

unui elev la lecţie nu conduce automat la producerea învăţării dorite. Profesorul trebuie să ridice 

probleme de gândire ce urmează a fi rezolvate de elevi prin efort propriu depus în acest sens. 

Predarea nu va avea rezultatul dorit atâta timp cât aceştia nu vor depune efortul cuvenit: 

“...o lecţie modernă, activ-participativă, se distinge prin caracterul ei solicitant, ceea ce 

presupune implicarea personală şi deplină a subiectului, până la indentificarea lui totală cu sarcinile 

de învăţare în care se vede antrenat” (Cerghit, 49). 

În şcoala modernă sarcina profesorului nu se mai rezumă la predare şi ascultare. Rolul său 

este îndeosebi acela de a organiza, îndruma şi evalua activitatea instructiv-educativă a elevilor. 

Tipurile de activităţi practicate şi strategiile utilizate pun elevii în situaţii de muncă efectivă, în 

cadrul cărora iau contact, în mod diferenţiat, cu conţinutul de însuşit. Acţionând sub conducerea 

profesorului, ei îşi vor forma un sistem de capacităţi şi deprinderi absolut necesare pentru a-şi 

desăvârşi pregătirea, pe baza unor relaţii de cooperare, comunicare reală şi încredere reciprocă.  

Cheia către cursurile calitative o reprezintă interacţiunea profesorului cu elevul. Din acest 

punct de vedere, predatul cunoaşte  9 dimensiuni care sunt strâns legate de realizările şi dezvoltarea 

elevului: 

A. Suportul emoţional 
 Climatul pozitiv- bucuria şi conexiunea emoţională pe care profesorii o au cu elevii lor, 

precum şi natura interacţiunii ȋntre elevi; 

 Sensibilitatea profesorilor- receptivitatea profesorilor la nevoile academice şi emoţionale 

ale elevilor; 

 Consideraţia pentru perspectivele elevilor- modul ȋn care interacţiunile profesorului cu 

elevii şi activităţile din clasă pun un accent deosebit pe interesele, motivaţile şi punctele de vedere 

ale elevilor. 

B. Organizarea clasei 
 Managementul comportamentului- cât de bine profesorii monitorizează clasa pentru a 

preveni și redirecționa comportamentul neadecvat; 

 Productivitatea- cât de bine rulează clasa în ceea ce privește rutina, cât de bine elevii pot să 

înțeleagă rutina, precum și gradul în care profesorii furnizează activități și instrucţiuni, astfel încât 

timpul maxim să fie eficientizat în activități de învățare; și 

 Forma de ȋnvăţare- modul ȋn care profesorii angajează elevii ȋn activităţi şi facilitează 

activităţi pentru a eficientiza oportunităţile de ȋnvăţare. 

C. Suportul instrucţional 
 Dezvoltarea conceptului -  modul în care profesorii folosesc discuții și activități de 

instruire pentru a promova abilitățiile superioare de gândire ale elevilor și cogniția în contrast cu 

accentul pe instruirea critică; 

 Calitatea Feedback-ului - modul în care profesorii extind participarea și învățarea prin 

feedback-ul studenților; și 

 Modelarea limbajului - măsura în care cadrele didactice stimulează, faciliteză și 

încurajează utilizarea limbajului elevilor.  
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În strânsă legătură cu interacţiunea se află feedback-ul, o componentă vitală a educaţiei şi 

îndrumării didactice, care dacă este efectuat corect, ajută la motivarea şi dezvoltarea cunoştinţelor 

elevilor, aptitudinilor şi comportamentelor. Feedback-ul sprijină elevii să îşi maximinizeze 

potenţialul şi dezvoltarea profesională în diferite stagii ale formării educaţionale, îmbunătăţeşte 

conştientizarea punctelor forte şi domeniile în care şi le pot îmbunătăţi şi în aceeaşi măsură, 

identificarea acţiunilor pentru îmbunătăţirea performanţelor.   

Simpla emitere a unei informaţii nu înseamnă comunicare, deoarece nu este suficient ca 

elevilor să le fie prezentate informaţii, pentru ca ei să şi înveţe. Dacă profesorul nu recepţionează şi 

descifrează la timp reacţiile elevilor săi şi nu îşi reglează la timp conduita convenţională, întreaga 

activitate poate fi compromisă. Prin intermediul feedback-ului profesorul va obţine informaţii 

despre obstacolele întâlnite în comunicare, gradul receptării, impactul mesajului său asupra elevilor, 

necesităţile de ameliorare etc. La feedback-ul receptor-emiţător, acesta din urmă trebuie să răspundă 

imediat printr-un alt feedback. 

Una din multiplele condiţii de reuşită în procesul instructiv-educativ o reprezintă cunoaşterea 

de către profesor a trăsăturilor de personalitate ale elevului constituie. Comunicarea verbală joacă 

un rol important însă nu este suficientă, pentru simplul motiv că, de multe ori, comunicarea se 

produce la nivel general, fără a presupune cunoaşterea directă a fiecăruia dintre subiecţii implicaţi. 

Este nevoie de o bună interacţiune între profesori şi elevi, acţiunile primilor putând produce 

modificări în comportamentul celorlalţi, fără a fi nevoie de o cunoaştere directă a lor. De aceea este 

necesară utilizarea unor modalităţi alternative, dar complementare, de relaţionare, care să medieze 

legăturile dintre cei doi factori ai binomului educaţional, cum ar fi cunoaşterea psihologică de tip 

empatic. 

Empatia nu face referinţă la o cunoaştere de tip analitic, ci la capacitatea de a depune un efort 

imaginativ pentru a-1 înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, atitudinilor şi 

sentimentelor sale, semnificaţiei conduitei manifestate. A manifesta un comportament empatic 

înseamnă, deci, a te pune în situaţia unei alte persoane, în scopul de a înţelege reacţiile acesteia la 

ceea ce i se întâmplă, stările sale emoţionale, motivaţia şi dorinţele pe care le afirmă.  

Capacitatea de a cunoaşte şi a înţelege elevul, psihologia sa, inclusiv pe cale empatică, 

constituie o calitate a cadrelor didactice, o aptitudine pedagogică ce joacă un rol esenţial în 

activitatea şcolară. Ea face posibilă, totodată, participarea la emoţiile şi sentimentele elevilor, 

împărtăşirea stărilor lor afective, precum şi predicţia sau controlul comportamentului acestora. 

Poate fi anticipat, în acest fel, mersul evenimentelor, cauzele care le determină şi consecinţele 

previzibile ale acţiunilor întreprinse. Capacitatea empatică necesară unui bun cadru didactic vizează 

o anumită identificare psihologică cu elevul, dublată de condiţia păstrării unei distanţări adecvate 

faţă de acesta, în aşa fel încât să poată fi cuprinsă obiectiv întreaga problematică a colectivului. 

Această distanţare oferă profesorului posibilitatea să-şi menţină disponibilitatea faţă de fiecare elev, 

pe când aproprierea îi asigură înţelegerea doleanţelor şi trăirilor sale. 

Identificarea empatică cu celălalt facilitează, aşadar, comunicarea şi cunoaşterea în scopul 

evaluării corecte a modului său de a gândi şi simţi, numai pe această cale putându-i ieşi în 

întâmpinare şi crea condiţiile unei influenţări eficiente, în cadrul activităţii didactice. 

Un alt aspect important în îmbunătăţirea performanţelor elevilor este identificarea corectă a 

obiectivelor lecţiei şi derularea corespunzătoare a acestora. Benjamin Bloom a investigat cele mai 

eficiente componente ale îndrumării unu-la-unu și le-a adaptat la predarea într-un grup mare de 

elevi. Echipa condusă de Benjamin Bloom (1956) a realizat o categorisire care poate ajuta în 

formularea obiectivelor. Aceştia au identificat 3 domenii: cognitiv: aptitudini mentale (cunoștințe), 

afectiv: “creștere” emoțională (atitudini); psihomotor: abilități manuale, fizice (abilități). 

Fiecare domeniu prezintă competențe care marchează o creștere pe nivelul respectiv, cea mai 

cunoscută detaliere fiind pentru domeniul cognitiv. Bloom a identificat stadiile învățării, urmărind 

firul logic al gândirii. Astfel, înainte de orice trebuie să cunoști conceptul (să îl poți numi), apoi să îl 

înțelegi, să îl poți aplica, să poți analiza, să fii capabil să sintetizezi și în final să evaluezi. 
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Prin stabilirea obiectivelor operaţionale se precizează competenţele şi performanţele la care 

elevii trebuie să ajungă în urma desfăşurării unei activităţi. Realizarea sa presupune o decizie 

privind condiţiile în care se va realiza învăţarea, tipul de învăţare, strategia adoptată, adică situaţia 

în care se va realiza obiectivul (Gagne, 102). Dacă obiectivele unei activităţi didactice nu sunt bine 

realizate şi corect definite, profesorul se va confrunta inevitabil cu două consecinţe negative: lipsa 

de claritate asupra evoluţiei dorite a elevilor şi dificultatea de a evalua rezultatele acţiunii educative. 

În momentul identificării atente a obiectivelor, profesorul determină performanţa la care 

trebuie să ajungă elevul, planifică adecvat paşii pe care acesta îi va face pentru a atinge respectiva 

performanţă şi îşi asigură metodetele necesare pentru evaluare. Definirea obiectivelor se realizează 

în funcţie de performanţele la care elevii trebuie să ajungă, performanţe care vizează schimbări de 

comportament exprimate în termeni de “capacităţi” dobândite. 

„Obiectivele instrucţionale descriu clasa performanţelor care pot fi utilizate pentru a stabili 

dacă respectiva capacitate umană a fost învăţată” (Gagne, 102). 

O altă componentă importantă ce facilitează desfăşurarea armonioasă a unei lecţii este 

determinată de prezenţa umorului. Cele mai evidente beneficii şi asupra cărora există un grad mai 

mare de consensualitate între specialişti sunt cele de natură psihologică, asupra stării de bine a 

elevilor şi asupra cooperării şi climatului la clasă. Utilizarea elementelor umoristice în cadrul 

acutului educativ poate îmbunătăţi calitatea relaţiei profesor-elev prin creşterea gradului de 

atractivitate şi deschidere percepute de către elevi. 

O serie de studii au evidenţiat că o persoană cu simţul umorului este percepută ca având 

corelate şi alte caracteristici pozitive, creând o mai buna impresie. De reţinut, însă, că dincolo de 

măsura globală cu tentă pozitivă a simţului umorului contează şi tipul de umor frecvent utilizat. 

Umorul poate spori si nivelul de popularitate a profesorului atunci când acesta face mai plăcute 

materia si conţinurile predate, crescând astfel interesul elevilor. 

Umorul şi râsul cresc starea generală de sănătate şi starea subiectivă de bine, diminuează 

depresia, consolidează legături sociale şi cresc abilitatea de a face faţă situaţiilor conflictuale sau 

stresante. Pedagogii ce folosesc umorul ca metodă de predare susţin că acesta nu numai că 

promovează o atmosferă pozitivă şi agreabilă în sala de clasă, dar şi ajută studenţii să înveţe şi să 

reţină informaţiile mai uşor, conducând la performanţe academice mai ridicate.  

Un alt beneficiu se referă la responsabilizarea elevilor şi creşterea stimei de sine. A-ţi 

recunoaşte limitele şi,uneori, erorile şi a râde de tine însuţi ca profesor încurajează ideea că mereu 

învăţăm, că a greşi este firesc şi că e important să admiţi acest lucru şi să vezi greşeala ca pe o 

oportunitate de invăţare. A avea o abordare mai degajată şi a face uz de elemente umoristice poate 

reduce tensiunea în interiorul grupului, poate facilita autodezvăluirea, poate diminua anxietatea şi 

ne poate ajuta să scăpăm de stânjeneală sau ruşine. 

Atât din perspectiva emiţătorului, cât şi din cea a receptorilor se vehiculează ideea că umorul 

are o influienţă pozitivă nu doar pe dimensiunea relaţiei profesor-elev şi a climatului socio-afectv la 

clasă, ci şi pe dimensiunea cognitivă. Elevii sunt mai stimulaţi să înveţe şi reţin mai uşor într-un 

climat pozitiv şi relaxat, comparativ cu un fundal emoţional tensionat. Acestea fiind spuse umorul 

creează o atitudine pozitivă faţă de profesor şi, prin extrapolare, asupra disciplinei sau conţinuturilor 

predate, stimulează si mentine astfel atenţia şi interesul cursanţilor. Prin urmare, umorul 

instrucţional poate avea beneficiile cognitive scontate, dar cu condiţia ca acesta să fie relevant şi 

direct legat de materialul prezentat. 

În structura personalităţii oricărui cadru didactic este necesar să se regăsească capacitatea de a 

fi empatic, de a încuraja interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor  

activităţi de învăţare, de a face cunoscute obiectivele ce urmează a fi atinse în activitatea de predare, 

de susţinere a elevulilor în dobândirea un sistem de valori. Privitor la comportamentul pedagogic, 

recursul la o astfel de capacitate conduce la descoperirea, de către profesor, a unor modalităţi 

adecvate de optimizare a relaţiilor cu elevii, sub toate aspectele, ca o condiţie a unei comunicări 

eficiente şi astfel dă dovadă de ceea ce numim măiestrie şi tact pedagogic. 



55 

 

Bibliografie: 

1. Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy 

of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: 

David McKay Co Inc. 

2. Jerome, S. Bruner, (1970). Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti,  

3. Cerghit, Ioan (coord.).(1983). Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,. 

4. Gagne, Robert M.; Briggs. Leslie J. (1977). Principii de design al instruirii, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,  

5. Robert M. Gagne, Leslie J. Briggs. (1977): Principii de design al instruirii, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,  

6. Ionescu, Miron. (1982). Lecţia între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-Napoca,. 

7. Muntner, M. (2008). Teacher-Student Interactions: The Key To Quality Classrooms. The 

University of Virginia Center for Advanced Study of Teaching and 

Learning (CASTL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ÎMPINȘI CĂTRE CONCURSURI 

Prof. înv. primar Florina Zecheru  

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

       ”Puțini părinți au curajul și libertatea de a le păsa mai 

mult de fericirea copiilor lor decât de succesul acestora.”  

                                   (Erich Fromm) 

 

În fiecare an , în perioadele în care apar concursurile, mă întreb dacă acestea ne ajută sau, mai 

corect, dacă îi ajută pe copii în propria evoluție, sau doar îi încarcă emoțional, unele rezultate 

ducând la scăderea stimei de sine a elevilor. Mulți elevi încep să manifeste semne de stres și 

„perfecționism neadaptabil”. 

Oare cum e mai bine? Să ne axăm pe starea de bine a copilului sau pe rezultatele acestuia? 

Oare câți dintre elevii mici ar mai participa la aceste concursuri dacă nu ar fi obligați de către 

părinți? 

Mi-am propus ca prin această mică intervenție la acest simpozion să observ atât părerile 

specialiștilor, cât și cele ale copiilor și ale cadrelor didactice. În acest fel doresc, de fapt, să-mi 

definitivez propriile păreri cu privire la acest subiect. La fiecare început de an îmi propun să nu mai 

îndrum elevii către unele concursuri, apoi , sub efectul unor presiuni, mă las convinsă că așa ar 

putea fi mai bine. 

Specialiștii afirmă că, în cazuri extreme, presiunea în vederea obținerii succesului poate atinge 

un punct culminant, astfel încât prezentul trăit de copil este sacrificat pentru viitor. Activități care ar 

putea aduce sens și bucurie pentru copil sunt sacrificate în efortul constant de a-l pregăti pentru un 

viitor de succes, la școli renumite. Astfel, copiii încep prin a urmări să „bifeze” ce este cerut în 

școlile de prestigiu, să se înscrie la activități numai pentru a impresiona, ignorând sau pierzând din 

vedere ceea ce este interesant pentru ei aici și acum. 

La vârsta școlară mică, necesitatea participării la competițiile școlare este o provocare și un 

factor de stres în același timp. De ce trebuie să mergem acum la concursuri când putem să 

desfășurăm o multitudine de activități preferate de cei mici, dar, în același timp, educative? Aici și 

acum am atâtea opțiuni, de ce să aleg concursul? 

        Am adresat elevilor mei (clasa a II-a) câteva întrebări pe această temă: 

 Îți place să participi la concursuri? 

 La ce fel de concursuri mergi cu plăcere? 

 Te-au obligat părinții să mergi la aceste competiții? 

 Crezi că aceste competiții sunt folositoare pentru tine? 

Au fost rugați să motiveze răspunsurile formulate. 

 Jumătate dintre elevi au răspuns afirmativ la prima întrebare. Unii au continuat însă spunând 

că uneori își doresc ca timpul lor să fie liber. Preferința pentru anumite concursuri este de înțeles. 

Sunt preferate concursurile de arte vizuale, de educație fizică, de lego. Cei mici aleg și concursurile 

de limba română și matematică. Opțiunea pentru unul dintre cele două este în funcție de cât de bine 

se descurcă la acea disciplină. Merg doar acolo unde sunt siguri de un rezultat bun. 

Mulți copii aleg să nu participe întrucât sunt speriați de posibile eșecuri. Pun prea mare 

valoare pe diplomele primite care devin recompense obligatorii.    

Părinții își obligă de cele mai multe ori copiii să participe la diverse competiții. Există și 

excepții și cei mici le apreciază (”Părinții mei nu mă obligă să merg la concursuri, sunt niște părinți 

buni.”) 
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Pentru ultima întrebare răspunsurile au fost în general afirmative. Douăzeci de elevi din 

treizeci și doi au afirmat că aceste concursuri sunt importante în general, nu au specificat în ce fel îi 

ajută pe ei în particular. 

Astfel, în fiecare an școlar, în perioada concursurilor școlare, încep să mă întreb cât de utile 

sunt acestea în viața școlarilor de vârstă mică? Sunt un factor de stres sau un factor stimulator, o 

provocare  pentru dezvoltarea școlarilor ? Sau câte puțin din amândouă? 

S-a demonstrat că efectele stresului sunt și mai nocive dacă se pune o presiune asupra copiilor 

nu numai să aibă succes, ci să aibă mai mult succes decât alții. Acești copii ajung să-i considere pe 

toți din preajma lor drept „obstacole potențiale în calea propriului succes. Rezultatul este că ei se 

înstrăinează și manifestă sentimente de agresivitate, invidie (față de câștigători) și dispreț (față de 

învinși). Stima lor de sine suferă și ea, alături de relațiile din viața acestor copii. Dacă sentimentul 

propriei competențe depinde de victoria asupra altora, cel mai bun lucru care se poate întâmpla este 

că acești copii pot primi asigurări și confirmări, dar numai uneori întrucât nu toată lumea poate 

câștiga.  

Astfel, modul în care se vor vedea ei pe sine înșiși va  depinde de cât de bine se vor descurca 

cu anumite sarcini și de ce anume vor crede alți oameni despre ei. Competiția face ca stima de sine 

să fie condiționată și scăzută, afectând pe învingători și învinși deopotrivă. Mai mult, efectul nu este 

limitat la competiția „exagerată”. Se pare că, oricând, copiii sunt în competiție unul cu altul, astfel 

încât victoria unuia să însemne înfrângerea celuilalt. 

Cercetările au demonstrat în mod covârșitor că oamenii sunt ținuți în loc de competiție, în 

ceea ce privește munca și învățatul. Dintr-o varietate de motive, performanța optimă la majoritatea 

sarcinilor nu numai că nu presupune ca oamenii să încerce să se întreacă unul cu altul, ci cere ca ei 

să fie liberi de o astfel de schemă. Nu există schimb. Dacă vrem rezultate, cooperarea are mai mult 

sens decât competiția, la fel cum este mai important cum se simt copiii cu ei înșiși și cu cei din jurul 

lor. 

Sunt de acord cu părerile unor specialiști care susțin că „oamenii care știu că sunt iubiți, 

indiferent de cât succes au, ajung să aibă performanțe chiar mari. Acceptarea necondiționată îi ajută 

să dezvolte o încredere sănătoasă în ei înșiși, un sentiment că este în regulă să riște și să încerce 

lucruri noi. Curajul de a avea succes vine dintr-o adâncă mulțumire.     

În fiecare moment alegerile noastre ne influențează viitorul. Oare ce vom alege pentru copiii 

și elevii noștri? 

„Un profesor influențează personalitatea elevilor mai mult prin ceea ce este, decât prin ceea ce 

știe.”(Augusto Cury)  

Să ne bucurăm de ceea ce sunt copiii noștri! 
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PARADIGMA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE INOVATOARE 
 

Profesor Învățământ Primar Liliana Mihai-Radu 

Școala Gimnazială nr.28 ”Dan Barbilian” 

 

 

       Motto   „ Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi...”  

                           (Iorga, N., Articole și conferințe) 

 

Şcoala reprezintă instituţia în jurul căreia se edifică noua societate, inițiatoare a procesului de 

reforme profunde ale lumii, transformă spaţiul academic într-un nucleu emergent, în laboratorul 

miraculos în care  se prepară noua societate. 

Proiectarea organizației școlare inovatoare pornește de la tipurile de decizii luate la nivelul de 

sistem de învățământ, macrostructurale,  respectiv microstructurale. 

Principiul mobilizării şi valorizării resursei umane din cadrul organizației școlare 

reprezintă unul dintre argumentele ce a stat la baza scrierii acestui articol. 

Școala este o organizație instituțională care are drept funcție prioritară valorificarea la 

maximum a personalității elevului, în cadrul unui proces de instruire, specializat, început 

simultan ca activitate de predare –învățare – evaluare precum și a personalității cadrului didactic . 

Modelele raționalității birocratice, tehnocratice, manageriale pot fi adaptate la nivelul 

organizației școlare. 

Inovația la nivelul sistemului de învățământ valorifică structurile funcționale angajate la 

nivel de politică a educației la nivelul proiectării curriculare, egalizării șanselor de reușită socială în 

condițiile unui învățământ de calitate.  

Inovarea organizației școlare implică parcurgerea următoarelor etape: (Cristea, 2003, p.86) 

- diagnoza pedagogică a organizației școlare (bilanțul critic al activității instituției, necesar la 

anumite intervale de timp);  

 - prognoza pedagogică a organizației școlare, proiectată pe termen lung (prospectarea 

activității instituției), pe termen mediu (planificarea activității instituției), pe termen scurt 

(programarea activității instituției);  

 - studiul mediului pedagogic, necesar pentru operaționalizarea proiectelor de perfecționare a 

organizației școlare: relațiile cu comunitatea educativă națională, teritorială, locală;   

 - stabilirea coordonatelor de dezvoltare: creativitatea internă a instituției (valorificarea 

deplină a resurselor pedagogice existente – potențiale);  

- colaborarea și parteneriatul cu alți factori educaționali;  

- cercetarea didactică fundamentală și aplicativă necesară pentru "transferul tehnologiilor de 

vârf'.” 

În viziunea aceluiași autor mai sus citat, procesul inovării, depinde de raportul existent, la 

nivelul organizației școlare între factorii stimulativi și factorii de blocaj. 

Factorii stimulativi pot fi rezumați din perspectiva următoarelor linii de acțiune pedagogică 

și socială:  

- calitatea conducerii organizației școlare, probată la nivelul politicii strategice de dezvoltare 

continuă a instituției; 

- calitatea corpului profesoral, probată la nivelul perfecționării actului didactic din 

perspectiva elevului și a comunității educative (raportul input-output din sistem); 

- calitatea competențelor pedagogice operaționalizate special pentru eficientizarea acțiunilor 

de inovare a activității școlare la nivel de sistem și de proces;  

- calitatea resurselor suplimentate prin eforturi constante de cercetare pedagogică 

fundamentală și aplicativă; 
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- calitatea contractelor realizate cu comunitatea educativă locală, în sensul diviziunii raționale 

a responsabilităților. 

Factorii de blocaj care intervin în cazul organizației școlare reflectă următoarele tendințe, 

cultivate prin modelul raționalității birocratice precum și prin modelul raționalității 

tehnocratice. 
- focalizarea asupra problemelor curente sau a problemelor tactice în defavoarea problemelor 

strategice; 

- concentrarea asupra resurselor materiale și a resurselor externe - care au o valoare limitată 

sau discutabilă - în defavoarea resurselor informaționale și a resurselor interne-care au o valoare 

emergentă maximă; 

- acordarea de întâietate problemelor punctuale, care nu reprezintă o zona de risc dar care nu 

oferă nici o sursă potențială de schimbare inovatoare: 

- acceptarea proiectelor globale, propuse din exterior, de "experți", în defavoarea inițiativelor 

cadrelor didactice din școală sau a reprezentanților acestora; 

- elaborarea documentelor de politică educațională oficială în dauna analizelor operaționale 

care stimulează comunicarea și cunoașterea pedagogică a problemelor reale ale organizației școlare 

respective. 

Eliminarea factorilor mai sus menționați conduc la elaborarea unei bune strategii de 

conducere a unității școlare. 

De fapt inovația la nivelul organizației școlare valorifică atât resursele mediului pedagogic, 

social, cât și motivația creatoare a cadrelor didactice determinând reproiectarea curriculară dar și a 

altor activități desfășurate în cadrul ei. 

Adesea suntem direct interesați în a pune în practică demersul care  demarează acțiuni 

inovatoare  la nivelul organizațiilor școlare. 

Un posibil proiect poate fi dedus  prin analogie cu modelul economic, tipic societății 

postindustriale de tip informațional, organizația școlară inovatoare prezintă următoarele 

caracteristici strategice:  

- comportarea generală și specială a colectivului determinată de implicarea "factorilor 

stimulativi" și de eliminarea "factorilor de blocaj";  

 - eficientizarea permanentă a activității prin susținerea unor inițiative tipice perfecționării şi 

cercetării didactice;  

- deschiderea față de nou a conducerii manageriale, operaționalizată în raporturile sale cu 

comunitatea educațională locală;  

- promovarea structurilor de tip participativ, situate dincolo de reflexele birocratice și/sau 

tehnocratice, la nivelul unității dintre convingerea stiințifică și responsabilitatea politică/de politica 

educațională. 

Standardizarea rezultatelor școlare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 

conducerea managerială deschisă reprezintă strategii inovative. Ele  pot  fi descrise succint în 

cele ce urmează: prima este direct legată de  politica  conducerii  organizaţiei școlare   

(birocratică, tehnocrată, managerială), descrisă în câmpul şcolar; cea de-a doua  mobilizează 

modurile de funcţionare mult mai flexibile.              

Standardizarea rezultatelor școlare este o strategie a schimbării și a monitorizării atente a 

competențelor așteptate. 

Standardizarea rezultatelor poate da rezultate definind şi măsurând competențele intermediare 

şi finale ale elevilor. 

Furnizarea profesorilor a unui sistem de coordonare comun, a unui program educațional 

inovativ, îi poate ajuta să dezvolte mai bine o reflecţie de echipă, să ajusteze programele de 

remediere şi să elaboreze strategii de autoinstruire ale elevilor. 

A doua strategie a inovării organizațiilor şcolare se sprijină pe dimensiunea organizaţională 

profesională care le structurează concentrându-se asupra specialiştilor calificaţi, cum sunt 



60 

 

profesorii: este vorba de a-i ajuta să devină profesioniști, capabili să reflecteze asupra acţiunii lor 

didactice.  

Abilităţile, cunoaşterea experienţei fac parte din acţiune, ele nu pot fi separate. De asemenea, 

atât în instruirea iniţială, cât şi în cea continuă, vom privilegia dispozitivele de studiu care se 

sprijină direct pe experienţa din învăţământ, obiectivul fiind de a ameliora abilitatea practicianului 

de a reflecta pe parcursul acţiunii, a elabora un repertoriu de cazuri prototipice la care se face 

referinţă pe parcursul acţiunii, a lua cunoştinţă de factorii care favorizează şi care frânează reflecţia, 

cugetarea în cursul acţiunii, în particular, suprapunerea faptelor cognitive şi afective a situaţiilor de 

instruire, a dinamicii grupului. 

Această strategie de schimbare poziţionează profesorul (individual şi colectiv) ca fiind actorul 

central, care conduce dezvoltarea profesională traversând etape de formare, informare şi de 

îndrumare și care depășesc problemele profesionale, consultă centre de documentare, și se 

informează în reţelele de schimb.  

Inspecţia, centrele de cercetare sunt dispozitive de resurse în serviciul dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice. 

De fapt, strategia de profesionalizare presupune ca profesorul să aibă conştiinţa unei 

identităţi profesionale legate de competențe (savoir-dire, savoir-faire, savoire-etre) bine 

identificate, care se obţin cu ocazia activităţilor de instruire iniţială şi continuă.  

Profesorii  societăţii postmoderne conştientizează tot mai mult faptul că, în condiţiile 

accelerării progresului tehnico-ştiinţific, achiziţia unor deprinderi şi cunoştinţe mereu actuale, de 

înaltă calitate necesită formări continue. 

Proiectarea paradigmei organizației școlare inovatoare  este în corelație cu eficienţa 

sistemului educaţional, actualizează şi diversifică în permanenţă structura curriculară, potențează 

personalitatea beneficiarilor serviciilor de educație. 

Managementul organizației școlare inovatoare implică proiectarea activităților de conducere 

axate pe om, pe  resursa umană, personal didactic, nedidactic, integrarea acestora în activitatea lor 

comună. 

Organizația școlară inovatoare va avea în  vedere ca fiecare membru al ei să-şi dezvolte atât 

necesităţile personale, cât şi posibilităţile de satisfacere a lor.  

Consider oportun, ca în sistemul actual al managementului  organizatiei școlare,  să se 

introducă caracteristici ale managementului de excelență, chiar și internaţionalizarea 

managementului preuniversitar . 
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ ŞI EFECTUL EI  
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Implicaţiile psihologice ale reuşitei şcolare/insuccesului şcolar în realizarea stimei de 

sine 

 Este aproape o tautologie să afirmi că performanța școlară influențează stima de sine. Ce nu 

este de la sine înțeles, este că performanța școlară poate influența pozitiv sau negativ percepția de 

sine a școlarului sau elevului.  Când performanțele în sarcinile, temele de învățare sunt obținute în 

urma unor eforturi (cognitive și nu numai), copilul poate raționa că rezultatele au fost obținute pe 

merit. Ca urmare, elevul va începe să evalueze mai pozitiv capacitățile proprii de învățare 

valorizând într-o măsură crescută și respectivul tip de activitate. 

Studii americane numeroase din secolul XX au arătat că o stimă de sine crescută este un 

factor de mare importanță de reușita școlară pentru disciplinele matematică sau literatură adică copii 

care au o stimă de sine înaltă obțin la școală note mai bune. Studii ale autorilor precum Shaw şi 

Alves din 1963 sau Quimby din 1967 au arătat că și în ce privește studenții, o stimă de sine înaltă se 

asociază cu continuarea studiilor pe când o stimă de sine scăzută crește riscul de abandonare a 

studiilor superioare. 

 Stima de sine crescută aduce cu sine credința în reușita personală, mobilizarea pentru 

atingerea scopului, continua ameliorare a performanțelor pornind de la experiențele anterior avute 

dar și modul de percepere în profunzime a eșecurilor trăite sunt componente atitudinale corelate 

direct cu stima de sine. Se poate spune deci că stima de sine hrănește ansambluri de opinii și 

atitudini care mijlocesc raporturile oamenilor cu lumea obiectivă, socială dar și naturală.  

 Pornind de la sentimente valorizatoare (deci pozitive) despre propria persoană, față de sine, 

pare să fie o condiție determinantă capabilă să motiveze oamenii în muncă. Dacă un om arată 

interes pentru reușita personală sau cea profesională, e posibil ca acesta să izvorască în mare măsură 

din buna imagine pe care acest individ o are despre sine. 

Procesul de învățământ rămâne incomplet dacă nu se rotunjește cu procesul de evaluare, care 

la rândul său, este strâns legat de (in)succesul școlar. Oamenii tind să persevereze în direcția în care 

au succes; de aceea notele sau calificativele orientează, o dată în plus,  direcția în care va merge 

copilul: către succesul sau eșecul școlar. Eticheta, ori chiar statutul de ”elev bun” sau de ”elev slab” 

la care se adaugă eventualele diplome sau premii obținute de acesta la sfârșit de an, la concursuri și 

olimpiade, ori în cazul opus rezultatele nesatisfăcătoare la examene, corigențele pe care elevul le are 

îi influențează și prestigiul, mai bine zis statutul pe care copilul îl are în familie sau grupurile 

informale de congeneri. Familia recompensează (ori nu) copilul în funcție de rezultatele pe care 

acesta le obține la școală. Depinzînd, evident, de factori externi cât și de factorii subiectivi ce animă 

elevul, reușita școlară este apreciată în funcție de rezultatele obținute la evaluări. 

Rezultatele, notele obținute sunt ”date de intrare” pentru analize, comparații funcție de 

condițiile reale, li se apreciază capacitatea de a diagnostica și a prognostica. Aceste operații se fac 

nu numai de profesori ci și de familie, chiar și de către elevii înșiși. Relevanța activității evaluative 

depășește limitele mediului școlar pătrunzînd și în alte medii, virtual în întreaga societate. Azi 

fiecare cetățean știe diferența între un elev ”de nota zece” și unul ”de nota cinci”. 

 După cum știm, evaluarea din școală este menită să aprecieze efortul realizat, oferind un 

feed-back care va fi util pentru dozajul, optimizarea efortului depus. 

  Cu timpul, aprecierile făcute de profesori devin repere de la care pornește elevul pentru a se 

autoaprecia. Cu timpul, reușita are pentru elev un efect eutimic, după cum eșecul provoacă cel puțin 
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tristețe. Aceste stări se pot constitui în puncte de plecare în formarea atitudinii pentru propria 

activitate și față de sine la elev. Aceste poziții vor influența, mai apoi, conștientizarea propriului 

nivel, sfera afectiv-volitivă, dezvoltarea sa intelectuală. Aceste relații sunt amintite și de E. 

Voiculescu în lucrarea ”Metodologia predării-învăţării şi evaluării”: „Atitudinea făţă de evaluarea 

şcolară interacţionează tot mai mult cu  randamentul şcolar al elevilor, în sensul că ea nu mai este 

doar o consecinţă a acestuia, ci şi una din cauzele succesului sau insuccesului şcolar”.
15

 Atitudinea 

față de evaluarea școlară se exprimă și prin comportamente ale elevilor, pozitive ori negative.    

  Psihologii apreciază că evaluarea are și multiple implicații psihologice. Și elevii (ca și 

adulții) pot atribui obținerea notei unei cauze interne sau externe. Bernard Weiner citat de 

Cosmovici şi Iacob, clasifică tipurile de cauze ale (in)succesului școlar în patru grupe. Astfel avem 

categoria  „internă şi stabilă (capacitatea), internă şi instabilă (efortul), externă şi stabilă 

(dificultatea sarcinii) şi externă şi instabilă (şansa)”
16

.  

 Atribuirile realizate de elevi au relevanță pentru confortul lor psihic, dar mai ales, sunt 

relavante pentru rezultatele pe care le vor obține în viitor. Desigur, copilul face o serie de analize și 

estimări, astfel încât, o notă modestă obținută într-o sarcină (foarte) dificilă i se va părea 

mulțumitoare ceea ce nu-i va tulbura confortul psihic și nu-i va afecta negativ stima de sine. Cu 

totul altfel va fi apreciată nota scăzută dacă nu sarcina a generat-o ci lipsa de efort și implicare sau 

mai grav, capabilitatea elevului de a rezolva sarcina. În urma acestei aprecieri stima de sine va fi 

influențată în sens descrescător  și așteptările copilului de a avea rezultate mari, vor scade și ele. 

Efectele sunt și de sens opus adică rezultate bune și foarte bune, reușita școlară, vor crește 

așteptările și vor duce la ameliorarea (creșterea) stimei de sine.  

 Stima de sine nu trebuie confundată cu ”aprecierea propriei eficiențe”
17

 (denumită uneori 

”sentimentul propriei eficiențe”). Aprecierea propriei eficiențe presupune (auto)evaluarea 

capacităților personale referitoare numai la organizarea și finalizarea acțiunilor (cu referire mai ales 

la obținerea de rezultate superioare de tip performanțial) fiind deci o apreciere parțială. Stima de 

sine rezultă în urma autoaprecierii GLOBALE a valorii personalității celui care evaluează. 

Cu efect determinant în evoluția percepției autoeficienței sunt succesele în atingerea 

obiectivelor - și realizarea de performanțe – și aprecierile-evaluările pe care le fac profesorii alături 

de – cu o și mai semnificativă contribuție – autopersuasiunea și efortul depus de elev. S-a dovedit 

prin anchete sub formă de chestionar că elevii cu scoruri înalte la măsurarea percepției 

autoeficienței au fost apreciați cu note mari la evaluările școlare. Percepându-se ca eficient, elevul 

va tinde, cu mai multă încredere în ceea ce poate face și își valorifica forțele proprii cu curaj și 

inițiativă la mai multe discipline decât în cele care a avut deja succes. 

Astfel, după Hayes şi Orell: „Persoanele care au încredere în forţele proprii învaţă cu mai 

multă eficienţă decât cele lipsite de încredere în propriile forţe, chiar dacă în realitate, acestea din 

urmă sunt la fel de capabile”
18

.  

Succesul școlar, susținut intelectual și motivațional facilitează treptat edificarea unui stil de 

gîndire critic și logic, prilejuiește formarea deprinderilor de a munci nu numai individual dar și 

colectiv, dezvoltă curiozitatea care va dinamiza copilul să caute mereu informații interesante și să 

descopere alte și alte lucruri cu caracter de noutate. 

 Succesul arareori poate fi obținut fără o bună cunoștere de sine, fără delimitarea propriilor 

forțe,  fără a fixa scopuri realiste, fără a fi perseverent sau fără a te mobiliza să depășești 

inevitabilele obstacole. Când copilul are o stimă de sine ridicată, el este că poate reuși pe merit și 

acest lucru îl face activ, energic și generos în investirea eforturilor sale și toate aceste feluri de a fi și 

de a acționa ”atrag” succesul. 

                                                           
15

 Voiculescu, (2001), p. 55 
16

 Cosmovici şi Iacob (coord.)(2005), p. 249 
17

 În engleză: ”self-efficacy” 
18

 Hayes şi Orell (2003), p.215 
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 Nu puține sunt situațiile de fals eșec școlar, ale acelor copii care fiind timizi, sunt și indeciși 

și sfârșesc prin a deveni resemnați. Abordând activitatea școlară cu teamă exagerată de nereușită, cu 

neliniște și anxietate, exagerând dificultățile, devenind incapabili de efort, acești copii ajung să 

renunțe la realizarea sarcinilor primite la școală. Astfel, deficitul de încredere în forțele proprii 

conduce la eșec școlar. 

Ratările ocazionale, nereușitele cele mai mărunte au, pentru acești copii, un ecou de și mai 

crescută devalorizare de o și mai mare teamă de eșec. Relația dintre eșecul școlar și măsura stimei 

de sine este în ambele sensuri: stima de sine scăzută generează eșec școlar și invers, eșecul școlar 

generează scăderea stimei de sine. Am putea spera ca elevul să nu cadă în capcana acestui cerc 

vicios și să fie sprijinit de profesori care renunțând la metode coercitive să folosească strategiile 

potrivite de atingere a succesului școlar. De menționat că un model de feed-back, am spune un ”cerc 

antivicios”, pozitiv,  se manifestă și în sens opus: rezultatele bune școlare facilitează creșterea 

stimei de sine iar o stimă de sine crescută va înlesni obținerea de succes școlar. 

Autorii deja citați, Cosmovici şi Iacob, susțin că profesorul  „trebuie să renunţe la rolul său 

tradiţional şi să se transforme, în condiţiile în care şcoala se restructurează în echipe de elevi şi 

profesori, într-un planificator al activităţilor de grup, într-un facilitator al interacţiunii elevilor şi 

într-un consultant”
19

 dovedind astfel, nu numai o bună pregătire psiho-pedagogică de specialitate ci 

și tact pedagogic.  

Mijloacele pe care le au cadrele didactice, alături de stimulări și încurajări sunt multiple, 

precum realizarea asolamentului intelectual, alternarea activităților intelectuale cu activități cu 

caracter recreativ, optimizarea ritmurilor de lucru, etc., ajutându-i pe elevi să atingă succesul școlar 

(de fapt să-l cucerească) și prin asta să le crească stima de sine.  
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Oricât de bine formate și dezvoltate ar fi mecanismele informațional-operaționale și cele de 

stimulare și energizare psihică, activitatea omului poate rămâne la niveluri relativ scăzute de 

elaborare și eficiență, dacă nu intră în funcțiune o nouă categorie de mecanisme și anume 

mecanismele de reglare ale comportamentelor. 

Există forme diferite de reglare: reglare de stabilizare (care urmărește menținerea unor 

coordonate ale structurilor psiho-fiziologice în limitele unor valori date); reglare de optimizare (ce 

răspunde unui dublu scop: pe de o parte, scopului de realizare a unui echilibru energetico-funcțional 

în condițiile existenței mai multor altenative, pe de altă parte, scopului de realizare a unui echilibru 

energetico-funcțional în condițiile existenței mai multor altenative, pe de altă parte, scopului de 

perfecționare continuă a organizării inițiale). 

Fiecare dintre aceste forme ale reglării funcționează la niveluri diferite: nivelul biofiziologic 

(structurat în jurul satisfacerii trebuințelor fiziologice) și nivelul psihic (structurat în jurul 

satisfacerii trebuințelor psihospirituale ). 

Mecanismele prin intermediul cărora se realizează reglajul psihic al activității și al 

comportamentului sunt numeroase. După opinia psihologilor, cele care intervin mai direct și mai 

pregnant în reglajul psihocomportamental sunt comunicarea și limbajul. Acestea permit proiectarea 

anticipată a rezultatului acțiunii în raport cu intențiile și dorințele persoanei, ca și obținerea 

modificărilor psihocomportamentale dorite. 

Un alt mecanism ce asigură reglajul bazat pe orientarea, focalizarea și selecția actelor sau 

activităților este atenția. 

O formă superioară de reglaj psihic ce țintește spre atingerea unui scop conștient propus care 

corespunde motivelor dar și condițiilor sociale și care intră în joc atunci când este necesară 

învingerea unor obstacole ce apar în calea realizării scopurilor propuse este voința. 

Faptul că limbajul și comunicarea constituie mecanismele psihice aflate cel mai la îndemâna 

individului pentru a-și regla propria sa conduită dar și conduita altora, este mult prea evident pentru 

a insista asupra lui. Comunicarea constituie, după unii autori, ansamblul proceselor psihice și fizice 

prin care se efectuează operația de punere în relație a unei persoane sau a mai multora cu o alta sau 

cu mai multe, în vederea atingerii unor obiective. 

Potrivit lui Andrei Marga, comunicarea umană înseamnă contact și colaborare între oameni, 

transmitere de informații de la A la B (de la expeditor la destinatar), influențare intelectuală și 

afectivă a unei persoane prin mesjele alteia. 

Comunicarea, în principal actul de vorbire, este interpretată ca întâlnire între cel puțin doi 

parteneri: unul află sau învață de la celălalt. Constituindu-se într-o problemă de vastă complexitate, 

comunicarea ocazionează abordări aparținând unor discipline destul de diferite precum filosofia, 

cibernetica, lingvistica, psihologia, sociologia, pedagogia, biologia, fiecare dintre acestea însă, 

tratând-o dintr-o altă prespectivă, propunând paradigme explicative specifice astfel încât respectivul 

proces se particularizează de la un domeniu la altul în funcție de specificul și determinările acestuia. 

Deși partajată de mai multe discipline, comunicarea ca problematică rămâne eminamente de natură 

psihopedagogică, lucru demonstrat atât prin relevarea specificității sale, cât și prin numărul mare de 

lucrări care i-au fost consacrate de către domeniul psihopedagogiei. 

Procesul de instruire poate fi echivalat și cu un proces de comunicare, în cadrul căruia 

schimburile dintre partenerii implicați (profesori și elevi) sunt destul de diferențiate și nereductibile 

în dimensiunea lor cognitivă deși, într-o proporție semnificativă în cadrul procesului se vehiculează 

mai ales informații, cunoștințe, noțiuni, modele, raționamente etc. Fără a se neglija însă și alte tipuri 
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de conținuturi care vizează în speță diverse segmente ale personalității umane (afectivitate, 

motivație ș.a.). 

În acestă privință, V.Ceaușu evidențiază ca importante pentru relația pedagogică următoarele: 

comunicarea verbală și comunicarea nonverbală prin diferitele lor componenete și modificările 

,,vegetative” ale organismului vorbitorilor, anume: pronunția clară, corectă și îngrijită a profesorilor 

și a elevilor, semnificația termenilor utilizați și expresivitatea acestora, vocabularul bogat al 

vorbitorilor, pantomima (ținuta corpului, a mersului, gesturile instrumentale, retorice și reactive); 

mimica (expresia feței, mobilitatea privirii, deschiderea largă sau redusă a ochilor); ticurile verbale, 

reacții stereotipe în acțiunea de comunicare. La acestea se pot adăuga tonalitatea vocii, ritmul 

vorbirii, modul de accentuare a cuvintelor și pauzele dintre acestea.  

Alt argument care poate susține predominanța naturii psihopedagogice a comunicării provin 

chiar din specificul procesului instructiv-educativ, care are ca obiectiv fundamental și formarea la 

elevi a unor atitudini care să fie dezirabile și consonante cu evoluțiile și exigențele specifice 

societății în care se realizează acest gen de activitate. Dobândirea acestor achiziții însă obiectivate 

în atitudini, concepții, sentimente nu este posibilă în afara procesului de persuasiune care, la rândul 

său, este determinat de felul cum se realizează comunicarea. 

În sfârșit, un ultim argument îl constituie faptul că în procesul de instruire-învățare, 

comunicarea are un statut cu totul special, constituindu-se în același timp, atât în premisă care 

condiționează buna desfășurare a procesului de instruire, dar și în rezultat sau produs cu parametrii 

ridicați în situația când instruirea s-a desfășurat în condiții optime. 

Acesta este și motivul pentru care o autoritate științifică precum T.Slama-Cazacu (1999, 

p.422) se întreabă: ,,ce se învață în școală, în universități despre comunicare, așa încât fenomenul să 

fie cunoscut în componentele lui și în modul defuncționare”. Comunicarea nu trebuie privită dintr-o 

perspectivă pur evaluativă ci, mai ales, din dorința vădită de a sesibiliza înstituțiile de formare 

referitoare la problema eficientizării comunicării. ,,Există astfel riscul și pericolul de a se crea un 

decalaj sau ecart prea mare între progresele înregistrate în studiul comunicării sau în cercetarea 

acestuia ca proces și ca produs, și planul concret, acțional, de manifestare   și de producere a ei în 

contexte cât mai variate.(V.Frunză, 2003, p.3). 

Comunicarea între persoane su între grupuri joacă un rol esențial, de prim ordin. Ea este atât 

de importantă și utilă încât unii autori nu s-au sfiit să o considere ca reprezentând unul dintre 

elementele ,,cheie” în definirea, înțelegerea și explicarea individului și chiar a societății. Prin 

comunicare, individul se umanizează, își formează și își dezvoltă personalitatea, deoarece ea este 

cea care asigură transmiterea experienței sociale. De asemenea, comunicarea permite influențarea 

educativ-formativă a individului. 

În lipsa comunicării, individul rămâne la nivelul dezvoltării  biologice, rămâne izolat, inapt 

pentru interacțiunea socială, privat de capacitatea de integare în colectivitate. 

Ion Negreț-Dobridor, în ,,Mitul lui Chyron” este de părere că ,,omul devine om doar prin 

educație, că omul are atâta omenie câtă Paidea are în el și că educația poate totul” 

Perfecționarea neîntreruptă a comunicării poate fi justificată și demonstrată cu argumente ce 

țin de importanța și de scopurile acesteia, fie că raportările se fac la nivelul individului ca entitate 

separată, fie că se vizează grupul ca grupare de indivizi sau chiar societatea în ansamblul său, în 

globalitatea ei. Încercând o inventariere a principalelor scopuri atribuite comunicării J.A. De Vito 

(1988, pp.12-14) consideră că printre cele mai importante ar putea fi enumerate următoarele: 

a) Descoperirea personală (în interacțiunea cu alte persoane reușim să le cunoaștem și pe 

acestea , dar și pe noi înșine și în final să ne autoevaluăm mai exact); 

b) Descoperirea lumii externe (prin intermediul comunicării se obțin informații despre 

obiectele și lucrurile lumii exterioare și în general despre semnificația și rolul acestora); 

c) Stabilirea relațiilor cu sens (prin comunicare există posibilitatea de a stabili relații strânse 

cu alții în virtutea plăcerii pe care o oferă această oportunitate); 
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d) Schimbarea atitudinilor și comportamentelor (proces care nu se poate realiza în afara 

comunicării cu respectarea strictă a mecanismului care stă la baza acestui tip de achiziție  și în care 

excelează mai ales prin eficiență și rapiditate mijloacele de comunicare în masă); 

e) Joc și distracții (în sensul că prin comunicare individul poate beneficia de momente de 

destindere și relaxare, de organizare mai plăcută a loisirului etc.) 

Autorul arată că acestea nu sunt singurele scopuri ale comunicării, dar sunt cele mai 

importante. Apoi se pare că nu fiecare dintre ele este important, și mai ales combinarea lor, aceste 

scopuri  nu afectează atât sinele personal cât și sinele altor oameni. 

Alături de comunicare, un rol deosebit în viața lor îl are și comunicarea verbală, deci limbajul. 

Acesta fiind o conduită de tip superior, restructurează până în temelii activitatea psihică a omului. 

El joacă un rol important, mediator în desfîșurarea și dezvoltarea tuturor celorlalte mecanisme 

psihice, indiferent dacă acestea sunt conștiente sau inconștiente. Sub influența lui, percepția capătă 

sens, semnificație, se îmbogățește, se transformă în observație- ca percepție cu scop; reprezentările 

devin generalizate când sunt evocate sau formulate cu ajutorul cuvintelor; fără limbaj nu se poate 

vorbi de formarea noțiunilor, a judecăților și a raționamentelor, fără el nu există generalizări și 

abstractizări, nu pot fi rezolvate probleme, formulările verbale sunt garanția memorării de durată; în 

combinatorica imaginativă, cuvintele apar ca vehiculatori de imagini, voința este un proces de 

autoreglaj verbal, însăși personalitatea umană se formează și își exteriorizează mare parte din 

conținutul ei prin limbaj. 

Limbajul devine astfel un fel de ax al sistemului psihic uman care face posibil fenomenul de 

conștiință. Rolul limbajului este atât de mare încât activitatea lui nu se întrerupe odată cu 

întreruperea comunicării cu alții, dimpotrivă, ea se păstrează pe tot parcursul starii de veghe (uneori 

sub forma limbajului interior) și chiar și în timpul somnului. Faptul că limbajul are un rol 

fundamental în activitatea psihică a omului poate fi demonstrat, printre  altele, cu ajutorul unui 

experiment în care activitatea lui este perturbată. 

Comunicarea didactoică sau comunicarea înterpersonală din perspectiva managementului 

clasei de elevi a fost definită de Level & Galle ca ,,o comunicare a elementelor cognitive, afective 

cu scopul de a transmite informația, a inspira o credință, a induce o emoție sau a da la iveală un 

comportament printr-un proces alternatnt de interacțiune între scris, vizual, nonverbal, vocal, 

auditiv, simbolic și comportament. 
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,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că, şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 

familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey)  

Trăim vremuri în care datorită dezvoltării socio-economice a societăţii a sporit preocuparea 

pentru copii, pentru asigurarea unor condiţii adecvate de viaţă, a unei educaţii care să permită 

accesul într-o societate parcă tot mai exigentă. 

Un rol important, covârşitor chiar, în devenirea fiinţei umane revine şcolii şi familiei.  

Considerată şi celula de bază a societăţii familia nu există cu adevărat decât prin copiii săi. 

Nimeni nu ne învaţă "meseria" de părinte! Fiecare urmează această "şcoală" atunci când îşi creşte 

copiii. Însă odată deveniţi părinţi nu putem sta nepăsători, ci trebuie să ne implicăm activ în 

educarea copiilor. Există trei tipuri de implicare a părinţilor în educaţia copiilor lor: părinţii ca primi 

educatori acasă (familia fiind prima şcoală a copiilor), părinţii ca parteneri ai şcolii şi părinţii ca 

avocaţi ai copiilor în societate. 

Educaţia copiilor începe încă de la naştere. Primele cuvinte, învăţarea mersului, achiziţia unor 

deprinderi cum ar fi mâncatul cu lingura sau legatul la şireturi, sunt doar câteva dintre lecţiile pe 

care părinţii le oferă copiilor lor.  

Deşi frumoşi şi candizi "cei şapte ani de acasă" nu durează o veşnicie şi părinţi şi copii 

deopotrivă ne trezim la poarta şcolii aşteptând cu nerăbdare să pornim pe drumul cunoaşterii. Nu 

înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a terminat. Înseamnă doar că a început o nouă 

etapă în care părintele nu mai este educator unic, ci împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu 

cu profesorii.     

Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar pe lângă această responsabilitate se mai 

adaugă încă una, şi anume, nevoia de colaborare cu şcoala şi mai nou chiar de implicare activă în 

viaţa şcolii.  

Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său. El oferă copiilor informaţii relevante 

şi accesibile vârstei. 

Împreună ca parteneri: şcoala, familia şi comunitatea pot avea succes în educarea copiilor 

pentru o viaţă fericită, sănătoasă şi productivă. 

Ca parteneri într-o relaţie este firesc ca atât şcoala cât şi familia să aibă anumite cerinţe una 

faţă de cealaltă.  

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 

care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 

în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 

Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 

Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 

Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
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Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 

la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 

didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 

copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 

de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 

care pot contribui la formarea părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 

învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 

materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 

Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 

să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 

porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în 

acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, 

faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are 

alături nu numai acasă. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 

educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 

părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 

cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 

publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 

invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 

refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 

directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 

acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 

a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 

a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 

viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 

în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 

prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 

şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 

inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 

inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 

surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 

dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 

încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 

eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 

contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 

de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 

indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 

dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 

acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 

sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata 

de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere 

a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 

părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 

părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 

împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 

procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 

dorite de părinţi, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă 

şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia 

cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 

copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 

gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 

încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

A fi părintele perfect al unui copil perfect este un lucru imposibil. Să fii un părinte bun al unui 

copil obişnuit este însă un lucru relativ simplu, nu necesită doctorat ci doar curaj, răbdare, 

angajament şi dragoste. 

Nu trebuie să-l considerăm pe copil un "rege", însă nu este greşit să-l privim ca pe un "mic 

prinţ". Să nu ne grăbim să apelăm la pedepse atunci când greşeşte (a greşi este omenesc), dar nici să 

nu lăsăm neobservate comportamentele nedorite ale copilului. Nu trebuie să ne scape greşeala însă 

prin tact trebuie să încercăm să o convertim în opusul ei, în elemente pozitive. 

Să nu ne ferim a-i lăuda pe copii ori de câte ori se iveşte ocazia, deoarece aceasta îi stimulează 

pe copii la activitate, la integrarea deplină în ea. 

Acordaţi încredere copiilor şi câştigaţi încrederea lor. Ei au nevoie de recunoaşterea noastră.   

Colaborarea dintre şcoală şi familie înseamnă punere de acord, fiecare partener trebuie să vină 

în întâmpinarea dorinţelor celuilalt.  

Din experienţa celor 36 ani la catedră am întâlnit diferite feluri de părinţi care ,,se mândresc” 

cu atitudinea severă faţă de copii (copilul plângea când lua calificativul Suficient sau Bine, spunând 

că va fi bătut sau certat), ,,familii severe”, ,,familii permisive”, familii în care toţi se învârt în jurul 

poftelor copilului. Mediul influenţează, iar educaţia acţionează nu însă independent ci corelativ. Din 

diferite chestionare administrate în diverse perioade ale anului şcolar mi-am dat seama de fel de fel 

de părinţi interesaţi sau nu de şcoală şi de viitorul copilului său. Am reuşit să cunosc atmosfera şi 

climatul educativ din familie, structura familiei, condiţiile materiale, comportamentul părinţilor faţă 

de elevi, dezvoltarea fizică, starea sănătăţii şi dezvoltarea psihică. Punctajul obţinut după 

interpretarea răspunsurilor m-a ajutat să trag concluzia că există o relaţie fructuoasă între şcoală şi 

familie cu unii părinţi, dar şi o relaţie bună, care poate şi trebuie îmbunătăţită cu cealaltă parte a lor. 

Părinţii au venit cu idei de rezolvare a unor activităţi extraşcolare: concursuri de ,,Muncă şi creaţie”, 

(materiale refolosibile), ,,Parada costumelor preferate”, permiţând părinţilor să vadă manifestările 

elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora. Pentru cunoaşterea amănunţită a 

împrejurărilor de viaţă pe care le trăieşte elevul am efectuat vizite la domiciliul lor. În cadrul 

lectoratelor cu părinţii am prezentat teme axate pe rolul familiei în educaţia şcolarului mic: ,,Ce 

trebuie să ştie părinţii?”, ,,Cum învăţăm mai uşor?”, ,,Modelul familial”, ,,Condiţiile de mediu 

pentru pregătirea lecţiilor”, ,,Cunoaşterea anturajului copiilor”, ,,Îndrumarea şi verificarea lecturii 

particulare”, ,,Pregătirea psihologică a copiilor în vederea integrării lor în ciclul gimnazial”, etc. De 

un real folos a fost auxiliarul ,,Meseria de părinte”, Ed. Aramis.  

Noi învăţătorii, trebuie să fim deschişi spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru a le 

cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere. 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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Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele 

asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în 

viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si 

depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. 

Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 

parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună 

frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 

semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 

şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

 COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 

neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi 

lumea în care trăieşte. 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ȘI EFECTELE FEEDBACK-ULUI DIN PUNCT DE 

VEDERE AL DEZVOLTĂRII  PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

Educatoare Bokor Mădălina 

Grădinița cu program prelungit  “Steluțele mării”, Constanța 

 

 

Educația stă la baza formării unui tânăr. Aceasta este dată atât de părinți în primii ani de viață 

cât și de profesori o dată cu intrarea copilului în sistemul de învățământ.  

Profesorul are rolul de a ajuta la dezvoltarea intelectuală a tinerilor, a adolescenților și 

totodată de a dezvolta partea estetică și educativă a copilului. Fiecare elev percepe în felul său 

cunoștințele adunate în cadrul unei ore de curs. Profesorul contemporan se ocupă și de dezvoltarea 

morală și psihico-emotională a copilului. Are rol instructiv, educativ și poate rezolva cu ușurință 

unele probleme din viața acestuia. Dascălul trebuie să știe să-și motiveze elevul păstrând o relație de 

colaborare bună și oferindu-le acestora un cadru propice dezvoltării lor, în cadrul procesului 

instructiv-educativ. 

Cercetătorii din științele educației au conceptualizat feedback-ul ca o informație oferită de un 

agent precum cadru didactic, părinte, elev, carte privind aspecte ale performanței sau ale înțelegerii 

unui individ. 

Definiția dată de Dicționarul explicativ al limbii române în anul 2009 este cea de 

retroacțiune care se manifestă la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în scopul 

menținerii stabilității și echilibrului lor față de influențe exterioare; retroacțiune inversă, conexiune 

inversă, cauzalitate inelară, lanț cauzal închis.  

Termenul este preluat din domeniul ciberneticii desemnând o metodă de control al unui sistem 

prin reinserția rezultatelor performanței sale precedente. Limbajul poate fi interpretat ca un sistem 

de autoreglaj. 

Cunoscut şi sub denumirea de principiul conexiunii inverse acesta exprimă cerinţa analizei 

activităţilor desfăşurate anterior, în funcţie de informaţia primită despre acestea, cu scopul 

ameliorării, îmbunătăţirii din mers a rezultatelor. 

În context organizational desemnează informația oferită de o entitate (individ/grup) despre 

comportamentul anterior astfel încât acea entitate să poată interveni asupra comportamentului actual 

în vederea obținerii rezultatului dorit. 

Comunicarea pedagogică reprezinta un principiu al activității de educare care presupune un 

mesaj educațional, elaborat de subiect (cadrul didactic), capabil să provoace reacția formativă a 

obiectului educației (preșcolarului, elevului, studentului), evaluabilă în termeni de conexiune 

inversă. 

Feedback-ul este un concept cu o lungă istorie atingând punctul culminant în perioada 

behavioristă astfel apărând în literatura de specialitate în publicații ale autorilor precum Kliger și 

DeNisi în anul 1996 în “Effects of feedback intervention on performance: A historical review ”
20

. 

Aceștia definesc feedback-ul ca fiind o acțiune primită de la un “agent” extern pentru a oferi 

informații cu privire la performanța unei sarcini. În majoritatea mediilor educaționale performanța 

are în vedere învățarea, atingerea obiectivelor și atitudinea față de sarcina primită. Astfel găsim 

feedback sub forma criticii constructiviste, sfaturi, laudă sau se poate manifesta sub forma unui 

comportament sau a unei interacțiuni sociale. 

Având în vedere interacțiunea pe care o are feedback-ul cu felul în care acesta dezvoltă 

personalitatea copilului ne vom opri cu precădere la procesele cognitive, afective și volitive. 

                                                           
20 

 � Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). Effects of feedback intervention on performance: A historical review, a meta-analysis, 

 and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119, 254–284. 
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Procesele psihice pot fi divizate în cognitive-senzoriale și logice, reglatorii – afectivitatea și 

voința, acestora adăungându-se și alte două tipuri de desfășurări procesuale care nu furnizează 

informații specifice, ci le facilitează fiind indispensabile realizării feedback-ului. 

Senzațiile realizează legătura informațională cea mai simplă a omului cu mediul în care 

trăiește. Astfel ne referim la învățarea senzorio-motrică ce implică senzații precum vizuale, tactile, 

kinestezice sau de echilibru. Așadar acestea pot fi atât factori perturbatori cât și facilitatori ai 

realizării feedback-ului în mediul educațional. Un cercetător al acestei interacțiuni dintre senzații și 

feedback este John Hattie, dezvoltând acest subiect în anul 2009, în cartea cu articolul cu numele 

“Visible learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement”. 

Percepțiile, ca procese de reflectare a obiectelor și fenomenelor integral și unitar, în condițiile 

în acțiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor, implică un factor important al feedback-ului, 

anume profesorul ce intervine activ în prelucrarea și preluarea caracteristicilor exterioare ale 

obiectului, astfel transmițând informații în funcție de experiența sa, acțiunile concrete, vârstă, nivel 

de instruire, factori temperamentali sau motivație. 

Reprezentările depind de bogăția experienței perceptive, așadar cadrul didactic trebuie să 

evoce în procesul de formare al feedback-ului reprezentările pe care le au deja toți elevii, dar să și 

formeze unele noi astfel conturând o nouă noțiune. Nivelul de dezvoltare al reprezentărilor, bogăția 

și varietatea lor sunt condiții necesare activițății mentale, în special pentru facilitarea feedback-ului. 

Gândirea este procesul psihic cognitiv superior central în sistemul psihic uman, cu rol 

fundamental în procesul cunoașterii. În legătură cu feedback-ul aceasta are rol instrumental, fiind 

implicată în înțelegere, în formarea conceptelor și a operațiilor, cât și în rezolvarea de probleme. 

Cadrul didactic trebuie să urmărească formarea și exersarea laturii operaționale a gândirii, astfel că 

informația oferită trebuie analizată, comparată, să solicite sinteze, să implice trecerea de la concret 

la abstract, cât și să declanșeze raționamente deductive și inductive. De asemenea, chiar și tipul de 

strategie folosit în feedback trebuie să antreneze atât formarea și utilizarea de algoritmi astfel 

ajungându-se la un nou nivel de performanță. 

Imaginația este procesul cognitiv de elaborare a unor imagini și proiecte noi, pe baza 

combinării și transformării experienței. În realizarea feedback-ului imaginația se impune cu 

necesitate, facilitând înțelegerea cât și rezolvarea de probleme. Formele imaginației și 

combinatorica imaginativă joacă un rol important în activitatea creatoare a gândirii, toate acestea 

ducând la realizarea sarcinii impuse de feedback. 

Afectivitatea, atenția, voința și motivația au rol stimulativ și reglator. Motivația și afectivitatea 

se implică reciproc în procesul de realizare al feedback-ului pozitiv, urmărindu-se ca relația dintre 

elev și conținutul învățării să fie pozitivă, pentru a crea stări afective pozitive, emoții superioare și 

chiar sentimente intelectuale, morale, etice. 

Revenind la relația dintre feedback și dezvoltarea personalității ne punem urmatoarele 

întrebări precum: “De ce un elev învață și altul nu?”, ”De ce unii elevi se angajează în realizarea 

sarcinilor didactice și perseverează până la atingerea scopului, în timp ce alții se descurajează la 

primul obstacol, abandonând sarcina propusă de cadrul didactic?” Aceste întrebări își găsesc 

răspunsul în felul feedback-ului, fie el negativ sau pozitiv. 

Nu este suficient ca scopul unei activități să fie clar, corect și riguros formulat pentru ca ea să 

se desfășoare normal și eficient. Dacă lipsește stimularea și susținerea energetică din partea 

profesorului, activitatea nu va fi realizată și obiectivul va fi neatins. Așadar activitatea umană 

trebuie să facă apel la o serie de factori cu rol de stimulare și activare, de sensibilizare selectiva și 

imbold, care sunt încadrați în noțiunea de motivație. 

Astfel ne referim la totalitatea factorilor ce îl motivează pe elev la o activitate menită să 

conducă la asimilarea unor cunoștinte, la formarea unor priceperi și deprinderi. Motivația 

energizează și facilitează procesul de formare al feedback-ului prin intensificarea efortului și 

concentrarea atenției elevului. Elevii motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient. 
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Cunoașterea rezultatelor feedback-ului, mai ales dacă acesta este pozitiv, susține eforturile 

ulterioare ale elevului. 

Feedback-ul și motivația ar trebui să își înceapă relația în mediul familial. Copiii preiau 

atitudinile părinților, apoi ale educatorilor, construindu-și astfel din aceștia modele de perseverență 

și mobilizare pentru atingerea scopurilor. 

Pentru a avea efect feedback-ul trebuie să aibă loc într-un context de învățare, făcând parte 

din procesul predării și având loc după ce elevul a fost “instruit”. “Dacă materialul studiat este 

nefamiliar sau abstract, oferirea feedback-ului are mai puțin efect asupra criteriilor de performanță 

atâta timp cât elevul nu poate face conexiuni între ceea ce știe deja și informația nouă.”(Kulhavy, 

1977, p.22.)  

Una dintre întrebările majore pe care John Hattie le adresează în articolul “Puterea feedback-

ului”, publicat în martie 2007, la Universitatea din Auckland, este care este rolul feedback-ului în 

învățarea școlară. Acesta face cercetări începând cu anul 1999, iar în analiza lui găsesc peste 100 de 

factori ce influențează rezultatele școlare, precum școala, familia, elevii, profesorii, sau 

curriculumul. 

Rolul major al feedback-ului are legătură cu efectivitatea feedback-ului. Așadar cea mai mare 

efectivitate implică ca elevii să primească cât mai multe informații despre sarcina ce o au de 

rezolvat. O efectivitate scăzută este obținută prin laudă, recompense sau pedeapsă. Un alt factor ce 

influențează efectivitatea este tipul de feedback negativ, ceea ce implică strategii evaluative sau 

competiția dintre elevi, cât și dificultatea sarcinilor de realizat. 

Pentru a avea efect feedback-ul trebuie să răspunda la trei întrebări puse atât de ele cât și de 

cadrul didactic: 

 unde voi ajunge? / care sunt obiectivele? 

 cum voi ajunge acolo? / care este procesul pentru a atinge obiectivele? 

 unde voi merge mai departe? / ce trebuie să fac pentru a progresa? 

Luând în considerare aceste întrebări pe care le adresează feedback-ul putem considera că se 

realizează un feed-up-acțiunea de informare și o acțiune de feed-follow-cunoștințele și 

competențele cu care vor rămâne elevii și pe care le pot folosi în experiențele de învățare viitoare. 

Răspunsul la prima întrebare stă în stabilirea obiectivelor propuse de cadrul didactic cu privire 

la nivelul de performanță stabilit. Aceste obiective pot avea o gamă largă, de exemplu: să intoneze 

un cântec pentru copii, să sorteze jetoane în funcție de unul sau mai multe criterii. Observațiile și 

intervențiile trebuie să fie directe, comparative precum: “Bravo, ai lucrat mai bine decât ultima 

dată!” 

Obiectivele implică două dimensiuni, una de a provoca și una de completare. Prima 

dimensiune informează elevul, care își propune o strategie de rezolvare a problemei, ducând astfel 

la cea de-a doua dimensiune, completarea sarcinii și atingerea obiectivelor. Așadar rolul feedback-

ului este de a reduce discrepanța dintre cunoașterea propriu-zisă și atingerea obiectivelor propuse. 

Răspunsul la cea de-a doua întrebare este oferit de profesor care oferă informații cu privire la 

sarcina de lucru, nivelul de performanță și obiectivele stablite. Feedback-ul are efect  atunci când se 

bazează pe progresul elevului și atunci când el descoperă cum să progreseze. Elevii deseori caută 

răspunsul la întrebarea “unde voi ajunge”, indiferent dacă răspunsul este favorabil sau nu. Ideea 

generate de această întrebare sunt testările folosite ca metodă de primire a feedback-ului, rezultatele 

ducând la răspunsul întrebării, astfel motivân elevul. Așadar feedback-ul primit îl ajută pe cadrul 

didactic în acțiunile viitoare intreprinse la clasă. 

Cea de-a treia întrebare are răspunsul în folosirea informațiilor și în alte experiențe de 

învățare. Instrucțiunile date elevilor sunt adesea secvențiate în ceea ce privește rezolvarea sarcinilor 

sau în ceea ce privește învațarea școlară, adesea consecința majoră este încărcarea cu și mai multe 

sarcini sau activități de învățare. Efectivitatea feedback-ului în acest caz are legătură cu procesul de 

învățare, stabilirea unor strategii de rezolvare, o mai bună înțelegere a sarcinii. 
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O apropiere a profesorului spre elevi duce de obicei la o mai bună comunicare care este 

benefică în desfăşurarea procesului de învăţământ. Elevii întotdeauna vor aprecia profesorul care se 

aproprie de ei, care ştie să îi motiveze prin încurajări, care apreciază şi răsplăteşte pe fiecare pentru 

munca sa şi care mereu întreabă care sunt problemele cu care se confruntă ei, încercând să găsească 

o soluţie pentru a elimina orice obstacol din calea lor. 

Îndrumarea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel încât să se realizeze pe deplin, este cea 

mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. Modelând personalitatea fiecărui elev, 

profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a 

capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel specialistul care acordă şi o calificată asistenţă 

psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare elev să îşi 

aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine personalităţii sale, profesorul 

rezolvă nu numai problema orientării profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu succes a 

absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară, este atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea 

practică. 

Calităţile personale şi trăsăturile de personalitate dezirabile profesorului, care întregesc 

tabloul competenţelor fundamentale, pot fi divizate în mai multe subcategorii în funcţie de mai 

multe criterii: 

 nivelul cultural al profesorului: 

- capacitatea de a dialoga; 

- capacitatea de a informa obiectiv şi de a comunica cu uşurinţă; 

- atitudinea critică şi non-dogmatică; 

- virtuţi civico-democratice; 

 aspecte ale civilizaţiei tehnologice contemporane: 

- stăpânirea noilor tehnici care sunt folosite în sala de clasă contemporană; 

- capacitatea de a inventa noi modalităţi de utilizare a acestor tehnici; 

- capacitatea de a le inova, de a propune ameliorările necesare; 

 funcţia ştiinţifică a profesorului contemporan: 

- cunoaşterea logicii şi a structurii disciplinei pe care o predă;  

- promovarea spiritului ştiinţific; 

- preocupări de propagare a culturii ştiinţifice; 

 etosul profesional, cerinţele de autoperfecţionare şi etică profesională: 

- capacitatea de autoorganizare; 

- mentalitate deschisă şi disponibilitate de a observa şi studia comparativ diferite sisteme şi 

practici şcolare din lume; 

- atitudine experimentală, în vederea perfecţionării continue a metodologiei şi a stilului 

personal de predare; 

- aşezarea intereselor copiilor încredinţaţi spre educaţie deasupra oricăror alte interese. 

Pornind de la importanţa învăţământului, de la specificul profesiunii şi de la responsabilitatea 

ce revine profesorului în asigurarea dezvoltării optime a personalităţii, se deduce faptul că domeniul 

didactic ar trebui să beneficieze de cei mai buni speialişti. Se ţine seama de faptul că ei vor lucra cu 

omul în devenire, iar efectele muncii lor se răsfrâng asupra întregii vieţi a elevului. 
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ROLUL ŞCOLII, AL SOCIETĂŢII ŞI AL FAMILIEI  

IN FORMAREA  PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

Învățător   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). 

 

Mutaţiile profunde şi complexe ce caracterizează dinamica socială actuală aduc o serie de 

provocări în faţa educaţiei. 

Copilul se descoperă pe sine cu adevărat nu atât în microuniversul familiei sau în 

desfăşurările sale solitare cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii. 

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.  

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. 

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 
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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 instructive - educativ al elevului integrat în colectiv. Printr-o colaborare perfectă 

între şcoală şi familie, eficinţa 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 instituţionalizat 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 scoală. 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; 

*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 frontal 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 ştiinţificesub forma mesajelor,stabileşte canale de comunicare etc.). 

* Conduce: (activităţile instructiv-educative direcţionând formarea, adică dirijeaza). 

* 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). 
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* Controlează: (in 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 noi şi părinţi. În toate acţiunile şi 

măsurile intreprinse de către noi cu părinţii elevilor am urmărit realizarea educaţiei cu respectarea 

deplină a drepturilor copilului. 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 noi 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 cât 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 şi 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; 

b) părintele care ,,ajută’’- părintele sprijină şcoala în realizarea unor activităţi 

extracurriculare; 

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 professor - 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. 

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 adevărat, 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  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. 
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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 bine, 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.  

III. Colaborareadintre şcoală şi familie-o reuşită a procesului educaţional 

Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori este ocolaborare 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.  

Din experienţa pe care am avut-o până în prezent, mi-am putut da seama că există familii care 

se mândresc cu atitudinea severă faţă de copii. Severitatea este necesară, dar cu măsură, altfel 

copilul creşte timorat de gândul pedepsei, începe să mintă şi se îndepărtează de părinţi. Am avut 

cazuri de copii care începeau să plângă când luau calificative de bine sau suficient, spunând că vor 

fi pedepsiţi şi bătuţi acasă. Mai gravă este situaţia când părinţii sunt împărţiţi în "tabere", unul sever 

şi celălalt indulgent ;(unul procuror, altul avocat sau unul cloşcă, celălalt uliu). Nici într-un 

asemenea climat familial nu se realizează o educaţie sănătoasă. Oferind copilului un climat de 

profundă securitate în condiţiile căruia se poate dezvolta în mod armonios, grupul familial îi conferă 

un ideal de sine, o imagine liniştitoare a propriului eu, un antidot pentru neliniştile sale interioare 

La polul opus familiei severe am întâlnit familia permisivă, familie în care toţi se învârt în 

jurul poftelor copilului. Un astfel de copil va ajunge egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut 

numai drepturi , nu şi îndatoriri. Cu aceşti copii se lucrează foarte greu şi devin dificili, deoarece ei 

cred că şi la şcoală vor avea parte de aceleaşi privilegii. Copiii unor asemeni părinţi devin în 

totalitate dependenţi, nu au iniţiative, nu îşi asumă responsabilităţi. Copiii crescuţi fără nici o 

constrângere, avându-i pe amândoi părinţii întotdeauna la dispoziţie pentru a le satisface cea mai 

mică dorinţă, nu vor putea mai târziu să suporte nici o frustrare, nici un cadru unde se cere 

disciplina. Când copilul va creşte, părinţii se vor plânge că acesta n-are nici o voinţă, că este 

capricios, că nu este niciodată mulţumit. Un astfel de tip de părinte poate deveni mai bun ca părinte 

dacă: îşi va exprima nemulţumirea şi dezamăgirea faţă de aspectele negative ale comportamentului 

copilului, va fi ferm atunci când este vorba de respectarea regulilor stabilite, va încuraja iniţiativa 

copilului, va învăţa copilul să devină responsabil si apt pentru a face faţă singur unor situaţii, va 

accepta că şi copilul se maturizează şi are nevoie de independenţă. 

IV. Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate la şcoală 

Pentru ca relaţia dintre şcoală şi familie să fie cât mai apropiată şi să-l ajute pe micul elev să 

se încadreze mai uşor în procesul de învăţământ, am implicat direct părinţii în activităţile de con-

siliere şi orientare, desfăşurate în afara orelor. De asemenea, părinţii au venit cu idei de realizare a 

unor activităţi extraşcolare. Am conceput împreună trasee pentru excursii, am vizitat diferite 

obiective propuse de ei, am organizat concursuri sportive la care au fost prezenţi şi părinţii am 

pregătit măşti şi costume pentru carnaval în colaborare, am ţinut în fata părinţilor serbări, care au 

permis acestora să vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul 

acestora. Astfel părinţii se simt utili şi prezintă mai mult interes pentru şcoală. Colaborarea devine 

una apropiată şi bogată în conţinut, nicidecum una protocolară.  

Unii părinţi nu au mai avut copii la şcoală. Pentru ca rolul lor de supraveghetori să fie mai 

uşor şi să-i ajute pe copii să se integreze rapid în procesul de învăţământ, la lectoratele cu părinţii 

am prezentat câteva teme axate pe rolul familiei în educaţia şcolarului mic: 

„Relaţia dintre copii si părinţi";  

„Regimul zilnic al elevului zilnic în familie";  

„Ce trebuie să ştie părinţii";  
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„Ce este activitatea de învăţare";  

„Cum învăţăm mai uşor";  

„Debutul şcolar";  

„Modelul familial";  

„Condiţiile de mediu pentru pregătirea lecţiilor".  

Părinte şi cadru didactic, trebuie să ne informăm reciproc dacă stilul de lucru al copilului este 

acelaşi la şcoală şi acasă, dacă manifestă aceeaşi atitudine faţă de muncă, dacă aceleaşi procedee, îl 

stimulează sau îl inhibă, iar acolo unde există contradicţii, să ne întrebăm de ce, unde şi cine a 

greşit, ce perspective se deschid subiectului nostru de modelare comun, cum să-l ajutăm şi să 

interacţionăm. 

 

Bibliografie: 

1.****** Învăţământul primar, nr. 1-3, 2006, Ed. Minipred, Bucureşti; 

2. Revista ,,Familia mea - Piramida părinţilor”, Nr. 2, 1997; 

3. Bontaş, Ioan, Pedagogie, Ed. ALL, Bucureşti; 

4. Gibă, Ramona, Managementul învăţării, Cluj-Napoca, 2007; 

5. Neacşu, Ioan, Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1996; 

6. Sterm, H. H., ,,Educaţia părinţilor în lume”,E.D.P.,Bucureşti, 1972; 

4. Şerdean, Ioan, Teme de pedagogie, Ed. V&I Integral, Bucureşti,1999; 

7. Vrăşmaş, E., ,, Educaţia şi consilierea părinţilor”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR SOCIALE 

ALE COPILULUI 

 
Prof.  Ioana Hordencu 

Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Medgidia 

 

 

Relaţia dintre copil şi părinte este definită ca una de dependenţă, sensul de derulare a acestei 

relaţii fiind cel de a oferi copilului stimulii necesari dobândirii independenţei. Mulţi sunt aceia care 

spun despre copil: ”este mic, ce înţelege el?!” Este adevărat, copilul este mic, însă nu şi incapabil. 

Are nevoie de sprijin pentru a creşte şi pentru a se dezvolta, pentru a-şi repera abilităţile şi pentru a-

şi dezvolta competenţele. Pe măsură ce un copil dobândeşte abilităţi, părintele trebuie să poată şi să 

ştie să se retragă din demersul său protectiv şi să îl ajute pe copil să şi le consolideze. 

De exemplu: pentru a putea merge, sugarul are nevoie de susţinere fizică şi nu numai. Căci el 

are nevoie de încrederea că dacă va cădea, va fi susţinut, că va fi în siguranţă şi că nu va dezamăgi 

pe nimeni. Treptat, copilul va învăţa să meargă şi va renunţa singur la mâna care îl sprijină. Apoi, 

va avea nevoie doar să ştie că părintele este în apropierea sa, pentru a avea către cine să se îndrepte 

în cazul în care se va simţi în nesiguranţă. Pe parcursul acestui proces, părintele trebuie să-l pună pe 

copil în situaţia de a experimenta şi de a alege, dându-i ocazia să îşi cunoască limitele şi 

competenţele, să îşi construiască un set de valori. Transpus în viaţa de zi cu zi, acest lucru înseamnă 

că nou-născutul să fie alimentat la cerere, copilul mic să aibă libertatea de a alege cu ce se îmbracă 

azi, cu ce jucărie se joacă, cu cine se joacă, când doarme, iar adolescentul la ce cursuri doreşte să se 

înscrie, ce muzică ascultă sau cum îşi tunde parul. De asemenea, înseamnă ca fiecare copil să ştie 

care sunt reperele şi regulile familiei şi cele ale comunităţii în care trăieşte şi, prin extensie, care 

sunt valorile morale. 

Dacă analizăm relaţia dintre stilul părintesc şi comportamentele sociale ale copilului, vom 

constata că relaţiile mult prea permisive, fără limite şi reguli, determină comportamente imprecise, 

agresive şi imprevizibile din partea copilului. Relaţiile de autoritate pot fi cheia lipsei de iniţiativă, 

de respect de sine şi supunerii necondiţionate din partea copilului. Prin atitudini supra-protectoare 

sunt determinate comportamente pasive, dependente şi lipsa de reacţie la stimuli. 

Imaginea ideală a părintelui bun cuprinde calităţi dificil de atins. Însă există comportamente 

inadecvate ale părinţilor care afectează dezvoltarea integrată a copilului. Iată câteva exemple: 

• lipsa regulilor în familie (reguli şi limite înţelese, asumate şi aplicate de toţi membri 

familiei!); 

• îngrijirea şi supravegherea inadecvate (copilul lăsat singur în faţa televizorului timp 

îndelungat, recompensele materiale şi alimentare); 

• disciplină rigidă şi pedepse inadecvate vârstei şi puterii de înţelegere a copilului (stabilirea 

regulilor ”pentru copil” fără a consulta anterior opinia copilului); 

• neimplicarea în experienţele copilului (absenţa momentelor în care părinţii petrec timp de 

joacă împreună, dezinteresul pentru dezvoltarea copilului, neglijarea copilului); 

• agresiuni în familie (utilizarea pedepselor care presupun traumatizarea emoţională sau fizică 

a copilului, violenţă domestică); 

• aşteptări nerealiste de la copil (dorinţa părinţilor de participare a copilului la multe activităţi 

opţionale în raport cu vârsta şi opinia lui). 

Trebuie să pornim de la premisa că toţi părinţii îşi iubesc copii, însă forma de manifestare a 

fiecăruia este diferită şi mascată de forme personale de exprimare. Valorizarea copiilor şi 

încrederea în forţele proprii sunt interdependente şi se realizează în familie. Optimizând relaţiile 

dintre părinţi şi copii vom da valoare relaţiilor din interiorul familiei şi părinţilor, ca persoane. 
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Roluri parentale 

Primele relaţii ale copilului sunt cele pe care le are cu mama sa sau cu persoana care îi 

satisface nevoile de bază. Comportamentul copilului este condiţionat de comportamentul, stilul de 

relaţionare al adultului care îl îngrijeşte. În scurt timp, în acest cuplu (copil-mamă) se realizează 

schimburi interpersonale şi calitatea relaţiei depinde în mare măsură de sensibilitatea adultului, de 

interacţiunile iniţiate de copil sau de către părinte, de comportamentul copilului, de răspunsul la 

stimuli. Această spirală relaţională defineşte modul de raportare la lumea exterioară şi îl ajută pe 

copil să integreze experienţele, să exploreze, să înveţe. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, 

toate activităţile care se desfăşoară împreună, consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 

contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. Triada 

mamă - copil - tată oferă copilului posibilităţi de a se defini pe sine, prin jocul comparaţiilor, al 

imitaţiilor, al rivalităților, de a-şi însuşi modele la care se poate referi în mod constant în devenirea 

sa ca adult. Părinţii sunt primii educatori deoarece: 

• ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a vieţii; 

• familia este modelul pe care copilul îl imită; modul de viaţă al familiei este principalul reper 

în viaţă al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei; 

• comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea copilului, formarea 

personalităţii lui.  

     Relaţia dintre părinţi, dintre mamă şi tată, construieşte o ecologie a familiei care poate 

determina modul de dezvoltare al copilului. Factorii care descriu atmosfera familială în care se 

dezvoltă un copil sunt extrem de diverşi: 

• nivelul de apropiere şi înţelegere între părinţi, gradul de coeziune dintre aceştia; 

• modul în care este perceput şi considerat copilul, modul în care este ascultată opinia 

copilului în familie; 

• forma de negociere sau de exprimare a acordului sau dezacordului în diferite probleme, 

dinamica apariţiei unor stări conflictuale; 

• modalităţile în care este gândit controlul comportamentului copilului: comportamente şi 

valori acceptate, sancţiuni utilizate; 

• modul de manifestare a autorităţii parentale. 

În primii ani de viaţă, copilul este strâns legat de mama sa, prin îngrijirile pe care aceasta i le 

acordă, indiferent dacă vorbim de hrănire, igienă sau de momentele în care mama îi cântă sau îl 

adoarme. Pe parcursul acestor momente, figura tatălui este uneori pasageră. Poate că prezenţa sa 

este simţită mai mult sub raportul siguranţei afective pe care o resimte mama şi, prin urmare, şi 

copilul. Pe măsură ce copilul creşte, dezvoltarea sa îi permite să se identifice cu mama sau cu tatăl 

său, având nevoie de timpi de calitate petrecuţi atât cu mama, cât şi cu tatăl. Uneori avem tendinţa 

să atribuim mamei roluri care se structurează pe marginea nevoilor de îngrijire şi educare ale 

copilului, iar tatălui roluri care se axează pe controlul comportamentului copilului, pe autoritate şi 

asigurarea protecţiei. Practic, se separă rolurile mamei şi tatălui: mama oferă securitate, pe când 

tatăl îi oferă şansa de a se activa şi autodepăşi. Tendinţa este susţinută şi de studii şi cercetări care 

demonstrează că acesta este modelul de relaţionare obişnuit în structura familiei. 

Indiferent de modalitatea în care fiecare părinte înţelege să îşi asume responsabilităţile ce 

decurg din rolurile parentale, acestea ar trebui să: 

• să acopere nevoile copilului de educare şi îngrijire ale copilului; 

• să aibă un caracter predictibil pentru copil: acesta să ştie când şi cui să se adreseze, să poată 

ştii la ce tip de reacţie se poate aştepta în anumite situaţii; 

• să creioneze o constantă în comportamentul mamei şi al tatălui, între ei ca părinţi. 

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 

parteneriatului între grădiniţă şi familie. Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, 

reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte 
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important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în spaţiul 

în care copilul se află separat de părinţii săi. 

Eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de 

informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi 

dezvoltare ale copiilor. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm 

de la doamna educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la toţi profesorii noştri. Toţi aceşti oameni 

din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi noi le dăm mai departe copiilor noştri. 

Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte, care, dacă vor să 

aibă un copil care să se poarte civilizat, trebuie, în primul rând, să ţină cont de faptul că 

spontaneitatea, energia şi impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi 

copii preiau cuvinte sau acţiuni de la oamenii din jur. De aceea este bine să acorde o atenţie 

deosebită inclusiv manierelor proprii şi anturajului. 

 Primii paşi în învăţarea codului bunelor maniere pentru copii: 
Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai 

multe ori, le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens 

ar trebui să înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea 

ce se desfăşoară în jurul lui. Primele maniere se pot învăţa chiar prin joacă. Pornind de la faptul că 

cei mici întind jucăriile către părinţii lor, este bine ca aceștia să le mulţumească de fiecare dată când 

le iau. Aşa vor deprinde acest obicei de a mulţumi când primesc ceva. Un alt pas este acela de a 

împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se realizeze de la o vârstă 

cât mai mică, pentru că în acest fel copilul se va obişnui cu ideea că este în regulă să-şi împartă 

jucăriile, chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb. 

Mai jos, voi expune câteva dintre cele mai importante reguli de comportament pentru copii, 

pe care noi, educatorii, este bine să le discutăm cu părinții, pentru a le fi de ajutor în însușirea 

codului bunelor maniere ale copiilor în societate: 

Salutul şi mulţumirea 
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere. De aceea, puteţi începe 

cu ele atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de comportament în societate. 

Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite. Îi puteţi spune că 

„Mulţumesc!” poate fi spus persoanei care ţi-a deschis uşa şi te-a lăsat să intri, vânzătorului de la 

magazin care ţi-a dat restul sau produsul de pe raft, unui alt copil care te-a lăsat să te joci cu jucăria 

lui etc. Explicaţi faptul că a mulţumi ţine nu numai de educaţie, ci şi de respectul pe care îl arăţi 

celuilalt. Învăţaţi-l să salute persoanele pe care le întâlneşte. În cazul în care cineva cunoscut trece 

pe lângă el şi pare a nu-l observa, este bine să îl salute cu voce tare sau să întindă o mână către el. 

Gestul acesta o va trezi din gânduri pe respectiva persoană şi va aprecia buna intenţie a copilului. 

De asemenea, băieţii trebuie să ştie că ei sunt cei care salută fetele primii. 

Codul bunelor maniere pentru copii la masă 
     Nu de puţine ori, copiii mai mici devin năzdrăvani tocmai când ajung să servească masa. 

De aceea este indicat să le explicaţi câteva reguli de bună creştere atunci când se mănâncă în familie 

sau la altcineva. În primul rând, orice joacă trebuie să înceteze atunci când mâncăm. De asemenea, 

coatele nu se aşază pe masă, ci eventual doar antebraţele pe marginea mesei. Folosirea tacâmurilor 

este obligatorie. De asemenea, din felia de pâine nu muşcăm, ci rupem cu amândouă mâinile bucăţi 

potrivite. La masa nu vorbim cu gura plină, nu se plescăie şi nu se soarbe supa sau ciorba. La fel de 

important este să înveţe să nu mănânce înainte ca toată lumea să se aşeze la masa. 

Comportamentul în mijloacele de transport în comun 
     Şi în mijloacele de transport în comun, un copil trebuie să dea dovadă de politeţe şi de 

bună creştere. Îl veţi educa să ofere locul său unui bătrân sau unei persoane infirme. O altă regulă de 

bună creştere este aceea de a nu arunca nimic pe jos şi să ţinem asupra noastră gunoiul până când 

coborâm din mijlocul de transport în comun, pentru a-l arunca la cel mai apropiat coş de gunoi. De 

asemenea, învăţaţi-l să nu se grăbească atunci când urcă în autobuz şi să îşi ceară scuze atunci când 
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loveşte din greşeală pe cineva. Dacă se află împreună cu un grup de copii în autobuz, tramvai sau 

metrou, este bine să vorbească pe un ton mai scăzut, să fie liniştit şi să nu îi deranjeze pe cei din jur. 

Comportamentul în locurile publice 
Dacă are un telefon mobil, atunci când se află într-un spaţiu public, este bine sa îl seteze pe 

vibraţie. În locurile publice nu se vorbeşte tare şi nici nu este indicat să te manifeşti agresiv. Copiii 

preşcolari încalcă această regulă de cele mai multe ori, pentru că încă nu înţeleg constrângerile 

sociale şi nu şi-au dezvoltat capacitatea de autocontrol. Îi puteţi atrage atenţia discret atunci când 

vorbeşte mai tare decât trebuie şi să-i propuneţi să vorbiţi împreună pe un ton mai scăzut. De 

asemenea, atunci când copilul are o criză de plâns în public din diverse motive, încercaţi să îl 

liniştiţi fără a vă enerva. Învăţaţi-l că şoptitul într-o sală cu alţi oameni, precum şi gestul de a spune 

ceva la urechea unei alte persoane, atunci când se află şi o a treia persoană în apropiere, nu este 

deloc politicos. 

Codul bunelor maniere pentru copii, atunci când vorbesc la telefon 
Începeţi prin a-l învăţa că atunci când va efectua apeluri, va vorbi politicos, fără a ţipa şi va 

ţine cont de salutul obligatoriu, atât atunci când răspunde cât şi atunci când conversaţia s-a încheiat. 

Nu va vorbi cu mâncarea în gură sau la masă. La şcoală va fi învăţat să-l utilizeze doar în pauze, iar 

în timpul orelor să-l seteze pe modulul silenţios. Rugaţi-l să nu vă respingă niciodată apelul şi 

indiferent de situaţie să vă răspundă. Trebuie atrasă atenţia copilului că nu se trimit niciodată mesaje 

pe care nu ar avea curajul să le spună interlocutorului. Mesajele trebuie să fie politicoase. Nu se 

trimit poze indecente cu propria persoană sau cu altcineva. 

Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află pe stradă 
Regula cea mai importantă este să fie învăţaţi să traverseze numai pe culoarea verde a 

semaforului şi numai prin locurile marcate corespunzător. De asemenea, pe stradă copiii trebuie să 

înveţe că nu au voie să arunce gunoaie pe trotuar, ci numai în coşurile special amenajate. La fel ca 

un adult, nici copilul nu ar trebui să mănânce pe stradă, însă dacă situaţia o impune atunci este 

permis. 

Comportamentul faţă de adulţii implicaţi într-o conversaţie 
Una dintre primele bune maniere pe care părinţii îi învaţă pe copii este să nu îi întrerupă pe 

ceilalţi atunci când vorbesc la telefon, sau poartă un dialog cu alte persoane. Este şi prima regulă de 

comportament pe care cei mici au tendinţa să o uite. Trebuie învăţaţi că dialogurile dintre adulţi 

trebuie întrerupte doar pentru motive bine întemeiate. Ajutaţi copilul să-şi dea seama de eventualele 

pauze din dialogul unor adulţi şi, numai când le identifică, să-şi permită să întrerupă, folosind 

cuvintele ”scuză-mă/scuzaţi-mă!”. Încurajaţi-l dacă vedeţi că întrerupe politicos. Deşi îi spuneţi 

adesea că nu are voie să întrerupă în timp ce sunteţi într-un dialog cu cineva sau la telefon, copilul, 

nerăbdător din fire, nu se poate abţine şi vă va trage adesea de mânecă pentru a-i acorda atenţie. În 

momentul în care vede că nu reacţionaţi, începe să ţipe din ce în ce mai tare, iar dacă nici această 

metodă nu dă rezultate, va izbucni într-un acces de furie. Este important să vă păstraţi cumpătul şi 

să îi explicaţi, în repetate rânduri, cum trebuie să se poarte în astfel de situaţii. Dacă încalcă regulile 

constant, stabiliţi şi consecinţe (pedepse) pentru încălcarea regulilor. 

Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află în vizită 
Iată câteva reguli esenţiale pe care ar fi bine să le explicaţi copilul înainte de a primi vizita 

unor oaspeţi: 

Să salute; să comunice cu invitaţii; să mulţumească dacă a primit ceva în dar. 

Indiferent cine sunt persoanele care vin în vizită, limbajul folosit de copil trebuie să fie unul 

care arată foarte mult respect. Dacă este vorba de oameni mai în vârstă, învăţaţi-l să salute politicos, 

să îşi tempereze mişcările şi să răspundă politicos întrebărilor pe care aceştia le adresează. 

Dacă printre musafiri se numără şi copii, cel mai bine este să-i duceţi în camera copilului şi să 

le puneţi la dispoziţie jucării şi jocuri pentru a petrece timpul în mod plăcut. Este indicat ca cel mic 

să se joace cu ei, să împartă jucăriile şi să le facă pe plac. 
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La plecare, un semn de bună creştere este să îşi ia la revedere de la toţi invitaţii şi să le 

mulţumească pentru vizită. 

Bunele maniere atunci când copilul este musafir 
Explicaţi-i celui mic faptul că atunci când va merge în vizită, nu va avea voie să alerge prin 

casă. De asemenea, că doar la el acasă poate căuta prin sertare, dulăpioare sau prin alte locuri.    

Învăţaţi-l să ceară voie atunci când vrea să vadă sau să atingă un lucru aflat în casa în care se află şi 

să nu deschidă un sertar sau un dulap decât dacă gazda i-a spus să facă acest lucru. De asemenea, 

este bine să ştie că nu are voie să ia din casa gazdei nimic din ceea ce nu îi aparţine, atâta timp cât 

nu i-a fost dăruit. 

Gazda are animale de casă? Învăţaţi-l pe cel mic să se apropie de animal doar după ce a primit 

permisiunea gazdei de a-l mângâia. În plus, îi puteţi arăta cum sa îl mângâie uşor şi să nu îl 

bruscheze. Copiii de vârste mici au nevoie de aceste recomandări pentru că încă nu ştiu ce acţiuni 

pot răni sau deranja un animal. 

Dacă s-a întâmplat să distrugă ceva din greşeală sau să spargă vreun obiect, rugaţi-l să spună 

imediat gazdei şi să îşi ceară scuze, să nu încerce să dea vina pe altcineva, ori să ascundă cele 

întâmplate. 

Să îi explicaţi celui mic faptul că atunci când este musafir, nu este indicat să insiste ca el să fie 

cel care alege programul TV care va fi urmărit, decât dacă gazda îl invită să facă acest lucru. 

Nu uitaţi să-i amintiţi să folosească frecvent cuvintele “mulţumesc frumos” şi “te rog frumos” 

pentru momentele în care, la masa, i se schimbă farfuria cu mâncare. De asemenea, copilul trebuie 

să ceară politicos ceva care se află la distanţă de el. Dacă, de exemplu, pâinea se află mai departe, ar 

putea să ceară cuiva să aducă mai aproape coşul de pâine. 

Dacă are nevoie să meargă la toaletă, fie poate să vă spună încet, fie să se apropie de gazdă şi 

să o întrebe respectuos unde se află aceasta. 

La plecare, trebuie să îşi ia la revedere de la gazde şi să le mulţumească pentru găzduire. 

Codul bunelor maniere pentru copii la şcoală 
Mediile sociale în care copiii se integrează de la cele mai mici vârste sunt cele ale instituţiilor 

de învăţământ pe care le frecventează. Astfel, printre regulile şi tipurile de comportamente pe care îi 

ajutaţi să le adopte în diverse contexte, un rol special ar trebui să-l aibă regulile de comportament la 

grădiniţă sau la şcoală. 

Chiar dacă este înconjurat de elevi de vârsta lui şi se poate simţi mai liber, un copil cu bune 

maniere ar trebui să fie învăţat să evite să vorbească urât sau să necăjească alţi elevi. O atenţie 

deosebită trebuie acordată comportamentului copilului faţă de învăţător sau profesor, precum şi faţă 

de celelalte persoane care lucrează în şcoală. 

În primă instanţă copilul dvs. trebuie să ştie să salute colegii atunci când intră în clasă; să 

salute profesorul; să nu vorbească niciodată neîntrebat, mai ales în timpul orei de curs; să ceară 

permisiunea înainte de a manevra un obiect străin sau de a merge la toaletă; să înapoieze obiectele 

împrumutate şi să mulţumească pentru permisiunea de a le folosi; să vorbească numai după ce 

altcineva îşi încheie discursul; să ţină uşa deschisă pentru o persoană care intră în sala de clasă, mai 

ales dacă aceasta are mâinile ocupate; să respecte proprietatea altora şi să nu îşi însuşească bunuri 

care nu îi aparţin; să spună ”te/vă rog frumos” şi ”îţi/vă mulţumesc”; să păstreze liniştea în timpul 

orei, să nu se agite în bancă şi să menţină o postură decentă (cu spatele drept şi antebraţele sprijinite 

de marginea băncii); să nu folosească cuvinte jignitoare, să fie amabil, atent şi să urmeze întocmai 

indicaţiile profesorilor; să îşi îngrijească banca, scaunul şi dulăpiorul personal (fără să le 

murdărească de pix sau cerneală); să se comporte decent în recreaţii, fără violenţă şi acte de 

vandalism; să fie politicos cu colegii, dar mai ales cu cadrul didactic. 

Rezultatele şcolare şi integrarea fericită în colectiv sunt două consecinţe sigure ale bunelor 

maniere la şcoală. 
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ACTIVITĂȚI  DE ÎNVĂȚARE EFICIENTE UTILIZATE ȊN 

FORMAREA COMPETENȚELOR LA COMUNICARE  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
                             

 Prof. înv. primar Eugenia – Adriana Elabed  

Prof. debutant Sara Elabed  

Școala Gimnazială Spectrum Constanța 

 

 

„Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să 

reprezinte viața actuală, viața tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 

familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John  Dewey) 

Importanța limbii române ca disciplină școlară capătă dimensiuni noi în prezent determinate 

de faptul că această disciplină urmărește atât cultivarea limbajului oral și scris al elevilor, 

cunoașterea și folosirea corectă a limbii, cât și învățarea unor tehnici sau instrumente ale muncii 

intelectuale care asigură dezvoltarea și perfecționarea limbajului precum și succesul în întreaga 

evoluție viitoare. Literatura română în școală constituie un prețios mijloc pentru formarea viitorului 

tânăr înzestrat cu o cultură comunicațională și literatură de bază, capabil să comunice cu semenii, 

exprimându-și gândurile, părerile, stările sau sentimentele și să se integreze efectiv în contextul 

viitorului parcurs școlar, respectiv profesional.  

 Εstе еvіdеnt faptul ϲă dеsϲurajarеa şі frustrarеa afеϲtеază putеrnіϲ rеlaţііlе іntеrumanе în zіua 

dе azі. Mulţі rеnunţă să maі ϲοmunіϲе, іar ϲauza prіnϲіpală a aϲеstuі sеntіmеnt еstе frіϲa 

іnϲοnştіеntă dе a împărtăşі trăіrіlе suflеtеştі ϲu ϲеіlalţі. Prοblеmеlе dе ϲοmunіϲarе în marеa 

majοrіtatе a rеlaţііlοr іntеrpеrsοnalе îşі au οrіgіnеa în οbіϲеіurіlе învăţatе în ϲοpіlărіе, în prіmіі anі 

dе şϲοală. 

Оbіеϲtіvul ϲеntral al studіеrіі lіmbіі şі lіtеraturіі rοmânе în învăţământul prіmar îl ϲοnstіtuіе 

dеzvοltarеa ϲοmpеtеnțеlοr еlеmеntarе dе ϲοmunіϲarе οrală şі sϲrіsă alе ϲοpііlοr, prеϲum şі 

famіlіarіzarеa aϲеstοra ϲu tехtе lіtеrarе şі nοnlіtеrarе sеmnіfіϲatіvе dіn punϲt dе vеdеrе al vârstеі 

ϲuprіnsе întrе 6/7-10/11 anі
21

. 

Ϲοmunіϲarеa еstе un dοmеnіu ϲοmplех, ϲarе înglοbеază prοϲеsеlе dе rеϲеptarе a mеsajuluі 

οral şі a ϲеluі sϲrіs (ϲіtіrеa/lеϲtura), prеϲum şі ϲеl dе ехprіmarе οrală, rеspеϲtіv dе ехprіmarе sϲrіsă. 

О  ϲaraϲtеrіstіϲă a ϲurrіϲulum-uluі dе lіmba rοmâna ο ϲοnstіtuіе dеfіnіrеa dοmеnііlοr 

dіsϲіplіnеі ехϲlusіv în tеrmеnі dе ϲapaϲіtăţі: rеϲеptarеa mеsajuluі οral, rеϲеptarеa mеsajuluі sϲrіs, 

ехprіmarеa οrală şі ϲеa sϲrіsă. 

Spеϲіfіϲul ϲurrіϲulum-uluі aϲtual dе lіmba rοmână ϲοnstă în
22

: 

- Ϲеntrarеa οbіеϲtіvеlοr pе fοrmarеa dе ϲapaϲіtăţі prοprіі fοlοsіrіі lіmbіі în ϲοntехtе ϲοnϲrеtе 

dе ϲοmunіϲarе; 

- Struϲturarеa prοgramеі pе baza unοr οbіеϲtіvе ϲadru şі dе rеfеrіnţă sіntеtіϲе, în măsură să 

surprіndă ϲееa ϲе еstе еsеnţіal în aϲtіvіtatеa dе învăţarе; 

- Оrіеntarеa ϲοnţіnuturіlοr sprе înϲurajarеa ϲrеatіvіtăţіі învăţătοruluі, aϲοrdându-і-sе aϲеstuіa 

lіbеrtatе dе alеgеrе; 

- Ϲοnеϲtarеa la rеalіtăţіlе ϲοmunіϲărіі ϲοtіdіеnе prοprіu-zіsе; dе aϲееa, sе punе un aϲϲеnt 

dеοsеbіt pе învăţarеa prοϲеdurală, adіϲă sе urmărеştе struϲturarеa unοr stratеgіі prοprіі dе rеzοlvarе 

dе prοblеmе, dе ехplοrarе şі dе іnvеstіgarе ϲaraϲtеrіstіϲе aϲtіvіtăţіі dе ϲοmunіϲarе. 

Sϲhіmbarеa ϲοnϲеpţіеі ϲοmunіϲatіvе prοmοvatã în șϲοalã punе în mοd aϲut prοblеma еduϲărіі 

ϲu şі maі multă sârguіnţă a ϲapaϲіtăţіі ϲοmunіϲatіvе dеοpοtrіvã la prοfеsοr şі la еlеvі, ϲοnϲοmіtеnt 

ϲu îmbunătăţіrеa ϲοmunіϲãrіі dе ansamblu dіn ϲadrul іnstіtuţіеі şϲοlarе. Ϲοmunіϲarеa arе 
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 Dumitru Al. Ion - Educație și învățare, Editura Eurostampa, Timișoara, 2001, p. 28 
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  x  x  - Curriculum National, ord. M. E. N., nr. 4263 / 1998. 
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sеmnіfіϲaţіa unеі valοrі umanе şі sοϲіalе, mοtіv pеntru ϲarе еduϲarеa ϲοmunіϲãrіі ϲοnstіtuіе un sϲοp 

în sіnе, un οbіеϲtіv majοr al învăţământuluі. 

Ϲеrіnţеlе dе ϲοmunіϲarе alе şϲοlіі sunt într-ο ϲοntіnuă ϲrеştеrе, mοtіv pеntru ϲarе еa îşі 

multіplіϲă fοrmеlе dе ϲοmunіϲarе şі îşі spοrеştе ехіgеnțеlе față dе aϲtul ϲοmunіϲãrіі. О astfеl dе 

еvοluţіе οblіgă ϲadrul dіdaϲtіϲ sã dеvіnă un bun prοfеsіοnіst al ϲοmunіϲărіі dіdaϲtіϲе, atât în planul 

stăpânіrіі tеhnіϲіі ϲοmunіϲărіі, ϲât şі în ϲеl al rеzοnărіі rеϲеptοruluі, în ϲеl al іnfluеnţărіі fοrărіі 

pеrsοnalіtăţіі aϲеstuіa sub multіplе aspеϲtе, ϲοmpеtеnța ϲοmunіϲatіvă ϲăpătând, în fеlul aϲеsta, ο 

valοarе іntеgratіvă a aptіtudіnіі salе pеdagοgіϲе. 

Εstе nеϲеsară fοrmarеa/dеzvοltarеa ϲοmpеtеnţеlοr dе ϲοmunіϲarе pеntru οbţіnеrеa 

pеrfοrmanţеlοr în prοϲеsul dе ϲοmunіϲarе, dе rеlaţіοnarе, dе înϲadrarе în sοϲіеtatе şі a dеzvοltărіі 

іntеlіgеnţеі еmοţіοnalе prіn faϲіlіtarеa găsіrіі mіjlοaϲеlοr dе ехprіmarе şі еtіϲhеtarе ϲοrеϲtă a 

еmοţііlοr
23

. 

În vеdеrеa însuşіrіі nοţіunіlοr prіvіtοarе la ϲοmpοnеntеlе ϲοmunіϲărіі vοm rеda ϲâtеva tіpurі 

dе ехеrϲіţіі. Aϲеstе tіpurі dе ехеrϲіţіі ϲοntrіbuіе la fοrmarеa dеprіndеrіlοr dе a fοrmula ϲοrеϲt ο 

întrеbarе şі dе a da răspunsurі adеϲvatе sіtuaţіеі dе ϲοmunіϲarе. Înaіntе dе a ехеmplіfіϲa, trеbuіе să 

sеmnalăm faptul ϲă еlеvіі îşі vοr însuşі dеprіndеrеa ϲa іnfοrmaţіa ϲеrută sau οfеrіtă să fіе ϲοrеϲtă, 

ϲlară, prеϲіsă, pοlіtіϲοasă şі bіnеvοіtοarе. Împărţіţі-vă în grupе. Ιmagіnaţі-vă ϲă vă aflaţі într-un 

magazіn. Fοrmulaţі dіvеrsе sοlіϲіtărі, rеϲurgând la fοrmulе ϲa:b#%l!^+a 

 

   Fіţі amabіl, arătaţі-mі... 

    Spunеţі-mі, vă rοg... 

    Putеţі să-mі arătaţі... 

    Vă rοg, undе aş putеa găsі... 

    Daţі-mі, vă rοg, ο іnfοrmaţіе... 

    Vă rοg să mă ajutaţі... 

    Vă rοg, am nеvοіе dе... 

    M-ar іntеrеsa... 

    Aş vrеa să ştіu... 

Rеfοrmulaţі ϲеrеrеa în funϲţіе dе pеrsοana ϲărеіa і-ο adrеsaţі: 

     Un prіеtеn; 

     Un ϲοlеg 

     Un mеmbru al famіlіеі; 

     Un adult nеϲunοsϲut. 

 Dіalοgul οral sе dеsfăşοară în dіvеrsе sіtuaţіі ϲοtіdіеnе. În aϲеst sеns prοpunеm următοrul 

ехеrϲіţіu: 

Pе sϲara unuі blοϲ sе întâlnеsϲ un ϲοpіl şі ο bătrânіϲă. 

"- Sărut mâna, dοamna Ιοnеsϲu! 

Βună zіua, Pеtrіşοr." b#%l!^+a 

Ϲοntіnuă dіalοgul ϲеlοr dοuă pеrsοnajе. Rοagă ο fеtіţă să іntеrprеtеzе rοlul bătrânеі. Fοlοsіţі 

în ϲοnvеrsaţіa vοastră prοnumеlе pеrsοnal dе pοlіtеţе şі ϲеl puţіn zеϲе vеrbе. 

Ϲlasa va urmărі ϲοrеϲtіtudіnеa ехprіmărіі şі rеspеϲtarеa ϲеrіnţеі. 

În rândurile următoare vom prezenta detaliat câteva activităţi desfăşurate cu elevii în vederea 

formării și asimilǎrii competențelor la Comunicare ȋn limba română, ca urmare a utilizării în 

activitatea didactică a unor modalități diferite de realizare a obiectivelor și conținuturilor cuprinse în 

aceastǎ disciplinǎ, precum convorbirile, povestirile, memorizările, exercițiile, jocurile de rol 

,jocurile didactice, activități adecvate vârstei şcolare mici. 
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1. Jocul  Actorii  

După vizionarea unui desen animat, trei dintre grupele clasei trebuie să dramatizeze o parte, la 

alegere, din materialul vizionat. Ceilalți copii formează juriul care, după toate reprezentațiile, decide 

grupa câștigătoare după criteriile stabilite la începutul activității, criterii precum: regăsirea replicilor 

în materialul vizionat, încadrarea în timp, cooperarea, creativitatea, originalitatea.  

Am folosit dramatizarea și în cazul unor situații practice ca de exemplu: la рiaţă, prima zi de  

şcοală, la bibliοtеcă, la cοfеtăriе, la gară.  

2. Jocul   Povestea SA 

Are ca scop dezvoltarea vocabularului, dar și însușirea unor noi  cunoștințe. După ce se 

urmăresc 1-2 materiale despre Cum se fabrică ? diverse lucruri copiii verbalizează drumul pe care îl 

parcurge un lucru până la forma sa finală. Jocul poate fi jucat zilnic, timp de o săptămână. În ultima 

zi a săptămânii, copiii  prezintă, printr-un desen sau colaj  realizat acasă împreună cu părinții, 

drumul parcurs de unul din lucrurile despre care s-a vorbit în zilele anterioare.  

Noi am organizat și o expoziție de lucrări respectiv desene pe holul școlii intitulată „Ροvеstea 

SA.” 

3. Jocul  Greșit! 

Joc pe care  l-am folsit pentru dezvoltarea capacității de comunicare nonverbală.  Sarcina 

didacticǎ a acestui exercițiu este urmǎtoarea: un copil mimează  activitatea pe care o anunță cadrul 

didactic cu voce tare (de exemplu micul dejun- pune ceaiul ȋn cești, bea ceaiul, taie pȃinea, pune unt 

pe o felie de pȃine), iar ceilalți trebuie sǎ recunoascǎ acțiunile simulate și sǎ le selecteze corect 

numai pe cele adecvate micului dejun. În momentul ȋn care copilul mimează o acțiune neadecvatǎ, 

cine recunoaște acțiunea spune “Greșit!” și o denumește. În cazul ȋn care mai mulți copii strigă 

deodatǎ “Greșit!”, cel care a mimat spune cine sǎ-l ȋnlocuiascǎ. Se enumeră acțiunile corecte 

mimate de copil dupǎ care se trece la mimarea altei activitǎți. Dacǎ se strigă “Greșit!” la o acțiune 

adecvatǎ, copilul continuă sǎ mimeze.  Exemple de activitǎți pe care le pot mima copiii sunt 

urmǎtoarele: ȋmi pregǎtesc temele, fac ordine ȋn dormitor, fac ordine ȋn bucǎtǎrie, mǎ gǎtesc pentru 

petrecere, toaleta de dimineațǎ (cu precizarea faptului cǎ aceastǎ activitate se referǎ la acțiunile pe 

care le facem dimineața pentru a ne gǎti, ȋngriji), pregǎtesc un cadou, la dentist, la piațǎ, agentul de 

circulație. 

4. Jocul  Vorbește și ascultă! 

Sunt chemați doi copii  în fața clasei ca să vorbească sau să citească despre două teme diferite 

( de exemplu unul despre Univers, celălalt despre Mijloace de transport) în același timp, până când 

cadrul didactic bate din palme sau spune STOP.  Apoi fiecare copil trebuie să spună ce a reținut din 

ceea ce a prezentat colegul.  

5. Jocul  Cine reține mai multe?   

Cere copiilor să memoreze cât mai multe dintre cuvintele citite sau imaginile prezentate de 

noi pe o anumită temă: lucrurile școlarului, flori de primăvară, meserii, fenomene ale naturii etc. La 

semnalul „Start! ” al cadrului didactic copiii încep să scrie ce au reținut. Sarcina aceasta poate fi 

rezolvată individual, în perechi sau în echipă.  

Încheiem această lucrare precizând faptul că pentru imрliсarеa şсоlarilοr în activitățile 

porcesului de învățământ şi rеalizarеa dе abilităţi  de comunicare еstе nеvοiе dе οrganizarеa сât mai 

atraсtivă a aсtivităţilοr utilizând  mеtοdе şi mijlοaсе adесvatе şi adaptate şcolarilor. 

Ρrin utilizarеa şi intеgrarеa adесvată a metodelor active în aсtivităţilе сu şсоlarii,  sе рοatе 

ajungе la fοrmarеa dе abilităţi de comunicare orală, scrisă, verbală, nonverbală. 

Ρrin utilizarеa  jocului didactic, dar şi a сеlοr mai еfiсiеntе metode active, în сοnсοrdanţă сu 

οbiесtivеlе şi сοnţinuturilе instruirii  şi сu рrοfilul рsihοlοgiс dе vârstă al сοрiilοr, рοt fi influеnţatе 

rοlurilе în сadrul gruрului, şi рrin aсеstеa fοrmarеa dе соmpеtеnţе. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII  

ÎN CADRULORELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ- 

COMPONENTĂ ESTENȚIALĂ A DEZVOLTĂRII PERSONALE A 

ȘCOLARULUI MIC 
 

                                                        Institutor Mihaela Elena Nicolescu  

                       Școala Gimnazială Spectrum Constanța 

 

 

„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) 

 

Dezvoltarea creativităţii copiilor reprezintă o preocupare permanentă pentru cadrele didactice 

înzestrate cu un acut simţ al imperativului social. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni omul 

capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. E 

nevoie deci de un dascăl creativ, ingenios, plin de fantezie, bine informat care să descopere mereu 

noi forme de lucru, noi metode, procedee şi tehnici, noi căi de abordare a fenomenului educaţional 

pentru a depăşii rutina, şablonul. 

Necesitatea de a stimula şi dezvolta creativitatea elevilor trebuie înţeleasă nu în sensul de a 

face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca ei să conştientizeze forţa eliberatoare şi creatoare a 

cuvântului. 

Într-una din lucrări, Ana Stoica Constantin  (2004, p. 93) consideră creativitatea “ca pe un 

fenomen complex, unitar şі dinamic, care angajează întreaga presonalitate umană, implicând 

structura bio-psiho-socială şi culturală a personalităţii şi anumiţi factori externi, pentru a realiza cea 

mai înaltă formă de manifestare a comportamentului uman, finalizată prin producerea noului cu 

valoare socială, fie el concret sau abstract”.  

Dacă examinăm atent definiţiile creativităţii ajungem la concluzia că trăsăturile esenţiale ale 

activităţii creatoare sunt: noutatea, originalitatea, ingeniozitatea şi valoarea teoretică sau practică. 

Unii cercetători au considerat multă vreme creativitatea ca fiind apanajul oamenilor de geniu, al 

unei minorităţi. 

Potenţialitatea creativă este educabilă. La naştere copilul posedă doar o anumită potenţialitate 

creativă evidenţiată de o anumită flexibilitate, fluenţă, sensibilitate a scoarţei cerebrale. Ulterior, în 

procesul educaţiei sporeşte potenţialitatea menţionată în funcţie de dezvoltarea şi manifestarea 

factorilor intelectuali, aptitudinali, caracteriali şi de mediu, dezvoltându-se treptat nivelurile 

creativităţii. 

Putem spune că la copilul cu aptitudini slabe sau normale, creativitatea se prezintă sub formă 

de potenţial creativ, iar responsabilitatea cadrului didactic constă în dezinhibarea creativităţii 

expresive a copilului şi cultivarea factorilor de personalitate care constituie acest potenţial . 

Vârsta micii şcolarităţi, caracterizată prin fantezie, curiozitate, spirit de aventură, este o 

perioadă propice stimulării creativităţii. La această vârstă, copiii au curajul să emită opinii 

personale, să argumenteze şi să găsească soluţii inedite în situaţii diverse, fără teama de a greşi sau 

de a părea ridicoli. Prin urmare, ucenicia creativităţii trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vârstă, 

pentru ca dezvoltarea ei să se înscrie pe o direcţie ascendentă şi dincolo de sfârşitul şcolarităţii. 

Potenţialul creator de care dispun toţi copiii nu trebuie lăsat să evolueze întâmplător, ci 

trebuie stimulat. Activitatea de instruire şi învăţare oferă un teren vast pentru cultivarea la elevi a 

capacităţilor creatoare, dar aşa cum arăta Alexandru Roşca (1972, p. 45). „în funcţie de felul în care 



93 

 

este organizat şi orientat procesul de învăţământ poate duce la dezvoltarea gândirii creatoare, după 

cum poate duce şi la formarea unei gândiri şablon”. 

Un rol important îl are desfășurarea activității in echipe, activitate în cadrul careia copiii 

învață să coopereze, să discute și să creeze. Activitatea de învăţare prin colaborare are loc atunci 

când elevii lucrează împreună în perechi, în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, 

pentru a explora o temă nouă sau pentru a creea idei noi, combinaţii noi. 

Caracteristicile unei lecţii de învăţare prin colaborare sunt : 

 independenţa pozitivă 

 răspundere individuală 

 caracterul eterogen al grupului 

 conducerea în comun 

 predarea directă a deprinderilor sociale 

 rolul de observator al cadrului didactic care poate interveni când e nevoie 

 munca în grup eficientă 

Rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfăşoară prin cooperare 

Johnson şi Johnson (1989) definesc rezultatele acestui tip de învăţare astfel : 

 performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită; 

 raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată şi gândire critică;  

 concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai redus; 

 motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 

 capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 

 relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi 

intelectuale, clasa socială sau handicapuri fizice; 

 sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine; 

 încredere în sine bazată pe acceptarea de sine; 

 competenţe sociale sporite; 

 atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, de învăţătură şi şcoală; 

 atitudine pozitivă faţă de cadrele didactice şi alte persoane din şcoală.  

 

S

ăpt. 

Conținuturi 

1.  Ce pot face cu un creion? 

2.  „Găsiţi cât mai multe rime pentru cuvintele date ”   

3.  „Continuaţi povestea cu un alt fragment”  

4.  Formaţi familia de cuvinte a cuvântului dat 

5.  „Cuvântul interzis” 

6.  „Spuneţi  toate obiectele care au în natura culoarea  

7.  Formulati propoziţii cu cuvinte care încep cu aceeaşi literă   

8.  Desenaţi cât mai multe obiecte pornind de la un cerc 

9.  Folosiţi un personaj dintr-o poveste într-o altă poveste  

10.  Daţi denumiri noi anotimpurilor 

11.  Desenați cât mai multe obiecte pornind de la o cifră anume 

12.  „Daţi un alt sfârşit unei poveşti la alegere” 

13.  „Ce s-ar întâmpla dacă un personaj negativ dintr-o poveste cunoscută ar fi 

personaj pozitiv?”  

14.  „Ce aţi face dacă aţi avea puteri supraomeneşti într-o zi?” 
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15.  „Scrieţi-i o scrisoare lui Moş Craciun în care să nu apară nicio informaţie 

despre voi” 

16.  „Găseşte cât mai multe însuşiri pentru...”  

17.  „Spune o propoziţie care începe cu cuvântul cu care se termină propoziţia dată” 

18.  „Alcătuieşte o poveste în care personajele pozitive să fie negative şі invers” 

 

Creativitatea se relevă ca o însuşire deosebit de complexă a întregii personalităţi. Este un 

fenomen complex, expresie a interacţiunii dintre factorii cognitivi şi cei noncognitivi. Relevarea 

factorilor creativităţii oferă, pe lângă o înţelegere adecvată a fenomenului, şi unele repere ale 

acţiunii privind stimularea creativităţii individuale şi de grup. 

Creativitatea se dovedeşte a fi o trăsătură general-umană, existând în formă latentă la toţi 

indivizii în diferite măsuri. Potenţialul creativ nu reprezintă o variabilă constantă, putând fi stimulat 

sub influenţa mediului socio-educaţional. Depistarea potenţialului creativ la vârste fragede şi 

valorificarea superioară a acestuia revine în special şcolii. 

 În stimularea şi dezvoltarea creativităţii prin intermediul orelor de limba română este vorba 

atât de utilizarea unor metode, procedee şi tehnici specifice, cât şi despre folosirea celor cunoscute, 

dar într-o manieră creativă. Strategiile creative pun accentul pe: spontaneitate, originalitate, gândire 

divergentă. Fiecare activitate trebuie pregătită cu mare grijă ţinând cont că actul creaţiei nu există 

fără stimulare, fără stârnirea curiozităţii. De aceea, în momentul în care învăţătorul cere elevului 

să realizeze, de exemplu, un alt final al unei povestiri şi nu-i stârneşte curiozitatea, nu-l 

impulsionează spre o finalitate, rezultatele nu vor fi cele aşteptate. Altfel se va desfăşura activitatea 

dacă dascălul va şti să pregătească terenul. Când vine vorba de creativitate, învăţătorul trebuie să 

ţină seama de următoarele: 

- creativitatea nu se dezvoltă întotdeauna şi la toţi elevii, de la sine; 

- trebuie să se pună accent, alternativ, pe imaginaţia descătuşată şi apoi pe gândirea logică 

severă (altfel se stânjenesc reciproc); 

- ideile valoroase ale elevilor trebuie evidenţiate; 

- să nu se aştepte de la elev la descoperiri revelatoare ( la ei originalitatea se manifestă şi prin 

rezolvarea unor probleme banale pentru noi). 

Rezultatele obţinute pe parcursul demersului aplicativ ne-au determinat şi încurajat să 

abordăm în continuare procesul instructiv-educativ din perspectiva stimulării potenţialului creativ al 

elevilor. Realitatea cu realizările ei uriaşe în sfera economică şi spirituală cere de la învăţători şi 

părinţi o minte ageră, căutarea permanentă a unor noi principii de educaţie a copilului, de a le crea 

copiilor condiţii psihologice optime pentru dezvoltarea creativităţii ca: încrederea în sine, 

încurajarea, stimulând la copii buna dispoziţie, creativitatea, emoţiile pozitive şi de a înlătura acele 

condiţii care inhibă creativitatea: spiritul autoritar în familie, frica, teama, neîncrederea în sine, 

emoţiile negative, etc., atât în cadrul activităţilor cât şi în afara lor, în familie. 
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Dacă emoţiile sunt un dat al fiinţei umane, iar inventarul lor de bază nu poate fi schimbat, 

atunci singurul demers care îi rămâne de făcut omului este cunoaşterea de sine şi dezvoltarea 

darurilor sale, în scopul menţinerii unei stări de sănătate mentală şi emoţională şi al optimei adaptări 

la mediu şi la expectanţele sociale. Cunoașterea de sine se dovedește cheia reușitei la orice nivel de 

vârstă, dar mai ales în momentele de schimbare profundă a mediului de viață, a relațiilor cu cei din 

jur. Astfel de momente sunt, în viața elevilor noștri, trecerile dintre ciclurile de școlaritate. În scopul 

unei adaptări optime a copilului la exigenţele gimnaziului, se dovedeşte util un curriculum pentru 

dezvoltarea emoţională, flexibil, centrat pe autocunoaşterea emoţiilor şi învăţarea unor stategii de 

autoreglare a proceselor emoţionale. Un bun motto pentru acest demers poate fi afirmaţia lui Carl 

Gustav Jung: „Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară”. 

Emoţiile, în vorbirea curentă, sunt adeseori suprapuse sentimentelor şi pasiunilor, iar evoluţia 

istorică a termenului a desemnat realităţi foarte diverse . Ele au rolul de a media adaptarea omului la 

condiţiile de mediu şi contribuie la construirea relaţiilor interpersonale; fac parte din bagajul 

înnăscut al indivizilor, având o bază biologică . Cercetările experimentale au dovedit că emoţiile au 

o profundă amprentă situaţională. Emoţiile reprezintă „stări afective, de scurtă durată, care traduc 

un specific al relaţiilor mele cu un obiect ori o situaţie, deci au un caracter situaţional” (Cosmovici, 

A., 1996, p.224) . Atunci când intensitatea emoţiilor este foarte mare, afectând întregul organism, se 

poate vorbi despre „emoţiile-şoc”; acestea sunt „o categorie aparte de stări afective datorită 

intensităţii lor deosebite şi a exteriorizării lor puternice prin diferite expresii emoţionale, modificări 

fiziologice şi reacţii slab controlate” (ibidem, p.225). Cele patru emoţii-şoc, tipice, sunt: frica 

(teroarea), furia, tristeţea în forma sa acută (disperarea) şi bucuria explozivă. Emoţiile capătă 

expresii observabile la nivelul fizionomiei, al mimicii, al posturii şi al gesturilor, al vocii şi al 

modului de a vorbi, la nivelul rezultatelor comportamentului legate de mişcări complexe şi 

expresive, cum ar fi scrisul, desenul (H.Rohracher, apud Cosmovici, A., 1996, p.227). Pentru a 

ilustra varietatea, diversitatea emoţiilor ce pot fi identificate la nivelul afectivităţii individuale, 

prezentăm în Anexa 1 lista oferită de Daniel Goleman (2008, p.361). În interiorul psihicului uman, 

emoţia înseamnă „o experienţă subiectivă puternică (dominată de plăcere sau suferinţă) şi impulsuri 

motivaţionale specifice” declanşând „o structură pregătită de răspunsuri (constelaţii de răspunsuri) 

care intrevin în mod automat în cursul procesului de adaptare”; consecinţele se manifestă prin 

modificări majore în plan cognitiv, în plan psihologic şi la nivelul controlului anumitor organe ale 

corpului (Rimé, B., 2007, pp.81-82). Având ca indicator durata emoţiei, autorul citat distinge 

emoţia de episodul emoţional, caracterizat prin persistenţă în timp şi prin reacţia indididului de a 

gestiona situaţia-problemă apărută, până la soluţionare sau până la abandon. 

Sentimentele sunt „ample structuri de tendinţe şi aspiraţii, relativ stabile, care orientează, 

organizează, declanşează şi reglează conduita” (Cosmovici, A., 1996, p.233). Termenul este utilizat 

destul de rar în limbajul curent, fiind frecvent alăturat celui de „atitudine afectivă” . Sedimentarea 

sentimentelor este precedată de dorinţe, atitudini şi emoţii. În cazul adultului, odată cristalizate, 

sentimentele devin principala sursă a intereselor, atitudinilor, aspiraţiilor şi a emoţiilor. Autorul citat 

le consideră „procese afective dinamice”, transsituaţionale, în sensul că  nu se limitează la un 

anumit context spaţio-temporal, ca emoţiile, ci se proiectează şi în viitor - iubirea se manifestă şi în 

absenţa persoanei iubite. Lista sentimentelor umane este extrem de lungă, varietatea sentimentelor 

este extrem de mare; Spinoza (apud Cosmovici, A., 1996, p.236).) susţine că „sunt atâtea feluri de 

afecte, de câte feluri sunt obiectele de care suntem afectaţi”. Între sentimente şi procesele cognitive 

există o strânsă legătură, acestea potenţându-se reciproc. Un proces cognitiv, care presupune o 
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disonanţă cognitivă neşteptată,  poate deveni sursa unei emoţii şi chiar a unui sentiment capabil să 

canalizeze efortul unui cercetător de-a lungul unei mari perioade de timp. De asemenea, 

sentimentele se regăsesc influenţând memoria, percepţia, gândirea, imaginaţia. O particularitate a 

sentimentelor este aceea că sunt determinate social, fiindcă mediul îşi pune amprenta asupra 

structurării şi funcţionării lor - în unele societăţi plânsul este o dovadă a sensibilităţii, a suferinţei 

(cultura europeană), în timp ce în altele (cultura extremului Orient) plânsul este o dovadă a lipsei de 

civilizaţie. O altă particularitate este aceea că sentimentele au tendinţa de a se organiza în structuri 

ierarhice specifice individului sau mediului social. Apar astfel sentimentele de natură inferioară, 

care ţin de trebuinţele biologice sau individuale - fără a fi, însă, condamnabile, imorale. 

Sentimentele de natură superioară ţin de valorile sociale ale unei culturi, ale unei epoci istorice, 

fiind valoroase din punct de vedere social. Principalele categorii subsumate sunt sentimentele 

morale, estetice şi intelectuale. 

Diferenţa dintre sentimente şi pasiuni poate fi redusă la nivelul intensităţii: pasiunile sunt 

puternice, dominatoare. Pasiunile se deosebesc de sentimente prin intensitate şi prin unilateralitate. 

Ele ajung să domine înteaga viaţă afectivă a individului, dar şi viaţa sa socială- sunt suficiente, ca 

exemple, iubirea şi avariţia; prin dominanta afectivă pe care o impun distorsionează existenţa. Se 

observă, de la bun început, o organizare bipolară a pasiunilor, care pot fi pozitive şi negative 

(ibidem, pp.237-238) - pasiunea pentru lectură, pentru artă, pe de o parte, şi zgârcenia, pe de altă 

parte. Când pasiunile se sprijină pe scopuri nobile, pe talente reale, se pot atinge performanţe în 

domeniul creaţiei sau al ştiinţei; când, însă, pasiunea creează dificultăţi, când periclitează inserţia 

socială a individului, ea devine un element distructiv al personalităţii. 

Alegem să încheiem această prezentare folosind concluzia lui Andrei Cosmovici (ibidem, 

p.242), din finalul capitolului „Afectivitatea”: „Stările afective, sentimentele dau sens existenţei. 

Fără ele ea este seacă, searbădă. Dar un sistem complex, cum e un sentiment bine cristalizat, nu este 

încremenit. Menţinerea lui presupune o satisfacere periodică a aspiraţiilor sale şi o păstrare a 

echilibrului între diverse tendinţe care îi alcătuiesc structura”. 

Pentru copilul de clasa a V-a, adaptarea la exigențele gimnaziului se dovedește o provocare 

ce-și pune amprenta pe toată evoluția școlară ulterioară – atât pe componenta performanței școlare, 

cât și pe cea a dezvoltării emoționale și sociale. Încă din primele ore de curs apar, frecvent, diverse 

probleme de adaptare, individuale şi de grup, la cerinţele noului ciclu de școlaritate. Printre acestea 

se numără: întârzierile frecvente la oră, atunci când este poziţionată prima în orar; o stare de 

somnolenţă datorată faptului că noul program de studiu se suprapune peste vechiul program de 

odihnă; lentoare în reacţii, atunci când se solicită acţiuni simple, cum ar fi deschiderea manualui; 

nevoia de repetare a sarcinii de lucru de către profesor; funcţionarea greoaie a regulilor de 

comunicare şi relaţionare la nivelul grupului, atât în relaţiile pe orizontală, cât şi în cele pe verticală 

(întreruperi frecvente, lipsă de răbdare, intervenţii nesolicitate şi neavenite); copierea de pe tablă în 

ritm lent, cu întrebări de clarificare; absenţa deprinderilor de autocontrol şi autocorectare a 

activităţilor independente şi a temelor pentru acasă; frecventa neefectuare a temelor pentru acasă, 

deşi nu sunt dificile sau cronofage. 

În cadrul lecțiilor de Limba și literatura română, datorită specificului acestora, devine adeseori 

evidentă nevoia de intervenție concertată asupra evoluției emoționale a elevilor. Faptul că în analiza 

unor texte literare elevii întâmpină dificultăți în identificarea emoțiilor celorlați – atunci când se 

identifică instanțe abstracte, precum eul liric sau naratorul, și atitudinea, ipostaza, mesajul transmis 

– este un semnal al faptului că ei nu le identifică în tropriile trăiri. Instrumentele utile în influențarea 

componentei afective devin textul literar, eseul sau compunerea, desenul, activitățile de grup sau 

miniproiectele. 

 Eseul, structurat, semistructurat  sau liber, scris în timp limitat - de exemplu, “Eseul de trei 

minute” practicat la sfârşitul unora dintre activităţi pentru a crea cadrul necesar reflectării asupra 

experienţelor de învăţare trăite – sau nelimitat, dat ca temă pentru acasă, poate crea un cadru 

propice analizei, autoanalizei, reflecției asupra propriului sine, a emoțiilor și sentimentelor 
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resimțite. Iată o listă a unor propuneri de eseuri făcute elevilor de clasa a V-a, în anul școlar în curs. 

O parte din produsele activităţii lor se află în Anexa 2, „Exemple de eseuri ale elevilor”, care 

cuprinde „Amintiri memorabile”, „Emoţii pe care nu mai vreau să le trăiesc” şi „Moduri de a 

exprima emoţii”. 

● Gândeşte-te la o amintire greu de uitat, pe care ai trăit-o. Scrie un eseu cu titlul “Amintiri 

memorabile” în care să prezinţi contextul în care s-a produs (ce vârstă aveai, unde erai, cu cine), 

gândurile care ţi-au trecut atunci prin minte, emoţiile pe care le-ai simţit. 

● “Re-creează…” şi prezintă curajos în faţa colegilor tai! 

a) Re-creează situaţiile în care te-ai simţit încântat/fericit/mândru de tine/apreciat. 

b) Re-creează situaţia în care ai reacţionat negativ, cea în care nu  te-ai simţit apreciat sau cea 

în care ai simţit că ai  fost umilit 

c)Re-creează o situaţie în care ai reacţionat diferit faţă de cum credeai la început... 

● Discuţiile în contadictoriu sunt bune! 

a)  Scrie un dialog, o discuţie în contradictoriu cu personaje cum ar fi:  “Frica de înălţime”, 

“Teama de insecte”, “Frica de a vorbi în public”, “Teama de a face faţă unei situaţii noi”, “Frica de 

a mă face de ruşine”, “Frica de a-mi apăra drepturile”, “Teama de a nu fi criticat”. 

b) Scrie un dialog, o discuţie în contradictoriu cu un coleg sau cu un părinte, un profesor. În 

conţinutul discuţiei te rog să te abţii să foloseşti cuvinte jignitoare sau exprimări care ar putea răni. 

● Situaţiile vechi le salvează pe cele noi! 

Dă exemple de situaţii concrete în care te-ai simţit supărat sau stresat. Gândeşte-te la 

modalităţile pe care le-ai folosit ca să depăşeşti aceste emoţii, stări. Dacă nu-ţi aminteşti nimic, 

atunci gândeşte-te la cum au procedat alţii.  

● Imagineză-ţi sau aminteşteţi o situaţie sugerată de enunțurile de mai jos. Scrie despre 

situaţia respectivă, insistând asupra soluţiilor şi a emoţiilor pe care le-ai simţit după ce ai depăşit 

momentul. 

“ Sunt furios pe………pentru că………  Îmi vine să……………………………………….. 

Cum pot evita această situaţie, fără să mă manifest agresiv la adresa mea sau la adresa 

celorlaţi?” 

 Conţinuturile învăţării emoţionale, după H. Rudolf Schaffer (2010, p.124), ne sunt un reper 

util al proiectării obiectivelor afective ale lecțiilor și al organizării activităților de învățare care 

dezvoltă componenta afectivă a personalității elevilor în cadrul orelor de Limba și literatura română. 

Astfel, autorul menționat distinge: 

●Conştiinţa propriei stări emoţionale. Copiii trebuie să înveţe că în condiţii specifice trăiesc o 

anumită emoţie (furie, teamă, jenă etc.), să cunoască aceste circumstanţe, să recunoască ce simt cu 

referire la fiecare emoţie şi cum se exprimă în exterior şi, de asemenea, ce etichetă să îi ataşeze ca 

să poată vorbi despre ea. Toate acestea implică un anumit grad de conştientizare, adică abilitatea de 

a sta deoparte şi de a monitoriza propriile sentimente şi comportamente – ceea ce reprezintă o 

performanţă sofisticată în forma sa maximal dezvoltată, chiar dacă începuturile ei pot fi observate la 

vârste foarte mici. În receptarea și interiorizarea mesajului textului literar devin foarte utile sarcini 

orale sau scrise de tipul „Spune (sau scrie) ce ai simțit în timpul lecturii.”, „Povestește un episod în 

care și tu ai trăit emoții ca ale personajului.”, „Dacă ai purta papucii personajului, ce crezi că ai 

simți?” – s-a dovedit un exercițiu foarte util atunci când au fost studiate textele „Amintiri din 

copilărie” (episodul furtului cireșelor) și „Vizită...”, când elevii au descoperit frica de bătaie a 

copilului, rușinea în fața comunității satului, frustrarea musafirului și ridicarea permanentă a 

pragului său de toleranță. 

●Controlul expresiei exterioare a propriilor emoţii. Toate societăţile au reguli cu privire la 

ceea ce este acceptabil în modalitatea de exprimare a emoţiilor. Acest lucru se aplică cel mai 

evident în cazul agresivităţii, care trebuie inhibată sau canalizată în modalităţi care nu sunt 

distruptive pentru viaţa socială. Totuşi, acest lucru se aplică şi emoţiilor pozitive cum sunt bucuria 

şi mândria: în unele culturi, exprimarea prea evidentă a acestor sentimente este descurajată. De 
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aceea, copiii trebuie să înveţe să disocieze sentimentele interne de exprimarea externă a acestora şi 

faptul că îşi dau seama cum să realizeze acest lucru constituie o parte importantă a socializării lor. 

La clasa a V-a s-au dovedit utile „Dialogurile mute” dintre pinguinul Apolodor și personajele pe 

care le întâlnește în călătoriile sale, care au evidențiat faptul că cea mai semnificativă parte a 

dialogurilor cotidiene o reprezintă transmiterea propriilor emoții și adaptarea comportamentului la 

reacțiile celorlați. 

●Recunoaşterea emoţiilor la ceilalţi. Abilitatea de „a citi” sentimentele celorlalţi din 

comportamentul lor este o parte esenţială a relaţiilor sociale. Identificarea unei emoţii din expresia 

ei exterioară şi înţelegerea a ceea ce simte cineva care se comportă într-un anume fel îi face capabili 

pe copii să răspundă corespunzător. Astfel, ca rezultat al unor experienţe uneori amare, ei 

formulează anumite reguli: încruntarea tatălui care vine de la serviciu, buzele sale strâns lipite, 

tăcerea şi eviatrea contactului vizual, toate desemnează o stare de furie şi frustrare a acestuia şi 

presupun o acţiune de tip evitare; mama zâmbitoare, relaxată şi vorbind cu calm ne indică faptul că 

este fericită şi că poate fi abordată pentru a obţine confort, ajutor şi bunătăţi. Lecţiile învăţate în 

familie pot fi aplicate apoi în alte situaţii şi, chiar dacă va fi nevoie de unele ajustări la 

particularităţile stilurilor emoţionale ale celorlalţi, gama expresiilor dintr-o societate particulară este 

destul de limitată. Lectura textului „Mendebilul” a permis recunoașterea și interpretarea emoțiilor 

tuturor personajelor care apar în desfășurarea firului epic, pe baza unor secvențe de text indicate de 

profesor sau identificate de elevi: „Ce consideri că simte personajul...? De ce crezi asta? Adu 

dovezi!” 

În urma monitorizării constante a rezultatelor obținute de către elevi, am observat o 

îmbunătățire a ritmului de adaptare a elevilor de clasa a V-a la noua lor ipostază socială – statutul de 

elevi de gimnaziu. Influența pozitivă a fost vizibilă în deschiderea manifestată în fața textelor 

literare oferite ca suport al învățării - atât texte clasice, ca „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, 

„Vizită...” de Ion Luca Caragiale, „Căprioara” de Emil Gârleanu, cât și texte moderne, ca 

„Mendebilul” de Mircea Cărtărescu, „Cărțile copilăriei” de Nicolae Manolescu, „Jidi-Roșcatu`” de 

Silvia Kerim, „Cărțile cu Apolodor” de Gellu Naum. De asemenea, eseul, mai ales cel de tip 

reflexiv, a fost întâmpinat cu bucurie, când a oferit câmpul de manifestare a propriilor experiențe de 

viață, corelate cu observarea și analiza experiențelor personajelor literare sau ale unor personalități 

ale literaturii române. În plus, s-a observat un comportament dominat de empatie, toleranță, răbdare 

la nivelul întregului grup. Produsele activității elevilor au devenit articole în revista școlii și 

elemente ale gazetei de perete de pe hol, destinate lecturii suplimentare. 
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Anexa 1 

Lista emoţiilor considerate „primare”, după Daniel Goleman  (2008, pp.361-362) 

„● ● Mânia:  

furia, resentimentul, exasperarea, indignarea, vexarea, animozitatea, irascibilitatea, ostilitatea 

şi poate, într-o oarecare măsură, ura şi violenţa, care sunt patologice; 

● ● Tristeţea:  

supărarea, mâhnirea, lipsa de chef, îmbufnarea, melancolia, plânsul de milă, sigurătatea, 

disperarea şi deprimarea gravă, atunci când este de ordin patologic; 

● ● Frica:  

anxietatea, nervozitatea, preocuparea, consternarea, neînţelegerea, îngrijorarea, teama, 

spaima, groaza, iar din cele de ordin patologic, fobia şi panica; 

● ● Bucuria: 

fericirea, uşurarea, mulţumirea, binecuvântarea, încântarea, amuzamentul, mândria, plăcerea 

senzuală, răsplata, satisfacţia, euforia, extazul şi, la limită, mania; 

● Iubirea:  

acceptarea, prietenia, încrederea, amabilitatea, afinitatea, devotamentul, adoraţia, dragostea, 

agape; 

● Surpriza:  

şocul, mirarea; 

● Dezgustul:  

dispreţul, aversiunea, detestarea, repulsia; 

● Ruşinea:  

vinovăţia, jena, supărarea, remuşcarea, umilinţa, regretul.” 

 

Notă: Autorul consideră că, în cazul în care se poate vorbi despre „emoţii primare”, acesta ar 

putea fi un punct de plecare în derivarea majorităţii combinaţiilor posibile. Autorul afirmă că 

„există sute de emoţii de toate tipurile, cu diverse variaţii, schimbări şi nuanţe. Într-adevăr, există 

emoţii mult mai subtile decât cuvintele care le-ar putea defini.” De asemenea, punctează şi emoţii 

complexe, precum gelozia - o combinaţie între mânie, tristeţe şi furie; virtuţile, precum speranţa şi 

credinţa, curajul şi iertare; viciile şi sentimente precum îndoiala şi plictiseala – punctând faptul că 

acestea sunt greu încadrabile într-o listă. 

 

Anexa 2 
Exemple de eseuri ale elevilor 

 

Notă: Singurele intervenţii pe text au fost cele legate de ortografia sau punctuaţia care 

împiedicau înţelegerea sensului. Elevii nu au fost certaţi niciodată pentru greşelile făcute în 

compuneri. Sublinierile ne aparţin. 

 

Amintiri memorabile 

 

 S.C.A.: „Vara, în Ardeal, la vârsta de 9 ani, fără să ştie nimeni, mai puţin unchiul meu, care 

s-a supărat, am făcut o năzbâtie. M-am trezit cu gândul de a renova podul. Am urcat în el, am luat o 

pensulă mai groasă, o găleată de vopsea desfăcută şi am început să-l vopsesc. După ce am terminat, 

am coborât, dar, pentru că mi-am murdărit bluza, am ridicat un semn de întrebare. A doua zi, 

unchiul meu şi-a dat sema că s-a schimbat ceva. A dat vina pe un prieten care urca des în acel pod. 

În acele momente îmi venea să intru în pământ de ruşine, simţeam o frică pe care nu am simţit-o 

niciodată.” 
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 T.I.Ş.: „Într-o zi de toamnă, când aveam opt ani, eram la primul meu concurs de gimnastică 

care se desfăşura la Buzău. Eram în timpul concursului, am urcat pe toate cele patru aparate şi am 

făcut totul corect. A venit seara şi s-a terminat concursul şi a început festivitatea de premiere; eram 

atentă la vocea care striga rezultatele; începusem să tremur de la emoţii. După o lungă aşteptare, am 

auzit acea voce care striga „T.I.Ş este pe locul trei la bârnă şi la paralel!”; când am auzit am început 

să plâng de fericire.” 

 

 A.A.: „La trei ani, eram acasă cu fratele meu şi ne-am jucat cu roşiile. Aruncam în P. şi el în 

mine. Am simţit bucurie, distracţie şi tristeţe. Fiindcă ne-a certat mama pentru ce am făcut noi doi. 

Dar atunci nu ştiam ce facem, mai ales că eram mai nebuni atunci. ” 

 

D.G.G.: „La Medgidia în oraş, eram cu mama şi vecinul meu de 59 de ani. Am mers să îmi 

iau jucării, ca de exemplu maşinuţe şi roboţei. La 3 anişori eram foarte năzdrăvan. În mintea mea 

nu-mi puteam demostra fericirea faţă de mama şi vecinul meu.” 

 

 

Emoţii pe care nu mai vreau să le trăiesc... 

 

 B.A.: „Într-o zi de miercuri, aveam vârsta de unsprezece ani, când pe la 8 şi zece, cam aşa, 

bunica mea se simţea foarte rău; m-a trezit şi m-a rugat să merg până la magazin şi după, până la 

farmacie să îi iau nişte pastile. După ce m-am întors de la piaţă, bunica mea tot se simţea rău şi rău; 

eu am intrat în panică, nu ştiam ce să fac şi l-am sunat pe unchiul meu de la Mangalia. Până au venit 

ei, am stat cu fratele meu ca să nu se sperie. Până la urmă au venit şi bunica se simţea şi mai rău; 

atunci au chemat ambulanţa. După ce au plecat ei, am ieşit cu fratele meu afară că eram şi el şi eu 

super speriaţi. Când m-am întors şi am aflat că a decedat m-am simţit rău de tot. Şi atunci eram într-

o situaţie foarte grea – mama era plecată în Spania şi tata era în spital, operat de hernie de disc. A 

fost o perioadă foarte, foarte grea pentru mine; eu eram atunci sprijinul familiei. Dar am trecut şi 

peste asta.”  

 

 D.D.: „Aveam opt ani. Eram la mine acasă şi tatăl meu se pregătea să plece afară.  

M-am gândit că nu se va mai întoarce şi va rămâne acolo. Mă simţeam foarte rău.” 

 

 D.C.N.: „Câinele meu bun – Piki. De când eram mic, mă urmărea tot timpul când mergeam 

pe afară şi mă apăra mereu. Şi tot timpul mă jucam cu el şi a devenit unul din sentimentele mele; 

aşa cum era Didi care a murit când aveam 5 ani şi am fost foarte trist când a murit în acea iarnă. 

Acest câine Piki şi acum este lângă mine. Dar mi-e frică să nu moară. ” 

 

Moduri de a exprima emoţii 

 

 S.G.: „ (...)A fost cea mai frumoasă zi de şcoală. Mi-a trecut prin minte că o să fim cele mai 

bune prietene şi chiar aşa s-a întâmplat. Dar nu am simţit nicio emoţie.” 

 

 T.I.: „(...)Când vine tata de la muncă, plăteşte îngheţata pe care am luat-o noi de la magazin. 

A fost foarte frumos.” 

 

 L.Ş.: „ (...) Acolo am fost într-un loc puţin periculos, la înăţime, dar eram ţinuţi bine, unde 

ne căţăram pe frânghii, ne urcam pe bări(...). M-am simţit extraordinar şi atât de bucuroasă, mai ales 

că am petrecut timp cu familia mea. 
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 L.R.: „(...) Acele emoţii când le-am avut au fost că îmi era ruşine să o întreb cum o cheamă 

pe Vero. Şi deşi am reuşit să trec peste acele emoţii. Dar îmi este cea mai bună prietenă din lume.” 

 

 C.A.:  „(...) A fost foarte frumos pentru mine. Şi dacă aş putea să stau acolo (la Azuga, n.n,) 

aş îngheţa. Mi-a plăcut foarte mult.” 

 

 P.R.: „(...) Am mâncat cu atâta poftă şi bucurie! În acea seară m-am uitat la stele.” 

(exprimare pentru starea de fericire) 
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METODE DE STIMULARE A CREATIVITATII IN ACTIVITATILE 

CURRICULARE DE EDUCAREA LIMBAJULUI 
 

Prof. înv. preşc. Georgiana Ciară  

G.P.P. “Steluţele Mării”, Constanţa 

     

 

     Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului, trebuie să distingem creativitatea de 

inteligenţă şi talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată de 

celelalte abilităţi cognitive. Studii recente, însă, au arătat că anumite componente ale potenţialului 

creativ pot fi deosebite de inteligenţă.  Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei pentru a desemna 

un grad înalt de inteligenţă. Dar se pare că inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Un copil 

foarte creativ nu este neaparat şi foarte inteligent. 

Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. În acest 

context, talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemanare tehnică într-un domeniu 

specializat. Astfel, un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic fără însă a 

reuşi să provoace emoţii sau, de exemplu, sentimentul că acea opera este unică. Este de asemenea 

important să ţinem cont de faptul că, creativitatea nu se manifestă doar în muzică, artă şi scris ci, în 

toate domeniile curiculare, în ştiinţă, dar şi în studiile sociale. 

În cazul copiilor mici, creativitatea ar trebui să se axeze pe proces: generarea de idei. 

Acceptarea ideilor multiple de către adulţi într-o atmosferă non-evaluativă va ajuta copiii să 

genereze din ce în ce mai multe idei sau să treacă la stadiul următor, cel de evaluare de sine. Pe 

măsură ce copiii îşi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii, astfel calitatea lor şi generarea 

de soluţii devin din ce în ce mai importante. La această vârstă (a preşcolarităţii), accentul trebuie 

pus pe evaluarea ideilor proprii, deoarece aceşti copii îşi explorează capacitatea de generare şi 

evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-se pe această evaluare. Deoarece 

preşcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut de manifestarea pregnantă a trebuinţelor de 

cunoaştere, de autoafirmare şi independenţă, de relaţii cu ceilalţi, stimularea acestor trebuinţe ar 

trebui să cunducă la întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale preşcolarului. 

Potenţialul creativ reprezintă sistemul disponibilităţilor psihice care îi permit individului să 

depăşească propria experienţă şi să construiască noul în planul modalităţilor de expresie, al acţiunii 

şi al cunoaşterii. 

Componentele acestui potenţial creativ sunt: 

 Trebuinţele de progres întâlnite la această vârstă – trebuinţa de cunoaştere, trebuinţa de 

independenţă, trebuinţa de autoexprimare; 

 Imaginaţia liberă, nestânjenită de canoane; 

 Spontaneitatea; 

 Animismul gândirii, care mijloceşte interferenţa firească a lumii umane cu lumea animalelor 

şi cu lumea lucrurilor. 

Potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale cotidiene: în joc (activitatea 

fundamentală), în desen şi pictură (activităţi care pentru el, cel puţin iniţial, un joc cu liniile şi 

culorile), în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii), 

matematică, muzică. 

Copiii sunt imaginativi si au un potenţial creativ fantastic.Este felul lor natural de a fi. 

Iar pentru a rămane astfel, este important să le fie încurajată libertatea de expresie, iar 

stabilirea limitelor să nu devină prea rigidă. 

Copiilor le place să asculte şi să inventeze poveşti, să joace roluri, să interacţioneze printr-un 

joc continuu, pe care-l îmbogăţesc mereu, din ce în ce mai mult, fiind atenţi si receptivi totodată la 

ce descoperă la ceilalţi. 
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Cadrul cel mai important de manifestare dar şi de stimulare a potenţialului creativ este jocul, 

cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul comportament creativ 

care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. 

Deşi este mai simplu, alături de jocul imitativ, jocul de mânuire de obiecte se îmbogăţeşte 

teptat, copilul combină diferite mişcări şi descoperă multiple utilizări ale obiectelor. 

În jocul de construcţie imită şi reproduce modele de acţiune implicate în situaţii de viaţă, 

întâlnite în lumea adulţilor şi a obiectelor. 

În jocul de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv modele 

de comportament oferite de cei din jur, dar numai pe acelea care sunt în accord cu dorinţele şi 

preferinţele sale. În realizarea rolurilor asumate se foloseşte de obiecte reale cărora le dă nu numai 

semnificaţii reale, ci şi semnificaţii proprii. Dacă la început acţiunile reprodue sunt simplificate, în 

timp le complică, le combină între ele, le îmbogăţeşte cu ceea ce a acumulat în experienţa sa 

cognitivă. 

Jocul de creaţie cu subiect din basme şi poveşti aduce şi el modificări, adăugiri, combinări de 

replică, de acţiuni. Preşcolarul modifică, în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă de personaj, 

evoluţia acestuia, relaţiile lui cu celelalte personaje. Manifestă independenţă în alegere şi 

spontaneitate în interpretarea rolului asumat. Este capabil chiar să interpreteze toate rolurile din 

aceeaşi poveste, fără a imita educatoarea sau colegul care l-a precedat. Prin jocul de creaţie cu 

subiect din basme şi poveşti, copilul se transpune într-o lume mirifică, a tuturor posibilităţilor, 

conştientizând caracterul ei nereal ("ştiu că nu e aşa, dar aşa aş vrea să fie). 

Un mijloc obişnuit de educare a potenţialului creativ al preşcolarului este lectura după 

imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care preşcolarul învaţă să le citească 

creativ. 

Descrierea conţinuturilor nu se limitează numai la descrierea imaginilor ci poate deveni o 

autentică creaţie verbală. 

Povestirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creativ; ele 

demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de un 

model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 

spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă.  Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de 

natura mesajului pe care îl transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. În 

povestirile create de copil, surprinde simbioza dintre artă şi joc, dintre real şi imaginar. Povestirile 

lui sunt scurte, fără divagaţii, fără explicaţii întinse, cu aparentă incoerenţă, o înlănţuire spontană de 

imagini. Copilul se centrează pe întâmplări cu animale sau cu oameni în care se întrevăd, în acelaşi 

timp, umorul, dar şi conflictele, problemele cunoscute direct sau indirect. Experienţa personală este 

punctul de plecare. 

Jocul de rol este o metodă derivată din psihodramă, metodă terapeutică creată de J. L. 

Moreno în 1921, prin care se urmăreşte, în principal, formarea modului de a gândi, simţi şi acţiona, 

specific unui anumit statut, dezvoltarea capacităţilor empatice, a capacităţii de a rezolva situaţii 

problematice, verificarea corectitudinii şi eficienţei comportamentelor formate la elevi şi înlăturarea 

comportamentelor inadecvate, neeficiente. În pregătirea şi derularea jocului de rol, din  punct de 

vedere metodologic, principalele etape care trebuie parcurse sunt: 

- identificarea şi definirea situaţiei care va fi simulată, în concordanţă cu obiectivele 

educaţionale şi cu specificul cunoştinţelor (deprinderilor, comportamentelor) ce urmează a fi 

învăţate; 

- modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului, constând în selectarea statusurilor şi rolurilor 

celor mai importante din situaţia reală şi a interacţiunilor esenţiale, elaborându-se un scenariu; 

- alegerea participanţilor şi instruirea lor în legătură cu specificul fiecărui rol pe care urmează 

să-l interpreteze (în funcţie de vârsta copiilor, se pot folosi în acest scop fişe cu descrierea fiecărui 

rol, sau ilustrarea prin desene, în cazul preşcolarilor); 
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- învăţarea individuală a rolului (constând în studierea fişei, la elevi; în cazul preşcolarilor am 

folosit alte modalităţi de lucru, ilustrate mai jos); 

- interiorizarea (internalizarea) rolului şi conceperea modului de interpretare, durata acestui 

moment fiind mai extinsă sau mai restrânsă, în funcţie de timpul total avut la dispoziţie; 

- interpretarea rolurilor; 

- dezbaterea cu toţi participanţii la joc a modului de interpretare (prin intervievarea actorilor, 

analiza conţinutului şi analiza comportamentului de rol). 

Din punct de vedere metodic, se impun câteva exigenţe, legate mai ales de distribuirea şi 

interpretarea rolurilor: 

- nu este adecvată modalitatea impunerii rolurilor, ci alegerea lor, oferind copiilor 

posibilitatea de a opta voluntar  în a interpreta anumite roluri, altfel poate să apară pericolul unor 

blocaje emoţionale; 

- jocul de rol va fi precedat de prezentarea unor situaţii relativ asemănătoare cu aceea ce va fi 

simulată şi a modurilor de rezolvare a lor; 

- atmosfera de joc trebuie să fie relaxată, lipsită de exagerări care să îngreuneze interpretarea 

rolurilor şi concentrarea asupra situaţiei; 

- interpretarea rolurilor va putea fi reluată cu aceiaşi copii sau cu copii diferiţi, pentru 

însuşirea comportamentelor de rol; 

- analiza jocului de rol trebuie să fie condusă cu tact şi pricepere de către conducătorul 

jocului, evidenţiindu-se aspectele adecvate/inadecvate, deciziile corecte/incorecte, atitudinile mai 

mult sau mai puţin adecvate ale personajelor aflate în anumite situaţii. 

Dramatizarea poate fi: 

- o variantă a jocului de rol, metodă care valorifică tehnicile artei dramatice (dialog, gest, 

mimică, pantomimică, decor, etc.), prin care se urmăreşte în special adâncirea înţelegerii unor 

aspecte studiate şi fixarea lor, pe un fond afectiv intens. În acest sens, dramatizarea constă în 

transpunerea în acţiune dialogată a faptelor, evenimentelor, aspectelor studiate la literatură, istorie, 

etc.,( în cazul preşcolarilor, la educarea limbajului, educaţie pentru societate, cunoaşterea mediului 

prin povestiri, memorizări, lecturi ale educatoarei, etc.), sau transpunerea în roluri socio-

profesionale. Se realizează, de obicei, pe baza textelor studiate la diverse obiecte de învăţământ 

(categorii de actvitate, la grădiniţă); 

- variantă a învăţării prin descoperire  - de exemplu: reconstituirea drumului parcurs în 

descoperirile ştiinţifice, reproducerea unor experimente; 

- o variantă a expunerii cu oponent, caz în care dramatizarea orientează expunerea pe mai 

multe piste, oferind diverse modalităţi de abordare a unui subiect şi imprimând dinamism şi 

varietate expunerii; 

- ca variantă terapeutică, dramatizarea se utilizează sub forma psihodramei şi sociodramei, 

facilitând descărcarea tensională (catharsis-ul). 

La nivelul grădiniţei şi învăţământului primar se utulizează însă prima variantă – dramatizarea 

ca variantă a jocului de rol 

Stimularea creativităţii este favorizată de metode interactive ca: Brainstorming, Brainwriting, 

Lotus, tehnica viselor copiii beneficiind de momente creative integrate în activităţi şi jocuri cu 

scopul exersării gândirii. Toate aceste metode favorizează comunicarea, activizarea tuturor copiilor 

şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv,independenţă în gândire şi acţiune, găsirea 

unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

 BRAINSTORMINGUL 
Brainstormingul sau „furtună în creier", „efervescenţa creierului", „asalt de idei", este o 

metodă de stimulare a creativităţii ce constă în enunţarea spontană a cât mai multe idei pentru 

soluţionarea unei probleme într-o atmosferă lipsită de critică. 
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Această metodă are ca obiectiv exersarea capacităţilor creatoare a copiilor în procesul didactic 

– la diferite categorii de activităţi – care să conducă la formarea unor copii activi, capabili să se 

concentreze mai mult timp, în grupuri creative. 

În cadrul proiectului tematic a fost utilizată în stabilirea inventarului de cunoştinţe despre 

tema aleasă şi a liste de întrebari, ceea ce doresc copiii să afle despre subiect. 

Avantajele metodei: 
-stimulează creativitatea în grup, spiritul competitiv 

-creează multe idei noi şi originale; 

-permite reacţii în lanţ; 

-are efecte psihologice remarcabile: reduce frustaţia, sporeşte încrederea, creşte spiritul de 

echipă; 

-stimulează participarea activă, spiritul competitiv; 

-dezvoltă un climat pozitiv de lucru; 

-oferă posibilitatea manifestării libere, spontane. 

-creşte productivitatea creativităţii individuale; 

-dezvoltă abilităţi pentru munca în grup; 

- stimulează competenţele. 

Etapele  metodei: 

 Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. 

 Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi concrete, fără cenzură, 

a tuturor ideilor – chiar trăsnite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în minte legate de 

rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, 

se pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar atenţie, fără referiri critice. 

 Se suspendă orice gen de critică, nimeni nu are voie să facă observaţii negative. În acest caz 

funcţionează principiul „cantitatea generează calitatea”. 

 JOCUL DIDACTIC 
 Una din metodele cele mai atractive şi îndrăgite de copii este jocul, activitatea care astfel 

este specifică vârstei, care ne însoţeşte copilăria. Importanţa deosebită a jocului pentru vârsta 

copilăriei este astăzi un adevăr incontestabil. 

 Potrivit definiţiei, jocul reprezintă o activitate fizică sau mentală fără finalitate practică şi 

căreia i te dedici din pură plăcere. Specific vârstei copilăriei, el are o importanţă hotărâtoare pentru 

dezvoltarea psihică a copilului. Psihologia şi pedagogia secolului trecut au recunoscut faptul că 

jocul nu este doar apanajul vârstelor mici, ci modul prin care adulţii îşi manifestă liber „copilul din 

ei”. 

 Alături de învăţare, muncă şi creaţie jocul reprezintă realitatea înconjurătoare. Prin joc 

copilul învaţă şi reproduce, reconstruieşte secvenţe din viaţă sau creează o nouă lume, o altă 

realitate. 

 Din multiplele modalităţi de activităţi didactice utilizat la micii preşcolari, cea mai activă şi 

îndrăgită este jocul. El angajează în activităţi de cunoaştere cele mai intime operaţii ale acestora, 

având acelaşi timp, un important rol formativ şi educativ. Procesele intelectuale declanşate de joc, 

în special cele ale gândirii, au darul de a-l conduce pe un copil cu o oarecare uşurinţă pe fondul 

angajării. 

 Ca metodă, procedeu şi mijloc de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului, jocurile 

îmbină finalităţile educative cu bucuria copilului. 

 Jocul este un puternic stimulent cognitiv atât pentru învăţarea independentă, cât şi pentru 

învăţarea în grup, dincolo de natura primă a experienţei, există feed-back-ul, care determină 

adevăratul progres. Jocul se îmbină cu învăţarea, dar şi cu creaţia, astfel îi dă posibilitatea copilului 

de a experimenta rolul de creator al realităţii. 

  METODA CUBULUI 
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              În  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect/ a  unei  situaţii  din  mai  

multe  perspective ,aceasta metoda oferă  posibilitatea  de  a  dezvolta  competenţele  necesare  

unei  abordări   complexe   şi  integratoare. 

 Etapele   metodei: 

  Se  realizează  un  cub  pe  ale  cărei  feţe  se  notează cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 

ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ (altele,  în  funcţie  de  resurse, nu  

neapărat  pe  toate  feţele  cubului). 

  Se  anunţă  tema / subiectul  pus  în  discuţie. 

  Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând   una  dintre  cerinţele  

înscrise  pe  feţele  cubului. 

  Se  comunică  întregului  grup, forma  finală  a  scrierii. 

  Lucrarea  în  forma  finală   poate  fi  desfăşurată  pe  tablă  sau  pe foi  albe A3. 

 METODA  TURUL GALERIEI 
       Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe copii să-şi 

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi 

susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi, indiferent de 

grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a 

produselor realizate de grupuri de copii. 

Etapele metodei: 

 Preşcolarii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul copiilor din 

clasă; 

 Cadrul didactic prezintă preşcolarilor  tema şi sarcina de lucru . 

 Fiecare grup va realiza un produs pe  tema stabilită în prealabil. 

 Produsele sunt expuse pe pereţii sălii de grupă. 

 Secretarul  grupului prezintă în faţa tuturor copiilor produsul realizat; 

 Analizarea tuturor lucrărilor. 

 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin                                 

comparaţie cu celelalte . 

,,Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere  personală referitoare la tema 

pusă în discuţie. Copiii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile 

celorlalţi prin demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea 

participanţilor, gândirea colectivă şi individuală; se dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, 

de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt.    

 METODA HĂRŢII CONCEPTUALE (CIORCHINELUI) 
Este o metodă de brainstorming neliniară. Încurajează copiii la o gândire liberă, deschisă. 

Permite copiilor cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. Este folosit în fazele de 

evocare şi reflecţie în cadrul activităţii.  

 

 

Etapele metodei: 

 Se scrie un cuvânt sau se desemnează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei sau a 

planşei de carton; 

 Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene legate de tema dată; 

 Se fac conexiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trase de la nucleu 

la contribuţiile copiilor sau a grupurilor; 

 Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor mai ales când se realizează individual. 

 METODA “ EXPLOZIA STELARĂ” 
Explozia stelară este o nouă  metodă de dezvoltare a creativităţii individuale şi de grup. 

Organizată în grup, ”starbursting” facilitează participarea întregului colectiv,stimulează crearea de 
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întrebări la întrebări, aşa cum brainstorming-ul dezvoltă construcţia de idei pe idei similară 

brainstormmingu-lui.  

CUM SE PROCEDEAZĂ:  

Aceasta începe din centrul conceptului  şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea 

exploziei stelare. 

Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au 

legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, 

CÂND? 

În concluzie, prin folosirea la activităţi  a acestor metode interactive care stimulează 

preşcolarul şi îl fac să descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o 

mai multă eficienţă. 

Considerăm că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter 

activ-participativ şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii copiilor . 

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea, creativitatea 

copilului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între educatoare şi copil. 

Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 

Educarea creativităţii copiilor nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de interdicţii, limitări 

sau critici.Efectele benefice se vor reflecta în flexibilitatea cu care copilul se va adapta la situaţii 

noi, în originalitatea cu care va găsi soluţii la problemele pe care le întâmpină, în încrederea în sine 

şi expresivitatea cu care va înfăţisa lumii creaţiile sale personale - rod ale unei imaginaţii vii şi 

gândire ce devine autonomă. 

Să fii creativ astăzi nu mai este o calitate, ci o necesitate. Indiferent dacă este vorba despre 

viaţa personală sau cea profesională, întotdeauna apar situaţii în care este nevoie de o anumită doză 

de creativitate. Fie că avem nevoie de noi strategii, suntem într-un impas sau întâlnim o problemă, 

toate implică idei noi şi spontaneitate. Vorbim despre a ştii cum să găseşti soluţia potrivită la 

problemă şi momentul potrivit. 

Creativitatea trebuie cultivată, acest lucru este evident. Fiecare om se naşte cu facultatea de a 

fi creativ, care la unii este mai dezvoltată, iar la alţii nu. Cu toate acestea, dacă o lăsăm să 

lâncezească, în timp această abilitate se va toci şi se va intra astfel într-o lume a automatismelor. 

Astfel, copilul, adultul de mâine va uita să mai gândească şi va pierde controlul asupra propriei 

vieţii şi posibilitatea de a o îmbunătăţi. Va merge numai pe drumurile bătătorite, va gândi numai 

cum l-au învăţat cei dinaintea lui, va fi sclavul unor tipare şi imaginaţia se va bloca. De aceea este 

atât de importantă cultivarea creativităţii, pentru ca în fiecare moment, în fiecare situaţie dificilă, 

copilul să fie capabil să gasească cel puţin o ieşire, o rezolvare alternativă şi astfel să poată alege ce 

este mai bun. A fi creativ cu viaţa ta înseamnă a te putea remodela, a fi deschis la a înţelege mai 

mult decât înţelegi în momentul prezent, din tine şi din ceilalţi, a căuta alternative şi soluţii la 

problemele ce inevitabil se ivesc, a rămâne mai ales mobil, dându-ţi astfel posibilitatea unei creşteri 

din interior. Aşadar, înseamnă a-i permite copilului interior să trăiască în continuare în tine. A-l lăsa 

să te ajute să descoperi şi să redescoperi magia şi bucuria visului ce se împleteşte cu realitatea. 
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PREOCUPĂRI PENTRU MOTIVAREA ELEVILOR  

DE A CITI LECTURI SUPLIMENTARE 
 

Prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

Președintele Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni 

 

 

„Citeşte o mie de cărţi şi cuvintele tale vor curge ca 

un râu.” 

(Lisa See) 

 

„Cele mai bune momente din citit sunt atunci când 

descoperi ceva – un gând, un sentiment, un mod special 

de a vedea lucrurile.” 

(Alan Bennett) 

 

Lectura elevilor din ciclul primar, pentru clasele pe care le-am coordonat, a reprezentat una 

dintre preocupările mele. Dezvoltarea gustului pentru lectură, trezirea și educarea interesului pentru 

lectură, motivarea elevilor de a citi lecturi suplimentare, dezvoltarea gândirii critice au fost doar 

câteva dintre obiectivele pe care mi le-am propus. 

Pentru aceasta, am folosit lecturi care să răspundă cerințelor actuale ale copiilor, din care să 

pot valorifica idei pentru viață, să pot exploata comportamente care să contribuie la formarea și 

dezvoltarea unui individ apt de a se integra în viața socială.  

Am utilizat caietele de lectură ale Editurii Ars Libri, am creat fișe de lectură adaptate la 

cerințele mele și la particularitățile de vârstă ale elevilor, fiecare fișă având în final una - două 

cerințe de creație. 

Am folosit cu mare eficiență gândirea critică, metodă care i-a determinat pe elevi să 

anticipeze anumite acțiuni, să conceapă alte desfășurări/ finaluri ale textelor studiate, să-și exprime 

opinia față de o anumită situație.  

În clasa a III-a, am aplicat chestionare elevilor și părinților, pentru a vedea care este opinia 

părinților și care este opinia elevilor privind lectura. Unul dintre chestionare avea aceleași întrebări, 

dar formulate diferit, în funcție de repondent (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2). 

Iată care sunt rezultatele obținute în urma aplicării chestionarelor: 

 

Întrebarea Variantele răspunsurile Răspunsurile 

elevilor 

Răspunsurile 

părinților 

1. Citește copilul 

dumneavoastră lecturi 

suplimentare?/ Citești 

lecturi suplimentare? 

Da  17 17 

Nu  3 1 

Nu vrea  2 

2. Ce lecturi preferă copilul 

dumneavoastră?/ Ce lecturi 

preferi? 

Cărți despre  copii 4 4 

Cărți cu mister 3  

Cărți cu aventuri 4 5 

Cărți amuzante 4 11 

Basme 2 4 

Lecturi mici 1 4 

Interesante și cu poze 1  

Cărți pentru copii 1  
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Cărți din Editura Arthur 6  

Cărți științifico- fantastice  2 

Cărți istorice  2 

Curiozități  1 

Cărți ecranizate  2 

Jurnale   2 

Despre animale  1 

Fabule   1 

3. Câte cărți citește pe 

lună?/ Câte cărți citești pe 

lună? 

  

1 carte 10 4 

2 cărți 3 1 

3 cărți 2  

4 cărți  2 

6 cărți 1  

7 - 8 povești  2 

7 - 10 cărți 1  

Nu știu, dar suficiente  1 

Doar în prezența mamei  1 

Foarte puțin/ uneori 2 3 

Ce i se sugerează  1 

Depinde de volum  2 

Nonrăspuns  1  

4. Care sunt persoanele 

care-i sugerează titluri de 

lecturi suplimentare pe care 

să le citească?/ Care sunt 

persoanele care îți 

sugerează titluri de lecturi 

suplimentare pe care să le 

citești? 

Doamna învățătoare 17 17 

Mama 14 11 

Tata 8 3 

Bunicii 9 1 

Colegii  4 4 

Bibliotecara 2 2 

Alte persoane  4 1 

Eu  1 0 

Reprezentarea grafică este prezentată în următoarele diagrame, în cadrul cărora se pot face 

comparații și din care se pot evidenția activități derulate sau de derulat. 
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 Din analiza răspunsurilor, am constatat că majoritatea elevilor citesc, dar sunt și răspunsuri 

care atestă refuzul copilului de a citi. În atenția mea vor fi acei elevi care au răspuns că nu citesc, iar 

1. Citește copilul dumneavoastră lecturi suplimentare?/ Citești lecturi suplimentare? 
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părinții menționează că elevul nu vrea să citească. Trebuie să-i motivez să citească și să le dau 

posibilitatea să prezinte ceea ce le place să citească, să-și prezinte opiniile din aceste lecturi.  

 

 

 

Am prezentat, în graficele următoare, tipurile de cărți pe care le citesc elevii, menționate de 

către elevi, dar și de către părinți. Putem compara, urmărind culorile, diferența de opinii dintre cele 

două categorii de repondenți, pe categorii de cărți citite ca lecturi suplimentare.   

În al doilea grafic, se regăsesc tipurile de cărți menționate de cele două categorii de 

repondenți, din care reiese că doar cărțile despre copii sunt menționate la același nivel. Părinții 

menționează citirea cărților amuzante, dar și a basmelor și a lecturilor mai mici la un nivel mai 

ridicat decât copiii. 
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Pe lângă aceste tipuri de cărți, părinții menționează și alte tipuri de cărți: științifico- fantastice, 

istorice, curiozități, cărți ecranizate, jurnale, cărți despre animale, fabule, deoarece aceștia au studii 

superioare și experiența lor clasifică în mai multe categorii cărțile. 

Pe elevi îi atrag cărțile cu „poze”, ceea ce sugerează că trebuie să procurăm, să împrumutăm 

cărți cu ilustrații, care susțin informația, acțiunile din lectură. Este o sugestie pe care am dat-o 

părinților, cunoscând faptul că cei mai mulți părinți aleg cărți mai ieftine, nu atractive pentru copii. 

 

 

 

 

2. Ce lecturi preferă copilul dumneavoastră?/ Ce lecturi preferi? 

3. Câte cărți citește pe lună?/ Câte cărți citești pe lună? 
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Nonrăspuns  
Din analiza răspunsurilor formulate se constată diferența dintre răspunsurile celor două 

categorii de repondenți deoarece părinții nu țin evidența cărților citite, ba se constată și că unii 

părinți nu știu ce și cât citesc copiii lor, dar și că elevii pot da informații eronate din dorința de a 

arăta că citesc mult.  
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În grafic nu apar înscrise, deși sunt prezente reprezentările, următoarele opțiuni: tata- între 

mama și doamna învățătoare; bunicii- între doamna învățătoare și colegii; bibliotecara- între colegii 

și alte persoane; eu - după alte persoane. 

Din analiza răspunsurilor se constată că și elevii, și părinții menționează în număr mare că 

învățătoarea este cea care sugerează lecturile ce trebuie citite. Pe următoarele locuri, elevii 

menționează pe mama, bunicii, tata, colegii și alte persoane. tată. 

4. Care sunt persoanele care-i sugerează titluri de lecturi suplimentare pe care să le 

citească?/ Care sunt persoanele care îți sugerează titluri de lecturi suplimentare pe 

care să le citești? 
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Voi prezenta, în cele ce urmează, răspunsurile celorlalte două întrebări. 

5. Ce activități credeți că ar trebui desfășurate la școală pentru stimularea interesului 

elevilor pentru lectură?/ Ce activități crezi că ar trebui desfășurate la școală pentru stimularea 

interesului tău pentru lectură? 

Elevii menționează următoarele activități: 

 cerc de lectură - 5 elevi; 

 să citim o carte care îmi place; 

 să dramatizăm lecturile; 

 în fiecare săptămână să citim o carte și să dicutăm despre ea - 2 elevi; 

 să citim o carte pe lună, iar doamna să ne dea bombiane, jeleuri; 

 să citim lecturi amuzante; 

 să exprimăm ceea ce credem din poveste; 

 să desfășurăm trei zile de lectură la școală; 

 să citim fiecare ce carte vrea și s-o prezinte; 

 de două ori pe săptămână să facem lectură; 

 să citim la școală mai multe cărți; 

 să povestim lecturile; 

 să organizăm jocuri pentru a înțelege textul; 

 să împrumutăm cărți interesante; 

 să-mi recomande doamna cărți; 

 să mergem cu clasa la bibliotecă; 

 să facem șezători literare. 

Părinții dau următoarele sugestii: 

 discuții despre o carte pe care trebuie s-o citească toți copiii; 

 corelarea lecturilor cu activitățile practice, pictură - 2 răspunsuri; 

 să se solicite povestirea cărților citite -  2 răspunsuri; 

 să meargă pentru a împrumuta cărți; 

 teme pe care să le pregătească urmare a lecturii; 

 continuarea activităților inițiate de către învățătoare la bibliotecă - 2 răspunsuri; 

 împărtășirea impresiilor între colegi - 2 răspunsuri; 

 joc de rol/ lucrul pe echipe - 2 răspunsuri; 

 organizarea unor concursuri -  2 răspunsuri. 

Din analiza răspunsurilor, constat că și elevii, și părinții dau sugestii în care se regăsesc 

tipurile de activități desfășurate deja cu elevii, în activitățile curriculare și extracurriculare.  

6. Ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru stimularea interesului copiilor pentru 

lectură?/ Ce ar trebui să faceți voi pentru a citi mai multă lectură suplimentară? 

Elevii răspund că ar trebui: 

  să îmi eliberez programul; 

 să citim noi, fără să ni se impună; 

 să-mi fac temele mai repede - 2 elevi; 

 să învățăm multe pentru a citi - 2 elevi; 

 să nu mă mai joc pe Xbox; 

 să ne uităm mai puțin la televizor; 

 să căutăm cărți pe laptop; 

 să citesc mai mult decît ne dă doamna - 2 elevi; 

 să ne ambiționăm și să citim; 

 să mă joc mai puțin; 

 să împrumut mai multe cărți; 

 să am mai mult timp liber; 

 să citesc mai mult (100 pagini pe zi); 
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 să ne spună doamna să cumpărăm cărți obligatoriu deoarece le explică la școală; 

 să participăm la un cerc de lectură; 

 să ne dăm seama cât de fascinantă este lectura; 

 să împrumutăm cărți între noi; 

 să citim noi, fără să ni se impună. 

Părinții dau următoarele soluții: 

 să-l duc mai des la teatru - 2 răspunsuri; 

 să-i dau cărți care-i plac - 2 răspunsuri; 

 să petrec mai mult timp cu copilul - 3 răspunsuri; 

 puterea propriului exemplu - 2 răspunsuri; 

 să citim împreună; 

 să facem și lectura sub formă de joc; 

 să oferim recompensă - 2 răspunsuri; 

 să o ascult citind. 

Pentru părinți, aplicarea acestui chestionar este și o reflecție a ceea ce au făcut pentru copiii 

lor, dar și ceea ce trebuie să facă în viitor, cum să organizeze timpul copiilor. 

Peste trei luni (februarie 2017), am aplicat un alt chestionar (Anexa nr. 3) doar elevilor. 

Analizând aceste chestionare, am constatat că deja am recuperat un elev, numărul celor cărora 

le place să citească fiind de 18 acum, față de 17 din luna noiembrie 2016. Întrebările au vizat mai 

multe aspecte, reieșite din răspunsurile elevilor. 

 

1. Lectura pentru mine reprezintă: 

 o plictiseală - 2 elevi; 

 o aventură - 8 elevi; 

 o relaxare - 6 elevi; 

 o plăcere - 8 elevi; 

 o călătorie - 5 elevi. 

 

2. Îți place lectura? 

 da - 18 elevi; 

 nu - 2 elevi. 

 

3. De ce îți place sau nu îți place lectura ? 

 Îmi place lectura pentru că: 

 este frumos să citești - 5 elevi; 

 este interesantă - 2 elevi; 

 mă face mai inteligent - 8 elevi; 

 îmi imaginez că mă duc și eu în aventură - 3 elevi; 

 este plină de aventuri; 

 mă duce într-o călătorie și într-o plăcere; 

 nu mă plictisesc dacă citesc - 7 elevi; 

 mă relaxează -  6 elevi. 

 Nu îmi place pentru că nu vreau să citesc. 

 

4. Ce factori pot împiedica lectura? Cine te reține de la a citi? 

 zgomotul/ gălpăgia - 3 elevi; 

 bunicul; 

 oamenii care nu citesc; 

 jocul pe calculator; 

 școala și temele - 2 elevi; 
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 eu însumi - 2 elevi; 

 programul încărcat (alte cursuri, meditații) - 3 elevi; 

 fratele meu - 4 elevi; 

 mama; 

 nonrăspuns- 1 elev. 

 

5. Reuşeşti să fii performant la şcoală fără să citeşti? De ce? 

 Nu, pentru că, prin citit: 

 nu poți să răspunzi la multe întrebări; 

 voi fi bun la școală; 

 iei/ reții informații utile; 

 îți îmbogățești vocabularul; 

 citind, stau într-un loc; 

 se dezvoltă atenția/ poți fi atent la ore - 5 elevi; 

 voi putea face mai multe. 

 Da - 1 elev 

 cititul nu este așa de important. 

 

6. Cât timp obişnuieşti să acorzi lecturii?  

 1/2 ore pe zi - 4 elevi 

 1 oră - 10 elevi; 

 2 ore pe zi - 3 elevi; 

 5 ore pe săptămână - 2 elev; 

 nonrăspuns - 1 elev. 
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7. Ce sunt cărţile pentru tine?  

 ceva magic; 

 ceva fantastic; 

 o aventură care-mi deschide imaginația; 

 o minunăție; 

 ușă către lumea basmelor; 

 relaxare; 

 o comoară; 

 o valoare; 
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 un exemplu; 

 un dar; 

 o viață scrisă; 

 foi cu aventuri și întâmplări; 

 tărâm magic al lecturii; 

 activitatea care nu mă plictisește; 

 nonrăspuns- 1 elev. 

 

8. Ce reprezintă în concepţia ta un autor?  

 creatorul unei cărți - 3 elevi; 

 un om pasionat de lectură - 3 elevi; 

 cineva cu multă inspirație - 2 elevi; 

 un dar - 1 elev; 

 o ființă care citește mult - 4 elevi; 

 o onoare pentru mine - 1 elev; 

 o comoară -- 1 elev; 

 un om cu multă imaginație - 1 elev; 

 ceva uimitor - 1 elev; 

 un om deștept și talentat - 1 elev; 

 un creator al unor întâmplări pe foaie - 1 elev; 

 un om talentat în scrierea cărților - 1 elev; 

 un om care face lucruri minunate; 

 un erou al lecturii; 

 un om măreț, demn de respectat. 

 nonrăspuns- 3elevi. 

 

9. Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale?  

 o experiență fascinantă; 

 ceva interesant, cu multe pagini; 

 un fel de excursie; 

 o plăcere; 

 o călătorie aventuroasă; 

 o aventură; 

 o bucurie; 

 un obiect folositor; 

 un loc magic; 

 un obiect cu multe aventuri și învățături; 

 lucru minunat creat de un om foarte deștept; 

 cartea este ca și doamna învățătoare; 

 este totul. 

 

10. Ce citeşti de obicei?  

 cărți cu întâmplări reale; 

 cărți amuzante; 

 mituri și legende; 

 jurnale; 

 cărți de aventură; 

 cărți ale Editurii Arthur. 
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11. De ce nu le place elevilor să citească?  

 se joacă mai puțin; 

 cred că este o plictiseală; 

 vor mai multă libertate; 

 că sunt multe pagini de citit; 

 de lene; 

 sunt ocupați cu jocuri pe calculator; 

 au alte treburi de făcut; 

 nonrăspuns - 1 elevi 

Trei dintre elevi au spus că ei consideră că tuturor colegilor lor le place să citească, opinie 

care este infirmată de unul dintre răspunsuri, dar și de alte răspunsuri care conduc la concluzia că 

acordă puțin timp lecturii. 
 

12. A fost şi îi este utilă lectura umanităţii?  

 Da - 19 elevi 

 Nu cred - 1 elev 

 Da, pentru că: 

 te ajută la îmbogățirea vocabularului; 

 ne învață lucruri bune; 

 formează o minte bună umanității. 
 

13. Cum acţionează cărţile asupra ta, în calitate de cititor? 

 mă ajută în viața de școlar și în viața personală; 

 îmi dezvoltă vocabularul; 

 la scris; 

 relaxare; 

 super/ frumos; 

 în mod bun; 

 ca un medicament pentru minte 
 

14. Cum putem să ne dezvoltăm imaginaţia, citind cărți?  

 să ne transpunem în personajul acelei cărți; 

 citind toată cartea; 

 formând compunere pornind de la acea carte; 

 preluând expresii și cuvinte artistice; 

 prelucrând ideile autorului în felul nostru; 

 realizând un desen cu tema cărții; 

 creând un alt sfârșit lecturii citite; 

 recreând o imagine în minte. 

 

15. Care crezi că pot fi locurile potrivite pentru lectură?  

 bibliotecă - 11 elevi; 

 la școală/ în clasă - 4 elevi; 

 acasă - 6 elevi; 

 în cameră liniștită - 4 elevi; 

 la un prieten; 

 în tabără; 

 în drum spre o localitate; 

 în locuri special amenajate; 

 în sufragerie; 

 la librărie. 
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16. Când şi unde îţi place să citeşti?  

 în camera mea - 4 elevi; 

 acasă, seara - 7 elevi; 

 acasă, după-amiază - 4 elevi; 

 în sufragerie - 2 elevi; 

 acasă, când este tata lângă mine - 1 elev; 

 în timpul liber; 

 când mă supără cineva; 

 după ce îmi fac temele; 

 seara, când doarme sora mea; 

 nonrăspuns - 4 elevi. 
 

17. Care crezi că sunt efectele cărţii asupra cititorului?  

 bune; 

 dezvoltă/ îmbogățește  vocabularul; 

 te face mai abil la compuneri; 

 îi dezvoltă imaginația; 

 îi dă multe idei/ informații; 

 îl face mai fericit; 

 sentimente plăcute și bune; 

 dezvoltă creativitatea; 

 amuzament; 

 atragere a cititorului; 

 crește experiența. 
 

18. De ce are nevoie omul să citească?  

 să-și dezvolte capacitatea de a citi; 

 să învețe lucruri noi; 

 îl face mai deștept; 

 să nu rămână analfabet; 

 să-și dezvolte imaginația; 

 găsește multe idei; 

 se dezvoltă în multe direcții; 

 pentru relaxare; 

 pentru dezvoltarea gândirii; 

 pentru a se exprima și a vorbi corect; 

 pentru a învăța mai mult și mai multe. 
 

19. Imaginează-ţi o lume fără cărţi. Cum ar fi aceasta? 

 oribilă; 

 nu se poate fără cărți; 

 ar fi o lume fără imaginație; 

 ar fi o lume plictisitoare; 

 ar fi o lume îngrozitoare; 

 ar fi o lume plină de haos; 

 ar fi o lume tristă; 

 ar fi oameni „fără creier/ slabi la învățătură; 

 nimeni nu ar ști bine să vorbească bine și să se exprime corect; 

 ar fi o lume needucată; 

 oamenii nu ar avea cultură; 

 ar fi o lume rea. 
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Sunt și doi elevi care au scris că ar fi bine, respectiv ar fi o lume liniștită, în care nu s-ar auzi 

nimic. 

Din analiza chestionarelor am constatat că elevii folosesc experiența lor de viață de la școală, 

din activitățile extrașcolare desfășurate pe parcursul celor trei ani școlari, dar și din famile. 

După aplicarea acestor chestionare am realizat o întâlnire cu părinții în care am prezentat 

rezultatele și am stabilit, de comun acord, cum să se desfășoare activitatea de lecturi suplimentare și 

acasă. 

O altă formă de îndrumare a lecturii în afara clasei o constituie formarea bibliotecii de clasă, 

precum şi a bibliotecii personale acasă. Cea dintâi se realizează cu cărţi aduse de copii şi învăţător, 

se fixează un bibliotecar elev şi apoi se procedează la împrumutarea cărţilor. Astfel, elevii au citit și 

discutat, sub îndrumarea mea, dar și între ei, conținutul cărților citite. 

Limitarea actului citirii, în cadrul lecţiilor, la conţinutul cognitiv al textului, înseamnă a 

diminua în mare măsură valenţele formative ale citirii, a familiarizării elevilor cu instrumentele 

muncii cu cartea, mai ales în clasele a III-a şi a IV-a. Cititul nu poate fi mărginit numai la exerciţiul 

citirii; înţelegerea mesajului prilejuieşte însuşirea unor cunoştinţe despre mediul înconjurător, a 

unor fapte, evenimente, întâmplări, analiza unor comportamente în situații diferite, folosirea și 

extragerea unor cuvinte și expresii artistice, absolut necesare în formarea şi dezvoltarea orizontului 

de cunoştinţe la elevi. 
Nicolae Iorga menționează că „Lectura joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai 

mare decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape 

toată viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi 

formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” 

 

Bibliografie: 

 1.Alexandru Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – îndrumător metodic pentru 

învăţători, părinţi şi elevi, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1995 

2. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau 

la clasele I-IV, Bucureşti, 1991 
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Anexa nr. 1 

 

CHESTIONAR 

aplicat elevilor clasei a III-a B 

 

1. Citești lecturi suplimentare?  

 

   Da       Nu 

 

2. Ce lecturi preferi? 

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

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

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

3. Câte cărți citești pe lună?  

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

4. Care sunt persoanele care îți sugerează titluri de lecturi suplimentare pe care să le citești? 

        Doamna învățătoare                  

          Bunicii  

 

          Mama  

 

             Colegii  

         

           Tata  

 

              Bibliotecara  

 

        Alte persoane 

 

5. Ce activități crezi că ar trebui desfășurate la școală pentru stimularea interesului tău pentru 

lectură? 

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

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

6. Ce ar trebui să faceți voi pentru a citi mai multă lectură suplimentară? 

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

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

 

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în lucrul cu cartea! 

Prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 
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Anexa nr. 2 

 

CHESTIONAR 

aplicat părinților clasei a III-a B 

 

1. Citește copilul dumneavoastră lecturi suplimentare?  

 

   Da       Nu 

 

2. Ce lecturi preferă copilul dumneavoastră? 

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

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

3. Câte cărți citește pe lună?  

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

4. Care sunt persoanele care-i sugerează titluri de lecturi suplimentare pe care să le citească? 

        Doamna învățătoare                  

          Bunicii  

 

          Mama  

 

             Colegii  

         

           Tata  

 

              Bibliotecara  

 

        Alte persoane 

 

 

5. Ce activități credeți că ar trebui desfășurate la școală pentru stimularea interesului elevilor pentru 

lectură? 

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

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

6. Ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru stimularea interesului copiilor pentru lectură? 

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

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

 

 

Vă mulțumesc! 

Prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Anexa nr. 3 

 

CHESTIONAR 

aplicat elevilor clasei a III-a B 

 

1. Lectura pentru mine reprezintă: 

o plictiseală  

o aventură  

o relaxare  

o plăcere  

o călătorie  

 

2. Îți place lectura? 

da     nu 

 

3. De ce îți place sau nu îți place lectura ? 

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

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

 

4. Ce factori pot împiedica lectura? Cine te reține de la a citi? 

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

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

 

5. Reuşeşti să fii performant la şcoală fără să citeşti? De ce? 

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

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

 

6. Cât timp obişnuieşti să acorzi lecturii?  

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

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

 

7. Ce sunt cărţile pentru tine?  

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

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

 

8. Ce reprezintă în concepţia ta un autor?  

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

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

 

9. Defineşte cartea din perspectiva experienţei tale?  

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

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

 

10. Ce citeşti de obicei?  

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

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

 

11. De ce nu le place elevilor să citească?  

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

................................................................................................................................................................ 
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12. A fost şi îi este utilă lectura umanităţii?  

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

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

 

13. Cum acţionează cărţile asupra ta, în calitate de cititor? 

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

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

 

14. Cum putem să ne dezvoltăm imaginaţia, citind cărți?  

 

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

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

 

 

15. Care crezi că pot fi locurile potrivite pentru lectură?  

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

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

 

16. Când şi unde îţi place să citeşti?  

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

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

 

17. Care crezi că sunt efectele cărţii asupra cititorului?  

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

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

 

18. De ce are nevoie omul să citească?  

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

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

 

19. Imaginează-ţi o lume fără cărţi. Cum ar fi aceasta? 

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

.............................................................................................................................................................
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STRUCTURILE FIXE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ, ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ.  

PARTICULARITĂŢI SEMANTICE ŞI TRADUCTOLOGICE 
 

Prof. Ana Mihaela Măntoiu  

Specializarea: engleză-germană 

Şcoala Gimnazială Nr. 28 “Dan Barbilian” Constanţa 

 

 

„Adevărata bogăţie (a unei limbi) consistă totdeauna în locuţiuni,  

în acele tiparuri neschimbate, care dau fiecărei limbi o fizionomie proprie”  

(M. Eminescu, 1980) 

 

Articolul de faţă propune o abordare teoretică şi contrastivă a structurilor fixe în cele trei 

limbi de referinţă, respectiv română, engleză şi germană. Construcţiile lexicale sunt identificate 

în literatura de specialitate sub sintagma de unităţi frazeologice şi reprezintă principalul obiect de 

studiu al frazeologiei, o disciplină mai tânără din domeniul vast al lingvisticii. 

Clasificarea unităţilor frazeologice este elaborată tinând cont de mai multe criterii, unele 

dintre acestea fiind, de exemplu, originea sau modul de formarea a acestora. Alegând drept 

criteriu gradul de sudură al elementelor sale componente, unităţile frazeologice sunt clasificate în 

structuri fixe de îmbinări de cuvinte (pui de somn, beat criţă, a lua peste picior etc) şi structuri 

libere de îmbinări de cuvinte (mărul discordiei, patul lui Procust, Meşterul Manole, cutia 

Pandorei etc). La baza acestei clasificări se află existenţa celor “[…] două tipuri polare de 

îmbinări de cuvinte: îmbinări libere, efemere şi îmbinări stabile, constante[…] “(Dimitrescu, 

1958:30). 

Pornind de la aceste considerente, studiul structurilor fixe, în ansamblul lor, este orientat, 

pe de-o parte, în sensul stabilirii modului în care încărcătura semantică este transferată din limba-

sursă în limba-ţintă, iar pe de altă parte, spre evidenţierea resurselor traductologice ce se impun 

pentru un rezultat al traducerii adecvat, corespunzător realităţii socio-culturale din limba-sursă. 

Aceste structuri lexicale sunt analizate, din punct de vedere teoretic, ca îmbinări de minim 

două lexeme, a căror uzanţă într-o anumită limbă depinde, în mare măsură, de mediul social şi 

cultural în care au apărut, de tradiţia poporului respectiv, de modul de viaţă specific al acestuia. 

Cu alte cuvinte, îmbinările de cuvinte ţin de specificul social şi cultural al fiecărei limbi, ajutând, 

prin aceasta, la formarea moştenirii lingvistice ce abundă în expresivitate, proprii fiecărui popor: 

“[…] Numai în cuvintele limbii tale se întamplă să-ţi aminteşti de lucruri pe care nu 

le-ai învăţat niciodată. Căci orice cuvânt este o uitare şi în aproape oricare s-au îngropat 

înţelesuri de care nu mai ştii. Cum altfel am putea da folosinţă vie cuvintelor? Dar dacă în 

orice cuvânt există o parte de uitare, este totuşi vorba de uitarea noastră şi ea devine 

propria-ne amintire […] “.  Este vorba de acel tezaur lingvistic, format de cuvântul care 

“[…] trebuie să aibă o biografie, adică trebuie să i se fi întâmplat ceva […] “. (Noica 

1987:202) 

În domeniul de studiu consacrat unităţilor frazeologice (Dimitrescu-1958, cu studiul asupra 

locuţiunilor verbale, Dragomirescu-1961, cu studiul locuţiunilor adverbiale,  Nica-1963, cu 

tipologia locuţiunilor,  Graur-1976, Iordan-1955, cu analiza stilistică a construcţiilor expresive, 

Pană Dindelegan-1999, Coşeriu-2004 şi Hristea-1984, cu studiul în domeniul frazeologiei,  

Căpăţână-2000, Duda-1985, Breban-1969, Dobrescu-1997, Tomici-2009 şi Dumistrăcel-2001, 
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Mantsch-1979 şi Spears-1998, cu dicţionarele de expresii şi locuţiuni), le sunt determinate 

structurilor fixe următoarele caracteristici: 

 Îmbinări stabile de cuvinte; 

Din punct de vedere morfo-sintactic, unităţile frazeologice sunt compuse din două sau 

multe părţi de vorbire şi analizate la nivel sintactic ca o parte de propoziţie cu valoare sintactică 

unică. De exemplu, locuţiunea adverbială din cap până-n picioare, a cărei funcţie sintactică este 

cea de complement circumstanţial de mod, este compusă din prepoziţie + substantiv + prepoziţie 

+ prepoziţie + substantiv. Pe de altă parte, corespondentul acesteia din limba engleză,  from top 

to toe, are în componenţa sa prepoziţie urmată de substantiv, prepoziţie, substantiv. În limba 

germană, există pentru acestea echivalentul vom Scheitel bis zur Sohle (contracţia prepoziţie + 

articol hotărât, substantiv, contracţia prepoziţie + articol hotărât, substantiv): 

 

 

 

limba română limba engleză limba germană 

din cap până-n picioare from top to toe vom Scheitel bis zur Sohle 

prep.+subst.+prep.+prep.+subst. prep.+subst.+prep.+ 

subst. 

contracţia prep.+art. hot., subst., 

contracţia prep.+art. hot., subst. 

 

 Structurile fixe deţin un înalt grad de sudură; 

Această caracteristică este determinată de modul de contopire semantică şi structurală a 

elementelor componente. Întrucât sunt formate prin alăturarea unor termeni cu sens denotativ 

propiu, unităţile frazeologice preiau caracteristicile morfo-sintactice ale părţii de vorbire 

reprezentate, asumându-şi, astfel, un sens general unitar, conotativ, diferit în totalitate de 

ansamblul sensurilor denotative ale elementelor sale componente. Astfel, locuţiunea verbală a 

întinde copita este folosită în limba română ca o construcţie sintactică unică, sinonimă din punct 

de vedere semantic cu verbul a muri. 

Din punct de vedere traductologic, se recomandă pentru aceasta corespondentul adecvat 

semantic to kick the bucket, în engleză, respectiv den Löffel abgeben, în germană. În acest sens, 

un alt exemplu poate fi locuţiunea substantivală pierde-vară, ale cărei echivalente semantice sunt 

Good-for-Nothing şi Der Taugenichts, pentru aceleaşi limbi de referinţă. În ambele situaţii, 

rezultatul adecvat al procesului traductologic impune apelarea la metodele indirecte de traducere. 

Dacă primul exemplu este obţinut prin aplicarea modulaţiei globale, ca metodă de traducere 

indirectă ce presupune reformularea întregii fraze, al doilea exemplu dat are la bază echivalenţa 

culturală, metodă de traducere indirectă ce pune în raport două structuri lingvistice ce au în 

comun aceeaşi situaţie de comunicare. 

 

limba română limba engleză limba germană Metoda de traducere 

a întinde copita to kick the bucket den Löffel abgeben modulaţia globală 

pierde-vară Good-for-Nothing Der Taugenichts echivalenţa culturală 

 Analiza etimologică a structurilor fixe este realizată din perspectiva relaţiei directe 

individ-societate; 

 Din acest punct de vedere, structurile fixe sunt acele elemente de limbă care ţin de 

unicitatea fiecărei culturi şi care asigură limbii acel tezaur bogat în expresivitate, fiind formate în 

aproape toate instanţele de comunicare, cu precădere în limba vorbită. De aceea, a traduce 
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asemenea construcţii lingvistice nu presupune numai a cunoaşte vocabularul, ci, mai mult de atât, 

înseamnă a fi un bun cunoscător al conjuncturilor de comunicare, a sesiza fineţea, subtilitatea şi 

modul în care se face decupajul diferit al realităţii socio-culturale: 

“Ce înseamnă a traduce? Primul răspuns consolator ar fi: a spune acelaşi lucru 

într-o altă limbă. Numai că, întâi de toate, e foarte greu să stabilim ce înseamnă ‘a spune 

acelaşi lucru‚ şi n-o ştim prea bine din cauza tuturor acelor procedee pe care le numim 

parafrază, definiţie, explicaţie, reformulare, ca să nu mai vorbim de pretinsele înlocuiri 

prin sinonime. În al doilea rând fiindcă, în faţa unui text de tradus, nu ştim care e lucrul. 

În sfârşit, în anumite situaţii, nu e limpede nici măcar ce înseamnă a spune […]”. (Eco 

2008:9) 

Din aceste considerente, traducerea structurilor fixe în/din cele trei limbi de referinţă este 

impusă şi dirijată, astfel, de dimensiunea lingvistică şi plurilingvistică a instanţelor de 

comunicare. Un rezultat optim al procesului de traducere presupune, aşadar, respectarea 

următorilor factori de diversificare lingvistică şi plurilingvistică: 

a) decuparea diferită a realităţii 

Fiecare limbă decupează realitatea înconjurătoare în tranşe sociale şi culturale diferite, 

specifice. De aceea, pentru enunţul din limba engleză It rains cats and dogs, a cărei structură 

este fixă, blocată sintactic, există corespondentul optim din limba română plouă cu găleata. Din 

această perspectivă, limba germană pune la dispoziţie alternativele lingvistice Es schüttet nur so, 

Es gießt wie aus Kübeln sau Es regnet Bindfäden. 

b) diversificarea culturală 

Acest factor de diversificare lingvistică se referă la identitatea socială a fiecărei limbi, la 

elementele de specificitate culturală, precum sărbători religioase, tradiţii, obiceiuri etc. Spre 

exemplificare, urarea La mulţi ani! este un enunţ automatizat, cu echivalentul englezesc Happy 

Birthday!  sau cel german Alles Gute zum Geburtstag! 

De asemenea, Sănătate! reprezintă un exemplu elocvent în acest sens. În ambele situaţii, 

este vorba despre un context convenţional care necesită transferul încărcăturii semantice cu 

ajutorul echivalenţei la nivel enunţiativ, ca metodă adecvată de traducere. Astfel, se face 

asocierea contextuală cu urarea Bless you! ,din limba engleză, respectiv Gesundheit! din limba 

germană. 

c) neomogenitatea limbilor 

Fiecare limbă deţine mai multe registre lingvistice: formal, neutru, standard sau informal. 

Din acest punct de vedere, prezentarea câtorva exemple din limba engleză cu variante 

adecvate de traducere în limbile română şi germană este recomandată pentru evidenţierea 

registrului informal sau colocvial, ca element de specificitate în limba vorbită, ca în tabelul 

următor:   

limba engleză limba română limba germană 

birds of a feather flock 

together 

  cine se aseamănă se adună Gleich und gleich gesellt sich 

gern 

at a drop of a hat la o aruncătură de băţ In Nullkommanichts 

caught between two stools prins între ciocan şi nicovală zwischen Hammer und Amboß 

sein 

it costs an arm and a leg costă o căruţă de bani schweineteuer sein 

don’t put all your eggs in one 

basket 

nu miza pe o singură carte Setze nicht alles auf eine Karte 
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În urma analizei dedicate studiului structurilor fixe în limbile română, engleză şi germană, 

se poate sublinia faptul că unităţile frazeologice sunt analizate ca fapte de lexic, având un grad 

mare de expresivitate şi afectivitate. Mai mult de atât, acestea iau naştere în diverse culturi şi 

reprezintă elementul-cheie în formarea tezaurului lingvistic. Din aceste considerente, lucrarea de 

faţă propune analiza semantică şi traductologică a acestor structuri, acordând mare atenţie 

corespondenţei semantice în procesul de traducere sau interpretare.  

Prin exemplele menţionate, se evidenţiază faptul că un rezultat al procesului de traducere 

este considerat adecvat atunci când acesta este prelucrat cu ajutorul metodelor indirecte de 

traducere. Cu alte cuvinte, folosirea metodelor directe de traducere nu este recomandată în 

analiza traductologică a structurilor fixe, întrucât s-ar deteriora sensul întregii construcţii 

lexicale, odată cu constatarea unui eşec al traducerii.  

În formarea inventarului de exemple, accentul nu se pune, cu precădere, pe identificarea 

unei anumite limbi ca limbă-sursă sau limbă-ţintă, ci, mai ales, pe modul în care zonele de 

diversificare specifică interferează.  

Prin conţinutul său, lucrarea de faţă prezintă şi argumentează aspecte importante atât din 

punct de vedere teoretic, cât şi practic, care vizează studiul traductologic al unităţilor 

frazeologice în cele trei limbi de referinţă.    
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 Motto “A scrie pentru copii e foarte greu, tocmai fiindcă e 

foarte uşor.” (George Coşbuc) 

 

Primul contact al fiinţei umane cu „cuvântul care zideşte” este oarecum anterior naşterii 

copilului. Lăsând la o parte moştenirea genetică în ceea ce priveşte limba maternă (omul 

gândeşte în limba mamei sale) putem vorbi de acele momente când copilul „aude” glasul mamei 

fără să aibă aparatul auditiv format. Încă din acea perioadă se formează o punte sufletească, 

miraculoasă între mamă şi copil. 

Repetările de silabe sau cuvinte melodioase, comparaţiile, diminutivele, rimele interioare 

care accentuează muzicalitatea, invocaţiile, epitetele, exclamaţiile duioase sunt mijloace de 

expresie specifice cântecului de leagăn care a apărut din necesitatea creării unei atmosfere de 

calm şi monotonie propice adormirii copilului mic, dar şi pentru a exprima sentimentul dragostei 

materne. 

Folclorul copiilor este o creaţie specifică acestora însoţind, de obicei, jocurile lor, având o 

vechime foarte mare, o circulaţie răspândită şi diversitate în formele de manifestare. Primele date 

despre folclorul copiilor la români vin din secolul al XVIII-lea, când Anton Maria del Chiaro 

descrie câteva jocuri remarcând asemănarea lor cu cele ale copiilor italieni. Speciile principale 

ale folclorului copiilor sunt cântecele-formulă, recitativele-numărători şi literatura propriu-zisă. 

Provenind din creaţia populară cu funcţie rituală/ceremonială cântecele formulă exprimau relaţia 

omului cu natura având rol apotropaic şi de exorcizare, motiv pentru care erau recitate în anumite 

practici. Intrând însă în jocurile copiilor, îşi pierd semnificaţia iniţială şi devin simple elemente 

ludice, adesea într-un sincretism al artelor. Invocarea este procedeul artistic frecvent în cântecele 

formulă: a aştrilor, a unor vietăţi şi plante, a unor obiecte, a unor personaje etc.(exemplu: auraş, 

păcuraş, / Scoate apa din urechi...) 

Recitativele numărători apar şi ele în jocurile copiilor, fiind formule de eliminare sau sorţi. 

Au un conţinut variat, în versuri sau în proză ritmată. 

Literatura propriu-zisă pentru copii cuprinde: cântece care însoţesc jocul (Ţăranul e pe 

câmp...; Podul de piatră...), formule cumulative, păcăleli, zicători, glume, frământări de limbă 

(texte importante pentru însuşirea corectă a unor sunete sau cuvinte dificil de pronunţat, educând 

atenţia, spiritul de observaţie, memoria) 

Folclorul copiilor se caracterizează prin simplitate, muzicalitate şi plasticitate. Este un 

fenomen dinamic, viu, în versurile cântate şi sacadate de copii aprărând adesea asociate cuvinte 

fără sens, tratarea fantezistă a cuvintelor şi a numelor proprii, repetarea ultimelor silabe a 

cuvintelor, toate acestea imprimând textului o notă jovială, optimistă, ceea ce a făcut să devină şi 

un mijloc de distracţie al adulţilor, după cum sesiza S. Pitiş. 

Prin intermediul literaturii, copilul poate realiza o binevenită dedublare a sa atunci când se 

recunoaşte în altul. Înainte de a putea înţelege că „eul” său se află obligatoriu în contact cu alte 
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„euri”, el îşi află un alter-ego multiplicat în fiecare personaj cu care simpatizează: copil, zână, 

prinţ, iepure, gândăcel etc. 

Fără ca principiul etic să se substituie  celui estetic sau măcar să dea specificitate literaturii 

pentru copii, aşa cum eronat a fost apreciat, operele beletristice recomandate copiilor au un 

pronunţat caracter etic, prezentat explicit  în afara catharsis-ului implicit al oricărei forme de artă 

sau produs artistic. Analizând funcţia artistică a operei de artă, I. Pascadi în „Nivele estetice” 

(Editura Academiei, Bucureşti 1972) enunţa şi trei trăsături identificabile şi în creaţiile literaturii 

pentru copii: caracterul informativ, cognitiv corespunzător intenţiei tranzitive a limbajului (în 

termenii lui Tudor Vianu) expresivitatea, constând în valorificarea virtuţilor estetice ale 

limbajului şi caracterul formativ, vizând educarea copilului în spiritul unor înalte calităţi 

morale(cinste, spirit justiţiar, demnitate,curaj, adevăr etc). 

Prin audierea sau citirea unor texte adecvate particularităţilor de vârstă şi de dezvoltare 

psihică a copiilor, se stimulează interesul, pasiunea pentru lectură, setea de cunoaştere, 

cultivându-se totodată dorinţa de studiu. Se stimulează în acelaşi timp şi creativitatea şi 

inteligenţa artistică. Are loc formarea şi modelarea caracterului în acord cu normele morale 

tradiţionale, dar şi cu cele ale societăţii contemporane, deprinderea unui comportament civilizat, 

spiritul de echipă şi sensibilizarea faţă de universul vieţuitoarelor mărunte. De asemenea se 

dezvoltă procesle psihice (gândire, memorie, imaginaţie...) şi a celor afective. 

Atât prin materialul iconografic sau ilustraţiile care însoţesc, de regulă, operele literaturii 

pentru copii, cât şi prin antrenarea capacităţii de reprezentare, are loc cultivarea gustului estetic. 

Concomitent, micuţul auditor/cititor îşi formează propria scară axiologică, precum şi expectaţiile 

sale asupra vieţii. Opera beletristică îi oferă şi posibilitatea insolitării într-un univers utopic. 

Mihai Pop şi Pavel Rucsăndoiu în lucrarea „Folclor literar românesc” afirmau: „va trebui 

să reconsiderăm relaţia dintre legendă, mit şi basm; funcţional legenda descrie iar mitul explică; 

basmul crează o lume nouă, care îi este proprie, reorganizând elementele de legendă şi mituri 

primitive. În trecerea de la mit la basm nu se înregistrează numai o schimbare de funcţie, dar şi 

un salt pe un alt plan, într-un nou sistem cultural. Basmul nu este numai o creaţie ci şi un creator 

de umanitate, situându-se în rândul marilor opere de artă ale omenirii”. 

O posibilă explicaţie a perenităţii  basmului este oferită de Vladimir Colin care este 

convins că „ceea ce este esenţial e faptul că basmul vorbeşte despre libertate. El este povestit şi 

repovestit, e adaptat la noile împrejurări, dar nu se păstrează în patrimoniul omenirii decât dacă 

rămâne până la urmă un basm despre libertate, potrivit mentalităţii fiecărei epoci.” 

Basmul contribuie  la dezvoltarea fanteziei, a gustului artistic, la formarea şi întărirea 

încrederii în triumful binelui, al adevărului şi al dreptăţii asupra răului, minciunii şi nedreptăţii. Îi 

educă pe elevi în spiritul onestităţii, curajului, adevărului, al dragostei faţă de valorile imuabile. 

În cadrul studiului basmelor fantastice personajele sunt adevărate modele. Ele luptă pentru a-şi 

ajuta semenii şi pentru a-i salva de primejdii, de forţele ostile care se năpustesc adesea asupra lor. 

În aceste confruntări eroii basmelor fantastice se dovedesc întotdeauna la înălţimea speranţelor 

colectiviăţii, poporului. După numeroase solicitări, în cadrul cărora se verifică atât forţa lor 

fizică, cât şi inteligenţa, aceştia reuşesc să nimicească forţele ostile asigurând astfel triumful 

dreptăţii. În funţie de conţinutul basmului selectat pentru lectură, cadrul didactic urmăreşte 

valorificarea tuturor ideilor semnificative din punct de vedere etic şi estetic, în scopul modelării 

şi formării profilului moral şi a celui estetic al elevului. În fiecare basm sunt încorporate idei în 

exemple, prin internalizarea cărora se îmbogăţeşte experienţa de viaţă a individului uman. 

Valorificarea judicioasă a basmului conduce la dezvoltarea gândirii logice a elevilor, a capacităţii 
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de selecţie şi analiză, la formarea gustului pentru literatură. În procesul de instruire şi educare al 

elevilor, cadrul didactic porneşte de la trăsăturile psihice individuale ale elevului, recurgând la 

strategii diferenţiate, asigurându-se astfel succesul procesului instructiv-educativ, ca proces de 

formare a elevilor pentru viaţă. 

Specia literară cea mai întinsă a genului epic, cu un conţinut complex, urmărit pe mai 

multe planuri, cu numeroase personaje (în general) romanul în funcţie de tematică, de 

accesibilitatea limbajului, de stil, dar şi de trăsăturile esteticii literare, se poate adresa copiilor, 

receptarea sa realizându-se diferit, având în vedere vârsta, particularităţile psihoafective, 

orizontul informaţional şi expectaţiile copilului.  

Cele mai abordate teme ale romanelor pentru copii sunt copilăria, aventura şi genul SF. 

Ţinând cont de aceste trăsături se vor selecta modalităţile prin care poate fi facilitată receptarea 

unei astfel de lucrări literare: diafilme, diapozitive, audiere de discuri, ecranizare, etc. 

Valenţele formativ-instructive, etico-estetice şi filozofice ale romanului pentru copii sunt 

numeroase. Ele sunt cele ale literaturii pentru copii în general, specifice fiind educarea voinţei şi 

a autocontrolului, a disciplinei şi răbdării, în faza citirii integrale a operei, ca rezultate directe 

decurgând din acest fapt. 

Dintre speciile literare ale genului dramatic, puţine sunt cele care se adresează copiilor: 

sceneta şi feeria, cărora li se pot alătura unele drame şi comedii (acestea din urmă fiind atent 

selectate de cadrele didactice, în funcţie de o serie de criterii: accesibilitatea limbajului, 

dimensiuni, tip de conflict şi tematică, valenţe). 

Spre deosebire de creaţiile lirice şi epice, spectacolul oferă copiilor multiple posibilităţi de 

înţelegere, întrucât în acest caz, textul este orientat şi susţinut de regie, de scenografie şi de jocul 

actorilor. Este evidentă implicarea mai multor receptori şi analizatori în procesul receptării 

operei: vizual, auditiv uneori chiar olfactiv şi tactil. 

Rostirea colindelor are loc într-un sincretism de obicei: al artelor, fiind acompaniată de 

instrumente muzicale (cimpoi, fluier, clarinet, taragot, clopoţei), dar şi de mişcări ritmice şi 

uneori de utilizarea de măşti. 

Urarea din colinde este întotdeauna directă, având atât caracter general, cât şi 

individualizat pentru fiecare membru al familiei în parte, apelând la un mijloc de a inspira 

omului încredere în viitor şi de a-l face să creadă cu tărie în împlinirea urării sub pavăza divină. 

Specie lirică exprimând sentimente de admiraţie faţă de o idee, o persoană, un eveniment, 

oda poate fi integrată literaturii pentru copii, prin mesajul accesibil, prin valoarea formativă şi 

chiar prin elanul sentimentelor exprimate. Ea începe, de obicei, cu o invocaţie retorică apoi 

exprimă admiraţia faţă de un anumit subiect, având caracter de adresare. Cu siguranţă o 

capodoperă accesibilă copiilor şi având multiple valenţe eticoestetice şi formative este oda 

„Limba noastră” de Al. Mateevici. 

Copiii descoperă în pasteluri creaţii acesibile, atractive prin imagini şi muzicalitate, dar şi 

conţinuturi – suport destinate memorării. 

Specie a genului epic, în proză sau în versuri, cu accente satirice în care personajele sunt 

animale, plante, lucruri personificate şi din care se desprinde o morală, fabula are profund 

caracter didactic. Cele două părţi sunt povestirea alegorică şi morala (explicită sau implicită). 

Receptarea operei literare solicită, pe de o parte spiritul creator al cititorului, iar pe de altă 

parte gustul şi interesul acestuia pentru literatură. Nivelurile estetice ale interesului artistic 

(curiozitatea, plăcerea şi nevoia spirituală) presupun trăirea elementară a conţinutului operei, 

receptarea ei senzorială şi emoţională. Elevul să se identifice cu textul, să audă, să vadă, să-şi 
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reprezinte universul creat prin cuvânt. Urmează receptarea textului ca structură artistică. Elevul 

să refacă viziunea unei opere prin intermediul formei ei de expresie de care este indisolubil 

legată. În final există posibilitatea de apreciere estetică. Elevul să poată raporta modalitatea 

artistică receptată la un sistem de valori. 

După Umberto Eco receptarea este un proces complex în care se confruntă intenţia 

autorului, intenţia operei (ca sistem organizat în diferite nivele pe baza raportului de subordonare 

la dimensiunea estetică) şi subiectul receptor, angajat prin capacitatea afectiv-cognitivă de a 

stăpâni universul specific al operei.  

În cazul în care subiectul receptor este copilul, ideal este ca acesta să manifeste empatie 

faţă de protagoniştii cu care se aseamănă prin vârstă sau posibilităţi limitate de a interveni în 

lumea adulţilor. 

În cadrul învăţării activ participative, căile de acces la opera literară în învăţământul primar 

(abordarea didactică a textului literar) presupun apelul la abordarea afectivă/emoţională a 

textului (reacţii de identificare/respingere, corelarea cu experienţe personale) abordarea lineară 

(producerea de sens, progresia textuală, conştientizarea aşteptărilor, a anticipărilor, formarea 

macrostructurilor comprehensive, feedback-uri), identificarea  alternativelor interpretative şi a 

elementelor cheie ale textului, precum şi abordarea problematizată (pornind de la elementele 

surpriză, de la obscurităţile textului). 

Componenta literaturii beletristice, literatura pentru copii presupune acele creaţii care, prin 

mesaj, grad de accesibilitate şi nivel al realizării artistice, pot intra într-o relaţie afectivă cu 

cititorul sau auditoriul copil fără ca prin aceasta să vorbim despre opere adresate exclusiv 

copiilor. 

George Călinescu apreciază că marea curiozitate a copilului este de natură să motiveze din 

punct de vedere psihologic încântarea acestuia în faţa literaturii: „copilul se naşte curios de lume 

şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă”. 

Nicolae Manolescu, formulând câteva opinii critice pe marginea manualelor destinate 

liceelor pedagogice, observă caracterul eterogen al creaţiilor cuprinse aici şi faptul că „separarea 

ei de capodoperele literaturii pentru toate vârstele e fără sens”, întrucât şi în cazul aşa-numitei 

literaturi pentru copii „tot valoarea artistică şi universală contează”. 

Receptarea literaturii pentru copii este condiţionată în primul rând de gradul dezvoltării 

psihice, de sfera de interese, trebuinţe şi preocupări şi de posibilităţile de identificare şi de 

înţelegere a mesajului artistic al micului consumator de artă.  

Literatura pentru copii reuneşte opere care prezintă universul propriu de cunoaştere al 

copilului, năzuinţele şi aspiraţiile lui, valorile imuabile ale umanului, sintetizate în conceptele 

antice de adevăr, bine şi frumos, dar şi valorile omului contemporan, beneficiar al progresului, 

ştiinţei şi tehnicii, toate acestea fiind redate printr-o ingenioasă transfigurare artistică, în ideea 

aceleiaşi relaţii afective şi a empatiei dintre cititor/auditor şi conţinutul în cauză. Operele sunt în 

general scurte, au ca mod de expunere mai ales dialogul, descrierile şi reflecţiile fiind puţine. 

Limba şi stilul oricărei opere literare dar cu precădere a operelor subsumabile literaturii 

pentru copii, trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, proprietate, claritate şi concizie; 

naturaleţea, simplitatea, armonia, expresivitatea şi originalitatea – calităţi particulare ale stilului – 

facilitând înţelegerea mesajului artistic şi oferind totodată reale satisfacţii de ordin estetic. 

La intrarea în şcoală copilul trebuie să răspundă unor noi şi complicate sarcini. Scopul 

învăţării instituţionalizate este dezvăluirea, înţelegerea, conservarea şi reproducerea unei serii din 

ce în ce mai mare de cunoştinţe. Deprinderea lecturii şi însuşirea limbajului scris deschid 
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şcolarului noi surse de îmbogăţire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a posibilităţilor de percepere şi 

înţelegere a povestirilor. Datorită lecturii proprii – în ciuda dificultăţilor pe care le întâmpină – 

semnificaţia operei literare este descoperită fără ajutorul celor mari. La începutul perioadei 

(clasele pregătitoare -II) deşi gândirea logică face progrese simţitoare se constată încă 

dificultatea ierarhizării episoadelor unei povestiri, copilul fiind tentat de a povesti totul pe acelaşi 

plan, fără a deosebi momentele esenţiale de cele secundare. 

Mai târziu (în clasele III-IV) repovestind cele citite sau ascultate, copiii dovedesc că au 

ajuns să înţeleagă mai bine semnificaţia operei, că reuşesc să deosebească esenţialul de secundar, 

să ierarhizeze mai bine episoadele şi să motiveze logic dependenţa cauzală. 

Şcolarul mic, ca şi preşcolarul, continuă să fie un emotiv prin excelenţă. Chiar atitudinea 

pe care o ia faţă de conflict şi personaje este rezultată mai puţin dintr-o interpretare raţională cât 

mai ales din participarea afectivă. De aici şi admiterea numai a două categorii de personaje: ori 

foarte bune, ori complet negative. Această admitere fie de eroi, fie de demoni, denotă nu atât o 

intrasigenţă morală, cât o lipsă de cunoaştere a complexităţii caracterului omenesc, o ignorare a 

posibilităţilor de transformare umană în urma unor puternice conflicte sufleteşti. Pentru şcolarul 

mic lupta între bine şi rău se desfăşoară pe un plan exterior, între personajele care le 

simbolizează. Rezolvarea conflictului este de natura absolutului: reprimarea răului prin 

distrugerea fizică a personajului negativ. Este soluţia care o oferă, la începutul învăţământului 

primar basmul, iar la sfârşitul lui, romanul de aventuri.  

Absenţa din aceste opere a cauzalităţii psihologice, precum şi a unor conflicte subtile, 

permite copilului să descopere semnificaţia şi să adopte, fără prea mare dificultate, şi atitudinea 

corespunzătoare de simpatie pentru eroi şi de antipatie pentru duşmanii acestora. Valoarea 

estetică a unor opere literare, complexitatea trăirilor sufleteşti ale personajelor, conflictele 

puternice izvorâte din lupta de idei sau din ciocnirea unor caractere, proprii literaturii cu tematică 

socială, rămân puţin accesibile şcolarului mic. Însă dificultatea accesibiltăţii nu înseamnă 

inaccesibilitate. 

Mesajul unei opere literare este înţeles de cititor în raport cu educaţia primită şi la nivelul 

cultural al societăţii în care trăieşte. Atitudinea pe care o ia cititorul faţă de o operă literară are 

deci nu numai un caracter subiectiv, ci şi unul obiectiv istoric, determinat de întreaga dezvoltare 

a socităţii. 

Anatole France afirma că „poezia cea mai pură este a popoarelor copii. Ele sunt ca 

privighetorile, cântă frumos atâta timp cât sunt vesele. Îmbătrânind devin grave, savante, 

bănuitoare, cei mai buni poeţi nu sunt atunci decât nişte retori ”. 

Chiar dacă nu se poate vorbi de o literatură accesibilă copiilor până la trei ani, pentru că în 

această perioadă copilul abia începe să vorbească, iar gândirea lui este săracă, copii aud adesea 

cântecul de leagăn spus de mamă, povestioare despre îndeletniciri casnice sau chiar scurte 

poveşti. 

„O carte pentru copii, ca să fie bună, trebuie să rămână bună şi când copilul ajunge om” 

(Mihail Sadoveanu) 
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FORMAREA COMPETENȚEI INTERPERSONALE,CIVICE ȘI MORALE 

ÎN CADRUL OREI OPȚIONALE O istorie citită, O istorie povestită                                                                           

( CU IMPLICAREA ACTORILOR EDUCATIVI, COMUNITARĂ) 

                                                                                     Profesoară, directoare  Silvia Guzun 

                                                                                            Grad didactic şi managerial I, 

                                                         Gimnaziul ”Nicolae H. Costin” ,                                                                                                          

                                                                                               mun. Chişinău, R. Moldova 

 

 

Lucru preventiv: Alcătuirea unui glosar de termeni specifici subiectului; Vizitarea 

Centrului Cultural Evreiesc din Chișinău ”KEDEM”, a cimitirului evreiesc, vizionarea unor 

filme ale supraviețuitorilor, comentarea acestora, consultarea unor lucrări de referinţă-mărturii 

ale supraviețuitorilor, completarea bibliografiei pentru lectură, lecturarea cărții ”Jurnalul Ana 

Franc”. 

Invitați:  

Mihai Gordin, președintele Asociației Victimilor Holocaustului  din or. Chișinău. 

Alaia Alina, profesoară de l. engleză, traducătoare, colaboratoare a Fondului ”Эвен-Эзер”, 

Isaac Herscovici, supraviețuitor al Holocaustului, or. Haifa, Israel - conexiune pe skype .  

Larisa Carp, profesoară de artă a vorbirii, or. Haifa, Israel - conexiune pe skype .  

Elevi interesanți de subiect, părinți, cadre didactice, foști elevi.  

Data: 27 ianuarie   

Ora: 12.30 

Clasa: VII-a ”A” 

Tipul lecției:  Conferință video, prin skype 

Unitatea de învățare: Surse istorice ale Holocaustului 

Subiectul: 27 ianuarie -Ziua de Comemorare a Victimilor Holocaustului   

Timp alocat : 60 minute  

COMPETENŢE  

Dobândirea cunoștințelor  referitoare la Holocaust, și forme de depășire a acestui genocid; 

Dezvoltarea capacității de identificare a cauzelor și consecințelor acestui fenomen din 

diferite surse;  

Dezvoltarea capacității de reflecție asupra experiențelor trăite de oameni în timpul 

Holocaustului. 

Strategii didactice: conversaţia, demonstraţia la hartă, Prezentări Power-Point, dialogul, 

descoperirea, problematizarea, demonstraţia argumentată, expunerea, comunicarea prin skype.  

Resurse educaţionale: Harta fizică a lumii; imprimare video cu imnul R. Moldova, imnul 

Israelui, drapelele de Stat ale R. Moldova și a Israelului, postere care reflectă subiectul, desene și 

colaje realizate de elevi care reprezintă fenomenul, imagini-vederi, cărți și discuri cu mărturii ale 

supraviețuitorilor,  

 aptop, video, discuri.  

Analiza critică a surselor istorice.   

Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context social. 

 VALORI ŞI ATITUDINI 
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Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre 

grupuri; 

Educarea elevilor în spiritul valorilor general-umane: toleranței, democrației, acceptării, 

multiculturalității;  

Dezvoltarea atitudinii adecvate față de  experiențele negative trăite de către oameni în 

timpul Holocaustului din  acea perioadă istorică.  

OBIECTIVUL GENERAL: Formarea elevilor în calitate de cetățeni activi prin prisma 

participării responsabile și competente în viața comunității, a lumii și implicarea lor nemijlocită 

în promovarea și aplicarea principiilor și valorilor fundamentale ale democrației.   

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul Conferinței elevii vor fi capabili să: 

Obiective cognitive/ psihomotore/ afective : 

O1- Să comenteze noțiunea de Holocaust în diverse contexte;     

O2- Să distingă simbolurile de stat: ale Israelului și ale R. Moldova;  

O3 -Să identifice din contexte și să localizeze pe hartă localitățile unde au fost construite 

lagăre de concentrare, ghetouri; 

O4 - Să redacteze un text, o prezentare, o adresare;  

O5 -Să formuleze întrebări către invitați cu referință la Holocaust;  

O6 - Să aprecieze importanța schimbărilor asupra demersului, evoluției societăţii;  

O7 Să manifeste atitudine față de evenimente/personalități ale timpului ; 

Desfășurarea Conferinței  

 1. Anunțarea subiectului: 27 ianuarie-Ziua de Comemorare a Victimilor Holocaustului. 

O lecție care trebuie învățată.  

2. Ținerea unui minut de reculegere în memoria Victimilor Holocaustului. 

3. Prezentarea invitaților. 

4. Audierea și onorarea imnului R. Moldova și al Israelului. 

5. Scurt istoric despre eveniment.  

Astăzi este ziua Comemorării Victimilor Holocaustului. De ce 27 ianuarie?- Pe 27 ianuarie 

1945, soldații Armatei a 60-a a Primului Front Ucrainean au deschis porțile Lagărului de 

Concentrare de la Auschwitz. Priveliştea care i-a întâmpinat pe Aliaţi a fost terifiantă – oameni 

bolnavi, oameni morţi aruncaţi peste mormane de zăpadă, dezordine şi mizerie. Timp de cinci 

ani, din mai 1940 până în ianuarie 1945, acest lagăr a fost un infern izolat de ochii lumii, unde 

naziştii comiteau crime oribile, şi cu sânge rece. Statisticile spun că aproximativ un milion şi 

jumătate de oameni au pierit în lagărul de la Auschwitz, dintre care 90% erau evrei. Auschwitz 

este astăzi sinonim cu Holocaustul.  

Comemorarea a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a ONU numărul 60/7, din 1 

noiembrie 2005, adoptată la a 42-a ședință plenară, iar la 27 ianuarie 2005, în cadrul unei ședințe 

speciale, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a marcat a 60-a aniversare a eliberării lagărelor 

de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului care a avut ca rezultat uciderea a 6 milioane de 

evrei europeni și a milioane de persoane de alte naționalități.  

Ziua internatională de comemorare a Victimilor Holocaustului a fost adoptată și de 

Parlamentul R. Moldova și este marcată anual pe data de 27 ianuarie.  Ziua de Comemorare a 

Victimilor Holocaustlui  este un eveniment important pentru multe țări din Europa. Moldova este 

o parte din Holocaust, deoarece pe teritoriul țării au fost construite lagăre de concentrare, 

ghetouri, în care au avut loc uciderea evreilor.  
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Pentru a Comemora Victimile Holocaustlui, la 26 ianuarie, curent, Centrul Cultural 

Evreiesc ”KHEDEM” din Chișinău au organizat o seară de comemorare a Victimilor 

Holocaustului. In luările de cuvânt, ambasadorii din România, Polonia, Germania, SUA, dar și 

reprezentanți ai Guvernului R. Moldova, prezenți la eveniment, au relatat despre faptul că 

comemorând Holocaustul, cinstim memoria celor uciși. Totodată, comemorarea  Holocaustului 

este și lupta împotriva urii, discriminării, de orice fel.  

6. Prezentari, Power-Point ale elevilor și comentarea informațiilor: 

  Lagăre de concentrare Dachau, Mauthausen, lagărul pentru țigani din Auschwitz, 

Ravensbruck Zacksenxauzen, Sobbibor,Treblinca. 

 Ghetouri, care au existat în acea vreme în țările Europene: Lodz,Getoul din Varșava, din 

Vilinius, Chișinău, satul Vertiujeni; 

 Marșurile morții. 

7. Prezentarea posterilor, desenelor și comentarea lor (Anterior, elevii au lucrat în grup, 

în perechi și individual pentru a realiza postere tematice, desene, prezentări Power –Point) .   

8. Interviul prin skype cu Isaac Herscovici, din or. Hava, Israrel, 85 ani ( nascut la Iași, 

România), despre copilăria înainte de Holocaust, în timpul Holocaustului și viața din perioada 

postbelică: 

 Eram un copil de 10-12 ani cand a inceput acest genocid. De la inceput credeam ca e o 

joaca – nu aveam voie sa ieșim din case mai devreme de ora 10.00, dar ne furișam prin gradini si 

straduțe sa vedem ce se intâmplă prin oraș. Peste ceva timp, ne-au inchis în școala (spre bucuria 

noastra). Cand au venit nemții, au trimis jandarmii sa intocmeasca listele locuitoriilor. Au 

inceput sa adune tineretul pentru ai duce in Germania la munca. Eu eram mezinul și nu intram in 

acea categorie, dar fratele meu mai mare – da. Cand veneau nemtii cu jandarmii sa-l caute, mama 

il ascundea inr-un scrin pe care ședea culcată bunica, fiind bolnava. Așa l-am salvat. Dar mai 

groaznice erau istoriile despre "Trenul mortii". Stiu de la socrul meu, care a fost dus cu -un astfel 

de tren. În astfel de trenuri, cu vagoane pentru vite, imbarcau evrei de toate vârstele. Stateau in 

picioare, inghesuiti, nu li se dadea nici apa, nici mancare. Trenul era plimbat pe linia Iași-Targul 

Frumos. Era vara, o caldura insuportabila. Oamenii mureau ca muștele. Din cand in cand, se 

faceau opriri pentru a arunca cadavrele din vagoane.Socrul meu a fost un barbat puternic, deprins 

cu caldura (lucra brutar), asa ca a rezistat. El a ramas viu doar pentru că era comunist, a stat la 

inchisoare.  

Nu departe de cartierul nostru era un mic rauleț- Bahlui. Intr-o zi am auzit impușcaturi, 

fiind copii si neștiind de risc, ne-am dus sa vedem ce se intampla acolo. Din tufișurile in care ne 

ascundeam, am vazut o mulțime de evrei din orașul nostru, care stateau pe malul Bahluiului și la 

ordinul ofițerului neamț, jandarmii si soldatii au inceput sa traga din arme. Toti au cazut cositi la 

pamant. Inca mult timp apa Bahluiului era roșie de sangele victimilor. Acum, cand am ajuns la 

această varsta, imi vine greu sa-mi stapanesc lacrimile si durerea care o am in suflet. Ași vrea ca 

acele vremuri sa nu se mai repete, iar cei de azi sa nu uite nici o data acele orori. 

9. Interviul prin skype cu doamna Larisa Carp (fostă profesoară de arte în instituția 

noastră). Tatal batrânei de care ingrijesc eu, a fost in "trenul mortii". Ea povestește că pe ei, ii 

incarcau in vagoane pentru vite si ii purtau prin toata Romania, le dadeau să mănânce scrumbie, 

si să bea apa. Cine murea era aruncat din tren. Fratele batrânului avea 14 ani cand a fost deportat 

de catre nemti in Transnistria. A ramas viu. În august, 2016 a decedat la varsta de 90 ani.  

În Israel, incepând cu clasa a V-a, fiecare elev face o carte, cu documente, fotografii despre 

istoria familiei, mai ales cei veniti din Europa de Vest si Est, în care descriu prin ce au trecut 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=http://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/mauthausen-3/&usg=ALkJrhgGCnVnuayG7EkL53-EuQJMX2RYvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=http://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/sachsenhausen/&usg=ALkJrhhJqiB3BDnc_pTEcj2WxdUHOQebVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=cs&sp=nmt4&u=http://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/sobibor/&usg=ALkJrhjbhixNOQbUfGowW775QcHk4uZIaQ
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bunicii, strabunicii lor.Scoala organizeaza excursii la Aușvitzt si in alte lagare unde au fost 

exterminati evreii. E ceva foarte impresionant!  

Evreii din Dorohoi, stabiliți în Israel  au editat 4 carti (format enciclopedie) despre viața 

evreiilor din Dorohoi de la primele pomeniri in acte istorice, inclusiv perioada Holocaustului, 

pana in zilele noastre. 

Am multe istorioare și din Moldova, spune dna Larisa Carp. La Soroca, locuia o 

comunitate foarte mare de evrei. Bunelul, care de baștină  era din  Soroca, era prieten cu foarte 

multi evrei. El cunoștea  limba  idiș. Cind in sat venea vre-un negustor evreu (căruțașii- terfari, 

cei care strângeau haine vechi de la populație, de fapt le schimbau pe var, vopsele, baloane, 

haine...), trăgea la bunelul meu. El chiar, a ascuns o familie de evrei in timpul celui de-al doilea 

razboi mondial.  

Si in satul nostru, Bădiceni, raionul Soroca, au locuit cateva familii de evrei. După câte țin 

minte,ei au fost impușcați. 

10. Comunicarea dnei Zaporojan Elena, profesoară de istorie și ed. civică, despre 

comunitatea de evrei din satul Vertiujeni, (localitatea de băștină a profesoarei)  

11.Comunicarea dnei Alaia Alina, profesoară de l. engleză, traducătoare, colaboratoare a 

Fondului Evreiesc ”Эвен-Эзер”, despre comunitatea de evrei din Chișinău. Holocaustul a fost 

ceva groaznic. În Chișinău a fost getou de evrei, lagăr de concentrare.  Multi evrei au fost 

împușcați. Ne întrebăm: De ce? 

Doar că au fost evrei? Ne mai întrebăm, de ce Bulgaria nu a permis uciderea evreilor, iar 

alte state au permis. 

Trebuie să comemorăm și să cinstim memoria celor care au suferit Holocaustul. El este o 

pagină a istoriei.  

12. Citirea eseului Holocaustul – tragedie a umanității - o lecție care trebuie învățată de 

către eleva clasei a VII-a, Cîșlaru Valeria, partcipantă la concursul Cinste. Memorie. Depășire, 

organizat de către Centrul Cultural Evreiesc din Chișinău ”KEDEM”, și DGETS a Primăriei 

municipiului Chișinău .  

În concluzie, 27 ianuarie este o zi tristă, o zi de aducere aminte atât pentru istoria noastră, 

cât pentru istoria Holocaustului. Foarte mulți oameni nevinovați au suferit pe nedrept pentru 

faptul că au fost evrei sau romi. Comemorând Holocaustul, cinstim nu doar memoria celor uciși 

și persecutați, pentru că aparțineau unei minorități, dar onorăm istoria. 

Toți cei care iubim libertatea, democrația, toți cei care credem că oamenii se nasc egali și 

au aceleași drepturi, indiferent de etnie, rasă ori credință, trebuie să nu uităm lecțiile istoriei.  

Este important sa ne cunoaștem istoria adevarată, de aceea pentru a face concluzii este 

nevoie să cercetăm acest fenomen, să ne formăm atitudine față de cei care cu riscul vieții i-au 

ajutat cu alimente, cu documente pe evrei, iar alții i-au denunțat, ajungând astfel în lagărele de 

concentrare.  

Cum a fost posibil ca oameni obişnuiţi – soți, taţi, mame şi fiice - să participe la uciderea 

unor oameni nevinovaţi- bărbaţi, femei, copii? Această întrebare rămâne o dilema, rămâne o 

lecție care urmează a fi învățată în prezent.  

 

 Bibliografie: 
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CALITATE  ȘI  CREATIVITATE 
 

Prof. înv. primar Gabriela Lazăr  

Școala Gimnazială Nr.1 Cuza-Vodă 

Prof. înv. primar Mine Malic  

Școala Gimnazială Nr.1 Cuza-Vodă 

 

                             

Creativitatea este o proprietate a sistemului psihic uman și a microsistemelor  

socioculturale. 

Ea se relevă ca esențială și definitorie pentru existența umană în toate etapele  și sub toate 

formele ei.  

Creativitatea este în același timp o problemă foarte nouă și foarte veche.Foarte nouă, sub 

raportul știiințific , obiectiv și concret în care este definită și tratată. Foarte veche , sub raportul 

preocupărilor culturale pentru ceea ce reprezintă aportul omului și chiar însuși destinul cultural al 

omenirii. 

Creativitatea se definește ca o formațiune deosebit de complexă a personalității, 

caracterizată prin originalitate și valoare , ea integrând în mod specific și propriu toate aspectele 

care concură la realizarea noului.Termenul de creativitate denumește potențialul uman indefinit , 

fără de care creația nu se poate produce și nu se valorifică, pentru că n-ar putea fi înțeleasă, nici 

comparată , nici depășită.(Roco M., 2004,p.20) 

Individul este singura resursă inepuizabilă de producție și inovare științifică și culturală. În 

condițiile în care elevii sunt acaparați de avalanșa tehnologică și de dominanța valorilor 

economice asupra celor culturale și spirituale, rolul școlii devine foarte important. 

În societate există diverse valori care pot constitui baza pentru definirea calității: 

democrația, toleranța, umanismul, echitatea, autonomia intelectuală și morală, calitatea relațiilor 

interpersonale, etc. Școala este instituția abilitată să comunice sau să transmită cultura dominantă 

– deci, criterii de judecare a calității educației pot fi acuratețea și punctualitatea conținutului 

științific transmis, separarea clară a disciplinelor, etc.(Tudorică R., 2007, pp.258-259)   

Asigurarea calității procesului și sistemului de învățământ implică utilizarea unui sistem 

statistic de control al procesului, orientarea către dezvoltare, implicarea în acțiuni specifice pe 

baza principiului delegării de responsabilități, realizarea unei analize complexe a relațiilor cauză 

– efect. Școala intervine prin acțiunile sale în procesul de maturizare al elevului, dirijând și 

oferind condiții organizate de dezvoltare sub diferite aspecte : aptitudini intelectuale, afectivitate, 

sociabilitate, creativitate, activitate.Relația elev- școală devine o relație socială fundamentală 

pentru copilul de vârstă școlară mică.(Holban I.,1978, p.74) De  aceea posibilitatea intervenției 

cadrului didactic pe aceste paliere elev – creativitate , elev – calitate, elev – creativitate / calitate 

este mult mai facilă la nivelul învățământului preșcolar și primar.  

Perioada micii școlarități este cea mai sensibilă și mobilă perioadă de evoluție fizică, 

psihică și socială a copilului.Elevul are dreptul la afirmarea valențelor sale creatoare, așa cum are 

dreptul la învățătură.În acest sens educația și mediul socio – cultural favorabil au efecte certe 

asupra creativității. 

Pentru pedagogul francez Maurice Debesse, creativitatea se manifestă în activitățile proprii 

elevului organizate de școală care ar putea fi preludiul viitorului artist , om de știință. Elevul care 



142 

 

gândește independent , face observații personale, rezolvă probleme este un elev cu posibilități de 

creație. Dominanta notelor caracteristice acestui concept de creativitate este educabilitatea 

originalității. 

Creativitatea elevului se caracterizeazăprin curiozitate și îndrumarea plină de tact a acestor 

calități de către cadrul didactic contribuie la formarea și autoformarea personalităților creatoare.   

În sens larg, creativitatea se referă la găsirea de soluții, idei , metode, etc., care nu sunt noi 

pentru societate , dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. De exemplu, rezolvarea de către 

un elev a unei probleme de matematică pe o cale diferită decât cea din manual sau decât aceea 

prezentată de profesor în clasă , este considerată creatoare, chiar dacă modul de rezolvare găsit 

de elev nu este nou pentru știință. 

Creativitatea se prezintă adeseori prin factori psihologici potențiali ai unor viitoare 

performanțe creatoare într-un domeniu.(Landau E., 1979,p.96)  Creativitatea se poate manifesta 

în: artă, știință, tehnică, munca de organizare și conducere, activitatea didactică, patinajul 

artistic,etc. Persoanele creative manifestă independență în gândire și acțiune, în domeniul în care 

ele creează. În celelalte domenii care nu sunt în centrul preocupărilor specifice pot să manifeste 

conformism și o motivație redusă.  

După Guilford creativitatea este asociată în mod deosebit cu gândirea divergentă, 

exprimată prin trăsături cum sunt fluiditatea , flexibilitatea și originalitatea. Cu toată importanța 

deosebită a factorului intelectual , adeseori este necesară prezența unor aptitudini speciale , pe 

lângă implicația unor factori motivaționali sau a unor însușiri și trăsături de personalitate. 

Irving Taylor a propus cinci niveluri de creativitate: 

a) creația expresivă, caracteristică vârstei copiilor; 

b) creativitatea productivă; 

c) creativitatea inventivă caracterizată prin invenție și descoperire; 

d) creativitatea inovatoare specifică persoanelor cu un grad înalt de originalitate; 

e) creativitatea emergentivă (emergentă) caracterizată prin descoperiri epocale și 

inegalabile, iar purtătorii unor asemenea forțe umane sunt numiți genii. 

Deoarece corelația  dintre inteligență și aptitudini este  în general scăzută, nu pot fi deduse 

aptitudinile din inteligență și nici invers. Sunt persoane cu înzestrare intelectuală superioară, dar 

care în ceea ce privește aptitudinile speciale ( pentru muzică, desen, literatură, matematică, 

tehnică,etc.) sunt sub medie, după cum sunt persoane care prezintă una sau mai multe aptitudini 

într-un grad dezvoltat, dar în ceea ce privește inteligența sunt sub medie. 

În ceea ce privește aptitudinea muzicală, cercetările pe bază de teste psihologice au arătat 

nu numai că această aptitudine nu corelează cu inteligența generală (măsurată prin teste) , dar 

nici între ele probele care măsoară diferite aspecte ale aptitudinii muzicale (simțul ritmului, al 

înălțimii, al intensității sunetului) nu corelează.(Roșca Al.,1981,p.68) 

Aptitudinile pentru activități plastice, numite aptitudini artistice , de asemenea  corelează 

foarte puțin sau deloc cu inteligența generală. 

Foarte complex, implicând numeroase aptitudini, este talentul literar. Tolstoi afirma că în 

scriitor trebuie să se întâlnească trei oameni: gânditorul care ridică o problemă importantă din 

punct de vedere social; artistul care realizează această idee în imagini artistice; criticul care știe 

să se supună unei analize necruțătoare. 

Aptitudinea matematică și cea tehnică sunt strâns corelate cu inteligența și activitatea 

gândirii, dar nu se identifică cu aceste aspecte ale intelectului.  
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Pentru determinarea factorilor intelectuali ai creativității am aplicat testul ,,Torrance de 

gândire creativă,, pe un eșantion de  60 elevi din clasele a IV-a. Acest test elaborat în anul 1960 

permite evaluarea a două forme de creativitate: figurală și verbală. Testul măsoară nivelul 

performanței creative prin intermediul a șase variabile: fluiditatea , flexibilitatea, originalitatea, 

elaborarea, rezistența la închidere, abstractizarea semantică. 

Obiectivele principale pe care mi le-am propus au fost acelea de a demonstra că există o 

corelație între productivitatea imaginativă și performanța grafică la testul de creativitate; 

creativitatea la băieți are un procentaj mai ridicat decât la fetele vârstă școlară mică. În urma 

aplicării testului Torrance trăsăturile creative s-au întâlnit într-un procent mai mare la băieți 

decât la fete. 

Rezultatele obținute pe baza corelațiilor între scalele testului Torrance și scalele 

Chestionarului propriu de creativitate verbală au confirmat ipoteza propusă – coeficientul de 

creativitate la băieți este mai ridicat decât la fete. 
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CALITATE ȘI CREATIVITATE ÎN ORELE DE MUZICĂ ȘI 
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ARGUMENT 

 Cea mai simplă şi naturală formă de practicare a muzicii este cântarea vocală, vocea fiind 

cel mai la îndemână mijloc de a „produce” muzică. Acest instrument natural este totodată şi cel 

mai expresiv, având atât avantajul contactului direct cu sufletul omenesc cât şi pe cel al asocierii 

cu puterea emoţională a cuvântului în transmiterea mesajului artistic. 

 Facultatea de a cânta ca şi cea de a vorbi sunt proprii speciei umane, care le are înscrise în 

zestrea genetică „transmiţându-le sub formă potenţială fiecărui individ”, aşa cum arăta L. Comes 

într-o lucrare de specialitate. Ele se vor transforma în competenţe numai în urma unei educaţii 

sistematice. 

 Ora de educaţie muzicală are un rol covârşitor în formarea şi dezvoltarea culturii generale 

a elevilor. De aceea este atât de important ca repertoriul de cântece ales în educarea copiilor de la 

vârste cât mai mici să creeze suportul de bază al activităţilor muzicale şi  să corespundă atât 

cerinţelor programei şcolare cât şi nevoilor estetice personale ale elevilor. 

 Din experienţa de până acum am observat că este foarte greu de găsit pentru fiecare temă 

muzicală cântecul adecvat, fragment muzical care să stimuleze afectivitatea elevilor, să fie un 

liant pentru formarea simţului estetic şi totodată să corespundă şi necesităţilor de exprimare a 

elevilor. 

 Iată câteva principii după care m-am ghidat atunci când am gândit importanţa studiului de 

faţă: o educare timpurie  a simţului estetic prin muzică va asigura calitatea dezvoltării artistice în 

viitor, în perioada de şcolaritate; de asemenea, repertoriul potrivit stimulează dezvoltarea 

preşcolarilor în toate domeniile de dezvoltare şi îl pregăteşte pentru cerinţele activităţilor din 

cadrul orelor de educaţie muzicală de la şcoală. 

 Problematica repertoriului este importantă şi prin prisma faptului că prin acesta se asigură 

şi contactul copiilor cu lucrări din folclorul românesc sau folclorul copiilor, sursă de valoare 

culturală şi estetică. 

 Organizând activităţi dinamice, cu varietate de metode şi procedee bazate pe cântec, cred 

că se vor îndeplini şi funcţiile muzicii: funcţia hedonică (iniţial), funcţia gnoseologică, funcţia 

axiologică – culturală, funcţia euristică, funcţia estetică funcţia educativă, funcţia socială, funcţia 

intelectuală şi, de ce nu, funcţia terapeutică.  

 

PREMISE TEORETICE ALE STUDIULUI 

În momentul intrării copilului în grupul de elevi încep să se manifeste cerinţe noi faţă de 

acesta, pe linia complicării şi dezvoltării cunoaşterii, formulându-se noi cerinţe faţă de conduita 

de ansamblu, faţă de calitatea relaţiilor cu cei din jur. Se modifică relaţiile copilului datorită 

faptului că solicitările devin mult mai variate, determinând un ansamblu de caracteristici noi, cu 

rol semnificativ în dinamica vieţii psihice a elevului.  

 Pentru că este în continuă creştere şi dezvoltare, se vor avea în vedere anumite aspecte: 

poziţie corectă în timpul cântării, poziţie care să permită o respiraţie costo-diafragmată, se vor 
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realiza jocuri şi activităţi precum: mişcări în ritmul muzicii, mişcări sugerate de text, mişcări de 

dirijat, elemente de dans, etc.  

Vocea copilului se „muzicalizează”, în sensul de a emite sunete din ce în ce mai precise ca 

înălţime, cu condiţia respectării celor trei factori de dezvoltare a vocii: înzestrarea naturală cu o 

voce muzicală, existenţa unui mediu favorabil în care copilul să audă muzică şi să cânte şi el şi 

activitatea metodică pentru dezvoltarea vocii.
24

 

 Ambitusul vocilor de copii se extinde între sunetele DO
1 

– DO
2 

la care se mai pot adăuga 

încă 2/3 sunete, în sus sau în jos. Totuşi, la începutul activităţilor muzicale de cântare, ambitusul 

vocilor de copii se extinde între DO
1
 – SOL

1
. Se înţelege însă că aceste lucruri nu pot fi 

considerate în mod rigid pentru că ambitusul vocilor de copii diferă, ca şi timbrul lor, de la un 

individ la altul.  

Acestea trebuie privite şi prin prisma faptului că vocea copiilor are un caracter provizoriu 

până la aşa-numita schimbare de voce. După cum se ştie, până la vârsta de 6 ani copiii nu pot 

aborda decât cântece scurte şi foarte uşoare, ei cântă fără o prea mare precizie ritmică, un pic 

dezordonat, fără nuanţe, destul de inconsistent şi subţire.   

Trebuie luate în seamă o  serie de inabilităţi şi instabilităţi motorii cu dificultăţile ce le 

generează în însuşirea unor deprinderi şi în desfăşurarea unor acte practice. Treptat, asemenea 

dificultăţi se reduc şi ca efect al dezvoltării organismului în ansamblu, dar mai ales ca urmare a 

exerciţiului, a antrenamentului şi a creşterii capacităţii de control voluntar al conduitelor 

proiectate şi exercitate
25

. 

 Sensibilitatea auditivă este şi ea amplu implicată în analiza fonematică necesară în 

stabilirea sunetelor şi nuanţelor de compoziţie sonoră a fiecărui cuvânt, dar sensibilitatea auditivă 

se dezvoltă şi în direcţia intuirii sunetelor muzicale în mod corect. Stimularea sensibilitatăţii 

auditive se poate face prin apel la ritm, timbru, nuanţe muzicale sau diferite categorii de sunete 

(sunete din natură, sunete obţinute prin folosirea unui obiect, sunete vocale sau instrumentale).  

 Producerea sunetelor cântate de om reprezintă un act voluntar, conştient, comandat de 

sistemul nervos central. Pentru a fi redate, sunetele trebuie mai întâi percepute, apoi transformate 

în imagini (reprezentări auditive) şi abia pe urmă redate prin voce.  

Schema următoare
26

 evidenţiază conexiunile ce se stabilesc între voce şi auz muzical, 

direcţionate de sistemul nervos central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Şerfezi I. – Metodica predării muzicii, E. D. P., Bucureşti, 1977, p.14 
25 Verza Emil – Psihologia vârstelor, Editura Pro Humanitae, Bucureşti, 2000, p. 134. 
26 Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela – Didactica educaţiei muzicale,    E. D. P., Bucureşti, 
2001, p. 62. 
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Tot în legătură cu sensibilitatea auditivă – în lumina lucrării de faţă – trebuie amintită 

recomandarea lui Maurice Chevais, celebru profesor şi reformator al învăţământului muzical 

francez din secolul XX: „ Pentru că educarea urechii progresează mult mai repede decât 

educarea ochiului, începând cu 6 ani, pentru că supleţea organelor la această vârstă îngăduie 

îndreptarea mai multor deficienţe, fie auditive, fie vocale, este nevoie ca educarea auzului prin 

muzică să fie începută de la vârsta preşcolară şi şcolară mică.” 

Memoria – în cazul activităţilor muzicale – se concretizează în activitatea de întipărire, de 

păstrare şi de reproducere a reprezentărilor sonore şi se dezvoltă prin activităţi sistematice şi de 

durată, concretizate în activităţi de memorare şi reproducere a unor piese muzicale integrale sau 

fragmentare.
27

 

Muzica îmbogăţeşte fiinţa umană prin procurarea de bucurii spirituale, devenind un factor 

cultural esenţial. Ea disciplinează gândirea, operând cu structuri logice şi susţine acte voliţionale. 

Ea operează cu valori artistice de certă autenticitate, care fac parte din bunurile spirituale ale 

omenirii. Muzica se bazează pe anumite cunoştinţe şi deprinderi intelectuale, având ca ţintă 

finală apropierea copiilor de arta muzicală şi în special de aspectul ei cultural. Prin natura lor, 

activităţile de educaţie muzicală acţionează asupra ambelor emisfere cerebrale: 

-  cea stângă – centrul gândirii – prin perceperea raţională; 

- cea dreaptă – centrul afectivităţii, imaginaţiei, creativităţii, relaţiilor interrumane – prin 

activităţi muzicale propriu-zise: interpretare, audiţie.
28

 

O bună corelare între particularităţile specifice vârstei şi conţinuturile activităţilor – în 

speţă cele muzicale – va face să se obţină rezultate cât mai bune în domeniul respectiv, oferind 

satisfacţii deosebite atât educatorului cât şi copilului. 

 

                                                           
27 Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela – Didactica educaţiei muzicale   E. D. P., Bucureşti, 2001, 
p, 86 
28 Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2003, p. 215 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

Principalul mijloc pentru dezvoltarea artistică îl constituie chiar cântecele,  la care se mai 

pot adăuga şi exerciţii muzicale.  

Copilul  practică muzica exersând muzica „pe viu” elementele de limbaj din care e 

constituită. Fiecare cântec învăţat de către copii conţine inevitabil în structura sa raporturi de 

înălţime, durată sau intensitate, deci elemente de limbaj, pe care însă copilul nu le-a 

conştientizat. De acum înainte începe un proces îndelungat de implicare a facultăţilor 

intelectuale, alături de cele senzoriale în interpretarea şi receptarea muzicii.
29

 Iată câteva repere: 

 Cântarea vocală: deprinderi specifice de cânt (emisia naturală, poziţia, dicţia, 

sincronizarea) nu se poate face decât pe suportul cântecelor şi deprinderi de cântare în colectiv. E 

drept că aceste deprinderi se formează atât prin intermediul cântecelor cât şi prin intermediul 

exerciţiilor (de respiraţie, de emisie şi intonaţie, de dicţie), însă aceste exerciţii se desprind tot 

din conţinutul liric, melodic sau ritmic al cântecului.  

Spre exemplu, din conţinutul liric se poate formula exerciţiu de respiraţie – de cele mai 

multe ori sub formă de joc. În cântecul „Trenul” prezentat în capitolul următor, se poate 

desprinde exerciţiul:  

 „Trenul pleacă din gară şuierând – U-u…”; 

 Acest exerciţiu se realizează pe o expiraţie prelungită şi liniştită (de la 4, 6, 8 timpi) 

încercând să se obţină un sunet calm, neforţat, ci unul artistic. 

Exerciţiile de emisie şi intonaţie vor putea fi şi ele în legătură cu repertoriul de cântece. 

Exerciţiile se pot realiza pe un singur sunet, repetat pe un ritm simplu, mergând treptat din ton în 

ton sau din semiton în semiton, în suire sau în coborâre, pentru a elasticiza vocea copiilor. Pentru 

formarea unei impostaţii normale a vocii, se vor folosi silabe cu rol onomatopeic, de cele mai 

multe ori desprinse din conţinutul cântecului (ta-ta, bum-bum, tu-tu, poc-poc etc.). De asemenea 

ele pot conţine scurte nuclee melodice cu mers melodic treptat sau cu salturi în terţă, desprinse 

de regulă din cântecul care urmează a fi însuşit.
30

 

Iată un exemplu în acest sens, unde din cântecelul „Capra cu trei iezi” se poate desprinde 

următorul exerciţiu de cultură vocală: 

 

2. Cântarea instrumentală – jucării muzicale, percuţie corporală, cântarea cu 

acompaniament – nu se poate realiza decât pe suportul unui repertoriu de cântece. Aici se poate 

folosi o varietate de acompaniamente ritmice, bătăi din picioare, bătăi din palme, cu ajutorul 

instrumentelor de percuţie.  

                                                           
29 Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela -  Didactica educaţiei muzicale, E. D. P., Bucureşti, 2001, 
p. 25 
 
30 Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela -  Didactica educaţiei muzicale  
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3. Timbrul – sunete din natură şi din mediul înconjurător, sunete cântate/vorbite, sunete 

vocale/instrumentale – se va baza în special pe audiţii variate din care elevul să sesizeze tipurile 

de sunete enumerate, însă nu este exclus ca aceste audiţii să se relaţioneze cu textul liric al 

cântecelor, acest lucru ajutând apoi şi la imitarea de către elevi a unor sunete din natură sau din 

mediul înconjurător. Deci relaţionarea cu repertoriul îl va ajuta pe elev nu numai să le 

recunoască, dar să le şi producă (mai ales cele cântate/vorbite) 

4. Ritmul este perceput de către elevi mai ales prin cântece. 

Educaţia simţului ritmic la copii nu se poate realiza pe calea explicaţiilor, ci pe calea 

activităţilor în care copilul să se simtă antrenat pentru a lucra cu plăcere. Ţinând seama de 

psihologia copilului de clasa I/a-II-a, nu se poate neglija faptul că singura activitate care încântă 

copiii la această vârstă, în legătură cu studierea muzicii, este cântecul şi jocul.
31

 

Iată spre exemplu cântecul „Iepuraş, drăgălaş”, acesta va fi cântat şi va fi însoţit de mişcări 

ce pot fi: mers pe cântec, bătăi uşoare în podea, bătăi uşoare din palme. Cunoaşterea ritmului este 

de o mare importanţă.  

Exerciţiile ritmice, după cum spuneam, se vor baza pe cântecul învăţat, fie că sunt bătăi din 

palme, mers ritmic, bătăi uşoare cu creionul în măsuţă, pronunţarea ritmică a versurilor unui 

cântec. 

5. Melodia – sunete înalte şi sunete joase, prevede cea mai dificilă problemă şi anume 

aceea de a-l face pe copil să perceapă conştient raporturile de înălţime dintre sunete, fie izolate 

câte două sau trei, fie incluse în cea mai simplă linie melodică a unui cântec. 

Primul şi cel mai important mijloc de formare a deprinderilor melodice rămâne intonarea 

de cântece. Jocurile didactice muzicale utilizate pot îmbrăca diverse aspecte plecând de la 

acestea: „Eu cânt unul subţire, tu cântă unul gros”, „Cântă un sunet mai înalt decât acesta”, 

„Arată cu mâna ce fel de sunet am cântat”.
32

 

6. Interpretarea – nuanţe (tare, încet, mediu), mişcarea pe muzică, nu se poate proiecta 

decât pe baza unui repertoriu adecvat, care să presupună atât comparaţii între cântece dar şi 

comparaţii între modalităţi de interpretare ale aceluiaşi cântec.  

Pentru înţelegerea relaţiei dintre nuanţă şi caracterul cântecului se vor exemplifica unele 

cazuri de neconcordanţă, de exemplu tare în cazul unui cântec de leagăn sau încet în cazul unui 

imn sau marş. În predarea nuanţelor se va porni aşadar de la cântecele cu text, al căror conţinut 

este explicit. Cântecelor li se vor asocia jocuri precum: „Eu cânt tare, tu încet”, „Ecoul” etc. 

Iată cum conţinuturile activităţii sunt în strânsă legătură şi se bazează pe repertoriul de 

cântece. 

Criterii de realizare a repertoriului de cântece: 

 valoarea estetică (cântecele să reprezinte modele de realizare artistică) 

 valoare educativă (cântecele să ofere situaţii de structurare a unor capacităţi şi atitudini 

esenţiale pentru devenirea copilului) 

 diversitate tematică şi stilistică (cântecele să abordeze teme variate, specifice universului 

copilăriei, dar aparţinând unor epoci muzicale şi stiluri diferite, definitorii pentru evoluţia culturii 

muzicale) 

                                                           
31 Ana Motora Ionescu – Metodica predării muzicii, E. D. P., Bucureşti, 1965, p.165 
32 Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela -  Didactica educaţiei muzicale, E. D. P., Bucureşti, 2001, 
p. 97 
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 accesibilitate (să corespundă particularităţilor vârstei preşcolare, posibilităţilor reale de 

ordin tehnic şi interpretativ ale copiilor) 

 valoare didactică  

Dacă întrunesc aceste condiţii, cântecele unui repertoriu nu pot avea decât valenţe 

formative deosebite. Când copilul cântă trebuie să fie atent la mai multe operaţii care, însumate, 

dau viaţă cântecului (este deci solicitată atenţia distributivă), trebuie să-şi amintească textul 

cântecului (memoria), iar în cadrul unor jocuri muzicale să dea dovadă de acuitate auditivă, să 

respecte anumite reguli impuse şi o disciplină a locului (atenţia, voinţa şi gândirea). 

Pe lângă aceste capacităţi intelectuale, alegerea şi parcurgerea unui repertoriu de cântece 

adecvat va dezvolta copilul şi din punct de vedere al culturii muzicale, precum şi din punct de 

vedere al personalităţii. Aceste criterii au fost folosite în alegerea repertoriului pe care se bazează 

proiectul de faţă. 

 

     PREZENTAREA UNOR METODE DE LUCRU: 

          Repertoriul de cântece ar putea constitui o bază de dezvoltare artistică a elevilor şi 

un instrument util pentru activitatea didactică viitoare a profesorului/educatorului. Iată câteva 

repere metodice: 

    Cântecul „Toba” de Magdalena Ursu, pentru că îmi oferă următoarele posibilităţi 

didactice:  

 prezentarea unor instrumente muzicale (tobiţe)  

 crearea unor exerciţii de cultură vocală şi mişcare pe muzică 

 

 

Iată propuneri de exerciţii derivate din cântec:  
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De la acest cântec se pot crea jocuri specifice vârstei, dar tot raportate la textul cântecului, 

de exemplu: „Pe tobiţă s-a aşezat praful, suflaţi o dată (sau de două ori cu o singură 

inspiraţie)”. Mai mult, se vor efectua şi exerciţii de tipul următor, unde  

o = oftat pregătitor pentru eliminarea aerului rămas în plămâni, iar  

i = inspiraţia aerului . 

 

Următorul cântec propus cântecul „Trenul” de C. Mereş. 

 

De la acest cântecel se creează următorul joc: 

 
M-am gândit că este momentul introducerii unui joc muzical –„Bat din palme”, pe muzica 

lui L. Schwam. 
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După ce şi-au însuşit melodia şi textul jocului, copiii cântă şi execută mişcările indicate 

chiar de textul respectiv. Astfel, la cuvintele „trap, trap, trap” bat de trei ori din picioare şi se 

opresc. La cuvintele „Şi la horă să pornim” copiii îşi dau mâna, pentru „Ne-nvârtim, ne 

răsucim”, copiii se răsucesc pe loc, iar la momentul „Şi cu toţi ne-nveselim” se bate din palme. 

Acest joc dezvoltă capacitatea de exprimare a copiilor. 

Următorul cântec propus este ”Iepuraş, drăgălaş”, din folclorul copiilor. 

 

 

Acest cântec va fi însoţit de mişcări ce pot fi: mers pe cântec, ciocănituri uşoare în bancă 

sau bătăi din palme. 
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Bătăile în bancă se pot înlocui şi cu jucării muzicale improvizate, dar numai pentru 

susţinerea ritmică a cântecelor. Aceleaşi valenţe educative le-am folosit şi pentru cântecul „Ca 

soldaţii”, de E. Schmitzer.  

 

 

În speţă, acesta este un joc muzical prin care aşezaţi în şir câte unul, copiii cântă şi merg în 

ritmul cântecului, mişcând braţele pe lângă corp, valorificându-l şi din punct de vedere ritmic dar 

şi liric. 

 Pe parcursul activităţii se va folosi observaţia, mai exact, mi-am stabilit următorii 

indicatori observaţionali: 

1. Gradul de implicare a copilului în funcţie de tipul de cântec 

2. Sensibilitatea pentru un anume tip de joc 

 

„Întrebare şi răspuns”. Acest tip de joc este ca o pregătire pentru deprinderile melodice.  
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Pentru aceleaşi demersuri metodice am folosit şi cântecul „Mămăruţa”, din folclorul 

copiilor.  

 

 

Astfel de cântece şi jocuri muzicale pot fi folosite în activităţile muzicale atât la clasa 

pregătitoare cât și la clasele I și a II-a, obiectivul principal fiind ca elevii să atingă performanţe în 

ceea ce priveşte stadiul de dezvoltare estetică. Mai mult, orele de muzică și mișcare pot fi 

momente antrenante pentru copii, și pot stimula creativitatea copiilor în a-și exprima propriile 

trăiri prin mișcare și muzică. 
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CREATIVITATEA -     ATRIBUTUL SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 
 

 

Inv. Ileana Olteanu 

Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud 

 

 

 Una din preocupările societații moderne este aceea de a promova creativitatea și inovarea. 

Capacitatea de a genera si implementa noi idei este esențială. Copiii au o abilitate naturală de a-și 

folosi imaginația. Ei joacă jocuri cu prieteni imaginari. Sunt, de fapt, semințe care cresc pe solul 

creativitații. A-ți imagina ceva înseamnă să ai o nouă perspectivă a situațiilor obișnuite.                                                     

Creativitatea ar putea fi numită imaginație aplicată pentru că produce rezultate efective. La orice 

nivel s-ar manifesta, întotdeauna se exprimă printr-un produs, o pictură, o realizare tehnică, o 

poezie, o teorie științifică. De aceea, vorbim despre creativitatea artistică, știintifică, tehnică, 

organizatorică.  

 În ultimele șase decenii psihologii s-au preocupat foarte mult de problema creativității. 

Cei mai importanți factori de personalitate cu rol în creativitate sunt: inteligența, aptitudinile 

speciale, motivația, voința. In limba latină “creativitate” înseamnă zămislire, făurire, naștere. 

Actul creator este un proces de elaborare prin invenție sau descoperire a unor idei sau produse 

noi. 

 Curiozitatea, gândirea flexibilă, perseverența, determinarea și diponibilitatea de a-ți 

asuma riscuri sunt obligatorii dacă vrei să ai succes. De-a lungul timpului specialiștii au elaborat 

mai multe teorii asupra conceputului de creativitate. Astfel J.P.GUIFORD concepe creativitatea 

ca o etapă a învățării, Nednik consideră creativitatea un proces de organizare și transformare a 

unor elemente asociative în combinații noi pe baza gândirii. C. Rogers spunea că adaptarea 

creativă, naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ține pasul cu schimbarea 

caleidoscopică a lumii sale. Dacă oamenii nu vor realiza idei noi și originale în adaptarea lor la 

mediu, atunci popoarele nu ar mai fi competitive în plan internațional. Tot ce mintea noastră 

poate concepe și crede cu adevărat poate să și obțină (Peter Arnold). 

 Creativitatea este un atribut exclusiv uman. Animalele nu sunt creative, deprinderile lor 

nu sunt perfecționate din generație în generație.  

 Exersarea progresivă a factorilor intelectuali ai creativității se poate realiza folosind 

modelul tridimensional al intelectului având ca punct de plecare gândirea divergentă considerată 

prin definiție  ca o premiză a creativității.  

 În felul cum este organizat procesul de învățământ poate duce la dezvoltarea gândirii 

creatoare.    

 Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii, un rol important revenind 

factorilor motivaționali. O educație creativă dă elevului posibilitatea să folosească din plin 

întregul său potențial iar discrepanța dintre capacitatea creativă înăscută și performanțele creative 

poate fi atenuată printr-o educație bine orientată. Independența, încrederea de sine, tolerarea 

ambiguității, simțul critic conduc spre dezvoltarea creativității.  

Iată câteva modalități prin care se poate încuraja creativitatea elevului: 

 aprofundarea domeniilor care îl interesează 

 învățarea în manieră creativă 

 cum altfel am putea face acest lucru 
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 inițierea în artele plastice 

 participarea la ateliere de creație 

Factori ce pot împiedica creativitatea: 

 prea multe reguli impuse 

 tipare de comportament 

 sistemul de notare 

 Există o variație  a creativității în funcție de vârstă. În jurul vârstei de 6-9 ani creativitatea 

este maximă, coborând până la un punct minim în jurul vârstei de 30 de ani, pentru a crește din 

nou până la 40 de ani, atinge un punct minim în jurul vârstei de 50 de ani, apoi crește iar spre 

vârsta a treia. Dacă nu este cultivată constant, se poate pierde această calitate. 

Metode și tehnici de stimulare a creativității: 

 conversația euristică 

 problematizarea 

 învățarea prin descoperire 

 brainstorming-ul 

Exemplu: Încercați în 5 minute să realizați cât mai multe desene care să includă un cerc. 

Esențială este și atitudinea pozitivă a cadrului didactic care să încurajeze tendințele 

creative ale elevilor, respectând legea creativității care spune că orice progres începe cu o idee în 

mintea cuiva. 

Pot fi construite sarcini de lucru și situații didactice cu cerințe creative la orice disciplină 

de învățământ. 

Exemple de  activități didactice pentru dezvoltarea gândirii creative: 

CLR  

 găsiți cât mai multe cuvinte formate cu prefixul re- 

 ce titlu  i-ai da imaginii 

 găsiți cât mai multe cuvinte care încep cu s- si se termică cu -a. 

 jocuri de rol 

 enumerați cât mai multe însușiri pentru un obiect dat 

 lanțul propozițiilor (pornind de la o propoziție dată fiecare copil continuă cu un alt enunț 

legat prin înțeles creând mici povestioare) 

 se cere elevilor să spună două cuvinte care le vin în minte. Cele două cuvinte sunt 

asociate în relații diferite (iepure-pădure), se pot crea scurte povestiri 

 ce nu s-a mai întâmplat (despre urs, creion, fulgul de nea) 

 continuarea poveștii dincolo de finalul ei 

 compunerile (de toate tipurile, exemple de creativitate) 

 cuvântul  interzis (se poate realiza în colectiv sau pe perechi) 

 folosiți denumile celor 8 note muzicale și încercați să formați  cât mai multe cuvinte. 

MEM 

 desenați cât mai multe figuri pornind de la figuri geometrice (animale, corpuri cerești, 

plante, construcții) 

 desenați chipuri de copii cu ajutorul cifrelor 

 construiți cu bețisoare cât mai multe figuri geometrice 

 compuneri de probleme după formule matematice, imagini, de logică și perspicacitate, cu 

întrebare probabilistică 
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 creare liberă de exerciții si probleme 

AVAP 

 reflectarea creativității prin folosirea diverselor materiale (hârtie, fetru, panglică) 

 pictură pe textile, pe sticlă, felicitări, podoabe, marțișoare, etc 

 pune o pată de culoare pe foaie, îndoaie foaia repede, spune 6 obiecte cu care seamănă 

pata 

ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE 

 carnavalul (costumele pot fi creative ca și interpretarea rolurilor) 

 serbările 

 activitățile turistice (plimbări, excursii, tabere) 

 dansuri (mijloc complex de educație ce îmbină perfect muzica, teatrul și mișcarea) 

 atelierele cunoașterii 

Copilul este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozități de a descoperi tot ce 

se petrece în jurul său. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ȘCOLARII MICI 

 
Prof. înv. primar Marinela Mutuligă  

Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța 

 

 

Termenul creativitate 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 (inteligenţă), atitudini sau 

trăsături temperamentale. 

A crea înseamnă: a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce, a fi primul 

care interpretează rolul şi dă viaţă unui personaj, a compune repede, a zămisli. 

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ. 

Al. Roşca este de părere că, datorită complexităţii fenomenului creaţiei, este puţin probabil 

să se ajungă la o definiţie unanim recunoscută, deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiuni 

diferite. Astfel, unii autori consideră “creativitatea ca fiind aptitudinea sau capacitatea de a 

produce ceva nou şi de valoare”, iar alţi autori afirmă că ea constituie un proces prin care se 

realizează un produs. 

După P. Popescu-Neveanu “ creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii 

spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate”. 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi 

transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de situaţii 

apte să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii 

originale. 

Psihologii formulează observaţii convergente către ideea că dezvoltarea creativităţii 

presupune stimularea la elevi a curajului de a emite ipoteze, capacitatea de a aprecia în ce măsură 

este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a gata o 

soluţie. 

A dezvolta capacităţile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de 

a gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi 

deosebiri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare. 

Al. Roşca, consideră că în acest lanţ veriga centrală este flexibilitatea gândirii, calitate care 

depinde de modul în care inteligenţa a fost solicitată şi cultivată în direcţia rezolvării problemelor 

prin dezvoltarea iniţiativei, independenţei, originalităţii, capacităţii de investigaţie. 

O metodă bine structurată pentru antrenarea indivizilor sau a grupurilor în vederea unei 

rezolvări creatoare a problemelor a fost dezvoltată în lucrarea “Synectica” de W. J. J. Gordon 

(1960). Cuvântul synectica are originea în limba greacă şi înseamnă strângerea laolaltă a unor 

elemente diverse. Metoda synectică foloseşte două operaţii de bază: să facă un lucru “ciudat” să-

ţi devină familiar; să facă obişnuitul să devină “ciudat”. 

Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate, antrenate, cultivate, este oportun a 

menţiona anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice învăţării creative: 

- profesorul să insufle elevilor - prin modul de prezentare al informaţiilor, prin stilul său de 

gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi - o atitudine şi un stil de gândire 

creator, liber, independent; 
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- a stimula, orienta şi incita gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat; 

- asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere elevilor acel climat optim pentru 

manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică, 

imediată, crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare, şi netulburată; 

- direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 

mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

- cultivarea încrederii de sine, încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele lor 

manifestări; 

- activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce 

produce satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a 

aborda problemele întreprinzător şi dinamic; 

- cultivarea unei atitudini specifice faţă de risc: oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri 

în faţa noului, în timp ce în creaţie, riscul temporar, dezordinea şi ambiguitatea, creează tensiuni 

intelectuale. 

Pentru copil, aproape orice activitate este joc. "Jocul este munca, este binele, este datoria, 

este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică cere să respire şi, în 

consecinţă, să acţioneze." (E. Claparède) 

Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din 

domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii 

didactice un caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne 

monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor.  

Jocurile didactice care permit o reuşită abordare interdisciplinară și fac parte din categoria 

metodelor active de predare-învăţare sunt jocurile de rol. Ele se bazează pe simularea unor 

funcţii, relaţii, activităţi, fenomene etc., iar, prin practicarea lor, elevii devin actori ai vieţii 

sociale pentru care se pregătesc. Punând elevii să relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează 

din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi 

dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, comportamentelor şi achiziţiilor. Jocul de rol 

evidenţiază modul corect sau incorect de comportare în anumite situaţii şi reprezintă o metodă 

eficientă de formare rapidă şi corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. Pe lângă 

obiectivele cognitive specifice unor activităţi, jocul de rol contribuie la realizarea unor obiective 

atitudinal-valorice. Astfel, jocul de rol facilitează socializarea elevilor; îi familiarizează cu modul 

de gândire, trăire şi acţiune, specific anumitor status-uri profesionale, culturale, ştiinţifice etc; le 

dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii problematice dificile, capacitatea empatică şi de 

înţelegere a opiniilor, trăirilor şi aspiraţiilor celor din jur. De asemenea, jocul de rol oferă 

oportunităţi pentru validarea unor comportamente sau pentru sancţionarea altora şi pentru 

exersarea lucrului în echipă şi a colaborării. 

Învăţătorul are un rol deosebit de important în utilizarea jocului de rol. El proiectează 

scenariul, implicând în această activitate şi elevii, distribuie rolurile pornind de la aspiraţiile, 

aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, organizează activităţi pregătitoare, creează o 

atmosferă plăcută de lucru pentru a-i stimula pe interpreţi şi a evita blocajele emoţionale în 

preluarea şi interpretarea rolurilor, conduce modul de desfăşurare al jocului de rol. Un astfel de 

joc solicită din partea cadrului didactic, pe lângă aptitudini pedagogice speciale, aptitudini 

regizorale şi actoriceşti. 

Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri 

noi, dintre cele mai ingenioase. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri 
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creatoare, la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda 

jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare-învăţare. 

Continuă tu! - este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare 

o planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: un triunghi, o pălărie, o frunză, o 

petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care li se pare cea mai 

potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu elementele care 

întregesc forma. 

Un tablou neterminat - este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi 

inteligenţa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva 

linii) şi se cere elevilor să o continue. 

Creează un model - este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi 

originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine şi 

repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel 

decorat). 

Cântă-ţi numele !- poate fi considerat un joc în care copilul va trebui să improvizeze scurte 

motive ritmico-melodice. 

Suntem instrumentişti - elevii pot interpreta diverse melodii cu ajutorul unor ,,instrumente” 

muzicale neconvenţionale, cum ar fi: sticle umplute cu pietricele, lichid sau nisip, două pietre 

mari, două beţe. 

Notele din cuvinte -  îi solicită pe elevi să găsească cuvinte care conţin silabe muzicale 

(cuvintele pot fi grupate pe domenii: nume de persoane, animale, fructe etc). Exemple: fructe şi 

legume - fasole, mere, dovleac, piersică. 

Ce pot face două mâini dibace! - combinând materialele şi tehnicile învăţate, copiii pot 

obţine produse complexe. Ei sunt puşi în situaţia de a construi cu ajutorul materialelor din natură 

(frunze, plante presate, ghinde, castane etc.) diverse obiecte utile sau doar decorative. Elevilor li 

se dezvoltă creativitatea când nu li se arată obiectul model, ci sunt îndemnaţi să-şi imagineze şi 

să confecţioneze anumite lucruri cu tehnici şi materiale diferite. 

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând 

iniţiativa şi creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu 

pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie 

intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a 

le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII   ELEVILOR 

PRIN EDUCAȚIE  ESTETICĂ 
 

                                                                                                                      Înv. Petruța Neculae  

                                                                    Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Medgidia  
Prof. înv. primar Cidem Gazi  

                                                                Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Medgidia 

 

 

Motto: „ Mai artist decât copilul, cred că nu e nici un artist 

în lume. Să ai inimă să-l simți și minte să-l pricepi.” 

(I. Nisipeanu) 

 

Mai mult decât orice alte activități, activitățile practice aplicative, artistice, din domeniul 

„educație estetică”, constituie cadrul și mijlocul cel mai generous de activare și stimulare a 

potențialului creative. Arta îl pregătește pe copil să trăiască în frumusețe, în armonie, să respecte 

frumosul și să vibreze în fața lui. 

Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastic sunt mijloace de exprimare, de 

exteriorizare a dorințelor, a așteptărilor, a relațiilor cu ceilalți, a problemelor. 

Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă și cu știința 

problemelor, de echilibrare, de armonizare, de modelare  a spațiului în care se trăiește și se joacă, 

de automodelare. 

Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar și cea artisticăși delicatețea 

comportamentală. 

Învățătorul nu va cere elevului să reproducă, ci va avea rolul de a-l încuraja în fața 

frumosului, ajutându-l astfel să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să descopere și să 

resolve problem de compoziție și de tehnologie artistic. 

“Citind” creațiile copiilor, care au o mare încărcătură simbolistică, putem decifra stadiul 

intelectual în care se află, nevoile pe care le au, aspirațiile, modul în care percep lumea în 

general. 

Cunoscând particularitățile individuale și potențialul creativ al școlarului mic, învățătorul 

poate acționa stimulativ. 

Școala contemporană, centrată pe elev, are un rol precizat în dezvoltarea uriașului potențial 

creativ de care dispun școlarii. Stă în puterea noastră să canalizăm, să dezvoltăm acest potențial 

astfel încât el să fie fructificat în folosul copiilor, al oamenilor și al societății. 

In ultimele decenii, creativitatea a devenit una dintre problemele de bază ale psihologiei, în 

mare parte societății contemporane, care se caracterizează prin schimbări radicale în conduită, la 

locul de muncă sau în familie, în educație, știința, tehnologie și aproape în orice aspect al vieții 

noastre. 

Creativitatea reprezintă o sursă de putere și energie inepuizabilă, constituie un factor 

esențial de progres în evoluția lumii contemporane. 

A exclude arta din educația unui copil, este ca și cum ai exclude educația din viața lui. 

ARTA ESTE UN EDUCATOR PENTRU CĂ ESTE ARTĂ. 
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ARTELE VIZUALE SI ABILITATILE PRACTICE– cadru propice pentru 

afirmarea practică a activităţilor creative a şcolarului.                               

La vărsta copilăriei ,,luminile” şi culorile umanului au multiple nuanţe şi ele dobândesc o mare 

expresivitate ,găsindu-şi ecou în revărsările de energie ,de potenţialităţi şi virtuţi ale sale.Ele se 

exprimă nu numai prin expansivitatea şi explozia de bucurie a copilului ,afirmată în jocurile sale, 

prin ucenicia primilor paşi şi afirmării independenţei umane,ci şi prin implicarea sa în 

desfăşurarea unor activităţi elementare de muncă. 

Toate virtuţile active şi latente ale copilului se întâlnesc în acel fascicol luminos de forţe 

omeneşti care se integrează în sfera creaţiilor sale- replica lui participativă la universul de valori 

ale culturii ,ale inteligenţei umane. 

În general ,îmbinarea activităţilor de muncă, cu unele elemente specifice contextului de joc 

şi creaţie, generează o mare atracţie pentru copii şi are efecte formative multivalente în 

pregătirea armonioasă a copilului pentru viaţă,pentru muncă şi creaţie. 

În activităţile în care se realizează compoziţii aplicative se creează în rândul copiilor o 

stare febrilă de lucru, de căutare, de încercări mai mult sau mai puţin reuşite ,toate acestea 

îmbrăţişate în buna dispoziţie şi plăcere. Această  bună dispoziţie şi plăcere, precum situaţii 

diverse de creaţie le întâlnim în activitatea curriculară ,,Abilităţi practice” care este cuprinsă în 

aria curriculară ,,Tehnologii” şi reprezintă un cadru propice pentru afirmarea practică a activităţii 

sale creative. 

Prin activităţile practice – lucrările realizate de către elevi în cadrul acestor ore, li se 

dezvoltă gândirea creatoare, imaginaţia, interesul pentru a realiza ceva,dar şi o disciplină în 

formarea lor ca viitori profesionişti în diferite domenii. 

În activităţile pe care le desfăşuram cu elevii în cadrul acestor ore, predomină 

confecţionarea de jucării, deoarece am observat de nenumărate ori că majoritatea copiilor se 

bucură în mod deosebit atunci când sunt anunţaţi că vor realiza jucării sau obiecte folositoare din 

diverse materiale.La simplul auz al cuvântului ,, jucării” zâmbetul larg le inundă feţele,iar ochii 

le strălucesc .De ce oare ? Spre deosebire de jucăria cumpărată din magazin (care în multe 

situaţii devine un bun consum ca oricare altul, pierzându-şi funcţiile sale primare,sociale şi 

afective,datorită grabei cu care este oferită în trucul ,,dacă înveţi bine ţi-o cumpăr”) jucăriile 

confecţionate din materialele la îndemână, deloc costisitoare ,cu participarea învăţătoarei, oferă 

micului meşter, ocazia de a-şi descoperi propriile calităţi, satisfacţia de a o vedea ieşiind din 

propriile sale mâini ,(o sfârlează un animăluţ,o păpuşă,o mască  cu care apoi poate continua sau 

începe un alt joc cu roluri).Dacă jucăria se poate realiza relativ uşor, putând fi terminată până la 

încheierea activităţii şi copilul o poate lua imediat acasă ,, să se joace” atunci va fi şi mai 

încântat. 

Având în vedere toate acestea ,precum şi faptul că materialele din care se pot confecţiona 

astfel de jucării nu costă nimic (sau costă foarte puţin, am încercat şi am reuşit să realizăm  cu 

copiii tot felul de obiecte, folosind diferite tehnici.În funcţie de materialele utilizate ,am putea 

clasifica jucăriile după cum urmează: 

 Jucării din hârtie sau carton ,hârtie albă,glasată,din ziare sau reviste,staniol, carton 

duplex,carton colorat pe o parte sau pe ambele părţi 

 Jucării din materiale din natură (frunze,petale întregi,coji,seminţe,conuri de 

brad,ghindă,castane ,coji de nucă,boabe de porumb,mărţişori de salcie etc). 

 Jucării din materiale refolosibile (fire de aţă,lână,PNA, fâşii de material 

textil,blăniţe,nasturi etc). 
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Tot din astfel de materiale se pot realiza tablouri decorative,felicitări cu ocazia 

sărbătorilor,, 1 Martie, 8 Martie, sărbătorile de Pasti, Craciun, invitatii, podoabe etc. 

 Jucării din hârtie 

 Jucării obţinute prin tehnica Origami 

Origamii este arta de a confecţiona figurine,jucării,obiecte din hârtie în formă de pătrat sau 

dreptunghi ,prin împărţirrea şi plierea acestuia. 

Tehnica Origami conferă hârtiei calităţi artistice inspirate din observarea formelor pe care 

le întâlnim în natură.Fiind o artă migăloasă ,aceasta necesită multă 

răbdare,atenţie,imaginaţie,creativitate din parte copilului ,deoarece o simplă greşeală în plasarea 

unei împăturiri şi a punctului din care este privită ,poate altera sau ,dimpotrivă ameliora imaginea 

piesei obţinute. 

Solicitând din plin atenţia,dezvoltând gândirea şi imaginaţia creatoare precum şi memoria, 

coordonând gândirea creatoare cu mişcările de execuţie ale degetelor ,mărinm precizia şi fineţea 

mişcărilor mâinii .Origami contribuie şi la dezvoltarea proceselor psiho-motorii necesare 

activităţii lor practice de viitor. 

În clasele mici executăm lucrări simple pe care elevii le pot realiza cu uşurinţă şi pe măsură 

ce cresc,lucrările trebuie să devină din ce în ce mai complexe. 

Exerciţiile de pliere a hârtiei oferă elevilor pe lângă satisfacţii emoţionale şi pe acelea ale 

lucrului bine făcut,a perfecţionării execuţiei. 

 Jucării pentru pomul de iarnă steluţe ,şiruri de clopoţei etc). 

       B)Jucării din materiale din natură 

Materialele din natură pe care le putem folosi sunt:frunze,castane,ghindă,conuri de brad, 

scoici, boabe de fasole, seminţe, paie etc. Cu ajutorul materialelor din natură putem realiza 

diferite colaje. De exemplu: ,,Zâna verii”din petale de flori şi frunze, ,,Pupăza din tei”din pene de 

fazan, Peştişorul”din seminţe, ,,Iepuraşul”din  mărţişori de salcie, ,,Vaza cu flori „din flori, 

frunze de ienupăr, iar vaza din seminţe de bostan. 

Cu cât copiii vor realiza mai multe lucrări, cu atât o să li se dezvolte mai mult 

creativitatea,îndemânarea,atenţia,spiritul de observaţie,răbdarea,gustul estetic,imaginaţia 

creatoare. 

Pentru a alcătui o compoziţie reuşită este necesar să determinăm forma cea mai potrivită,s-

o decupăm din carton sau placaj.Apoi potrivim culoarea,pentru fond.Cu această hârtie colorată 

acoperim forma aleasă şi o lipim pe ea,îndoind şi lipind pe dos marginile care ies în afară.Toate 

aceste operaţii trebuiesc făcute cu multă atenţie şi grijă,pentru a nu se păta sau şifona hârtia 

colorată. 

În următoarea etapă aranjăm materialele pentru a putea realiza o compoziţie propusă,sau 

aleasă de către elevi.Luăm câte un detaliu,îl ungem cu lipici pe dos,îl punem pe hârtie şi îl 

apăsăm deasupra cu un şerveţel.Important pentru a dezvolta creativitatea elevilor este de a-i lăsa 

pe ei să-şi aleagă modelul ,forma şi culorile 

Cu cât copilul întâmpină mai multe probleme de aranjare a formelor în spaţiul dat ,de 

potrivire  a culorilor,cu atât va fi mai mare mulţumirea pentru rezultatul muncii lui.Aici intervine 

rolul învăţătorului: de a conştientiza copilul că poate,dar trerbuie un efort de voinţă.Cu tact şi 

răbdare am încurajat aceşti elevi,i-am ajutat să-şi formeze deprinderile şi să-şi recapete 

încrederea în capacitatea lor creativă. 

 Jucării din materiale refolosibile 
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Cu ajutorul materialelor refolosibile se poate confecţiona ,,Masca” din fâşii din materiale 

textile şi lână, ,,Cocoşul moşului”din material textil,vată şi scobitori, ,,Păpuşa”din fire de aţă etc. 

În cadrul lecţiilor de abilităţi practice sunt atractive pentru copii exerciţiile de invenţie cu 

efecte plastice surpriză .Aceste exerciţii stimulează la elevi imaginaţia şi creativitatea. 

O altă tehnică folosită cu succes în cadrul orelor de abilităţi practice este tehnica 

modelajului.Această tehnică îi ajută pe elevi să perceapă în mod activ realitatea înconjurătoare şi 

să modeleze ceea ce ei au perceput,gândit şi imaginat.În acest fel,ei dobândesc nu numai 

cunoştinţe ,dar şi deprinderi durabile,practice,productive şi creatoare. 

În clasele mici realizăm lucrări relativ simple,care necesită nu prea mult material şi pot fi 

executate uşor,al cărui efort de elaborare este redus,ceea ce determină micii elevi să lucreze cu 

multă plăcere şi le sporreşte încrederea în forţele proprii. 

Învăţătoarea ,,animatorul” activităţii de abilităţi practice ,dacă va stăpâni problemele ,va şti 

cum să-i conducă pe elevi în activitatea lor creatoare,respectând pornirea lor firească,dar 

învăţându-i să facă cu ,,artă” tot ceea ce este rezultatul mâinii lor. 
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FORMAREA COPILULUI DE AZI 

 PENTRU ZIUA DE MÂINE 
 

Prof. înv. primar Dumitra Isăchioaia  

Școala Gimnazială Nr.7 „Remus Opreanu”, Constanța 

 

 

„Scopul educaţiei este de a scoate din ce în ce mai multe 

informaţii de la individ, decât de a le introduce în mintea acestuia.” 

(F. Froebel)                   

                  

Munca în cadrul şcolii, activitatea cu elevul, presupune cu prioritate creşterea rolului 

educaţiei pentru a ajuta cetăţenii de mâine să facă faţă schimbărilor şi să răspundă adecvat la 

dinamica societăţii. 

Într-un învăţământ românesc orientat spre formarea unor elevi care să se integreze 

corespunzător în cerinţele de mâine, eficienţa procesului educaţional depinde în mare măsură de 

adaptarea conţinuturilor la particularităţile structurilor gândirii subiecţilor, la experienţa lor de 

viaţă, ceea ce presupune o bună cunoaştere atât a grupului de elevi, cât şi a fiecărui individ. 

Profesorul modern ar trebui să se adapteze uşor şi să aibă deschidere către noile tipuri de 

învăţare, centrate pe elev, eventual să îi arate acestuia criteriile de căutare, de colectare şi 

selectare a informaţiilor. 

,,Ce şi cât învaţă copilul de la şcoală? Cum îl pregătim pentru ziua de mâine? Oare nu 

greşim atunci când, voit sau nu, lăsăm accentul să cadă pe ştiinţă şi valoare neglijând partea de 

suflet şi pasiune?” 

Îndrumarea elevului de-a lungul anilor în şcoală, astfel încât să se realizeze pe deplin, este 

cea mai autentică probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. Modelând personalitatea fiecărui elev, 

profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a 

capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel specialistul care acordă şi o calificată 

asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare 

elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine personalităţii 

sale, profesorul rezolvă nu numai problema orientării profesionale, ci şi pe aceea a integrării cu 

succes a absolvenţilor. 

Şcoala este şi trebuie să rămână locul care să ofere adulţilor de mâine condiţii optime de 

educare şi formare. Elevul va dobândi abilităţi şi cunoştinţe în urma unor experienţe de învăţare 

însă acestea vor fi insuficiente pentru un om modern care trăieşte înconjurat în spaţiul său de 

elemente care vin să-i bucure şi ochiul şi sufletul. 

Elevul trebuie îndrumat să-şi construiască conceptele fundamentale în timp, să se 

obişnuiască să caute şi să apere frumosul (indiferent de ce tip ar fi el) în orice loc s-ar afla, să 

trăiască sentimentul apartenenţei la o colectivitate care respectă cultura prin comportare, ţinută, 

limbaj. 

Încă din primele zile de școală, sau chiar din grădiniță, elevul este obișnuit cu frumosul din 

natură, din societate şi din artă, conduşi pe acele căi prin care receptarea pasivă să genereze în 

timp și disponibilitate creatoare. Frumuseţea obiectelor ce ne înconjoară este condiţionată de 

utilitatea, de destinaţia lor, de posibilitatea de a putea fi recreate în altă variantă.  
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Dintre activitățile desfășurate de elevi, am constatat că se află în topul preferințelor 

activități în care sunt solicitați să deseneze, să picteze. Această activitate îi atrage pentru că se 

pot exprima liber şi sunt de asemenea solicitaţi într-o muncă laborioasă şi fascinantă . 

Cu toţii vor fi mult mai motivaţi în activitate cunoscând aspectul practic utilitar al muncii 

lor, al produsului finit. Dând o întrebuinţare tuturor lucrurilor efectuate de ei, vom reuși să trezim 

interesul pentru aceste activităţi. Ce se întâmplă cu copilul care n-are decât rare ocazii de a face 

câte un desen la şcoală? Cu siguranță, se va cantona într-o reprezentare monotonă, va avea 

tendinţa să reproducă aceleaşi teme, cu aceleaşi culori, aceeaşi tehnică.  

Copiii care beneficiază de o educaţie artistico-plastică judicioasă sunt pregătiţi pentru a şti 

cum să-şi organizeze propriul spaţiu plastic (şi implicit spaţiul din jurul lor); găsesc satisfacţie în 

decodarea operelor de artă şi formulează judecăţi de gust şi valoare artistică.  Ei vor ,,simţi’’ 

mult mai bine: culori şi nuanţe care se armonizează; o îmbrăcăminte cu gust (cu un simţ al 

măsurii privind forma, linia, culoarea); podoabe care nu se aleg întâmplător, ci vin să întregească 

îmbrăcămintea, să sublinieze un detaliu etc. În exterior, pot fi implicaţi să estetizeze un spaţiu, să 

realizeze un cadou, să intervină ingenios în serbări şcolare cu diferite materiale, să realizeze 

diferite panouri decorative destinate altor spaţii etc. 

 Prin munca şi implicarea lor îşi dezvoltă la parametri înalţi trăsături atât de necesare 

integrării lor sociale: punctualitatea, sociabilitatea, hărnicia. Emoţiile trezite de unele lecţii 

dezvoltă fineţea, sentimentul demnităţii personale, modestia, sensibilizarea pentru aspecte variate 

ale vieţii sociale sau istoriei, pentru tradiţii. Se formează capacităţi de lucru cu materiale şi 

instrumente diferite; se dezvoltă interesul pentru profesiile cu caracter tehnic şi artistic; se 

antrenează imaginaţia, voinţa de a învinge, sentimentul lucrului bine făcut, preocuparea de a 

munci cu iniţiativă, cu dragoste, cu spirit gospodăresc, cu perseverenţă iar ideea că trebuie să 

formăm la copii simţul măsurii şi armoniei pentru toate împrejurările vieţii, se descoperă de la 

sine ca obiectiv de formare a personalităţii micului şcolar . 

Folosind procedee de lucru variate, schimbul de idei şi de experienţă dintre copii le va 

stimula dorinţa de a deveni utili prin munca lor, le va stimula interesul pentru artă şi în aceeaşi 

măsură le va dezvolta simţul solidarităţii de grup necesar integrării în munca socială.  

Nu trebuie evaluată numai cantitatea de informaţie de care dispune copilul la sfârşitul 

lecţiei ( sau mai multor lecţii ) ci, mai ales,ce poate să facă utilizând ceea ce ştie sau intuieşte . 

Spre exemplu, câştigurile educaţiei artistico-plastice se propagă şi în alte sfere de acţiune a 

copilului, odată cu dezvoltarea capacităţii de adaptare a acestuia la situaţii estetice noi. Copiii 

sunt sensibilizaţi pentru estetica scrisului; ,,simt’’ cum să aranjeze în pagină, să scrie caligrafic, 

să organizeze un spaţiu destinat scrierii, să fie preocupaţi de estetica paginii, a scrisului etc. 

Diferite moduri de comportament estetic, apreciate verbal de dascăl pot fi generalizate şi în 

alte situaţii. Elementele unui gust estetic îşi au punctul de plecare în obişnuinţa cu un cadru 

cotidian în care primează frumuseţea şi ordinea. De la gustul pentru vestimentaţie frumoasă, 

curată, îngrijită, pentru o locuinţă plăcut aranjată sau alte trebuinţe cotidiene, nu este decât un pas 

până la o comportare frumoasă . 

Tendinţa de frumos se manifestă şi în modul în care copilul îşi întreţine spaţiul de lucru, 

obiectele sale, în modul de a-şi petrece timpul liber, de a se îmbrăca, chiar şi de a discuta cu 

colegii, părinţii, dascălii. În acelaşi timp, adoptă o conduită corectă faţă de mediul înconjurător, 

de natura atât de neglijată de omul grăbit al timpului nostru; ea trebuie privită cu atenţie, cu 

multă dragoste, deoarece aduce bucurie şi relaxare celui trudit, soluţii şi răspunsuri celui care 

caută. 
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Indiferent de disciplina aleasă, ineditul materialelor folosite măresc curiozitatea, imprimă 

activităţilor cu elevii un caracter atractiv şi creativ, oferă motivaţie sporită copiilor pentru 

acţiune. 

Copilului trebuie să i se ofere pentru viitor, şansa de a porni cu o zestre bogată de 

cunoştinţe şi trăiri. Favorizând cultura individuală, copilul se pregăteşte pentru viaţă, este ajutat 

să discearnă adevărul de eroare, urâtul de frumos, învaţă arta de a trăi prin educaţia armoniei, a 

echilibrului său intelectual şi afectiv, fără a fi forţat să se adapteze la o realitate străină lui, ci 

asimilând treptat realul. 

Câştigurile considerabile ale elevilor vor fi acelea care indică un nivel înalt privind 

potenţarea încrederii în sine, sudarea relaţiilor între elevii colectivului ( prin muncă şi 

comunicare; apreciere reciprocă; spirit de solidaritate; feed-back), socializarea elevilor, 

conştientizarea propriei valori şi libertatea exprimării, iar ideea că trebuie să formăm la copii 

simţul măsurii şi armoniei pentru toate împrejurările vieţii, se descoperă de la sine ca obiectiv de 

formare a personalităţii micului şcolar de azi,omul de lângă noi,mâine. 
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ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ 

 

 Prof. Ecaterina Botan, specializarea: matematică 

 Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

 

 

 Creativitatea este considerată astăzi o importantă sursă de progres, interesul pentru studiul 

acesteia crescând continuu. Există şi apar foarte multe definiţii despre creativitate, ceea ce 

justifică aprecierea că în această privinţă cercetătorii nu au căzut de acord, deoarece există unele 

diferenţe în întelegerea unitară a conceptului.  

Meritul de a fi abordat creativitatea de pe poziţii ştiinţifice îl are psihologia, dar în ultima 

vreme tot mai multe discipline ştiinţifice au câte ceva de spus referitor la aceasta. Psihologii au 

abordat creativitatea din perspectiva persoanei, definind-o ca o ”aptitudine generală”, „capacitate 

umană”, „comportament creator”, „talent creativ” sau ca o „coordonată esenţială a 

personalităţii”. 

Se vorbeşte tot mai frecvent de perfecţionarea condiţiilor de mediu, astfel încât acestea să-i  

permită individului să exploreze domenii de care este atras, care să admită riscul de a greşi şi 

care să crescă receptivitatea la nou. Ca urmare, crearea unor condiţii favorabile stimulării 

creativităţii şi dezvoltării, prin diferite strategii euristice, a imaginaţiei creatoare a elevilor sunt 

obiective majore ale şcolii noastre. Predarea şi învăţarea operaţională a informaţiilor în procesul 

de învăţământ facilitează doar formarea structurilor logico-formale, însă ele nu sunt decât o 

condiţie şi un punct de plecare pentru constituirea comportamentului creativ. Acesta presupune 

curiozitate ştiinţifică şi receptivitate faţă de nou, spirit de observare, de investigare şi atitudine 

interogativă, gândire divergentă şi spirit inventiv, capacitatea de a stabili raporturi  noi între 

cunoştinţe, fapte, obiecte, fenomene, evenimente, imagini şi idei, de a le combina şi restructura, 

de a le interpreta şi redefini din perspective noi. De asemenea, abilitatea de a sesiza problemele 

esenţiale, de a le cerceta şi rezolva prin mai multe căi sunt componente importante ale 

comportamentului creativ. 

Premisele învăţării creative sunt: 

- iniţiativa proprie a elevului în procesul învăţării, manifestată prin curiozitate, uimire şi 

punerea întrebărilor; 

- învăţarea independentă; 

- încrederea în sine pe baza conştientizării asupra capacităţilor de care dispune elevul; 

- toleranţa faţă de ideile noi; 

- recunoaşterea valorilor create, ca mijloc de stimulare a creativităţii. 

Învăţarea creativă se desfăşoară în două etape: 
1. Învăţarea participativă – atunci când elevul este angajat în redescoperirea cunoştinţelor 

prin efort propriu de gândire, participând la elaborarea conceptelor, a legilor, principilor şi unor 

generalizări. În acest proces învâţând prin problematizare cercetare şi descoperire, prin dialog 

euristic, modelare, dezbatere, dramatizare, simulare, elevul îşi dezvoltă spiritul de observare, 

gândire logică, ştiinţifică şi productivă; 

2. Învăţarea anticipativă angajează elevul în procesul creaţiei prin participarea la invenţii, 

inovaţii şi descoperiri, dezvoltându-i inteligenţa şi imaginaţia creatoare. Această formă 

superioară de învăţare se foloseşte mai ales în cercurile de creaţie tehnico-ştiinţifică şi literar 

artistică. 



168 

 

În învăţarea anticipativă se folosesc metode logice de abordare a problemelor, metode şi 

procedee euristice şi de imaginare. 

Dintre metodele logice menţionăm definirea şi analiza problemei (descompunerea ei în 

subprobleme), evaluarea şi selecţia soluţiilor. 

Metodele şi procedeele euristice mai importante sunt extrapolarea şi aplicarea unei teorii în 

alte domenii, fuzionarea a două teorii, emiterea de ipoteze, testarea şi verificarea lor, clasificarea 

şi ordonarea datelor experimentale, a faptelor, a ideilor şi prezentarea acestora sub formă de 

grafice, scheme şi interpolarea lor în tabele cunoscute. 

Metode şi procedee imaginare. Brainstormingul, sau asaltul de idei poate fi utilizat la 

cercurile de creaţie tehnico-ştiinţifică pentru stimularea şi exersarea creativităţii elevilor. 

Eficienţa metodei depinde de respectarea mai multor condiţii: grupul creativ să nu fie mai mare 

de 7-10 persoane, membrii grupului să aibă, un nivel intelectual eterogen, să dovedească 

competenţă şi dorinţa de a rezolva probleme, tema şedinţei de creaţie să fie din timp cunoscută. 

Conducătorul de grup să fie receptiv faţă de ideile noi, să creeze o admosferă destinsă, de 

încredere şi respect faţă de ideile altora. 

Brainstormingul se desfăşoară în trei faze. În prima fază are loc punerea problemei, 

comunicarea unor informaţii suplimentare în legătură cu problema de rezolvat. În faza a doua 

membrii grupului creativ se întâlnesc din nou, ascultă ideile emise şi, eventual, le completează, 

apoi le le combină şi le selectează pe cele mai eficiente. În ultima fază are loc verificarea, 

evaluarea şi aplicarea ipotezelor de rezolvare a problemei. 

Sinectica sau asocierea unor elemente diverse, aparent fără importanţă poate produce idei 

noi. Etapele sinecticii sunt: analiza şi înţelegerea problemei pentru a face ca un lucru ciudat să 

devină familiar şi abordarea problemei dintr-o nouă optică pentru a face ca obişnuitul să devină 

ciudat folosind fantezia, analogia personală, directă şi simbolică. 

Inventica este şi ea o metodă de elaborare a unor idei noi pe baza unei interpretări 

interdisciplinare (matematică, fizică, biologie). În prima fază are loc fragmentarea obiectului şi 

utilizarea lui în forme noi, iar în a doua se obţin aspecte sau idei originale prin combinări, 

permutări, aranjamente şi alte procedee matematice. 

În creaţia individuală sau de grup, după ce a fost comunicată problema de rezolvat, 

eficiente sunt şi următoarele indicaţii creative: determinaţi toate aspectele problemei, selecţionaţi 

subproblemele atacate; fixaţi-vă datele utile; selecţionaţi cele mai bune surse pentru culegerea 

tuturor datelor; imaginaţi-vă toate ideile posibile, daţi curs liber imaginaţiei voastre, nu cenzuraţi 

ideile, dar notaţi-le imediat ce vă vin în minte; selecţionaţi ideile cele mai apte de a vă duce la 

soluţie, imaginaţi-vă toate mijloacele de control posibile şi alegeţi-le pe cele mai practice; alegeţi 

soluţia finală şi evaluaţi consecinţele aplicării ei. 

Cele mai importante procedee de imaginare a unor idei noi cu privire la diferite obiecte sau 

fenomene sunt: 

1. Utilizarea. Ce alte utilizări poate să aibă obiectul x ? Dar dacă ar fi modificat?  

2. Analogia. Cu ce alte obiecte (fenomene) se aseamănă? 

3. Adaptarea. Cum poate fi adaptat pentru alte întrebuinţări? 

4. Modificarea. Îi putem da o nouă formă? Îi putem schimba destinaţia, culoarea, mişcarea 

, sunetul? Ce alte schimbări îi putem aduce? 

5. Multiplicarea. Ce i se poate adăuga? Poate fi dublat, multiplicat, exagerat? 

6. Diminuarea. Ce i se poate sustrage? Ar trebui micşorat, miniaturizat? Cum poate deveni 

mai aerodinamic? 
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7. Substituirea. Ce să punem în loc? Pot fi înlocuite unele părţi? Cu ce? Care sunt 

consecinţele? 

8. Rearanjarea. Prin schimbarea părţilor componente. Prin stabilirea altui model. Prin 

schimbarea cauzelor şi efectelor. 

9. Inversarea. Putem schimba poziţia personajelor, rolurile sau ordinea de desfăşurare. 

Putem schimba pozitivul în negativ? 

10. Combinarea. De ce n-am încerca un amestec, un aliaj, un ansamblu sau să combinăm 

ideile, faptele, cuvintele, culorile, figurile geometrice. 

Alte procedee eficiente sunt: tipizarea, transpoziţia, interpretarea într-o nouă viziune a unor 

teorii, proiecte, scheme, desene sau opere de artă, dramatizarea, analiza erorilor şi a 

consecinţelor, imaginarea unor experimente, situaţii sau obiecte noi, schematizarea, diviziunea şi 

emiterea unor ipoteze îndrăzneţe. 

Dezvoltarea creativităţii elevilor este favorizată de existenţa în şcoală a unor laboratoare, 

cabinete şi ateliere bine dotate, a unor cercuri tehnico-ştiinţifice şi literar-artistice conduse de 

profesori creativi, mediul şcolar creativ, concretizat în folosirea la lecţii şi lucrări practice a 

metodelor şi procedeelor euristice. Deosebit de importante sunt însuşirea de către elevi a unor 

procedee de dezvoltare a imaginaţiei creatoare, exerciţiile de creativitate, recunoaşterea şi 

aprecierea valorilor create de elevi. 
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ACTIVITĂȚI  INTEGRATE  ÎN  GRĂDINIȚĂ 
  

Prof.înv preşcolar Ionela Rotaru 

Grădiniţa „Perluțele Mării”, Constanța 

 

 

Obiectivele procesului de învăţământ reprezintă orientările valorice ale activităţilor 

organizate în acest cadru, la nivel general, specific, concret. În termenii unui concept pedagogic 

fundamental, obiectivele constituie finalităţile microstructurale ale educaţiei/instruirii, valabile în 

zona procesului de învăţământ.  

Structura obiectivelor vizează elementele componente care delimitează orientările valorice 

asumate la nivelul procesului de învăţământ, din punctul de vedere al spaţiului şi al timpului 

pedagogic. Din această perspectivă, obiectivele instruirii intervin la nivelul unui model 

conceptual care ordonează raporturile ierarhice dintre planul temporal: lung – mediu – scurt; 

planul spaţial general – specific / intermediar – concret. Literatura de specialitate prezintă diferite 

modele de structurare a obiectivelor operaţionale, pe care profesorul de orice specialitate, trebuie 

să le selecţioneze şi să le valorifice integral şi deplin în cadrul activităţilor didactice/educative 

proiectate în sens curricular.  

Întrucât finalităţile educaţiei în perioada timpurie (de la naştere la 6/7 ani) vizează 

dezvoltarea globală a copilului, obiectivele cadru şi de referinţă ale prezentului curriculum sunt 

formulate pe domenii experienţiale, ţinându-se cont de reperele stabilite de domeniile de 

dezvoltare. În acest sens, domeniile experienţiale devin instrumente de atingere a acestor 

obiective şi, în acelaşi timp, instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în contextul în 

care ele indică deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de dezvoltare. 

Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeana urmăreşte individualizarea 

instruirii copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea 

strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea 

conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le 

permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare.  

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 

nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 

politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile 

care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei. 

Prin activitate integrată înţelegem un demers global, în care graniţele dintre categoriile de 

activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul investigării unei 

teme. Demers concertat, coerent, care nu se desfăşoară fiindcă se cere, ci pentru că asigură un 

plus în educarea şi instruirea copiilor. Aceste activităţi ample, care reunesc conţinuturi din ştiinţe 

şi domenii diferite înlesnesc copilului procesul înţelegerii, însuşirii şi aplicării cunoştinţelor. 

Astfel se creează situaţii de învăţare optim structurate din punct de vedere logic, psihologic şi 

pedagogic, determinând experienţe de învăţare mai complexe, net superioare celor 

monodisciplinare. 

Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, dar nu 

trebuie să facem confuzii între cele două concepte şi să identificăm interdisciplinaritatea – ca o 

componentă a mediului pentru organizarea cunoaşterii, cu integrarea – ca o idee sau un principiu 
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integrator care rupe hotarele diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie 

de tema propusă de educatoare ori de copii.  

Experienţele de învăţare la care copilul este cooptat sau provocat să participe pot fi comune 

tuturor copiilor din grupă sau pot fi diferenţiate, în funcţie de nivelul acestora şi se pot organiza 

prin alternarea tuturor formelor de învăţare – în microgrup, individual, în perechi sau cu întreaga 

grupă. Acestea conduc la achiziţii ale copiilor în plan personal, care se obiectivează într-o 

modificare în sens pozitiv a structurilor cognitive, afective sau psihomotorii, mult mai complexe, 

pe măsura sarcinilor de învăţare şi efortului depus în realizarea lor. Copiii sunt antrenaţi prin joc 

să asocieze, să analizeze, să compare, să formuleze păreri, să facă deducţii, să formuleze 

concluzii despre fiinţe, obiecte, lucruri şi fenomene care altădată se vehiculau în activităţi 

diferite, în perioade diferite. 

Activităţile integrate propuse de planul de învăţământ sunt de 4 tipuri, în funcţie de durată 

şi elementele de conţinut: 

1. Activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care se 

desfăşoară pe parcursul întregii zile. 

2.  Activitate integrată care înglobează ALA şi ADE din ziua respectivă. 

3.  Activitate integrată care înglobează ADE din ziua respectivă. 

4 .Activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua 

respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei (în 

această activitate se poate integra un opţional, o temă dintr-un proiect educaţional). 

Educaţia integrată este o modalitate nouă, o strategie modernă, iar conceptul de activitate 

integrată se refera la o activitate în care se abordează metoda în predarea, învăţarea cunoştinţelor 

îmbinând diverse domenii de formare a comportamentelor şi abilităţilor preşcolarităţii.  

Aceasta manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară cu 

interdisciplinaritatea în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu o disciplină ştiinţifică 

ci o tematică unitară, comună mai multor discipline, dar nu trebuie să facem confuzie între cele 

două concepte şi să identificăm interdisciplinaritatea (ca o componentă a mediului pentru 

organizarea cunoaşterii) şi integrarea (ca o idee sau un principiu integrator care rupe graniţele 

diferitelor categorii de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă de 

educatoare ori de copii. 

Activităţile integrate sunt cele prezente în planificarea calendaristica, proiectate conform 

planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de experienţa cadrului 

didactic.  

Scenariul educatoarei îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează 

copiii să manifeste, să observe, să gândească, să exprime idei, să interpreteze date, să facă 

predicţii, să-şi asume responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte. 
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STRATEGII DE EVALUARE COMPLEMENTARE  

DIN PERSPECTIVA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

 
Profesor învățământ primar Mariana Șerban  

Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța 

 

 

  Motto : 

  “Cel mai bun lucru dintr-o carte nu 

constă în ceea ce conţine, ci în gândurile pe care ţi le sugerează; la fel 

precum muzica nu rezidă în tonalităţile ei, ci în ecourile care ajung în 

inima noastră.” 

John Greenleaf Whittier 

 

Analizând dezvoltarea societății noastre care valorifică în toate domeniile aptitudinile și  

capacitățile indivizilor de a se orienta către acele activități în care inteligența este prioritară,  se 

face simțită tot mai mult  necesitatea aplicării teoriei inteligenţelor multiple în lecțiile din ciclul 

primar, care de fapt presupune o învăţare ce solicită elevul în a găsi soluţii pentru diferite tipuri 

de probleme, punându-l pe  acesta  în situaţii problematice, complexe. 

Astfel,   rolul pe care îl reprezintă activităţile diferenţiate prin proiectarea unei lecţii bazate 

pe teoria inteligenţelor multiple, din perspectiva paradigmei centrării pe educat, devine din ce în 

ce mai important. Pentru rezolvarea acestora se apelează la metacogniţie şi la o muncă activă, 

creativă, bazată pe procedee de construcţie a cunoaşterii, de restructurare a ideilor, de regândire 

a gândirii. Este vorba de aşa-zisul parteneriat în procesul educaţional, care, în cazul nostru, nu se 

reduce numai la o orientare spre asimilarea de către elevi a cunoştinţelor pe care le pune la 

dispoziţie ştiinţa, ci trasează itinerariul de dobândire individuală prin valorificarea inteligenţelor 

dominante. 

Dat fiind faptul că școlile, aşa cum zicea I. A. Comenius, sunt ”ateliere în care se face 

lumină”, putem spune că aplicarea acestei teorii răspunde cerinţelor privind dezvoltarea învăţării 

active şi creative, a atitudinii activ participative a elevilor, le oferă posibilitatea să muncească 

motivat şi să abordeze original unele probleme. ,,Astfel, sentimentul de respect faţă de sine, care 

se acumulează în urma unei munci bine făcute, încurajează elevul să accepte provocări care mai 

înainte ar fi putut să-l intimideze”, subliniază  H.Gardner (2006,p.216). 

Ca evaluarea să fie eficientă și să vizeze inteligențele multiple, învăţătorul trebuie să 

stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de 

particularităţile individuale ale fiecărui elev. Prin utilizarea acelor  strategii de evaluare din 

perspectiva inteligențelor multiple, va contribui, fără îndoială la  valorificarea creativităţii, a 

gândirii critice, a manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final obținut fiind 

Astfel încercăm prin intermediul acestei lucrări să dovedim rolul deosebit de  important  pe care 

îl reprezintă activităţile diferenţiate,  proiectarea unei lecţii bazate pe teoria inteligenţelor 

multiple, din perspectiva paradigmei centrării pe educat. Se aminteşte faptul că niciun program 

didactic nu poate stimula în egală măsură cele nouă inteligenţe multiple şi nici nu este necesar 

ca toate să fie cuprinse într-o singură lecţie. Nu se schimbă modul de predare natural, firesc al 

profesorilor, predând în scopul stimulării dezvoltării acestora, ci doar se caută căi de relaţionare 
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într-o simbioză fericită a numerelor, logicii, imaginilor, cuvintelor, muzicii, introspecţiei, 

experienţei fizice, experienţei sociale, experienţei naturaliste. Uneori este necesară accentuarea 

sau adăugarea unor strategii de predare-învăţare-evaluare complementare, menite să stimuleze 

reflecţia şi implicarea metacognitivă a elevului în procesul cunoaşterii, să sporească 

manifestarea interactivă a acestuia. 

O reţetă general-valabilă nu există în acest sens, însă, avându-se în atenţie faptul că, prin 

orice tip de lecţie, desfăşurată la orice nivel de învăţământ, scopul este acela de a dezvolta 

multidimensional personalitatea unui elev, învăţământul prevede dezvoltarea de competenţe, 

răspunsuri la întrebări complexe, crearea de relaţii, dominarea logicii libertăţii şi pluralităţii, 

prezentarea de modele cognitive şi constructiviste, organizarea centrată pe situaţii pedagogice. 

Aceste aspecte devin definitorii pentru proiectarea activităţilor instructiv-educative de la clasă. 

În proiectarea lecţiei în care se aplică teoria inteligenţelor multiple, vor apărea elemente 

reconcepute în manieră constructivistă. Astfel, profesorul va pune accent pe formarea 

capacităţilor, competenţelor, aptitudinilor, pe dezvoltarea unui tip / unor tipuri de inteligenţă, 

ceea ce va determina preponderenţa obiectivelor formative generale, cu o valabilitate mult mai 

mare în timp, stabilite în funcţie de experienţa anterioară a elevilor, de performanţele 

înregistrate. Nivelul inteligenţelor multiple activate într-o lecţie ce se va proiecta va fi regândit 

în funcţie de ultimul nivel de dezvoltare al acestora, cunoscut profesorului, conştientizat de 

elevi. 

În lecţia bazată pe dezvoltarea inteligenţelor multiple, evaluarea se face în timpul învăţării, 

prin implicarea elevului care se poate controla, corecta, angajându-se el însuşi în procese de 

reglare, de adaptare ameliorativă. Un profesor poate fi mulţumit de realizarea evaluării dacă a 

obţinut rezultatele scontate prin obiective, dacă elevii au achiziţionat activ cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi şi, mai ales, dacă aceştia sunt capabili să reflecteze asupra rezultatelor obţinute. 

Acţiunea educativă, axată pe dezvoltarea inteligenţelor multiple, fie că se desfăşoră la nivelul 

unei lecţii, fie la nivelul unui capitol / unei materii de studiu, este orientată spre finalităţi care 

conturează o realitate dezirabilă. Pentru ca ea să aibă consistenţă, educatorul trebuie să pună în 

acţiune un arsenal de conţinuturi, o varietate de metode, muncă, talent, şi pasiune. 

 Activităţile de evaluare dacă sunt proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui 

educat, implicit evaluarea va fi centrată pe valorificarea inteligențelor dominate astfel încât va 

cultiva interesul elevilor pentru studiu, îndrumându-i formarea, la nivelul fiecărui elev, a unei 

culturi generale vaste, la formarea acelor abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi 

necesare integrării în societatea actuală. 

Prin stimularea inteligenţelor multiple în clasa de elevi se favorizează un mediu de 

învăţare interactiv, incitator şi dinamic, asigurându-se  dezvoltarea unui câmp de relaţii optime 

manifestării creatoare şi active a elevului, îi întreţine motivaţia gnoseologică, internă, 

favorizându-se astfel, implicarea activă în sarcină şi contribuie la dezvoltarea creativității 

acestuia.  

 Evaluarea cunoştinţelor elevilor din prespectiva  inteligenţelor multiple, ca o metodă 

interactivă ce stimulează implicarea activă a elevilor în sarcină, asigură o mai bună punere în 

practică a cunoştinţelor  prin exersarea priceperilor şi capacităţilor  în variate contexte şi situaţii.        

Noile orientări ale învăţământului nostru pune un  accent deosebit pe lecţiile derulate prin 

utilizarea strategiilor interactive.  

În momentul organizării şi desfăşurării unui act educaţional, evaluările ocupă un loc 

esenţial în demararea acestuia. Prin etapele de evaluare aplicate se dovedește eficienţa acestora 
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în stabilirea progesului realizat de copii în achiziţionarea cunoştinţelor transmise în procesul de 

predare- învăţare- evaluare. 

 În opinia psihologului Howard Gardner „indivizii nu sunt în mod egal "deştepţi"sau 

"proşti" în toate circumstanţele, mai degrabă ei prezintă inteligenţe diferite care pot fi preţuite 

sau ignorate diferit în circumstanţe diferite."(2006, p. 67)  El  defineşte inteligenţa ca un 

"potenţial bio-psihologic care procesează forme specifice de informaţii în formule 

distincte".(ibidem) 

Conform teoriei inteligenţelor multiple elaborată de H. Gardner, există şapte tipuri de 

inteligenţă: lingvistică, muzicală, spaţială, logico-matematică, kinestezică, interpersonală, 

intrapersonală.  Autorul consideră că relevanţa acestei teorii pentru practica şcolară se poate 

concretiza în: redimensionarea, extensia concepţiei profesorilor despre inteligenţă, despre 

modalităţile de predare şi evaluare (evaluare contextualizată). În opinia lui  H. Gardner   

inteligenţa  este definită ca fiind: "o capacitate computaţională  - o capacitate de a procesa un 

anumit tip de informaţie - care se găseşte în biologia umana şi în psihologia umană". Dar acestui 

set  original de inteligenţe  i s-au adaugat  cele două tipuri de  inteligenţe recent identificate şi 

anume: inteligenţa naturalistă şi inteligenţa existenţială. Astfel, din persepectiva inteligenţelor 

multiple  se desprind  o serie de idei care îl ajută pe profesor să-şi elaboreze expectanţele faţă de 

elevi, în elaborarea acestora  ei au în vedere faptul că fiecare om dispune de întreaga gamă de 

inteligenţe, nu există doi indivizi care să aibă acelaşi profil intelectual, şi dacă  observă că un 

elev  are o inteligenţă puternică, nu înseamnă că acţionează neaparat inteligent. 

 În contextul actual al învăţământului românesc  teoria inteligenţelor multiple se 

încadrează în  educaţia centrată pe elev, educaţie promovată de curriculum  pentru educarea 

tinerei generaţii. Prin aplicarea teoriei  inteligenţelor multiple accentul se pune pe   diversitatea 

activităţilor, a contextelor, a materialelor  care permit o diferenţiere a copiilor, a capacităţilor lor 

de învăţare şi a tendinţelor lor. 

Transmiterea cunoştinţelor  din perspectiva inteligenţelor multiple se realizează prin 

abordarea unei  educaţii  care se poate modela şi optimiza   pentru fiecare elev ,  în cadrul 

activităţilor alese (opţionale) din programul zilnic şcolar.   Cunoscând elevii profesorul poate  

alege teme  prin care să  urmărească  realizarea unor obiective educaţionale concrete, cum ar fi: 

gândire interdisciplinară şi  găsirea de calitaţi ale fiecărui individ. 

 Activitatea de predare învăţare evaluare desfăşurată  din perspectiva inteligenţelor 

multiple  porneşte de la premisa că  „fiecare individ posedă cel puţin  nouă inteligenţe diferite, 

exprimate prin moduri variate de învăţare şi  modalităţi particulare de exprimare a achiziţiilor 

dobândite” (Oprea C-L , 2006, p.66). 

 Având în vedere faptul că fiecare  elev este  rezultatul  unei combinaţii unice a dezvoltării 

acestor abilităţi, învăţătorul va avea grijă să  opteze pentru tratarea diferenţiată a elevilor în 

activităţile  desfăşurate cu aceştia.  Aşadar  “individualizarea”, promovată de noile  direcţii ale  

învăţământului se axează pe  acţiunea de adaptare a procesului didactic la particularităţile 

individuale ale elevilor, iar un învăţământ modern are în vedere faptul că: fiecare elev este unic 

şi are o individualitate proprie; doreşte să se simtă respectat; nu pretinde atitudini şi 

comportamente similare din partea  tuturor elevilor; respectă diferenţele individuale. Cele 

menţionate  vin să argumenteze că prin abordarea conţinuturilor din perspectiva teoriei 

inteligenţelor multiple  acestea se  constituie  într-o alternativă a  muncii diferenţiate, o strategie 

modernă de instruire  interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea  performanţelor şcolare, 

asigurându-se  tratarea diferenţiată   a elevilor. 
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 Plecând de la premisa  că în activitatea de predare-învăţare-evaluare  motivaţia  intrinsecă  

şi gradul de stimulare a elevilor în activitatea de învăţare  conduc la obţinerea unor performanţe  

optime, este de preferat ca învăţătorul  să ofere o gamă cât mai variată de experienţe  care să 

corespundă inteligenţelor dominante ale elevilor. 

 În accepţiunea lui H.Gardner, inteligenţele reprezintă  capacitatea cognitivă a individului, 

descrisă printr-un set de  abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le deţine orice persoană 

dezvoltată normal, şi identifică opt criterii de existenţă pentru o  inteligenţă,  prezentate de 

Crenguţa Lăcrămioara  Oprea  în  „Strategii didactice interactive ” astfel: 

• Inteligenţele au localizare pe creier. Prin producerea unei leziuni cerebrale se constată 

deteriorarea abilităţilor cognitive specifice tipului de inteligenţă localizat în acea zonă. 

• Inteligenţele sunt evidente în forme izolate, la savanţi, „copii supradotaţi”, la persoane  

din spectrul autist  care manifestă   diferenţe  mari între nivelul propriilor abilităţi. 

• Sunt identificabile prin  operaţii cheie care le activează. (abilităţile muzicale sunt 

reactivate de o melodie ). 

• Au o dezvoltare evidentă şi este exprimată prin performanţele ridicate. 

• Se pot identifica originile fiecărei datorită istoricului evoluţiei sale. 

• Experimentele psihologice  şi sarcinile de lucru pot contribui la identificarea lor. 

• Se identifică prin cercetări psihometrice . 

• Sunt sensibil codificabile în sisteme de simboluri  (gesturi,cuvinte, forme de artă etc.) 

Cele nouă tipuri de  inteligenţe multiple  descrise de H. Gardner  sunt:  (C-L.Oprea,2006 

pp.67-69) 

* Inteligenţa lingvistică – capacitatea de a rezolva şi dezvolta probleme cu ajutorul 

codului lingvistic, sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor.  Elevii care au dezvoltat acest tip 

de inteligenţă dezvoltată abilitatea de a  se exprima poetic, retoric, îşi amintesc cu uşurinţă 

informaţiile, citesc cu plăcere orice carte, scriu şi vorbesc având grijă să folosească un limbaj  

cât mai elaborat, sunt sensibili la sensurile şi funcţiile cuvintelor. Această categorie de  elevi pot  

fi : profesori, avocaţi, jurnalişti, reporteri TV , oratori etc.  

*Inteligenţa logico-matematică – capacitatea de a opera cu modele, categorii  şi relaţii, de 

a grupa, ordona şi a interpreta date, capacitatea de a problematiza.  Din acestă categorie fac 

parte elevii  care au darul numerelor şi al logicii, se caracterizează prin capacitatea de a analiza 

logic probeleme, de a realiza operaţii matematice, de a investiga ştiinţific sarcinile, au 

capacitatea de a utiliza raţionamente  inductive şi deductive, de a rezolva probeleme  abstracte, 

de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri,  au capacitatea de a opera cu 

modele, categorii şi relaţii, de a grupa şi ordona, precum şi de a le interpreta.  Sunt elevii care au 

o gândire logică şi critică, sunt ordonaţi şi exacţi în datele pe care le oferă  sau le solicită altora. 

Această categorie de elevi pot urma cariera de  contabili, oameni de ştiinţă, matematicieni, 

programatori, oameni de afaceri etc. 

* Inteligenţa spaţial-vizuală - capacitatea de a forma un model mental spaţial, de a rezolva 

probleme prin intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, simţul orientării în spaţiu, 

capacitatea de a citi hărţi, diagrame, grafice . Elevii din acestă categorie  de inteligenţă  percep 

cu multă  fidelitate culorile, formele, spaţiul, relaţiile şi au darul imaginilor tridimensionale. Ei 

au capacitatea de a înţelege lumea  prin  intermediul vizualizării  şi  au capacitatea de a gândi 

tridimensional. Aceşti elevi pot fi : pictori, arhitecţi, grădinari, fotografi, piloţi, ingineri 

mecanici, sculptori etc. 
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*Inteligenţa muzical/ritmică  – capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse 

prin ritm şi melodie, sensibilitate la ritm, capacitatea de a recunoşte diverse forme de expresie 

muzicală. Elevii care au  dezvoltat acet tip de inteligenţă  au aptitudini muzicale  putând să 

reproducă cu uşurinţă ritmul, înălţimea sunetului şi a timbrului vocal, sunt persoanele care 

înţeleg lumea prin melodii şi ritmuri, ei pot percepe, discrimina, transforma şi a interpreta 

muzica. Ei sunt cei care pot urma cariera muzicală  şi pot fi, cântăreşţi, pianişti, violonişti, 

compozitori, dirijori etc.   

* Inteligenţa corporal-kinestezică – capacitatea de a rezolva probleme şi  de a genera 

produse cu ajutorul mişcării corpului, îndemânarea în  manipularea obiectelor. Sunt elevii care 

au darul coordonării motrice, au o sensibilitate tactilă, sunt mereu în mişcare şi reacţionează 

fizic la tot ce-i înconjoară. Au capacitatea de a-şi controla  şi interpreta mişcările corpului, de a 

manevra  obiectele, realizând  o armonie perfectă între trup şi spirit. Ei pot urma cariera de: 

sportivi, dansatori, balerini, actori, mecanici, chirurgi,  tâmplari meşteşugari etc.  

*  Inteligenţa interpersonală – capacitatea de a rezolva probleme prin  interacţinea cu 

ceilalţi, abilitatea de a discrimina şi răspunde adecvat la  manifestările şi dorinţele celorlalţi. 

Elevii   înzestraţi cu acet tip de inteligenţă  sunt empatici şi relaţionează şi interacţionează 

eficient cu cei cu care vin în contact, ei menţin sinergia grupului, motivându-i în realizarea 

scopului comun. Au capacitatea de a sesiza, aprecia şi înţelege stările, intenţiile, motivaţiile, 

dorinţele celorlalţi, mediază cu succes conflictele, demonstrează calităţi de lider şi participă la 

activităţi colective . Ei pot fi profesori, directori, politicieni, poliţişti, consilieri etc. 

* Inteligenţa intrapersonală - capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin 

cunoaşterea de sine, capacitatea de acces la  propriile trăiri şi abilitatea de a le discrimina şi 

exprima, conştientizarea  propriilor cunoştinţe, abilităţi, dorinţe.  Elevii  care au dezvoltat acest 

tip de inteligenţă  au darul autoreflecţiei, al metacogniţiei şi capacitatea de autocunoaştere şi 

autoapreiere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri.  Le place să lucreze singuri şi ştiu 

să se auto-motiveze, sun introspectivi, auto-comprehenzivi, contemplativi, independenţi, plini 

de voinţă.  În alegerea carierei sunt cei care  pot alege să fie : întreprinzători, teologi, psihologi, 

etc. 

*  Inteligenţa naturalistă – capacitatea de a rezolva probleme şi de a  dezvolta produse cu 

ajutorul taxonomiilor şi a reprezentărilor mediului  înconjurător. Aceşti elevi au darul  naturii, 

iubesc şi înţeleg natura, flora, fauna, frumuseţile pământului. Ei recunosc şi clasifică diferite 

specii şi rase, colecţionează plante şi animale, cultivă plante, protejează natura. Sunt cei care  

pot fi ecologişti, biologi, astronomi, fermieri etc. 

* Inteligenţa existenţială – este identificată de H. Gardner ca fiind responsabilă de 

cunoaşterea lumii, (specifică filozofilor), însă nu s-a reuşit localizarea zonei cerebrale care o 

activează. Elevii care  au dezvoltată această inteligenţă sunt cei cărora le place să reflecteze 

asupra  existenţei umane, să înţeleagă sensul vieţii, au capacitatea de a pune întrebări legate de 

viaţa pe pământ. Sunt gânditorii, filozofii, analiştii etc. 

 Prin formele de evaluare complemetare aplicate, se constată că: 

 *prin utilizarea metodelor interactive de evaluare în cadrul lecţiilor desfăşurate în şcoală 

se stimulează efortul intelectual şi productivitatea individuală a elevului; 

 *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; 
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 * dezvoltă inteligenţele multiple şi capacităţile specifice inteligenţei lingvistice ce 

implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie, include abilitatea de a folosi efectiv limba română 

pentru a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile; 

 * stimulează şi dezvoltă capacităţii cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea 

critică, gândirea laterală), capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile din multiple perspective; 

 * munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor 

de  realizat; 

 * 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 cunoaştere, evaluare şi autoevaluare. 

 Aşadar,  prin utilizarea metodelor complementare se creează un fond afectiv pozitiv, se 

evită provocarea emoţiilor negative elevilor pe parcursul derulării formelor de evaluare, 

cultivându-le încredrea în sine şi dorinţa de a persevera. Pe parcursul acestor etape a evaluărilor 

se poate urmări conduita elevilor, acţiunile, produsele activităţii lor într-o situaţie concretă, 

tratându-l permanent cu respect şi dragoste, încurajându-l în a-şi analiza şi aprecia propriile 

performanţe. 

 Din cele prezentate se constată că evaluarea interactivă prin utilizarea strategiilor în care 

elevul devine coparticipant activ la propria formare, este eficientă datorită valorificării 

potenţialului intelectual al acestuia. O evaluare interactivă antrenează elevii în descoperirea 

informaţiilor şi în aplicarea cunoştinţelor însuşite în contexte diferite de viaţă, îi ajută să-şi 

îmbunătăţească propria experienţă. 

 

   Bibliografie: 

1. Bocoş, Muşata, Instruire interactivă. Iași: Editura Polirom, 2013; 

2. Breben S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M, Metode interactive de grup, Craiova, Editura 

Arves, 2002; 

3. Cerghit, I.,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 

Bucureşti, Editura Aramis, 2002; 

4. Cerghit, Ioan, (coord), Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Bucureşti: Editura Didactică 

şi Pedagogică, 1997; 

5. Gardner, Howard, Mintea disciplinată, Bucureşti, Editura Sigma, 2005; 

6. Gardner, Howard, Inteligenţe multiple. Noi orizonturi, Bucureşti, Editura Sigma, 2006; 

7. Gardner, Howard, Tratat de răzgândire, Bucureşti, Editura ALLFA, 2006; 

8. Oprea, Crenguţa-L., Strategii didactice interactive, Bucureşti, Editura Didactica si 

Pedagogica, 2006; 

9. Oprea, Crenguţa-L ,Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Bucureşti: Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2003; 

10. Vogler, Jean, (coord), Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 

 

 

 

 



178 

 

PROFESORUL EFICIENT 
 

Prof. Badiu Iuliana 

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

Un profesor eficient este o sintagmă ce cu greu poate fi tradusă sau explicată. Având în 

vedere sistemul educațional din ziua de astăzi și iată rezultatele școlare foarte slabe înregistrate la 

nivelul examenului de bacalureat, ne întrebăm cine este mai vinovat: profesorul sau elevul? Cine 

ar trebui să fie mai eficient? Profesorul în modalitatea sa de a alege să-și predea materia, în 

greșeala lui de a nu ști cum anume să-și atragă elevii la ore sau elevii care sunt total 

dezinteresați, care și-au găsit alte modalități de a-și petrece timpul și consideră că 

homeschooling-ul este ceea ce au nevoie? 

Un profesor eficient este cel care știe să fie atât profesor la clasă, să își predea materia pe 

înțelesul elevilor, care cere în permanență feedback și îl oferă de fiecare dată, dar care știe să 

devină respectat și iubit. Profesorii cei mai dragi au fost cei cu care în pauze se poate discuta 

despre preferințele noastre muzicale sau de altă natură, dar care în timpul orelor nu s-au sfiit să 

mă întrebe din materie și să mă noteze după cât știam în momentul respectiv. 

Un profesor eficient nu trebuie să se oprească din procesul său de învățare. El trebuie să 

fie în permanentă căutare de informații, de tehnici și modalități de lucru la clasă, cu elevii pentru 

a le menține acestora interesul crescut la școala, chiar dacă materia nu este neapărat digerabilă. 

Mulți spun acest lucru despre fizică, chimie sau matematică: nu sunt materii digerabile, dar sunt 

necesare. Eu cred că asta se datorează în primul rând faptului că, elevilor nu li se prezintă 

beneficiile: cu ce îi va ajuta în viață, în scurt timp sau pe o perioadă mai îndelungată, ceea ce 

învață? Unde vor găsi aplicația practică a informațiilor din astfel de materii? Pentru că nu înțeleg 

sensul, nu reușesc să găsească o aplicabilitate în viața proprie apare dezinteresul față de anumite 

materii, precum și din cauza lipsei motivației profesorului de a o preda. Chiar dacă se predă 

aceeași materie an de an, doar puțin îmbunătățită, profesorul eficient spre deosebire de cel 

neeficient, știe că modalitățile de predare trebuie să fie diferite. E important să se țină minte ce 

anume a funcționat anul anterior, dar trebuie să existe și întrebarea: anul acesta va funcționa? 

Elevii pe care îi am acum sunt interesați? Vor fi la fel de plăcut surprinși ca și cei de anul trecut 

dacă folosesc metoda similară? 

Adaptarea la nevoile clasei, nevoile elevului, pe structurarea materiei este deosebit de 

importantă. De asemenea, crearea unei ambianțe plăcute, de cooperare și colaborare între 

membrii unei clase, ambianță pe care un profesor eficient știe să o producă. În plus este 

important ca un profesor să fie un ghid nu doar prin materie, elevului, ci și prin viață. Prin faptul 

că predă informațiile într-un mod, pe înțelesul elevilor, dar știe să transmită și un mesaj, un sens 

pentru ceea ce se învață, acest tip de profesor se diferențiază de ceilalți. La fel de important este 

entuziasmul cu care are loc predarea materiei, a informațiilor. O atitudine pozitivă, exaltată, un 

spirit cercetător, plin de intuiție, care să stârnească curiozitatea elevilor este foarte important.  

Un profesor eficient se remarcă și prin natura temelor de casă pe care le oferă elevilor. 

Dacă știe cum să pună în practică ceea ce predă, cum să-l implice pe elev într-un mod activ la 

realizarea temei și nu doar transcrierea unor texte ori prin a răspunde pur și simplu la câteva 

întrebări, acest profesor va rămâne în amintirea elevilor. Nu este necesară păstrarea mediului 

fizic în care se realizează de obicei predare; cu cât vorbim și de o altfel de interacțiune, de 
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activități extrașcolare, de ieșiri organizate și în scop educativ, cu atât elevii se vor simți mai 

atrași de domeniu, dar și de profesorul care îi ghidează spre cunoaștere. Un profesor eficient 

înseamnă o combinație de trăsături de personalitate precum: extraversie, deschidere spre noutate, 

agreabilitate, empatie, alături de o bună pregătire teoretică și practică, cu interes pentru meseria 

pe care o are și cu plăcere de a preda copiilor. 

Orice cadru didactic știe că la baza succesului în predare stă relația dintre profesori și elevi. 

Dar, inevitabil, apar problemele de disciplină, lipsă de interes, teama de profesor sau lipsa de 

încredere a elevilor în propriile forțe, obstacole cu care profesorii sunt nevoiți să lupte în fiecare 

zi la clasă pentru a-și duce la îndeplinire scopurile.  

Miturile despre un profesor bun 

Mulți profesori pornesc în activitatea lor de la o serie de mituri care definesc ce înseamnă 

un bun profesor: un profesor bun este întotdeauna calm, nu are prejudecăți și nu este părtinitor, 

are același grad de acceptare față de toți elevii, știe toate răspunsurile, nu face greșeli și creează 

un mediu de învățare stimulant, dar în același timp liniștit și ordonat. Cu alte cuvinte, un profesor 

ar trebui să fie un om mai bun decât majoritatea dintre noi.  

Ce înseamnă o relație bună elev-profesor? 

O relație bună între cadrul didactic și elev implică: 

•    Deschidere sau transparență, astfel încât fiecare este dispus să fie sincer unul față de 

celălalt 

•    Grija față de celălalt, atunci când fiecare știe că este prețuit de celălalt 

•    Interdependența – nu dependența unul de celălalt 

•    Diferențiere, permițându-și să fie unici, creativi și individuali 

•    Satisfacție mutuală: nevoile unuia să nu fie împlinite în pofida celuilalt. 

Cum se construiește o relație bună profesor-elev? 

Înțelegând ce înseamnă toleranța în activitatea de predare și care sunt factorii care o 

influențează. Cum stabilesc profesorii care sunt comportamentele accesibile și care sunt cele 

inaccesibile? Cum variază toleranța profesorilor de la o clasă la  alta sau de la un moment al zilei 

la altul?  

 Înțelegând procesul de atribuire a problemei în relația profesor-elev.  

 Este important ca profesorul să poată distinge între problemele personale pe care le au 

elevii și care le cauzează lor o problemă, dar nu și profesorului (de exemplu, elevul s-a certat cu 

mama lui și este supărat din acest motiv) și problemele care au un efect tangibil și concret asupra 

dascălului, deoarece contravin nevoilor sale (de exemplu, elevul își scrijelește inițialele pe 

bancă). 

 Evitând limbajul de neacceptare.  

Criticile, comenzile, sfaturile, avertizările, dezaprobarea, poreclele, stereotipurile sau 

“predicile” transmit mesaje care îi fac pe elevi să se simtă neînțeleși, neapreciați sau incapabili să 

își rezolve propriile probleme. De aceea, este recomandabil să fie evitate în relația cu elevii. 

 Învățând să pună în practică ascultarea activă.  

Ascultarea activă presupune ascultarea mesajului transmis de elev, încercarea de a-l 

înțelege/interpreta și  oferirea de feedback (pentru a se asigura ca a înțeles corect mesajul), astfel 

încât copilul să fie orientat treptat către găsirea unei soluții pe cont propriu. (Ascultarea activă nu 

include oferirea de sfaturi sau soluții.) 

 Evitând să facă apel la autoritate în fața elevilor.  
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Când profesorii întâmpină o problemă, fac apel la autoritatea lor pentru a determina elevii 

să se comporte astfel încât problema să dispară. Apare astfel o confruntare profesor-elev care, 

rezolvată prin apelul la autoritate, nu face decât să îi îndepărteze pe cei doi. 

 Păstrând deschisă relația de comunicare dintre școală și familie, pentru a găsi împreună 

cu părinții cele mai bune soluții pentru educația copiilor. 

 Învățând să rezolve conflicte prin metoda avantajului reciproc.  Elevii obligați să își 

schimbe comportamentul prin apelul la autoritate, pot avea reacții negative precum rebeliunea, 

obraznicia, răzbunarea, minciuna, plagiatul, retragerea, teama de eșec sau teama de a-și asuma 

riscuri.  

 Metoda avantajului reciproc presupune formularea problemei, generarea soluțiilor, 

evaluarea lor și aplicarea lor împreună, prin colaborarea dintre profesor și elev. 

Profesorul este un model în viața unui copil. Este cel care îl învață să facă primii pași în 

drumul lung al experienței, plin de obstacole. Când părinții pierd din puterea pe care o aveau 

asupra copiilor lor, profesorului îi revine sarcina de a influența educația și în sfârșit evoluția 

copilului.Pentru asta nu este nevoie doar de compețențe didactice sau de specialitate, ci și de 

abilități empatice și sociale. Așadar, să ai competențe pedagogice și de specialitate este 

important, dar nu este suficient pentru a fi cu adevărat un profesor apreciat, iubit și respectat de 

elevii tăi. 

 

Calitățile cele mai importante pentru meseria de profesor 

 

Creativitate și empatie 

În primul rând, calitățile unui bun profesor implică abilităţile de a pătrunde în viața 

interioară a grupului de elevi, de a-i înțelege și de a le accepta nevoile și preocupările. Abilitățile 

empatice oferă o perspectivă asupra lumii, aşa cum este văzută prin ochii celor mici și inofensivi, 

având astfel posibilitatea regăsirii imaginii nealterate a vieții de zi cu zi. 

Pentru a trezi curiozitatea și interesul elevilor tăi trebuie să îi poți motiva, folosindu-te de 

creativitate și de metode inspirate de predare. Trebuie să ai o metodă de lucru diferită care să te 

scoată din anonimat. Acesta este motivul pentru care elevii se bucură de cursurile unor profesori 

și le așteaptă cu nerăbdare. 

Dragostea pentru copii are și ea un rol important în dezvoltarea unui pedagog. Un bun 

profesor știe ce și cum să transmită, dar are și o capacitatea deosebită să îi iubească pe copii. 

Atitudinea profesorului față de întreaga clasă este decisivă în relațiile dintre elevi. 

Dacă acesta îi tratează cu respect, înțelegere, iubire și îi apreciază pe fiecare în parte, 

nefăcând discriminări, procesul didactic va fi simplificat. Empatia însă nu este o calitate prea des 

întâlnită. 

 

Simțul umorului 

Un simț al umorului fin poate să reducă barierele dintre voi și poate să domolească o 

atmosferă tensionată. Ca să câştigi respect și ca să poţi merge mai departe în această meserie este 

important să știi cum să îi faci să râdă pe copii. Acest lucru te va ajuta să câștigi popularitate. 

 

Pasiune și dăruire profesională 

Un profesor care-și face meseria în grabă va atrage cu greu elevi interesați de materia pe 

care acesta o predă. Pentru a insufla plăcerea învăţării despre stalagmite și stalactite, despre 
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corpul uman sau despre fenomenele meteorologice este nevoie de pasiune. Profesorul trebuie să 

transmită elevului pasiunea sa pentru lectură, documentare şi interesul faţă de acumularea a cât 

mai multor informații de cultură generală. 

 

Un bun comunicator 

Printre calitățile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul și talentul pedagogic, 

capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda în mod creativ și de a nu se limita la un 

monolog plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este important, ci felul în care 

acesta o spune. Încercarea neinspirată de a preda o lecție folosind un lung monolog plictisitor nu 

va stârni niciodată interesul elevilor, ba mai mult îi va deranja, făcându-i să se simtă complet 

ignorați într-un singur ceas. 

Modul în care un profesor comunică este esențial, iar dacă acesta găsește moduri atractive 

de a transmite informația (cum sunt prezentările powerpoint, de exemplu) și încearcă o 

interacțiune adevărată cu elevii săi, rezultatele se vor observa imediat. 

Trebuie evitate relațiile închistate, specifice modelului autoritar, pentru că sunt dăunătoare 

și dau impresia de superficialitate și de neimplicare. 

 

O atitudine pozitivă 

Nu-l pedepsi pe elev! Sau cel puțin, când vrei să faci asta, rezumă-te la o lecție pe care vrei 

să i-o aplici. Nu exagera și nu-ți vărsa nervii pe cei firavi. 

 

Talent oratoric 

O simplă sistematizare a informației nu ajunge. Este nevoie și de talent oratoric, măiestrie 

pedagogică și tact. Este important ca profesorul să știe ce tonalitate și ce volum al vocii să 

folosească, pentru a capta atenția elevilor săi, să știe când să se oprească, pentru a le stârni 

interesul  sau cum să încheie un discurs remarcabil. 

 

       Obiectivele comunicării 

Ori de câte ori  scriem  sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm,  să influenţăm, 

să educăm, sau să îndeplinim orice alt obiectiv prin intermediul procesului de comunicare, 

urmărim întotdeauna patru scopuri principale: 

 Să fim receptaţi (auziţi sau citiţi) 

 Să fim înţeleşi 

 Să fim acceptaţi 

 Să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine) 

 

Etapele ascultării active:  

A trimite un mesaj  

B primeşte mesajul. Aceasta  presupune ca receptorul să se concentreze asupra a ceea

 ce este spus 

B spune ceea ce a înţeles fără a face evaluări 

A fie este de acord cu  reformularea lui B, fie emite din nou mesajul  

Acest proces este repetat până când ambele părți şi-au însuşit semnificaţiile mesajelor. 
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Limbajul şi mesajele în comunicare 

La început a fost cuvântul. Cuvintele sunt viaţa omului. Limbajul  fiecăruia dintre  noi 

este o broderie de tipare verbale care ne deapănă povestea. Limbajul este fie poarta pentru 

învăţare şi alegere, fie  poarta  spre  neînţelegere  şi dizarmonie. Învăţând să dezvoltaţi  

măiestria limbajului, puteţi: 

 Să îmbunătăţiţi calitatea informaţiei pe care o schimbaţi cu alţii în orice mediu ar fi; 

 Să comunicaţi la un nivel de înţelegere mai ridicat; 

 Să influenţaţi rezultatele unei situaţii; 

 Să vă sporiţi puterea dumneavoastră şi pe a altora luptând împotriva constrângerilor 

care apar în limbaj; 

 Să depăşiţi rezistenţa conştientă angajând inconştientul; 

 Să comunicaţi într-un mod captivant şi convingător; 

 Să vă îmbogăţiţi limbajul şi, implicit, viaţa; 

 Să învăţaţi ce mesaje comunicaţi inconştientului altor persoane şi să descoperiţi dacă 

acestea sunt într-adevăr cele pe care vreţi să le comunicaţi; 

 Să învăţaţi să recunoaşteţi semnalele pe care dumneavoastră şi alţii le transmiteţi prin 

limbajul trupului. 

Abilitatea în folosirea limbajului este de folos nu numai când interacţionaţi cu alţii, dar,  

mai ales, când interacţionaţi cu dumneavoastră înşivă.  

Perceperea unui mesaj este un fenomen cathartic: pentru emiţător, în măsura în care el 

sesituează, metodic, în concordanţă cu el însuşi, fără a-şi căuta un alibi, fără a ceda tentaţiei de a 

proiecta ceva asupra altuia şi pentru receptor, care se plasează, fără ocolişuri, fără moralizare, 

fără ipocrizie, faţă în faţă cu emiţătorul sau cu el însuşi. 

Făcând o sinteză a diferitelor perspective din literatura de specialitate reliefează trei 

aspecte importante care fac în percepția elevilor ca  un cadru didactic să fie caracterizat  drept un 

"profesor bun": 
(1) abilitatea de a stabili interrelații pozitive cu elevii (să demonstreze că "îi pasă" de 

aceștia);  

(2) abilitatea de a exercita o autoritate și să ofere structură și claritatea regulilor fără a face 

acest lucru într-un mod rigid, amenințător sau ca urmare a utilizării pedepselor; 

(3)  abilitatea de a face învățarea distractivă prin utilizarea unor strategii pedagogice 

creative.  

Studiile privitoare la profesorul de succes demonstrează că acesta trebuie să monitorizeze 

permanent performanța elevilor săi și să aibă așteptări pozitive în ceea ce-i privește pe aceștia. 

Modul în care vor face acestea este unul pozitiv și prescriptiv și nu punitiv și stresant pentru 

elevi, în ideea de a-i face pe aceștia mai responsabili de propria învățare și de a păstra deschise 

toate canalele de comunicare cu aceștia.  

Cadrul  didactic se află într-o  rețea complexă de comunicare prin prisma căreia ar trebui 

să construiască cu elevul atât prin metodele utilizate, managementul clasei de elevi sau prin 

modul în care face evaluarea o relații de încredere, consistentă și capabilă să ofere certitudinea 

unei noi perspective pentru învățământul românesc.  
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ACTIVITĂŢi DE DEZVOLTARE PERSONALĂ, DE SOCIALIZARE 

ŞI DE ADAPTARE A COPILULUI DE 6-7 ANI LA MEDIUL ŞCOLAR  
 

Prof. înv. primar Sultana Della  

Școala Gimnazială Nr. 11” DR. C-tin Angelescu”, Constanţa  

 

 

         Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 

astăzi.Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai mari şi nimic nu 

ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci,să-i învăţăm să se 

adapteze.” 

( Maria Montessori-“Descoperirea copilului”).  

 

Profesorul are rolul de a ajuta la dezvoltarea intelectuală a tinerilor, a adolescenţilor şi 

totodată de a dezvoltă partea estetică şi educativă a copilului. Fiecare elev percepe în felul său 

cunoştinţele adunate în cadrul unei ore de curs. Profesorul contemporan se ocupă şi de 

dezvoltarea morală şi psihico-emoţională a copilului. Are rol instructiv, educativ şi poate rezolva 

cu uşurinţă unele probleme din viaţa acestuia. Dascălul trebuie să ştie să-şi motiveze elevul 

păstrând o relaţie de colaborare bună şi oferindu-le acestora un cadru propice dezvoltării lor, în 

cadrul procesului instructiv-educativ.  

Nu este suficient ca scopul unei activităţi să fie clar, corect şi riguros formulat pentru că ea 

să se desfăşoare normal şi eficient. Dacă lipseşte stimularea şi susţinerea energetică din partea 

profesorului, activitatea nu va fi realizată şi obiectivul va fi neatins. Aşadar activitatea umană 

trebuie să facă apel la o serie de factori cu rol de stimulare şi activare, de sensibilizare selectivă 

şi imbold, care sunt încadraţi în noţiunea de motivaţie.  

O apropiere a profesorului spre elevi duce de obicei la o mai bună comunicare care este 

benefică în desfăşurarea procesului de învăţământ. Elevii întotdeauna vor aprecia profesorul care 

se aproprie de ei, care ştie să îi motiveze prin încurajări, care apreciază şi răsplăteşte pe fiecare 

pentru munca sa şi care mereu întreabă care sunt problemele cu care se confruntă ei, încercând să 

găsească o soluţie pentru a elimina orice obstacol din calea lor.  

Educaţia extracurriculară ( realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea 

unui stil de viaţă civilizat ,precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată în procesul de învăţământ,ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

său liber, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

        Trebuinţă de fi mereu în mişcare este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

În cadrul acestor activităţi,elevii se deprind să folosescă surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă cum să înveţe.  

Scopul acestora este dezvoltarea unor aptitudini speciale,antrenarea elevilor în activităţi cât 

mai variate şi bogate în conţinut,cultivarea interesului pentru activităţile socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar,oferirea de suport pentru reuşită şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
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extraşcolare se desfăşoară într-un mediu informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul scolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi,copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,să-i dirijeze,să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor si mai frumos adaptarea copilului la activitatea şcolară, pregătirea acestuia pentru viaţă. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de 

grup,toleranţă faţă de ideile noi,capacitatea de a descoperi probleme noi, de a găsi moduri de 

rezolvare a lor şi posibilitatea de a gândi constructiv.  

Elevii noştri au fost atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive ,care i-au ajutat la 

dezvoltarea creativităţii , a gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind: 

respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmării poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 

sănătate etc.  

 Activităţile extracurriculare sunt atractive ,stârnesc interes,produc bucurie,facilitează 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 

spiritul practic,operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 

naturii sale.  

În activitatea “Dinţişorul”,propusă ca exemplu, am urmărit crearea unui cadru atractiv prin 

vizionarea unui desen animat despre igiena dinţilor, obţinere a unui efect pozitiv pentru munca în 

grup, socializarea cu elevii altor clase pregătitoare. Activitatea a creat un teren liber pentru a-şi 

manifesta în voie spiritul de iniţiativă, sentimentul de siguranţă şi încredere tuturor 

participanţilor şi, prin toate acestea o acomodare la mediul şcolar. 

Activitatea a avut un caracter atractiv, copiii au participat într-o atmosfera de voie bună şi 

optimism, cu însufleţire şi dăruire, ceea ce conduce la atragerea elevilor către şcoală. Am evitat 

critica, i-am încurajat, am realizat un feed-back pozitiv. Succesul este garantat dacă ai încredere 

în imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor.  
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ADAPTAREA COPILULUI DE ȘASE ANI 

 LA MEDIUL ȘCOLAR 
 

Prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu  

Școala Gimnazială Nr. 7 ”Remus Opreanu”, Constanța 

 

 

În lucrări dedicate managementului clasei de elevi , debutul anului școlar pentru cadre 

didactice este considerat ca un început al unui proces de conducere , care cuprinde fazele clasice: 

diagnoză, prognoză, planificare, decizie, organizare și îndrumare, control și evaluare. 

 Pentru elevi și părinți debutul școlarității înseamnă: 

 o agitație continuă și intensă (neliniște) ; 

 grijă pentru ținuta fizică și vestimentară ; 

 efort pentru adaptarea la noul spațiu școlar, noul orar ; 

 oportunități de apropiere și adaptare la noul stil educațional și managerial al cadrului 

didactic.  

Pășind pragul școlarității copilul de șase ani trăiește noi experiențe în relațiile cu cei din jur 

la care el trebuie să se adapteze și să acționeze nu numai în funcție de dorințele sale , ci să țină 

seama și de cerințele celorlalți. Cu timpul el simte nevoia acțiunii în grup, dar pentru aceasta 

trebuie să coopereze, să se conformeze regulilor de grup, să-și armonizez crințele sau cele ale 

grupului, să-și însușească normele sociale și să acționeze în conformitate cu acestea. Astfel de 

conduit de interrelaționare au semnificația socializării copilului și a valorificării potențialului său 

din planul personalității ce se află într-o continuă dezvoltare și expansiune pe întreaga perioadă 

școlară. 

Jocul capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcții formative, funcții de relaxare, 

funcții de facilitare a adaptării copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, 

funcții de umanizare, constituind o preparare a copilului pentru viață. De aceea în clasa 

pregătitoare predomină activitățile predominant ludice. 

Familia înca este centrul lumii copilului la această varstă. Deși începe să se joaca cu alți 

copii și să formeze niște legături de prietenie, suportul emoțional tot acasă îl resimte. Mulți copii 

încep școala la șase ani, schimbare pe care nu o vor îmbrațisa așa ușor tocmai din cauza 

atașamentului emoțional față de familie. 

Odată ajuns la școală, cel mic va intra în contact cu noi concepte și comportamente pe care 

va trebui să învețe cum să le integreze cu cele învățate acasă. Îi va fi destul de greu să se 

descurce cu acest lucru, de aceea e mai irascibil, în special după școală. 

Acum este momentul în care copiii încep să-și asume sexul și observăm că fetițele se vor 

juca cu fetițele, iar băieții cu băieții. Un lucru e singur, începe să le placă să se joace cu ațti copii, 

nu de unii singuri. Copilul de 6 ani devine mai independent și stăpâan pe comportamentul lui. 

Vor exista mai puține dispute între ei pentru că începe să înțeleagă ce înseamnă să fii corect și 

cum să respecți regulile unui joc, de exemplu. Asta nu înseamnă că deține control total și se va 

mai plictisi, se va supăra și va vrea să trișeze sau să nu se mai joace. 

Acum e vârsta la care copilul e mai înțelegător. Va începe să pună întrebări serioase și va 

vrea să fie luat în serios. Va începe să ceară voie să facă anumite lucruri pentru că începe să facă 

diferența dintre bine și rău și pentru că înțelege ce sunt acelea reguli. 
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Copilul  incepe sa-si faca o imagine despre lumea in care traieste si sa inteleaga diferentele 

dintre lucruri si valori. 

Aceasta este varsta la care copilului tau ii plac regulile. Lumea este prea complexa si prea 

greu de asimilat pentru cel mic, iar regulile din acest proces de intelegere in care e absolut confuz 

ii vor face mai clara perspectiva despre lume, despre „ce sa da” si „ce sa nu”. 

Copiii la aceasta varsta pot intelege multe despre spatiu si timp, dar nu pot inca sa spuna 

cat e ceasul. Se vor descurca de minune, insa, la sortarea lucrurilor dupa culoare, marime si 

forma. 

Cand se apropie de 6 ani, copilul tau va putea sa aranjeze lucrurile de la cel mai mic la cel 

mai mare, de la cel mai scurt la cel mai lung si de la cel mai usor la cel mai greu. Mai mult, va 

intelege ca o anumita cantitate a unui obiect ramane la fel chiar daca e aranjata altfel. De 

exemplu, o minge din plastilina are aceeasi cantitate de plastilina chiar si cand e storcita. 

Copilul tau acum poate sa deseneze un om – cap, corp, brate, picioare, ochi, nas, gura. 

Poate sa deseneze o casa cu usi, ferestre si acoperis, sa copieze litere si chiar sa faca unele din 

memorie. Poate recunoaste literele, dar nu stie inca sa citeasca. 

Copilul tau este foarte sigur pe aptitudinile lui fizice si foarte mandru de ce poate face, dar 

asteapta-te la multe cazaturi. Cand se apropie de 6 ani, isi va da seama mai usor de diferente 

subtile intre ce crede ca poate face si ce poate face intr-adevar. 

La aceasta varsta, copilului tau ii place sa fie hiperactiv, se pricepe la catarat, la leganat si 

la dansat. Poate sa stea intr-un picior si sa topaie in fata si in spate, iar cu putin antrenament va 

putea prinde o minge mai mica. 

Acm se pricepe mai mult la desenat si la colorat si va putea sa nu mai depaseasca conturul 

atunci cand coloreaza. 

Majoritatea copiilor la 5-6 ani au o dictie buna, dar au dificultati cand trebuie sa 

povesteasca evenimente sau idei mai complicate si e posibil sa omita parti importante. Va avea 

dificultati si in intelegerea unor lucruri si directii, asa ca fii clara si explicita cand vrei sa-i 

comunici ceva. 

La aceasta varsta, copilul poate vorbi clar si poti avea o conversatie despre lucrurile care i 

se intampla zi de zi. Poate sa-si rosteasca numele, adresa, varsta si ziua de nastere. Va incepe sa 

te intrebe despre anumite cuvinte pe care le-a auzit si va putea sa atribuie functii unor anumite 

cuvinte. De exemplu, va sti sa-ti spuna ca „un cutit taie”. 

Copilul tau va putea sa spuna mici povesti altor copii pe modelul jocului „arata si spune” in 

care da nastere unor istorioare bazate pe lucrurile din mediul inconjurator. Iubeste sa i se spuna 

povesti, poezii, sa i se cante cantecele, sa i se spuna glume sau ghicitori. 

Inca din primele zile de viata, copilul tău trebuie să se poată baza pe ritualuri și rutina 

zilnică, pentru a se simți confortabil și în siguranță. Un copil cu vârsta de 6 ani, este obișnuit 

deja cu o anumită rutină zilnică, mai ales dacă deja a mers la grădiniță. Este recomandat ca 

părinții să îi formeze și să îi păstreze copilului de 6 ani o rutină simplă, cu foarte mici abateri, 

chiar și la sfârșit de săptămână și în vacanțe. 

Ritualul de dimineață în zilele libere / vacanțe  

Desi sunt zile libere, in care copilul poate avea un program mai relaxat, specialistii 

recomanda evitarea ruperilor de ritm. Prin urmare, incercati sa relaxati usor programul pastrand 

totusi o rutina. 
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Fiecare parinte doreste ca micutul sau sa dobandeasca multe cunostinte cat mai devreme 

posibil, incercati sa nu aglomerati foarte mult programul zilnic si saptamanal al copilului. Nu 

uitati ca este, totusi, un copil! Copiii au nevoie si de timp liber pentru joaca! 

 Nu lasati copilul sa se "distreze" cu televizorul! Nu este recomandat ca un copil de 6 ani 

sa stea mult timp in fata televizorului! Un episod sau un film de desene animate pe zi este de 

ajuns! 

 Includeti in rutina zilnica a copilului si activitati fizice, fie ca este vorba de practicarea 

unui sport (inot, tenis, dans, fotbal), fie ca este vorba de activitati recreative (mersul cu bicicleta, 

role, etc.). Nu uitati: "minte sanatoasa in corp sanatos"! 

 Nu uitati sa includeti in rutina zilnica macar o activitate de familie, adica macar o ora in 

care voi, parintii, sa stati, sa va jucati sau sa va plimbati impreuna cu copilul. La 6 ani copiii nu 

isi dezvolta doar capacitatile fizice si intelectuale, ci si pe cele afective. Aceasta este varsta la 

care se poate dezvolta o relatie familiala foarte trainica, bazata pe incredere, dragoste si joc. 

 Nu lasati copilul sa se culce seara tarziu! O singura seara in care ii amanati momentul 

culcarii si ii veti decala programul pentru mai multe zile! 

Rutina de dupa-amiaza si seara 

Dupa-amiaza este, in general, recomandata pentru relaxare, socializare si sport. Acest tip 

de activitati vor pregati copilul pentru somnul de noapte si pentru ziua urmatoare cand, de 

dimineata, va relua activitatile educative. 
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT A CONŢINUTURILOR 

ÎNVĂŢĂRII  LA ŞCOLARUL MIC 
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                                                            Liceul Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa 

Prof. înv. primar Cristina Stoian  

                                                      Liceul Teoretic Murfatlar, jud. Constanţa 

 

 

Abordarea de tip integrat  a conţinuturilor educaţionale este astăzi o provocare şi în 

acelaşi timp un imperativ pentru cadrele didactice şi pentru toate nivelele de şcolaritate. Mult 

teoretizată, interdisciplinaritatea are în contextul educaţional actual şanse sporite de abordare, 

odată cu asimilarea în practica şcolară a noii viziuni educaţionale propuse prin reforma 

învăţământului. 

Într-o lume supusă unei singure legi, paradoxal stabile, cea a schimbării, învăţarea nu poate 

face excepţie. Un mod de a conferi deschidere muncii noastre este şi acesta al exemplului 

interdisciplinar. 

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi 

eficient, de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea 

diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă. 

În acest sens.L. Ciolan afirmă: “Succesul în viaţa personală, profesională şi socială e dat 

tocmai de capacitatea de a ieşi din cutia disciplinară, de capacitatea de a rezolva conexiuni care 

să conducă la realizarea eficientă a problemelor concrete.” (L. Ciolan, “Dincolo de 

curriculum”). 

 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. 

• Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 

curricumului. 

• Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 

deciziile cele mai potrivite . 

• Rezolvarea de probleme. 

În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată 

independenţă a unor discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine 

stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un 

ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a lumii. Aceste aspecte sunt în 

contradicţie cu varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu caracterul 

dinamic al acestora. 

Problemele cu care elevii se vor confrunta în viaţa profesională, socială sau personală 

impun decizii care nu se regăsesc în cadre disciplinare. Dimpotrivă, ele au un caracter integrat, 

iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi acţiune contextualizată. 

A integra înseamnă a pune în relaţie, a coordona şi a îmbina părţi separate într-un întreg 

funcţional unitar şi armonios. La nivelul curriculumului, integrarea înseamnă stabilire de relaţii 
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clare de convergenţă între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care 

aparţin unor discipline şcolare distincte. 

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe:  

 - profesorul să aibă o temeinică cultură generală; 

 - profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a celorlalte 

obiecte din aria curriculară; 

- elevii să fie conştienţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ; 

- realizarea unor programe care sa includă teme cu caracter interdisciplinar.   

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. 

În ceea ce priveşte abordarea integrată, am desfăşurat, la nivelul clasei a II-a, în luna 

ianuarie, o activitate integrată ce a cuprins conţinuturi din trei arii curriculare: 

 Limbă şi comunicare (1 oră –CLR) 

 Matematică şi ştiinţe ale naturii (1 oră-MEM) 

 Arte şi tehnologii (1 oră-AVAP) 

 Finalităţile activităţii integrate au fost selectate din listele de competenţe generale şi 

specifice ale fiecărei discipline implicate, iar obiectivele operaţionale au făcut referire directă la 

experienţele de învăţare vizate. 

Conţinuturile abordate au fost selectate în strânsă relaţie cu nucleul de integrare 

curriculară, “PĂDUREA”. 
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 CLR- Un mediu curat, un corp sănătos 

 MEM- Medii de viaţă. Înmulţirea în concentrul 0-10 

 AVAP- Activităţi cu materiale sintetice 

          CONŢINUTURI 

 CLR-Textul liric ”La mijloc de codru” de Mihai Eminescu  

 MEM-Pădurea.Proprietăţile înmulţirii 

 AVAP- “Cabana din pădure” 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare; 

3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut; 

3.4 Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei; 

4.3 Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor neconvenţionale. 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI: 

1.5 Efectuarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate; 

3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social; 

4.2 Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE: 

2.1 Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

2.3 Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile; 

2.6 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă,în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală,muzicală, verbală, kinestezic. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CLR: 

 Audierea unor date referitoare la viaţa şi opera marelui poet Mihai Eminescu; 

 Ilustrarea mesajului transmis de un text audiat, utilizând “Tehnica ciorchinelui”; 

 Citirea expresivă/recitarea unor texte literare în versuri având, ca tematică, pădurea:“La 

mijloc de codru”, “Revedere”, “Freamăt de codru”, “Ce te legeni”, “Fiind băiet păduri 

cutreieram”, “Povestea codrului”; 

 Gândiţi-lucraţi în perechi-comunicaţi (completarea unui rebus având ca tematică opera 

eminesciană); 

 Formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul citit “La mijloc de codru” de  

Mihai Eminescu; 

 Utilizarea dicţionarului explicativ- semnificaţia cuvântului “codru”, “huceag”, “unde”, 

“luminiş”; 

 Alcătuirea unor enunţuri proprii folosind cuvinte date: codru, huceag, unde, luminiş; 

 Desprinderea din text a unor cuvinte însuşiri pentru: codru, lumină, păsări, baltă, trestie, 

lună, stele; 

 Realizarea unor desene având ca temă “Pădurea lui Eminescu în ochi de copil”. 
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ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE MEM: 

 Prezentarea unor informaţii, fotografii şi desene cu privire la pădurea de conifere şi 

pădurea de foioase (diagrama Venn); 

 Investigarea unui mediu de viaţă natural (pădurea) pentru a identifica plantele şi animalele 

care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu; 

 Identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă; 

  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite enunţuri (adevărat/fals); 

 Stabilirea prin corespondenţă a unei legături existente între arbori şi fructul lor; 

 Rezolvarea unor probleme de înmulţire pe baza adunării repetate de termeni egali,  

conţinând date despre pădure; 

 Realizarea unor proiecte tematice în grup, referitoare la regulile ce trebuie respectate în 

pădure (reguli de protejare a pădurii şi reguli ce trebuie respectate în timpul unei drumeţii 

organizate în pădure)-  

               Numele echipelor: 

       “Salvaţi natura!”, “Copacul prieteniei”, 

       “Copiii creativi” ,“Grupa veselă” 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE AVAP: 

 Selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus (coală albă A4, culori ,carioci, 

carton colorat, foarfecă, lipici, vată);  

  Realizarea unui colaj intitulat “Cabana din pădure”; 

 Participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în 

grup;  

   Interpretarea unor  cântece despre pădure şi despre vieţuitoarele pădurii “În pădurea cu 

alune” ,”Când am fost noi la pădure”. 

Avantajele activităţilor integrate sunt astfel multiple, valenţele lor formative au fost 

recunoscute de educaţia şcolară actuală. 

- angajarea responsabilă a elevului în procesul de învăţare 

- încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonal prin valorificarea valenţelor formative 

ale sarcinilor de învăţare în grup 

- transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator şi facilitator al învăţării 

- profunzimea, trăinicia şi reactivarea rapidă a cunoştinţelor, generate de perspectiva integrată 

asupra cunoaşterii 

- coordonare între temele abordate clasic şi cele realizate integrat  

- crearea unor structuri mentale şi acţional-comportamentale flexibile şi integrate, cu mare 

potenţial de transfer şi adaptare. 

          Dar, ca orice formă de organizare, şi activităţile interdisciplinare au câteva limite. 

Printre acestea enumerăm: 

a) pericolul de activizare prea puternică a copiilor, ceea ce duce la oboseală şi la scăderea 

atenţiei; remedierea acestui obstacol depinde de capacitatea învăţătoarei de a sesiza când apare 

acesta şi de a stabili acele strategii prin care să îl remedieze: să alterneze metodele active cu cele 

tradiționale, formele de organizare sau materialele didactice; 

 b) necesitatea folosirii unei cantităţi mari de materiale didactice, dar şi acesta poate fi 

transformat într-un avantaj, dezoltându-le copiilor un comportament civic; 

 c) nevoia de timp, activităţile de tip interdisciplinar necesită mai mult timp. Dar şi acest 

dezavantaj se poate remedia prin exerciţiu, pe măsură ce se  realizează astfel de activităţi cu caracter 

interdisciplinar, elevii se obişnuiesc. 

Fără a urmări eliminarea monodisciplinarităţii din activitatea didactică, prezenta lucrare nu 

vrea decât să aducă, alături de alte cercetări axate pe problema interdisciplinarităţii, un argument în 

favoarea deschiderii cadrelor didactice spre această formă de organizare.  
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Consider că proiectarea şi implementarea activităţilor de tip interdisciplinar duce într-adevăr 

la creşterea eficienţei activităţii didactice şi a gradului de implicare a tuturor elevilor în actul 

propriei învăţări, iar acest lucru se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale ale elevilor, 

cât şi însuşirii corecte a metodelor diverse de predare a cunoştinţelor. 
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“Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci cel care 

nu a învăţat cum să înveţe” 

(Herbert Gerjuooy) 

  

Conceptul de proces de învăţământ semnifică schimbare, transformare în timp şi spaţiu a 

experienţelor de cunoaştere, afective, emoţionale şi acţionale psihomotorii ale elevilor, a capacităţii 

lor fizice şi intelectuale. Este vorba de transformări profunde, atât cantitative, cât şi calitative, care 

vizează formarea integrală a personalităţii.(Creţu, D., 1999) 

Rolul educatoarei este acela de a urmări realizarea unei legături reale între domeniile de 

dezvoltare şi domeniile experienţiale, fără a căuta o suprapunere exclusivă a lor ci, efectiv, prin 

găsirea strategiilor adecvate de atingere a dezvoltării globale a copilului şi, implicit, a finalităţilor 

educaţionale.Educatoarea poate planifica activităţi de sine stătătoare, respectiv pe discipline 

(activităţi de educarea limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru 

societate, de educaţie fizică, activităţi practice, educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice) 

sau activităţi integrate (cunoştinţele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios pe 

durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile alese 

sau cunoştinţele interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experienţiale iar jocurile şi 

activităţile alese se desfăşoară în afara acesteia).-Curriculum pentru învîțământul preșcolar/2008. 

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. 

Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în 

pregătirea copiilor, că însuşirea unor cunoştinţe, comportamente, dezvoltarea proceselor psihice 

cognitve, se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

Gândirea critică constă în procesul mental de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales 

afirmaţii sau propoziţii pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecţie 

asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile şi raţionamentul oferit şi judecând faptele, 

declanşează procese cognitive complexe, care încep cu acumularea de informaţii şi se termină cu 

luarea de decizii. Pentru a forma în timp copii care exprimă puncte de vedere proprii, realizează 

schimb de idei cu ceilalți, argumentează, pun întrebări și cooperează cu ceilalți pentru a rezolva 

diverse probleme, in cadrul categoriilor de activități ȘTIINȚE, le-am oferit copiilor contexte diverse 

și mai ales au contat metodele și materialul didactic utilizat. Le-am oferit situaţii de învățare în care 

au fost parteneri, prin apel la experienţa proprie, euristic, am promovat învăţarea prin colaborare și 

am pus accent pe dezvoltarea gândirii prin confruntarea cu alţii.Odată ce copiii se simt liberi a-şi 

expune propriul punct de vedere şi renunţă la convingerea că există un singur răspuns corect,apare 

diversitatea de opinii şi idei și implicit se dezvoltă gândirea critică punând accent pe evaluarea 

calitativă, de aceea am utilizat metodele interactive de grup, care așa cum spune 

I.Cerghit:,,...exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii dar şi o 

complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai 

activă, susţinută de foarte multe elemente de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă”. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune J. Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi muncă independentă. 
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Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor ducând la o învăţare mai  activă şi cu rezultate 

evidente. 

Educatorul trebuie să ştie cum să-l motiveze pe copil să înveţe şi cum să                                                                                                                                                                            

faciliteze procesul învăţării organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul 

pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. Agenţii 

educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc copiii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu 

aceste cunoştinţe. Rolul educatorului este  nu de a îndopa copiii cu diverse cunoştinţe ci de a le 

arăta ce au de făcut cu acestea. 

Învăţarea prin cooperare promovează interacţiunea psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe 

toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată 

asupra procesului de elaborare împreună, prin cooperare a demersurilor de realizare a sarcinii. 

Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie mai mult corectivă, ameliorativă 

decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului. 

Profesorul Ioan Neacşu afirmă că “educatorii sunt solicitaţi astăzi în mod continuu, să 

promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” 

Se spune că acei copii care au parte de dascăli creativi vor fi şi ei creativi, critici, urmând 

modelul. Metodele interactive de grup implică tot mai mult tact din partea educatorului deoarece 

stilul didactic al acestuia trebuie adaptat în funcţie de copil (timid, pesimist, agresiv, nerăbdător). În 

alegerea strategiilor specialiştii recomandă să se ţină seama de stilurile de învăţare individuale ale 

copiilor. 

Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

învăţare realizată efectiv de preşcolar în cadrul instruirii formale şi nonformale cu deschiderea spre 

educaţia permanentă. 

Cercetările efectuate în ultimii 3 ani arată că pasivitatea ( înţeleasă ca rezultat al predării 

tradiţionale, în care educatorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie) nu produce învăţare 

decât în foarte mică măsură. Cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 

propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dacă copiii îşi construiesc 

cunoaşterea proprie nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, în izolare. Să nu uităm că omul este 

fundamental social. Promovarea învăţării active și dezvoltarea gândirii critice presupune şi 

încurajarea partenerilor de învăţare.  

Metodologia didactică este domeniul cel mai deschis înnoirilor, metodele având o 

sensibilitate deosebită pentru adaptarea la condiţii noi. Reforma şcolară promovează ideea 

diminuării ponderii activităţii expozitive şi extinderea utilizării metodelor moderne. Înnoirea 

metodologiei pune accent pe promovarea metodelor şi procedeelor de instruire care să soluţioneze 

adecvat noi situaţii de învăţare, pe folosirea unor metode active şi apelarea la metodele pasive 

numai când este nevoie, pe accentuarea tendinţei formativ – educative a metodei didactice, pe 

extinderea metodelor care conduc la formarea capacităţilor de autoinstruire ce permit achiziţionarea 

şi prelucrarea independentă a informaţiilor.  

În continuare voi prezenta din experința mea didactică o activitate integrată pe durata unei 

zile, pe care copiii au numit-o,, O zi in lumea plantelor”. 

Există copii cu inteligență naturistă? Dacă da, cum se manifestă ea la vărsta preșcolară? 

Copiilor le place lumea naturală pe care o investighează de la naștere. Le place să se joace în 

aer liber, în parcuri, în grădina cu flori sau legume, pe cămp, în pădure, pe malul mării.Această 

caracteristică a copilăriei trebuie exploatată pentru a dezvolta inteligențe naturiste, ei doresc să 

cunoască, dar și să înțeleagă lumea. Întrebarea ,,DE CE?”, la care părinții, bunicii și educatoarea 

răspund, povestesc, inventează, este un context transformat in demers didactic euristic, 

problematizat, activ-participativ și acțional, prin care copilul își va găsi răspunsurile în contactul 

direct cu mediul. 
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,,O zi în lumea plantelor” a urmărit să consolideze noțiuni despre plantele care cresc în zona 

proximă grădiniței, specifice anotimpului vara, cultivarea unor atitudini în timpul și după activitatea 

de cunoaștere, de consolidare a unor reguli de comportare în grup și față de mediu. 

Harta traseului ce urma a fi parcurs(denumirea străzilor, marcarea unor puncte de reper ca: 

școala, chioșc de ziare, toneta cu înghețată, stadion, etc.) și a locului de observat, am prezentat-o 

copiilor înaintea deplasării, precizându-le regulile de conduită civilizată. 

La început, am lăsat copiii liberi să contemple mediul, evaluând interesul copiilor pentru 

plante și creaturile vii. Printr-un brainstorming,,Ce ați văzut pe câmp?”, copiii au enumerat pe rând 

plantele: maci, margarete, albastrele, păpădie, mușețel, iarbă, buruieni etc.Am notat răspunsurile pe 

o coală albă, apoi le-am citit grupându-le pe noțiuni: flori de câmp, plante medicinale, iarbă.Am 

inițiat apoi jocul,, La cules de flori”precizând regulile: 

 Să culeagă planta cu grijă, rupând codița cât mai aproape de pământ 

 Să nu o smulgă din rădăcină 

 Să smulgă cu rădăcină o singură planta pentru a o cerceta 

După ce au cules un buchețel s-au strâns pe grupuri analizând plantele(mirosindu-le, 

pipăindu-le, numarând petalele, frunzele, masurând codițele, analizând rădăcinileși comparându-le). 

Observarea a durat atât timp cât a captat atenția copiilor, apoi am făcut sintezele parțiale prin 

jocul,,Completează propoziția”, prin brainstorming,, Cum sunt plantele?”, prin descrierea plantelor 

după un set de întrebări, prin joc senzorial și rpin desen,, Completează ce lipsește”, sintezele finale. 

Am continuat activitatea cu jocuri pe grupuri: 

 Grupul 1-Împletim coronițe 

 Grupul 2-Sortarea plantelor 

 Grupul 3-Realizarea unor săculeți de pânză  

Coronițele au fost împletite, al doilea grup a selectat plantele medicinale(mușețel, mentă, 

sunătoare), al treilea grup de copii a pus în săculeți plante medicinale. Pe tot parcursul zilei, un grup 

de părinți a fost alături de preșcolari, ajutându-i la culesul plantelor, răspunzând întrebărilor, fiind 

parte activă la formarea unor deprinderi corecte în relația cu mediul, învățându-i să-și asume 

responsabilități.Împreună cu copiii am găsit ,,Sugestii pentru alții”, la plecare scriindu-le pe jetoane-

stegulețe pe care le-am montat pe marginea drumului, în iarbă, cum ar fi de exemplu: 

,,Nu aruncați resturile alimentare, gunoaiele în iarbă, peste plantele medicinale și florile de 

câmp. Știți ce se va întâmpla?Răspundeți singuri și luați atitudine!” 

      Am încheiat activitatea integrată la grădinița, dându-i numele,, O zi în lumea plantelor”. 

„Nu voi fi un om obişnuit, deoarece am dreptul să fiu extraordinar.” 

(Peter O’Toole) 
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 Motto: „Spune-mi şi voi uita,  

              predă-mi şi îmi voi aminti,  

             implică-mă şi voi învăţa.” 

                (Confucius) 

 

 Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor care se parcurg este o necesitate în sistemul 

educaţional şi reprezintă noua orientare a învăţământului românesc. Aceasta vizează pregătirea 

elevilor de azi pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane prin dezvoltarea 

capacităţii de a transfera rapid şi eficient, de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, 

competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii 

problemă. Problemele cu care elevii se vor confrunta în viaţa profesională, socială sau personală 

impun decizii care nu se regăsesc în cadre disciplinare. Astfel, realizarea unui curriculum integrat a 

devenit o prioritate în vederea acoperirii rupturilor dintre discipline şi a corelării rezultatelor 

învăţării cu situaţiile din vaţa cotidiană. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare 

de proiectare a curriculum-ului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor 

din domenii diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către elevi a unei imagini 

coerente, unitare despre lumea reală. Termenul „curriculum integrat” sugerează corelarea 

conţinuturilor în care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea, în funcţie de care sunt alese 

toate celelalte componente ale procesului instructiv-educativ.  

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită 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. 

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul că viaţa nu 

este împărţită pe discipline” (J. Moffett)  

Predarea integrată se dovedeşte ca fiind o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 

societatea, cultura şi tehnologia. Aceasta are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică 

unitară, comună mai multor discipline. Este o stategie ce presupune schimbări nu numai în planul 

organizării conţinuturilor ci şi în ,,ambianţa” predării şi învăţării. Punctul de pornire îl constituie 

elevul şi experienţa sa.  

În predarea/învăţarea conţinuturilor este din ce în ce mai prezentă tendinţa de organizare a 

acestora dintr-o perspectivă integrată. Astfel, se încearcă trecerea de la predarea pe discipline de 

sine stătătoare la cea pe baza integrării conţinuturilor în ,,câmpuri cognitive integrate„ care transced 

graniţele dintre discipline (L. Vlăsceanu). 

Niveluri ale integrării conţinuturilor: 

Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, 

precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. Din acest punct de 

vedere, literatura de specialitate identifică următoarele posibilităţi: 

 Integrare intradisciplinară; 

 Integrare multidisciplinară; 

 Integrare pluridisciplinară; 

 Integrare interdisciplinară; 
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 Integrare transdisciplinară. 

 Organizarea şi predarea intradisciplinară a conţinuturilor se realizează prin: 

- Inserţia unui fragment în structura unei discipline pentru a clarifica o temă; 

- Armonizarea unor fragmente în cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei probleme sau 

dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini. 

Intradisciplinaritatea are în vedere: 

- Integrarea la nivelul conţinuturilor; 

- Integrarea la nivelul deprinderilor şi competenţelor. 

Avantaje: 

 Creşterea coerenţei interne a disciplinei de studiu; 

 Creşterea relevanţei predării prin îmbogăţirea activităţilor de învăţare şi prin stimularea 

realizării de legături între conţinuturi; 

 Creşterea eficienţei învăţării; 

Multidisciplinaritatea presupune abordarea unei teme din perspectiva mai multor discipline 

independente, fără a altera structura acestora. 

Avantaje: 

 Realizarea de planificări corelate între discipline; 

 Realizarea de către elevi a unor legături între conţinuturile diverselor discipline; 

 Explicarea unor teme sau probleme ce nu pot fi lămurite în cadrul unei singure discipline. 

 Pluridisciplinaritatea se referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi disciplină, prin 

intermediul mai multor discipline deodată. 

 Avantaje: 

 Predarea pluridisciplinară fundamentează învăţământul pe realitate şi pe problemele ei. 

Legătura şcolii cu viaţa socială este mai motivantă pentru elev; 

 Reduce compartimentarea cunoaşterii şi a conţinuturilor în funcţie de domeniul din care 

fac parte; 

 Asigură un transfer mai bun al cunoştinţelor în situaţii noi. 

Interdisciplinaritatea presupune interacţiunea deschisă între anumite competenţe sau 

conţinuturi interdependente, proprii mai multor discipline. Spre deosebire de multidisciplinaritate, 

care presupune o simplă corelare a disciplinelor, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a 

diferitelor arii curriculare. 

Avantaje: 

 Încurajarea învăţării prin cooperare şi a învăţării pe bază de proiecte; 

 Permite colaborarea directă şi lucrul în echipă între specialiştii mai multor discipline; 

 Contribuie la crearea unor structuri mentale şi acţional comportamentale flexibile şi 

integrate, cu mare potenţial de transfer şi adaptare; 

Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a învăţării integrate şi presupune 

concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină universale. 

 Avantaje: 

 Întrepătrunderea disciplinelor şi coordonarea cercetării pot sfârşi prin adoptarea aceluiaşi 

ansamblu de concepte fundamentale sau elemente metodice generale, adică un nou domeniu de 

cunoaştere sau o nouă disciplină; 

 Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoştinţelor specifice diferitelor 

discipline, la descoperirea unor noi câmpuri de investigaţie, la conceperea unor noi programe de 

cercetare;   

 Abordarea transdisciplinară este centrată pe „viaţa reală” cu probleme importante, aşa cum 

afectează viaţa oamenilor în context cotidian; 

 Principiile privind predarea şi învăţarea integrată accentuează următoarele idei: 

 respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale - reper fundamental în construirea 

situaţiilor de predare-învăţare; 
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 diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare -  învăţare prin utilizarea de metode şi 

procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze elevul, să antreneze iniţiativa, 

imaginaţia, creativitatea, dorinţa de a învăţa; 

 centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini; 

 centrarea pe elev în proiectarea activităţilor de învăţare. 

Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 

societatea, cultura, tehnologia. În învăţământul modern este tot mai evidentă necesitatea instruirii 

integrate. 

Particularităţi ale învăţării integrate: 

o interacţiunea obiectelor de studiu; 

o centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor; 

o relaţii între concepte din domenii diferite; 

o corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 

o rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă a integrării, prin implicarea elevilor 

în proiecte sau teme de cercetare care presupun soluţionarea unor probleme reale; 

 Cei 4 piloni ai învăţării integrate sunt: 

 a învăţa să ştii 

 a învăţa să faci 

 a învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi 

 a învăţa să fii 

 a învăţa să ştii/ să cunoşti —  a stăpâni instrumentele cunoaşterii; instrumentele esenţiale 

ale învăţării pentru comunicare şi exprimare orală, citit, scris, socotit şi rezolvare de probleme, a 

poseda în acelaşi timp o cunoaştere vastă, dar şi aprofundată a unor domenii principale; a înţelege 

drepturile şi obligaţiile specifice unei societăţi democratice. Cel mai important aspect al acestui 

pilon este considerat însă a învăţa să înveţe.  

 a învăţa să faci — a-ţi însuşi deprinderile necesare pentru a practica o profesie şi a-ţi însuşi 

competenţele psihologice şi sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situaţii 

de viată; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate 

 a învăţa să munceşti împreună —  a accepta interdependenţa ca pe o caracteristică a 

mediilor sociale contemporane; a preveni şi a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalţi pentru 

atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia 

 a învăţa să fii —  a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi autonom şi creativ 

în diverse situaţii de viaţă; a manifesta gândire critică şi responsabilitate; a valoriza cultura şi a 

depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacităţi intelectuale, fizice, culturale; a manifesta 

simţ estetic şi a acţiona pentru menţinerea unui climat de pace şi înţelegere. 

Învăţarea depăşeşte cadrul formal al şcolii, nu mai este doar apanajul elevilor, fiind 

concentrată, ca activitate, mai ales în prima parte a vieţii; evoluţia şi caracteristicile societăţii 

contemporane au condus la afirmarea şi necesitatea ideii de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume 

dinamică şi complexă, caracterizată de explozia informaţională şi de dezvoltarea fără precedent a 

tehnologiilor. O învăţare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiţionale 

poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. 

Dintre strategiile didactice utilizate în abordarea interdisciplinară care favorizează învăţarea 

integrată, amintim: 

 învăţarea bazată pe proiect; 

 predarea în echipă formată din mai multe cadre didactice; 

 învăţarea prin cooperare; 

 învăţarea activă; 

 implicarea comunităţii, 
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Studierea integrată a realităţii îi permite şcolarului mic explorarea în mod global a mai multor 

domenii de cunoaştere prevăzute în programă, dar subordonate unor aspecte particulare ale realităţii 

înconjurătoare, asigurându-i achiziţia unor concepte şi legităţi fundamentale, a unor proceduri de 

lucru şi instrumente de cunoaştere a realului. 

De asemenea, abordarea integrată a conţinuturilor educaţiei şcolare permite luarea în 

considerare a nevoilor de cunoaştere a şcolarilor mici şi abordarea unor subiecte de interes pentru 

aceştia în cadrul unor teme / proiecte mai cuprinzătoare, sugerate de documentele curriculare. 

Argumente în favoarea predării integrate: 
- angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării; 

- încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative 

ale sarcinilor de învăţare în grup; 

- transformarea cadrului didactic în factor de ,,sprijin”, ,,mediator” şi ,,facilitator”, precum şi 

diminuarea funcţiei sale de furnizor de informaţii; 

Dificultăţi şi limite: 

 Imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate; 

 Lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; 

 Dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea manieră; 

În concluzie, integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. În 

învăţământul primar abordarea integrată a conţinuturilor este o necesitate, dată de nevoia firească a 

şcolarului mic de a explora mediul apropiat, fizic şi social, de a-l cunoaşte şi a-l stăpâni, preocupare 

ce este pe deplin întâmpinată în condiţiile structurării interdisciplinare a curriculum-ului. Aceasta, 

deoarece modul natural al elevilor de a învăţa despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de 

cunoştinţe pe domenii ale ştiinţei, ci, dimpotrivă, integrarea informaţiilor, priceperilor, deprinderilor 

diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viaţă reală.  

În acest demers al nostru către o educaţie modernă care pune bazele  colaborării prin 

participarea elevilor la proiecte comune nu trebuie să uităm că aceste modalităţi de integrare au 

avantaje, dar şi dezavantaje şi poate că echilibrul dintre extreme (diferenţiere pe discipline vs. 

integrare totală) ar fi soluţia cea mai eficientă. 
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ANEXA - PROIECT DE LECȚIE 

 

CLASA: PREGĂTITOARE A 

PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Legian Nicoleta 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 
UNITATEA TEMATICĂ: În lumea poveștilor 

SUBIECTUL LECȚIEI: Manifestarea unei stări, emoții 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de abilități și atitudini 

DOMENII IMPLICATE ÎN ACTIVITATE: Comunicare în limba română (CLR), 

Dezvoltare personală(DP), Arte vizuale și abilități practice (AVAP), Muzică și mișcare (MM) 

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ:  

DP : 2.1 Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare 

        3.2 Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar 

COMPETENȚE INTEGRATE: 

CLR:   1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar 

   2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje 

scurte 

AVAP: 1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate 

vizual 

   2.4 Transformarea unui material prin tehnici simple 

MM:    3.1 Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

a) cognitive:  

O1 – să identifice emoții / stări în funcție de indici vizuali; 

O2 – să asocieze un simbol unei stări emoționale; 

O3 – să argumenteze alegerile făcute;  

O4- să explice propriile emoții în diferite situații. 

b) afective :- să manifeste interes pentru activitate și dorință de afirmare 

c) motrice: - să mânuiască în mod corespunzător materialele puse la dispoziție. 

STRATEGII DIDACTICE: 

 RESURSE PROCEDURALE :  

 Metode și procedee: explicația, conversația, jocul didactic, demonstrația 

 Forme de organizare: individuală, în perechi, frontală  

 RESURSE MATERIALE: lista de situații, videoproiector, laptop, fișe de lucru, 

simboluri, lipici, culori, carioci, fulgi de hârtie, ecusoane 

 RESURSE TEMPORALE: 45 minute 

 RESURSE UMANE: 30 elevi 

 RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă 

FORME DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare 

orală, aprecieri verbale 

BIBLIOGRAFIE: 

 *** Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 

 Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003. 

 Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi 

şcolară mică, Editura Reprograph, Craiova, 2010. 

 Neacșu, Lucreția Elena (coord.), Dezvoltare personală, auxiliar pentru clasa pregătitoare, 

Editura Elicart, București, 2016



202 

 

N

r. 

c

rt 

Momentele 

lecției 

Dura

-ta 

Compe-

tențe/ 

ob. 

Conținut științific Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Evaluare 

 

 

1

. 
Moment 

organizatoric 

2’      Amenajarea spațiului clasei, pregătirea 

materialelor necesare unei bune desfășurări a 

activităților propuse. 

 

    

2

. 
Întâlnirea 

de dimineață 

5’  După ce ne-am adunat 

Și frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit 

Oare cine n-a venit? 

    Se va realiza salutul de dimineață, prezența, 

calendarul naturii.  

 Calendarul 

naturii 

Jetoanele cu 

numele 

copiilor 

Frontală 

 

Individuală 

Orală 

3

. 
Captarea 

atenției 

3’      Acest moment se va realiza prin jocul didactic 

denumit „Mimează“.  

    Le voi cere elevilor să mimeze cum pot ei mai 

bine diferite emoții, stări ce le simt ei la prezentarea 

anumitor situații .  

 

Lista de situații:  

1. Afară este viscol. 

2. Părinții pleacă fără tine la cumpărături. 

3. Te vei întâlni cu Carla
,
s Dreams (vedeta 

preferată). 

4. Elevii aleargă prin clasă. 

5. Elevii aruncă gunoaie pe jos. 

6. În dimineața de Crăciun. 

7. Te întâlnești cu partenerii de joacă. 

8. Se termină vacanța. 

9. Mâine veți merge la săniuș. 

 

Explicația 

Jocul 

didactic 

Lista de 

situații 

Frontală Observare 

sistematică 
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4

. 
Reactualiz

area 

cunoștințelor 

4’ CLR 

1.1 

Voi solicita elevilor să răspundă la întrebări 

legate de cum s-au simțit personajele din poveștile 

despre care am discutat la CLR, în ziua anterioară. 

 Cum s-a simțit lupul când capra l-a pedepsit? 

(înfricoșat) 

 Cum s-a simțit Motanul încălțat atunci când și-a 

ajutat stăpânul? (fericit, mulțumit) 

 Dar mama vitregă a Albei ca Zăpada? (rea) 

 Dar Mutulică atunci când dansa cu Albă ca 

Zăpada? (fericit) 

 Dar rățușca cea urâtă când celelalte rațe fugeau 

de ea?   (tristă, respinsă) 

Conversația  Frontală Observare 

sistematică 

5

. 
Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

urmărite 

1’      Copii sunt anunțați că vom discuta despre 

emoții: să le recunoaștem, să le asociem unor 

simboluri și manifestări, să exemplificăm cu situații 

din viața noastră. 

 

Explicația  Frontală  

6

. 
Dirijarea 

învățării 

20’ DP 

2.1 

O1 

 

CLR 

2.2 

 

O1 

O2 

 

 

DP 

3.2 

O3 

 

Le voi prezenta elevilor un ppt cu personaje din 

povești. Aceștia trebuie să deducă starea / emoția 

personajelor, în funcție de expresia chipului lor, dar 

și să o argumenteze. Apoi trebuie să exprime situații 

din propria experiență în care s-au simțit 

asemănător.  

Elevii vor avea pe mese imagini cu scene din 

povești și jetoane cu simboluri de stări / emoții (față 

veselă, tristă, furioasă, etc.).   

Le voi cere să formeze propoziții despre ceea ce 

observă în imagini.  

După ce vor analiza chipurile personajelor, se 

vor sfătui, vor decide ce simbol să lipească în 

dreptul acestora, motivând alegerea făcută. (anexa 1) 

 

Explicația 

Conversația

Demonstra-

ția 

 

Video- 

proiector 

Laptop 

Ppt cu 

personaje 

 

 

Fișe de 

lucru 

Simboluri 

Lipici 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

Orală 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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7

. 
Asigurarea 

feed-back-ului 

4

’ 

AVAP 

1.3 

 

 

O4 

Acest moment se va realiza cu ajutorul jocului 

„Copacul vesel / trist”. Elevii vor primi câte un fulg 

din hârtie, pe care trebuie să reprezinte emoția pe 

care o preferă. Fulgii se vor lipi în copac. În funcție 

de stările predominante, copacul va deveni vesel sau 

trist. 

 

Jocul 

didactic 

Explicația 

 

 

Fulg de 

hârtie 

Planșă cu 

copac 

Lipici 

 

Individuală 

 

Observare 

sistematică 

8

. 
Activitate 

recreativă 

1

0’ 

AVAP 

2.4 

 

 

 

 

MM 

3.1 

Elevii vor primi fișe pe care sunt desenați doi 

copii, al căror chip exprimă diferite emoții. Ei vor 

colora copilul a cărui față arată emoția pe care o simt 

ei în acel moment.(anexa 2) 

Copiii vor audia și dansa după melodia 

„Zăpăcești poveștile“, exprimând diferite stări 

emoționale pe fundal muzical . 

 

 Fișe de 

colorat 

Culori 

Carioci 

 

Video- 

proiector 

Laptop 

Individuală 

 

 

 

 

Frontală 

Observare 

sistematică 

9

. 
Încheierea 

activității. 

Aprecieri finale 

1

’ 

 Se vor face aprecieri globale și individuale 

asupra activității elevilor, dar și a comportamentului 

elevilor. 

Elevii vor primi câte un ecuson, sub îndemnul 

versurilor despre prietenie. (anexa 3). 

 Ecusoane  Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 
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Anexa  2  
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Anexa 3 
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PREDAREA INTEGRATĂ  A  SUNETELOR ȘI LITERELOR -  

ABORDARE   DIN PERSPECTIVA   PEDAGOGIEI  WALDORF 

 

Prof. înv. primar Constanda Moraru 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 
           Motto:  “Cel mai puternic argument pentru integrarea 

curriculumului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”    

J. Moffett 

 

• PRINCIPIILE PREDĂRII INTEGRATE - REACTUALIZAREA PRINCIPIILOR 

PEDAGOGICE  

• Nivel superior de aplicare a principiului interdisciplinarităţii, legătură puternică cu viaţa; 

• Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 

• Diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare; 

• Centrarea pe capacităti, competenţe, atitudini; 

• Centrarea pe elev a proiectării activităţii de învăţare; 

• Corelarea conţinuturilor, predarea tematică predarea sinergică, integrarea curriculară; 

• Predarea literelor alfabetului latin din perspectivă antropozofică- redare sintetica a metodei 

Waldorf, cu aplicaţie la clasă  

• Filozoful, antropologul, pedagogul şi arhitectul Rodolf Steiner, fondatorul Pedagogiei 

Waldorf, a considerat că sunetele care compun vorbirea articulată au fost transpuse în litere în 

urma unor experienţe de viaţa ale oamenilor,luând astel naştere exprimarea scrisă. El consideră că 

scrierea vocalelor a fost inspirată de trăiri sufleteşti redate în gesturi, iar forma consoanelor a fost 

inspirată de realitatea înconjurătoare reflectata în mintea omului. Astfel, întinderea braţelor spre 

un lucru care uimeşte, încântă, a inspirat scrierea literei A. Ridicarea ochilor şi a mâinii spre 

înalţimi, spre cer, spre divinitate, a inspirat scrierea literei I, exprimarea sentimentului de ocrotire, 

dragoste, a inspirat scrierea literei O, exprimarea sentimentului E-ului propriu, a dus la forma 

literei E, iar sentimentul de frică, de frig, a formei braţelor în timpul acestor trăiri a dus la forma 

literei U. 

• Din perspectiva antropozofică, scrierea consoanelor  este în strânsă legătură cu formele 

unor lucruri, realităţi exterioare, pe care oamenii le denumiseră deja-  forme de relief, animale, 

plante , locuri, etc. Astfel, se poate face o legătură  între munţi şi litera M,  între foc şi litera F, 

între valuri sau vânt şi litera V, între un râu care se rostogoleşte şi litera R, iar  şarpele şi sâsâitul 

său , duce cu gândul la  literele S, Ş etc. 

• Pornind de la această teorie, am încercat să găsesc pentru copiii de 6-7 ani contexte 

potrivite pentru a-i face să trăiască emoţiile date de un anumit eveniment şi pentru a înţelege 

legătura dintre realitatea înconjurătore şi reflectarea ei în mintea noastră. Cum la această vârstă 

copiii sunt încă în lumea poveştilor, am prelucrat o poveste (Nuieluşa de alun- în altă variantă 

Cătălin şi Cătălina) pe care am adaptat-o scopului meu, convinsă fiind că dacă elevii vor fi 

captaţi de poveste,  că dacă le va plăcea ceea ce se va întâmpla în lecţei,  vor  reţine mult mai uşor 

cunoştinţele teoretice, vor face mai uşor asociaţii între sunet şi literă, vor citi mai uşor şi mai 

repede, exerciţiile ulterioare bazate pe metoda analitico-sintetică  vor completa frumos lecţia. 

Acest lucru s-a şi întâmplat, acum, cu o singură excepție, toţi copiii citesc cursiv, iubesc să 

citească, fac legături între poveste şi litere. În timp, felul în care au învăţat să citescă va fi mai 

puţin important,  dar va conta faptul că pentru ei cititul nu a fost o corvoadă, că  şi l-au însuşit 

într-un mod plăcut, că au căpătat drag de citit. Mai mult,  în timp copiii au reuşit să înţeleagă 
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arhetipul unui sunet şi al unei litere, de multe ori reuşind să anticipeze ce literă va fi învăţată din 

povestea ascultată. 

          Cred că fiecare cadru didactic  se bucură alături de elevii săi  atunci când acestora  li 

se relevă descoperirea. 

                                                                                                 

                                                                                    
 

                                                                                         

                                                                              
 

                                                                                                               
 

 

                                                                                                             
 

Litera A a fost desprinsă dintr-un fragment 

de poveste în care personajele principale, Cătălin şi 

Cătălina, uimite de o  ciupercă mare şi  colorată, 

care se tot depărta,  încercau să o ia ( întinzâd 

brațele sub forma literei A) şi să ducă acasă.  Plini 

de uimire, exclamau AAAAA...... 

 

Litera R a fost descoperită într-un râu care 

se rostogoleşte ca o roată peste rocile muntelui. În 

faţa acestuia, fetiţa a rămas neputincioasă. 
 

Litera I a fost desprinsă dintr-un fragment de 

poveste în care Cătălina, aflată la înălţime, pe cel 

mai înalt vărf al muntelui , avea sentimentul că 

poate atinge cerul, că se poate uni cu lumina,  că 

este cea mai înaltă şi cea mai puternică, mai ales 

după ce uriaşul de piatră îi dăruise o sabie magică 

în schimbul faptei bune pe care ea o făcuse ( îi 

scosese o albină din ochi). 
 

Litera M a fost desprinsă dintr-un fragment 

de poveste în care Cătălina a fost nevoită să 

străbată crestele unor munţi înalţi pentru a ajunge 

la locul unde vrăjitoarea cea rea îl ascunsese pe 

frăţiorul ei şi-l punea să caute nestemate , alături de 

alţi băieţi răpiţi. 
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Braţele ocrotitoare ale 

fetiţei s-au îndreptat spre 

cuibul cu ouă din care abia 

ieşeau puişorii păsării cu cioc 

de argint. Astfel copiii au 

asociat exprimarea 

sentimentului de ocrotire cu 

litera O, cu forma unui ou 

care ocroteşte viaţa, sau cu 

braţele ocrotitoare ale mamei. 

Norişul a fost cel care a luat-o pe 

Cătălina pe aripile sale și a ajutat-o să 

treacă de partea cealaltă a râului 

puternic pe care fetiţa nu putea să-l 

traverseze singură. Aşa au descoperit 

forma literei N. 

 

Litera S s-a desprins din 

imaginea unui şarpe care 

sâsâsia ameninţător şi  se 

apropia de cuibul puişorilor pe 

care  voia să-i mănânce . 

Norocul lor a fost că fetiţa 

care-i admirase mai devreme, a 

retezat capul şarpelui cu sabia 

sa   magică. 

Alt moment al poveştii este 

atunci  când sentimentul E-ului este 

foarte  puternic atât pentru fetiţă cât şi 

pentru pasărea cu cioc de argint.  Din 

această confruntare era să iasă o 

nenorocire dacă n-ar fi intervenit 

puişorii.  

Aceştia i-au explicat mamei lor 

că de fapt fetiţa le-a salvat viaţa atunci 

când erau ameninţaţi de  

Şarpe şi că fetiţa merită 

răsplătită, nu pedepsită. Se ajunge 

astfel la litera E.  
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Fetiţa, dar mai ales frăţiorul împreună cu 

ceilalţi băieţi, erau speriaţi, înfriguraţi, crezând că 

nu vor mai scăpa din umbra relei vrajitoare, din 

frigul peşterii în care fuseseră aruncaţi pentru a 

aduna nestemate.  

 Pronunţau mereu  UUUUU....Astfel s-a 

desprins forma literei U. 
 

Cu topoarelele cu care lucrau în 

peşteră copiii au tăiat  trepte în 

stâncă.Aşa au descoperit elevii arhetipul 

sunetului şi literei T. Tăria şi curajul 

Cătălinei i-a ajutat să iasă din adâncul 

pământului. Toţi au fugit de vrăjitoarea 

cea rea .    

Liniştea se aşterne în sufletele frăţiorilor, 

aceştia culeg liniştiţi o lalea pe care o 

oferă mamei lor. 

Laleau sugerează litera L. 

• Vrăjitoarea i-a urmărit pe 

copii, dar ajutaţi de pasărea cu 

cioc de argint, aceasta a pierit în 

focul care a rupt vraja.  

În flăcările focului care 

arde cu forţă au descoperit  forma 

literei F. 
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         Povestea curge mai departe, trecând încet, încet din atmosfera de poveste spre situaţii de viaţa 

cât mai  reale, dar care duc tot spre arhetipul sunetelor şi literelor. 

Integrarea altor discipline în povestea literelor  

• Pentru a putea realiza predarea integrată a alfabetului din perspectiva pedagogiei Waldorf, 

a fost nevoie să abordez transdisciplinar anumite teme de la disciplina Dezvoltare personală, 

matematică și ştiinţe ale naturii, Arte vizuale şi abilităţi practice. În zilele în care am predat o 

literă nouă, a fost nevoie să alătur orei CLR o altă oră care să-mi permită abodarea integrată a unei 

teme şi astfel timpul de lucru să-mi permită parcurgerea întregii materii la toate disciplinele.Încet, 

încet, de-a lungul anului şcolar am introdus cât mai multe elemente de viaţă reală. De exemplu,  

atunci când am predat sunetul şi litera G din forma unei gâşte cu gâtul întors care chema pe lac 

boboceii, în momentul realizării desenului, am vorbit şi despre mediul de viaţa acvatic, despre 

plantele şi animalele care trăiesc în acest mediu, am numărat membrii familiei de gâşte, picioarele 

lor, etc. Am compus probleme în care am inclus personajele poveştii, Cătălin şi Cătălina. Forma 

literei B am desprins-o din conturul  unui bobocel burtos care făcea parte din familia de găşte pe 

care copiii le creşteau…şi aşa mai departe. 

În loc de concluzii  

• Cred că fiecare dintre noi poate să-şi imagineze diferite situaţii de poveste, sau reale, prin 

care să atragă elevii spre o învăţare cât mai plăcută. Impresia pe care pot să o aibă copiii poate fi 

aceia de joc, de poveste, mai ales la clasele mici. Important este ca demersul nostru să aibă o 

logică interioară pe care noi să o stăpânim bine, să ştim care sunt finalităţile pe care le dorim şi să 

oferim copiilor posibilitatea atingerii lor. 

• Modul în care ne proiectăm demersul didactic ţine doar de noi, nimeni nu oferă reţete, dar 

din fiecare experinţă a noastră sau a colegilor, cred că putem învăţa ceva.  
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MATEMATICA ÎN VIAȚA NOSTRĂ 

 
                                                                                               Prof. Doina David 

                                                                Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanța 

 

 

,,Unirea matematicianului cu poetul, înflăcărarea cu măsură, 

pasiunea cu exactitate, acesta este cu siguranță idealul.” 

 

Timp de secole, a existat o legătură între matematică și arte, inclusiv literatură. Această 

conexiune se încearcă a fi introdusă la copii ca parte a unui curriculum eficient, prin acordarea unei 

mai mari atenții față de curriculum integrat, în special introducerea de literatură în instruirea 

matematică. 

O mare parte din raționamentul ce stă în spatele unei astfel de integrări este intuitiv. Există 

dovezi că copii au mai mult succes în învățarea și înțelegerea unor materiale atunci când sunt 

prezentate într-un mod care este semnificativ pentru ei. 

Oferind oportunități variate de investigare, cărțile sprijină cititorii în dezvoltarea atitudinilor 

sănătoase cu privire la activitatea matematică. Nu orice carte va fi adecvată pentru îmbunătățirea 

unei lecții de matematică iar literatura nu ar trebui să fie manipulată pentru a se potrivi în mod 

obligatoriu scopului lecției.  

Ar trebui să existe o relaţie organică între cartea aleasă pentru a sprijini o lecție și lecția în 

sine. Cercetătorii și educatori au dezvoltat criterii pentru selectarea literaturii care poate fi integrată 

eficient în instruire matematică. În mod ideal, carţile de literatură pentru copii ar trebui să aibă 

context autentic, care include experienţe de viaţă, episoade personale sau culturale. 

Matematica nu este numai conectarea unor numere într-un algoritm sau folosirea unui 

calculator pentru a găsi o soluție şi nici un set de reguli de memorat. Matematica este gândire și 

raționa- ment, rezolvare de probleme, realizare de conexiuni, precum și capacitate de a comunica 

idei matematice. În figura de mai jos avem o scară pentru a determina eficacitatea cărților 

comerciale folosite ca parte a lecţiilor de matematică. 

 

Prezintă informații 

concrete inprecise; 

utilizează o terminologie 

sau principii incorecte, 

sau ambele. 

Acuratețe Prezintă informaţii precise; ilustrare 

corectă a relaţiilor.       

Formatul și prezentarea 

sunt învechite; 

cartea este copleșită de 

matematică. 

Mesaj vizual şi verbal Atât formatul cât și prezentarea sunt vizual 

și verbal atrăgătoare. 

      
 

Noţiuni matematice  

izolate; conexiunile sunt 

greu de găsit. 

Conexiuni Oferă un context pentru elevi de a face 

conexiuni între matematică și propriile 

experiențe. 

Ținteşte un anumit 

public fără un 

interval de vârstă sau 

anumite abilităţi. 

Audiență Prezintă concepte într-un mod care face 

apel la un anumit public si necesitatea 

existenţei unor abilităţi. 

      
 

Conţine puţin sau nimic 

în afara  așteptărilor; nu are 

surprize. 

Factorul „Uau” Oferă acţiuni dincolo de previzibil sau de 

așteptări; opinii interesante  sau idei noi. 
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Ca şi criterii care ar trebui să fie luate în considerare atunci când se alege literatură pentru 

instruirea matematică putem enumera: 

 Integritatea matematică: Componentele matematice ale cărții sunt corecte. În ficțiune, 

matematica reflectă utilizarea funcțională în contexte credibile. Ideile și conceptele în toate genurile 

sunt accesibile cititorului. Tonul cărții 

promovează atitudini matematice sănătoase. 

 Potențial de răspuns variat: Tonul cărții este invitaţional, mai degrabă decât didactic. 

 O dimensiune estetică: Cartea sporește conștientizarea cititorului și aprecierea formei și 

design-ului. Limba și/sau ilustrațiile fac apel la simțurile și emoțiile cititorului. Designul și formatul 

graficii informaționale (de exemplu, grafice, tabele) sunt vizual plăcute și incită interesul  tinerilor 

cititori. 

 Etnice, de gen și incluziune culturală: Conținutul, limba și ilustrațiile promovează echitatea 

rasială, culturală și de gen. Nu există cazuri de stereotipuri. Reprezentările culturale sunt autentice. 

În cele din urmă,  important este efortul de cooperare a profesorului sau părintelui cu elevii 

pentru a selecta și utiliza literatură în scopul îmbunătățirii abilităților matematice și de înțelegere. 

Anumite cărți vor fi mai potrivite pentru anumite lecții și altele pentru anumiţi copii. Literatura 

introdusă în sala de clasă la orele de matematică pune în procesul natural de comunicare, nu numai 

îmbunătățirea competențelor lingvistice ale elevilor, dar duce şi la dobândirea de competenţe în 

înțelegerea matematicii. Cu cât avem mai multă literatură disponibilă inclusă în lecțiile de 

matematică, cu atât criteriile pentru selectarea cărților utile şi necesare sunt instrumente de 

nepreţuit. Odată ce au fost selectate cărțile potrivite, există multe moduri în care de această uniune 

dintre literatură și matematică să beneficieze elevii. 

Comunicarea este una dintre competențele de bază în educația matematică. Literatura aduce în 

mod natural un mod mai complex de comunicare la matematică pentru că prezintă conceptele 

matematice în cuvinte, mai degrabă decât în numere. 

După încorporarea literaturii în lecțiile de matematică, numeroase cadre didactice afirmă că 

pentru elevii lor a crescut nivelul de confort în a vorbi despre înțelegerea unor concepte de 

matematică. În plus, profesorii sunt capabili să identifice ce anume nu a înţeles un elev, folosind 

dialogul. 

Efectuarea de conexiuni este un alt proces necesar înţelegerii matematicii. Copiii care înţeleg 

importanţa studiului matematicii, după ce au citit o carte sunt capabili să recunoască noţiunile 

matematice utilizate în carte sau în lumea din jurul lor. Un profesor poate cere elevilor să folosească 

arta, grafice sau modele pentru a demonstra unele dintre enunţurile matematice. Copiii pot face 

propriile modele care demonstrează de exemplu valoarea unei fracții sau sensul înmulţirii. 

Motivator pentru o astfel de activitate este de multe ori o poveste distractivă sau de divertisment. În 

multe cazuri, elevii vor face observații neașteptate, dar care au integritate matematică. Când un 

profesor salută astfel de observații, procesele și concluziile de gândire ale elevului sunt validate. 

Elevul este capabil să comunice gândurile lui şi să facă conexiuni în matematică pornind eventual 

de la experiența lui personală și interacțiunea cu literatura de specialitate. 

Părinții sunt în măsură să sprijine copilul lor și profesorul de matematică al acestuia prin 

încorporarea matematicii în activitățile zilnice, cum ar fi activităţi de măsurare, numărare, 

cumpărături, programare, estimare și comparare. Activitățile de zi cu zi la domiciliu sau la locul de 

muncă pot furniza oportunități de a explica și demonstra unui copil modul în care se utilizează 

matematica pentru a îndeplini sarcini aparent simple. 

Când părinții împărtășesc cu un copil activități de numărare a banilor, de măsurare a 

ingredientelor pentru diferite rețete, de estimare a timpului de deplasare la locul de muncă, copilul 

devine mai conștient de faptul că matematica este aplicabilă în multe activități din viață. Literatura 

poate adăuga acestor activităţi o latură distractivă. Multe cărți pentru copii au capitole care includ 

rezolvarea problemelor cu ajutorul probabilităţilor sau prin compararea sumele numerice sau 

precizarea timpului etc. Părinții care desfăşoară astfel de activităţi de literatură la domiciliu se pot 
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simți mai puternici prin capacitatea lor de a ajuta copilul să învețe matematică într-un mediu de 

familial de susținere și de distracție. Dupa ce au citit împreună în mod regulat și au discutat 

conceptele relevante de matematică întâlnite, între părinte și copil se pot descoperi noi conexiuni 

care să ducă la observarea aplicaţiilor matematice în jurul lor, zi de zi.  

Când părinții și profesorii oferă oportunități copiilor de a împărtăși și discuta cărțile citite de 

ei, copiii sunt motivați să citească mai mult și, prin urmare, să învețe mai mult. Când acest proces se 

realizează cu mintea îndreptată spre înţelegerea şi consolidarea educaţiei matematice, spre  

integrarea curriculumului, cercul devine complet. 

       Matematica şi poezia, două domenii aparent paralele, au de fapt o infinitate de puncte 

comune. În primul rând, ambele sunt rezultate ale gândirii, amândouă sunt abordări ale lumii 

înconjurătoare în care ideea de structurare este fundamentală. Ambele presupun un anumit stil, în 

care corectitudinea exprimării este caracteristica principală. Atât în matematică, cât şi în poezie, 

întâlnim posibilitatea de a exprima „ceva mult” în „ceva puţin”.  

Înţelegerea unei poezii este asemănătoare cu rezolvarea unei probleme din matematică, în 

reuşita înţelegerii mesajului unei poezii fiind nevoie de o structurare matematică a ideilor. 

Aceasta legătură între matematică şi poezie, a fost şi este în continuare un subiect dificil de 

dezbătut. De-a lungul timpului, au existat dovezi evidente în favoarea acestei legături. Poetul român 

Ion Barbu, adică matematicianul Dan Barbilian, afirma că există un punct luminos unde poezia se 

întâlneşte cu geometria: "Oricât ar părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima vedere, există 

undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia".  

Există şi alte legături prezente în poezia românească. O demonstraţie în acest sens poate fi şi 

poezia lui George Coşbuc: 

Câte ouă vechi şi câte nouă?  

Câte nouă, câte vouă?  

Vechi sunt nouă, nouă două;  

Două nouă, vouă nouă;  

Nouă două ouă nouă  

Vouă nouă ouă vechi! 

Iar influenţa matematicii în gândirea eminesciană este ilustrată în următoarele versuri: 

„Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,  

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Universul fără margini e în degetul cel mic,  

Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă  

Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Şi din roiuri luminoase izvorând din infinit,  

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsoară cu cotul,  

În aceea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate;  

Deasupra tuturora se ridică cine poate.”(„Scrisoarea I”) 

 

I.1. Aplicaţii 

Aplicaţia  1: 
Hobbitul (titlu original The Hobbit or There and Back Again) este un roman de fantezie 

pentru copii scris de J. R. R. Tolkien. A fost publicat pe 21 septembrie 1937, primind multe 

aprecieri, fiind nominalizat pentru medalia Carnegie și primind un premiu de la “New York Herald 

https://www.blogger.com/null
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_%28literatur%C4%83%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fantezie_%28gen_artistic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83_pentru_copii
http://ro.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1937
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medalia_Carnegie
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_York_Herald_Tribune
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Tribune” pentru cea mai bună carte de ficțiune pentru copii. Este popular și în zilele noastre și face 

parte din literatura clasică pentru copii. Problemele de mai jos sunt probleme de matematică 

inspirate din această carte, personajele din carte propunându-ne rezolvarea acestora. 

 

1. Cei trei spiriduși Tom, Bert şi William au 123 de monede de aur. Tom are cu 15 monede 

de aur mai mult decât Bert. Bert are cu 3 monede mai puțin decât William. Câte monede de aur are 

William?  

2. Great Goblin are de două ori mai mulți soldați ca vărul său Gross Goblin. Câți soldați 

trebuie să trimită Great Goblin vărului său, astfel încât aceştia să aibă fiecare câte 1200 de soldați? 

3. Gollum a prins 10 pești mici. A împărțit peștele astfel încât să mănânce 4 prânzuri egale. 

Câţi pești a mâncat la 

fiecare prânz? 

4. Beorn a copt o pâine mare din făină integrală. A mâncat o treime din pâinea sa (cu o 

mulţime de miere!), și a dat o jumătate din întraga pâine piticilor și lui Bilbo. Ce fracțiune din pâine 

a rămas?  

5. Două treimi din comoara dragonului Smaug conţine obiecte care au fost făcute din aur. O 

pătrime din restul obiectelor sunt pietre prețioase. Ce fracțiune din comoara dragonului Smaug este 

reprezentată de pietrele prețioase?  

6. Arcaşul Bard a adunat o mică armată de 600 de supraviețuitori din orașul Esgaroth, oraş 

care a fost distrus de balaur. Raportul dintre arcași şi spadasini a fost de 2:3. Câţi arcaşi l-au urmat 

pe Bard la Muntele Lonely? 

 

Aplicaţia  2:  
La şcoală, în cadrul orelor de matematică, am avut de rezolvat probleme de tipul: “Scrieţi încă 

trei termeni ai şirului 1, 4, 7, 10, 13, ……….”. Vom prezenta un şir mai special şi anume un şir în 

care primii opt termeni sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ……… 

Ne propunem să mai scriem încă 3 termeni ai şirului. Observăm că al treilea termen (2) este 

suma celor doi termeni dinaintea lui (1 + 1 = 2), al patrulea termen (3) este suma celor doi termeni 

dinaintea lui (1 + 2 = 3) şi acelaşi lucru se întâmplă cu oricare alt termen (de exemplu 13 este suma 

dintre 5 şi 8). 

Acest şir este cunoscut în matematică sub numele de şirul lui Fibonacci. Dacă luăm trei 

termeni care urmează unul după altul (de exemplu 5, 8, 13) şi îi vom numi “ieri”, “azi”, “mâine”. 

Relaţia dintre termeni este: 

“mâine” – “ieri” = “azi” (13 – 5 = 8). 

Să reţinem acest lucru! Există o legătură între Mihai Eminescu şi acest şir? Într-una dintre 

poeziile sale acesta spune: 

“Cu mâne zilele-ţi adaogi, 

Cu ieri viaţa ta o scazi 

Şi ai cu toate astea-n faţă 

De-a pururi ziua cea de azi.” 

(Cu mâne zilele-ţi adaogi – M. Eminescu) 

Observăm că primele două versuri reprezintă diferenţa dintre “mâine” şi “ieri”. Al treilea vers 

dă semnul egal, iar versul al patrulea este tocmai “azi”. Interesantă legătură dintre matematică şi 

poezia lui Mihai Eminescu, nu? 

 

Aplicaţia  3:  
Pentru a putea cunoaşte primele 11 zecimale ale lui π e suficient să reţii versurile:  

”Aşa e uşor a scrie orişicare 

Un simbol creat din multe zecimale” 

Numărul literelor fiecărui cuvânt dă valoarea lui π=3,14159265358.  
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Aplicaţia  4:  
În 1884 matematicianul şi scriitorul Edwin Abbott  publica o carte numită “Flatland” 

(Tărâmul Plat). Cartea, iniţial dedicată copiilor, prin care îşi propunea să îi ajute să înţeleagă mai 

uşor geometria, este o superbă poveste din care adulţii ar avea enorm de învăţat. Este povestea unei 

lumi bi-dimensionale, populate de figuri geometrice – cercuri, pătrate, triunghiuri, linii drepte, 

curbe şi multe altele. Într-o zi, armonia lumii Flatland este tulburată de sosirea unui vizitator cu 

totul neobişnuit – o sferă. Ea îi uimeşte pe locuitorii “Flatland”, care nu puteau percepe decât două 

dimensiuni – în ochii lor sfera era o fiinţă supranaturală, un cerc ce îşi putea schimba dimensiunea 

dupa voie (desigur, Sfera nu făcea decât să se ridice şi coboare prin câmpia plată a Flatland). Toate 

încercările Sferei de a le explica locuitorilor Flatland existenţa celei de-a treia dimensiuni au eşuat 

lamentabil. Ei pur şi simplu nu puteau înţelege că mai există şi altceva decât stânga-dreapta/faţă-

spate. Ideea de “sus-jos” era imposibil de înţeles. În disperare de cauză, ea l-a smuls pe unul dintre 

curioşi, un pătrat, şi l-a transportat în lumea ei tri-dimensională, Spaceland (Tărâmul Spaţiului). De 

acolo, de sus, pătratul a putut admira propria lume, ce părea acum atât de limitată. La început 

pătratul a fost îngrozit. Totul era atât de nou şi înspăimântător. Apoi frica s-a transformat în 

revelaţie. Pătratul s-a simţit binecuvântat şi recunoscător pentru înţelepciunea pe care o primise. S-a 

prosternat în faţa sferei şi i-a jurat că, odată întors în Flatland, îşi va ajuta contemporanii să 

înţeleagă minunea celei de-a treia dimensiuni. Întors acasă, pătratul s-a ţinut de cuvânt. Şi-a dedicat 

toată energia şi inteligenţa încercând să aducă “lumina” în minţile locuitorilor din Flatland. Din 

păcate însă, nimeni nu a reuşit să îl înţeleagă. A fost considerat nebun şi respins de comunitate. De 

aici idea că fiecare dintre noi suntem blocaţi în “Flatland-ul” propriilor vieţi şi pur şi simplu uităm 

că mai există şi alte lucruri care merită explorate.  

Activităţi pentru elevi: 

1. Împărțiti clasa în perechi, o persoană joacă rolul Pătratului și cealaltă regele din Lineland 

(ţară cu o singură dimensiune). Pătratul trebuie să încerce să convingă regele că există a doua 

dimensiune. 

2. Schimbaţi rolul persoanelor din pereche, una jucând rolul pătratului şi cealaltă rolul sferei 

din poveste. Sfera trebuie să încerce să convingă pătratul că există a treia dimensiune. 

3. Când sfera coboară în Flatland, ea apare pentru Pătrat ca o serie de cercuri rezultate din 

intersecţia cu un plan. Încercați să descrieţi din acest punct de vedere, modul cum ar putea să pară 

un alt personaj tridimensional. De exemplu un cub, un tetraedru regulat, sau un con. 
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Secțiunea nr. 5 

 

 

 

 

 

 

CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
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ARTA ORIGAMI, O PREMISĂ A CREATIVITĂŢII 
 

 

Prof. înv. primar Chiraţa Caragop 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa 

                 

 

Motto: „Mâna este creierul exterior al omului” 

                      Immanuel Kant 

 

Activitatea şcolară a copilului este din ce în ce mai amplă, iar orizontul său cultural şi 

intelectual, în plină expansiune. Şcolarul devine tot mai interesat de domenii diferite, motiv pentru 

necesitatea abordării integrate a situaţiilor de învăţare.  

Această perspectivă trebuie să îl ajute pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, să-

şi însuşească o metodologie unitară de cercetare a realităţii şi să îi dezvolte o gândire integratoare. 

Origami constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleţite 

sau forme decorative abstracte. 

Origami conferă hârtiei (acestui material obişnuit, aflat la îndemâna oricui) calităţi artistice 

inspirate din observarea formelor naturale. Printr-un demers modelativ de sintetizare pune în 

valoare caracteristicile esenţiale ale formelor: simplitatea pură şi expresivitatea. Tehnica Origami 

prezintă introducerea unor elemente de noutate şi de uimitoare surpriză. Prin această tehnică, elevii 

reuşesc să dinamizeze procesele psihice ale creaţiei şi creativităţii care aparţin vizualului şi 

tactilului, sã aibă satisfacţiile emoţionale ale lucrului bine făcut, ale perfecţiunii execuţiei. Origami 

îi învaţă pe copii să gândească practic, util şi estetic. Formele care pot fi realizate prin această artă 

sunt legate de imaginaţia celui care pliază hârtia, dar există şi categorii de forme tradiţionale care 

includ flora şi fauna.  

Origami ne introduce în lumea sufletească a copiilor în mod firesc, prin joc. Jocul “De-a 

creaţia” este procedeul didactic de bază, fiind accesibil, practic şi eficient. Acest « joc » are reguli 

speciale: de lucru, de urmărire a unei succesiuni tehnologice care implică şi o coerenţă logică 

narativă. Ea presupune din partea elevului un efort, dar un efort liber, tonifiant. Aceste lecţii sunt 

plăcerea iscusinţei designice a mâinilor care, fiind « învăţate », pot materializa orice gând creator. 

Ce altceva decât o întreprindere designică încearcă fiecare copil când îşi face o jucărie dintr-o 

hârtie? “Jocul creaţiei” prin origami necesită o mare răbdare, trudă şi fineţe tehnologică. La aceste 

lecţii se crează o stare febrilă de lucru, subliniată de interes, de încredere în forţele proprii, susţinută 

de o puternică motivaţie interioară. 

Unii au considerat Origami ca un simplu joc, dar cei mai mulţi îl socotesc artă, datorită 

posibilităţilor de a reprezenta în mod creator şi realist diferite subiecte. Adevărata frumuseţe a artei 

origami este simplitatea care constă în abilitatea de a exprima caracteristicile esenţiale ale 

obiectelor, urmărindu-se simplificarea formelor spre limitele cele mai pure. 

Reguli importante pentru un Origami perfect: 

 Alege o hârtie potrivită. 

 Învaţă mai întăi simbolurile şi formele de bază. 

 Înainte de a începe să împătureşti hîrtia, studiază cu atenţie figura pe care doreşti să o 

reliefezi. 

 Adu-ţi aminte să te speli pe mâini înainte de a începe. Este o regulă importantă dacă iţi 

doreşti un Origami reuşit. 

 Pentru împăturire foloseşte suprafeţe netede şi plate. 

 Împătureşte cu grijă, fii atent la colţuri şi la muchii. 

 Nu intra în panică dacă primele încercări nu dau rezultatul dorit. 

 Doar practica te poate aduce către modele realizate perfect. 
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Este drept că cel mai adesea pentru copii, statul acasă este un chin şi aşa îl resimt şi mamele 

care nu ştiu ce să mai găsească pentru a-l distra pe cel mic şi a-i alunga plictiseala. Unele dintre ele 

caută oricum jocuri educative şi modalit1ţi noi de a interacţiona cu micuţul. 

Apelând la artă şi tehnica origami, mulţi părinţi au ieşit astfel din încurcătură în timpul 

călătoriilor lungi, în timpul perioadelor când micuţul era bolnav sau era nevoie să aştepte la medic 

sau în alte locuri. Oricând şi oriunde se poate găsi un pătrăţel de hârtie, căci doar ne aducem aminte 

de bărcuţă, de coif, solniţă sau de avioanele pe care le făceam din foile din caiete !!! 

Această tehnică este folosită-empiric, încă din grădiniţă. Este o activitate simplă, transmisă cu 

uşurinţă de la adult la copil sau de la copil la copil. Face parte, intrinsec, din ansamblul jocurilor de 

tot felul specifice perioadei preşcolare. 

Depăşind etapa grădiniţei, elevul devine capabil sã efectueze mişcări ale mâinii din ce în ce 

mai complexe, trecând de la construirea bărcuţei şi a avionului, la figurine tot mai elaborate şi de o 

fineţe crescândă. Toate aceste aspecte constituie motive pentru evidenţierea necesităţii abordării 

interdisciplinare a situaţiilor de învăţare. 

John Higgins exprimă următoarele constatări referitoare la modul în care cadrul didactic 

trebuie sã gândească strategiile de instruire şi educare a elevilor: « Ca profesori avem ceea ce 

cerem. Dacă cerem doar simple răspunsuri numerice, copiii vor folosi doar reguli şi calcule. Dar 

dacă cerem consecvent explicaţii cât mai elaborate, atunci copiii vor apela la inteligenţă şi 

înţelegere ». 

Origami se încadrează perfect în categoria activităţilor practice contribuind la formarea şi 

dezvoltarea unor abilităţi de pliere prin îndoire repetată a unei suprafeţe de hârtie şi la realizarea, 

prin îndoituri succesive a unor jucării sau obiecte diverse pentru alte categorii de activităţi, machete 

etc. 

Experienţa didactică reliefează corelaţiile interdisciplinare ale tehnicii Origami cu alte 

domenii de cunoaştere. Concret, la nivelul învãţãmântului primar, corelaţiile tehnicii origami cu alte 

domenii sunt evidente. Practica origami serveşte la învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe 

matematice. Factorul lingvistic se dezvoltă considerabil: antrenarea elevilor în verbalizarea 

acţiunilor realizate, motivarea alegerii cromaticii hârtiei, participarea activă la aprecierea produselor 

proprii şi ale colegilor. Cunoştinţele în domeniul literar sunt utilizate-când figurina construită evocă 

o fiinţă, plantă, obiect relativ la care elevii au studiat un text în proză/versuri. Plierea figurinelor 

origami este un prilej de intonare a unor cântece cunoscute de elevi, având ca temă obiectul sugerat. 

În orele de educaţie plastică se îmbină tehnicile specifice acestei discipline cu tehnica origami.  

Prin acţiuni extracurriculare organizate pornind de la practicarea tehnicii origami, elevii se 

formeazã în spiritul noilor educaţii : pentru timpul liber, mediu, sănătate. Elementele de geografie, 

biologie, fizică abordate la disciplina ştiinţe sunt valorificate şi îmbogăţite în lecţiile de « Abilităţi 

practice prin tehnica origami ». « Copilul trebuie să-şi reprezinte zone geografice diferite de aceea 

în care trăieşte, mări şi oceane, munţi şi râuri mari, continente, geosferă, ţările nordice, cele 

ecuatoriale, cu faune şi flore diferite etc. Acest proces de decentrare spaţială este extrem de 

complex, totuşi nu foarte dificil, deoarece este întreţinut de curiozitatea imaginaţiei copilului ». 

În afară de corelaţiile interdisciplinare identificate punctual pe discipline/ domenii de 

cunoaştere, pot fi evidenţiate şi alte aspecte legate de influenţa practicării tehnicii origami asupra 

dezvoltării fizice şi psihice a elevului mic: activităţile practice cu hârtia contribuie la dezvoltarea 

muşchilor mici ai mâinii; spiritul practic şi economic este cizelat prin obişnuirea copiilor de a utiliza 

materialele refolosibile; memoria se dezvoltă intens (dorind sã poată construi independent figurinele 

învăţate în clasă, şcolarii vor memora etapele de lucru). Practica origami poate fi utilizată şi ca 

pretext de organizare a unor activităţi extracurriculare interesante şi educative: pe lângă vizitele la 

muzee, grădini botanice, zoologice, excursii, se pot organiza acţiuni cu specific origami: wokshop-

uri, parteneriate, concursuri, expoziţii. Tehnica origami influenţează simţul de orientare în spaţiu a 

celor care o practică, educă în spiritul unei ordini şi discipline constructive referitor la organizarea 

spaţiului de lucru, dozarea timpului, respectarea unor reguli elementare de igienă şi de protecţie a 
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muncii. Creativitatea intervine spontan, în situaţiile în care paşii ce trebuie respectaţi în plierea unei 

figurine nu au fost memoraţi întocmai; atunci intervine imaginaţia copilului care, prin încercări, va 

reuşi ori să-şi amintească exact etapele respective, ori să construiască o altă figurină.  

Elevii consecvenţi vor apela la diverse diagrame din publicaţii, reuşind să le descifreze; 

nefiind o finalitate prevăzută în programa disciplinei, constituie un progres ce denotă atingerea unei 

performanţe peste nivelul preconizat. Este atinsă astfel deviza « Ajută-mă să fac singur ». (M. 

Montessori) 

La orele de stiinte ale naturii, Origami creazã situaţii de învăţare despre animale, plante, 

cristale, obiecte prin împăturirea de figurine Origami; dezvoltă simţul de a căuta date despre specii 

aflate pe cale de dispariţie; formează obişnuinţa de a recicla hârtia, conştientizând necesitatea unui 

mediu « curat ». 

Iată doar câteva exemple de figurine confecţionate :  

*flori->crinul, trandafirul, laleaua, nufărul 

*animale-> vulpea, căţelul, ursuleţul, elefantul, broasca 

*păsări: raţa, lebăda, păunul, pinguinul şi nu în ultimul rând cocorul care, în arta origami, este 

foarte cunoscut şi îndrăgit de poporul nipon datorită, probabil, credinţei populare potrivit căreia 

celui care reuseşte să împăturească o mie de cocori i se îndeplineşte o dorinţă. 

 În viaţa cotidiană arta Origami are valoare utilitară în ornamentarea vestimentară, decorarea 

interioarelor, a meselor festive, împachetarea cadourilor etc. 

Ca o concluzie: Îndemânare, atenţie, plăcerea reuşitei=arta Origami. 

Apoi, să nu uităm că este fascinant pentru copii (şi pentru o parte din adulţi) să vadă lucrurile 

făcute cu propriile mâini. « Asta am facut eu ! » -aşa spun copiii şi mamele le păstrează cu dragoste 

toate micile lor realizări. Copiii simt o mare plăcere când obiectele realizate de ei sunt folosite ca 

decoruri în crearea unui mediu educaţional adecvat, pentru o stimulare continuă a învăţării spontane 

a copilului. 

Activitatea practică reprezintă baza formării fiecărui copil pentru muncă şi viaţă. Alături de 

celelalte obiecte de studiu, tehnica origami are un rol important în conturarea personalităţii umane, 

este o lecţie foarte folositoare pentru dezvoltarea ordinii şi consecvenţei, contribuie la stimularea şi 

promovarea capacităţii creatoare ale elevilor, la dezvoltarea imaginaţiei acestora, formarea 

deprinderilor de a lucra în echipă, a spiritului de întrajutorare, la promovarea tinerelor talente. 

« Jocul este muncă, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosfera 

în care fiinţa sa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze. » (E. Claparede) 
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CARACTERUL INTERDISCIPLINAR AL JOCULUI MATEMATIC 
 

                                                                             Prof. înv.primar  Aneta Nicoleta Dogaru                                                                                                  

Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

 

 

Vorbind  despre jocurile didactice, Ursula  Şchiopu preciza că ele „educă atenţia, capacităţile 

fizice, intelectuale, perseverenţa, promptitudinea, spiritul de echipă, de ordine, dârzenie, modelează 

dimensiunile etice ale conduitei.” 

Şcolarul trebuie să fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult. Munca şcolară 

trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă.” (Revista „Învăţământ primar nr.1-

3\2006, p.172)  

Activităţile interdisciplinare sunt „activităţi care abordează o temă generală din perspectiva 

mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de 

activitate unde cunoştiinţele şi capacităţile sunt transferate  de la o arie curriculară la alta. Prin 

intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un 

context integrat. Termenul poate fi asociat cu cel de activitate tematică Diferenţa dintre unitatea de 

învăţare şi activitatea tematică este aceea că o unitate de învăţare urmăreşte atingerea obiectivelor 

de referinţă ale unei discipline, pe când activitatea tematică combină obiectivele de referinţă ale mai 

multor arii curriculare .  

Abordarea interdisciplinară permite adâncirea reală între discipline. Activităţile 

interdisciplinare au pronunţate valenţe formative. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în 

care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse, de obicei 2-3 discipline, într-o 

structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii agreabile, relaxante. Pornind de la principiul căruia 

copiii nu fac bine decât ceea ce le place, se pot organiza cu succes jocuri didactice, la toate 

disciplinele şcolare, în orice moment al lecţiei, ca activitate de sine-stătătoare. Prin jocuri 

interdisciplinare  li se oferă eleviilor o mai puternică motivaţie, sunt solicitaţi în timpul orelor fără 

ca  ei să simtă învăţarea ca pe o povară, li se trezeşte dorinţa şi bucuria de a participa la joc.     

     „Jocurile interdisciplinare asigură transferul cunoştiinţelor asimilate la situaţii nou-create, 

apropiate de realitatea vieţii, consolidează deprinderi motrice, facilitează efortul intelectual, 

pregătesc şcolarii pentru activităţi practice, le stimulează creativitatea.”( Revista „ Învăţământul 

primar” , nr 2-4 , 2002, p. 34) 

Având pe bancă figuri plane, decupate din hârtie (de forme, mărimi şi culori diferite) elevii 

pot realiza diferite lucrări destul de interesante, grupând după diferite criterii, dând dovadă de 

spontaneitate , iniţiativă : un copil, un robot, omul de zăpadă.                 

Interesant este şi „Puzzle-ul matematic”. 

Potrivit codurilor plasate pe fiecare filă, se colorează cu grijă fiecare secvenţă, după ce 

 s-au efectuat corect calculele, apoi se decupează şi se aşază  în ordine secvenţele, încercând 

să se reconstituie modelele. 

Pentru ca elevii să poată realiza abordări interdisciplinare, este necesar apelul la modalităţi de 

lucru care conduc la exersarea principalelor procese de gândire, a capacităţilor operatorii ale 

gândirii, fără de care nu este posibilă înţelegerea multiplelor  şi variatelor  interdependenţe dintre 

fenomenele lumii reale. 

Potrivit teoriei lui Gardner, înţelegerea profundă a conceptelor fundamentale din diferite 

discipline este posibilă acordând  elevilor posibilitatea de a le explora printr-o gamă largă de 

inteligenţe. 

Se poate organiza şi desfăşura, în acest sens, o şezătoare matematică. 

Pentru a realiza o astfel de lecţie se stabilesc în planificare unităţile de învăţare la care 

conţinuturile se pot aborda interdisciplinar (în general, se pretează lecţiile de consolidare, 

recapitulare şi sistematizare a cunoştiinţelor). 
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Este necesar să se aleagă acele strategii didactice care solicită transferul de cunoştinţe de alte 

discipline. 

Se selectează conţinuturile în funcţie de clasa la care se desfăşoară activitatea şi de 

capacităţile intelectuale ale elevilor. 

Se îmbină formele de lucru: activitatea frontală cu cea individuală şi pe grupe, utilizându-se 

mijloacele didactice adecvate. 

Pentru ca activitatea să fie mai atractivă, conţinutul problemelor ce se vor rezolva este scris pe 

bileţele care se introduc în „ Traista cu surprize”, de unde vor fi extrase pe rând de către elevi. 

 Traista poate fi punct de pornire în discuţii despre obiceiurile poporului român. 

  Se explică termenul de şezătoare (adunare restrânsă la sate, în serile de iarnă, la care 

participanţii lucrează şi totodată petrec, spunând poveşti, glume, ghicitori , cântece). 

 Conversaţia se desfăşoară frontal, se bazează pe valorificarea experienţei de viaţa elevilor, 

pe cunoştinţe însuşite  pe căi extradidactice şi este axată pe aspecte ce constituie  un transfer către 

domeniul  etno-cultural românesc. 

 Urmează extragerea unui bilet de către elevul care citeşte cerinţa. 

Exemple :  

Doi purcei şi două curci  

Stau în curtea cu lăptuci. 

Dacă şi-ar dori papuci  

Câţi ar trebui s-aduci? 

Problema se rezolvă frontal, iar modul atractiv de prezentare a cerinţei elimină inerţia 

intelectuală, asigură optimismul elevului care lucrează fără a fi  suprasolicitat, aplicând cunoştinţele 

însuşite  în situaţii noi. 

 Un alt elev citeşte cerinţa care se rezolvă prin muncă pe grupe (constituite în funcţie de 

aptitudinile elevilor). 

 „Notaţi titlurile şi autorii unor poezii, basme, cărţi care conţin numere.” 

Învăţătorul le comunică elevilor că au posibilitatea să rezolve sarcina de lucru prin cuvinte, 

desen, mişcare sau combinarea acestor mijloace. 

Titluri posibile de exemplificat: „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Soacra cu trei 

nurori”, „Cinci pâni”—Ion Creangă; “Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”—Fraţii Grimm; „Doi feţi 

cu stea în frunte”—Ioan Slavici; „ Căpitan la 15 ani”—Jules Verne; „Cei trei muşchetari”—Al. 

Dumas. 

În rezolvarea sarcinii au fost implicate diferite inteligenţe şi s-a realizat un transfer către limba 

română. 

 Interpretaţi un cântec care conţine numere. Posibilităţi; „Un elefant”, „Numărătoarea”, 

„Luaţi bine seama”—cântec cu mişcare. Cunoscând imperioasa nevoie de mişcare a şcolaruluimic, 

acesta se relaxează prin cântec şi mişcare, apelând  la cunoştinţe din domeniul muzical şi din sport. 

 Un fag are 20 crengi, cu câte 3 ramuri fiecare, iar pe fiecare ramură are 5 ghinde. Câte 

ghinde produce copacul? 

Sarcina se realizează prin muncă individuală. Elevii sunt tentaţi să efectueze calcule 

matematice, fără să analizeze cu atenţie conţinutul problemei. Analizând frontal rezultatele 

problemei, se concluzionează că operaţiile matematice au fost inutile, pentru că stejarul produce 

ghinde, nu fagul. 

Rezolvarea problemei apelează la conexiuni cu o altă disciplină, şi anume „cunoaşterea 

mediului”. 

Exemplele pot continua. Densitatea lecţiei se stabileşte în funcţie de ritmul de lucru al 

elevilor, de perioada în care se desfăşoară activitatea, ţinând seama că la final de semestru 

randamentul elevilor scade. 

Chiar dacă printr-o astfel de activitate se realizează interferenţe cu alte discipline, nu se 

neglijează formarea şi dezvoltarea, la elevi, a capacităţilor de a opera cu numere, de a rezolva 
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probleme, de a utiliza limbajul matematic, toate conducând la stimularea gândirii logico-

matematice. 

Varietatea sarcinilor de lucru, a mijloacelor şi modalităţilor didactice folosite în activităţile 

interdisciplinare, pun elevii în situaţia de a aplica cunoştinţele asimilate în situaţii noi. Ei 

examinează, meditează, formulează idei, exprimă puncte de vedere diferite, cooperează cu colegii, 

participând activ la învăţare. 

Promovarea interdisciplinarităţii în instruire valorifică informaţia dobândită de elevi şi pe alte 

filiere decât cea şcolară, asigurând înţelegerea, selectarea şi prelucrarea ei, în vederea integrării 

acesteia  în structuri cognitive şi achiziţionarea noilor capacităţi.   

În multe situaţii, mijloacele extraşcolare lărgesc orizontul de cunoaştere al elevilor, iar 

cunoştinţele, astfel acumulate, pot constitui temeinice suporturi pentru însuşirea unor noi elemente 

de conţinut. 
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CĂLĂTORIND PE  „UN DRUM CÂT O SUTĂ DE VIEŢI” 
 

Prof. înv. primar Margareta Stela Pop  

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”  Satu Mare 

 

 

Despre importanţa şcolii în societate s-au scris numeroase lucrări de specialitate de-a lungul 

timpului. Personal, cred că şcoala este acea lume în care orice copil se dezvoltă  armonios sub 

îndrumarea dascălilor, persoane dedicate meseriei lor, care iubesc nespus copiii. Cadrele didactice, 

dând dovadă de pricepere şi răbdare, marchează profund personalitatea copiilor în una dintre cele 

mai importante perioade ale vieţii lor. 

Educaţia curriculară, care se realizează în cadrul procesului de învăţământ, este deosebit de 

importantă, însă aceasta nu epuizează toate sferele de influenţă asupra copiilor. Jocul şi joaca, 

activităţile diverse din timpul  liber al copilului se realizează in alt cadru, înafara şcolii  în general, 

şi cuprind alţi numeroşi factori ce îşi pun pregnant amprenta asupra copilului. 

De aici rezultă deosebita importanţă a activităţilor extracurriculare, ce au un rol bine stabilit şi 

foarte important în fornarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţi extracurriculare 

urmăreşte nu numai identificarea aptitudinilor şi talentelor, ci şi cultivarea unui stil de viaţă sănătos, 

stimularea creativităţii şi dezvoltarea culturală a elevilor. 

Pornind de la aceste premise, desfăşor numeroase activităţi extracurriculare interesante şi 

eficiente, mânaţă fiind de convingerea că acestea contribuie în mare măsură la formarea 

personalităţii complexe a copilului. 

Am să descriu în continuare o activitate extracurriculară desfăşurată în cadrul unui parteneriat 

cu Muzeul Judeţean Satu Mare, cu prilejul Zilelor Culturale Germane, în perioada 25-27 ianuarie 

2017. 

Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul şi sub îndrumarea d-nei Diana Kincses, pe tema istoriei 

familiei şi descoperirea originilor acesteia.  

În debutul activităţii, s-a vizitat expoziţia „Un drum cât o sută de vieţi”, o poveste tulburătoare 

de familie, redată de artista Renee Renard, fiind o complexă  îngemănare între istorie şi artă. (Vezi 

anexa 1) 

Artista îşi doreşte să facă cunoscute generaţiei tinere evenimente care s-au întâmplat acum 50-

60 de ani. „Cred că am obţinut ceea ce îmi dorisem: să îi fac pe ceilalţi mai atenţi la generaţia 

veche, care a trecut prin foarte multe”, spunea Renee Renard. 

Scopul urmărit  în desfăşurarea acestei activităţi a fost antrenarea elevilor într-o activitate 

specială, bogată în conţinuturi noi, despre familie şi originile ei, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale. 

Cadrul  în care s-a desfăşurat activitatea- Muzeul De Artă Satu Mare- a constituit mediul 

propice realizării unui climat afectiv plin de emoţie, corespunzător abordării unei astfel de teme: 

FAMILIA. 

Scenariul activităţii a fost unul cu o structură în care au alternat echilibrat activităţile de 

însuşire de cunoştinţe cu activităţile de joc şi relaxare, ţinând seama de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor. Copiii s-au supus de bunăvoie sarcinilor de lucru, şi-au asumat 

responsabilităţi şi au abordat cu mare seriozitate toate problemele. 

Astfel, prin această activitate au fost câştigaţi atât elevii, cât şi noi, adulţii, prin faptul că 

activitatea ne-a oferit oportunitatea de a-i cunoaşte mai bine, pentru a găsi pe viitor cele mai 

eficiente metode prin care să le influenţăm dezvoltarea, pregătirea lor pentru viitor, implicarea într-

o viaţă activă. 

Elevii au prezentat fotografii de familie, descriind fiecare membru al familiei şi relaţia pe care 

o are cu acesta.  
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Au spus, totodată, poveşti de familie, întâmplări hazlii petrecute în familie cu diverse 

prilejuri: sărbători religioase, aniversări, vacanţe etc. 

În acest moment al activităţii, elevii s-au familiarizat cu diverse obiceiuri, tradiţii ale 

românilor sau a altor naţionalităţi. Au aflat, de asemenea, superstiţii ale unor persoane etc  

Copiii au realizat apoi, la alegere, colaje cu imagini din viaţa lor de familie sau  desene 

inspirate din viaţa de zi cu zi a acesteia. (Vezi anexa 2) 

Cei mai „curajoşi” au realizat Arborele genealogic al familiei, fiind sprijiniţi de coordonatorul 

activităţii, cadrul didactic sau părinţii prezenţi la activitate.  

În încheierea activităţii, toţi  cei prezenţi - adulti şi copii – şi-au exprimat  idealul  familiei 

proprii şi  rolul pe care îl are fiecare individ în cadrul ei. 

A fost un moment încărcat cu bună-dispoziţie, dar deosebit de important în cadrul acestei 

activităţi, deoarece  copiii au conştientizat faptul că ei sunt importanţi în cadrul familiei, au anumite 

responsabilităţi si pot contribui în mare măsură la împlinirea idealului familiei  fiecăruia. 

Prin această activitate  am dovedit încă o dată faptul că activităţile  extracurriculare bine 

pregătite sunt atractive la orice vârstă. (Exemplu au fost părinţii care s-au implicat cu mare interes 

în activitate!). Acestea stârnesc curiozitatea, interesul, produc bucurie, facilitează însuşirea de noi 

cunoştinţe cu efort minim. Ele dau ocazia fiecărui individ să se afirme şi să îşi depăşească limitele şi 

eventualele emoţii. 
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CREATIVITATEA ŞI COMUNICAREA- 

PREMISE ALE PERFORMANŢEI ŞCOLARE 
 

                                                       Prof.înv.primar Marta Pânzaru   

                             Şcoala Gimnazială „Sf.V.Ştefan cel Mare„, Oneşti 

 

 

  Interferenţa dintre creativitate şi comunicare este mai mult decât implicită. Actul creaţiei  

indiferent la nivelul la care se înfăptuieşte, este determinat decisiv de nivelul în care are loc 

comunicarea în toate formele posible. Cum însă comunicarea se înfăptuieşte prin angajarea unor 

capacităţi intelectuale, însăşi formularea conţinutului a ceea ce se transmite de către emiţător 

implică un efort de construcţie cu elemente de creaţie. Astfel pornim de la faptul că atât creaţia cât 

şi comunicarea angajazează capacităţi intelectuale la cel mai înalt nivel, precum şi performanţe ale 

intelectului care să treacă limita a ceea ce este comun şi obişnuit în procesul cunoaşterii. Actul 

creaţiei prin comunicare nu se limitează doar la ceea ce se „redescoperă” prin învăţare, ci presupune 

un plus de ceva, un adaos de calitate, de noutate, de inedit. 

Creativitatea şi comunicarea sunt determinate de factori obiectivi, de natură socială. Este 

vorba de particularităţile cu totul specifice ale societăţii contemporane. Educarea creativităţii la 

elevi a devenit o preocupare de prim ordin a şcolii, pe toate meridianele pământului. În zilele 

noastre cultivarea spiritului creator la elevi constituie o necesitate obiectivă a şcolii. Dinamica 

extrem de mobilă are loc în toate sferele activităţii economico-sociale, concretizată prin apariţia 

unor tehnici de vârf, a unor meserii noi, faptul că şcoala trebuie să pregătescă tineretul acum, în 

zilele noastre, în perspectiva viitorului, a activităţii pe care aceasta o va desfăşura în decenile 

următoare, precum şi alţi factori care impun cu necesitate cultivarea spiritului creator la elevi, care 

să le permită adaptarea şi readaptarea continuă la exigenţele pe care societatea viitoare le va pune în 

faţă (Şerdean, 2002). 

Se poate spune că pregătirea tineretului pentru integrarea socio-profesională în condiţiile 

epocii contemporane trebuie astfel concepută şi realizată, încât acesta să fie capabil să se adapteze 

cu uşurinţă la realitatea extrem de complexă în care îşi va desfăşura activitatea. Tineretul trebuie să 

dispună de o mare mobilitate intelectuală şi profesională, de astfel de capacităţi cum sunt: 

flexibilitatea, fluiditate, independenţa, spiritul de investigaţie şi creatvitatea gândirii. 

„Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică şi practică a 

oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai 

înaltă a activtăţii omeneşti.”( Al. Roşca) 

Prin urmare, în procesul de învăţământ nu interesează atât produsul elevilor ca valoare 

socială, cât, în plan psihologic, supleţea, nota de originalitate în soluţiile folosite pentru rezolvarea 

problemelor. De asemenea ne interesează măsura în care soluţiile găsite în rezolvarea acestor 

probleme produc elevilor trăiri afective, o stare de surpriză plăcută, curiozitatea de a descoperii şi 

alte modalităţi, soluţii mai elegante, toate acestea fiind atribute ale spiritului creator.  

Asemenea performanţe cer intervenţii drastice în metodologia activităţii de învăţare, crearea 

unei atmosfere propice pentru participarea elevilor la procesul învăţării. Este, de asemenea, 

necesară o atmosferă care să favorizeze comunicarea, conlucrarea, consultarea, formularea de idei. 

Se ştie faptul că o lecţie este cu atât mai reuşită, cu cât elevii răspund la întrebări pe care şi le pun 

singuri. 

Astfel, copii care au tendinţă spre pasivitate, neobişnuiţi cu efortul intelectual, reuşesc să 

prindă gustul rezolvării sarcinilor şcolare, îşi eliberează energiile latente, prin dorinţa de 

autoafirmare. 

Toate aceste lucruri duc spre crearea omului creator, prin acea atmosferă creatoare realizată 

în clasă. În orice domeniu creativitata presupune anumite însuşiri motivaţionale şi de caracter, care 
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pot fi formate şi cultivate încă din clasa întâi. Aceste însuşiri pot fi: interese dezvoltate, curiozitatea 

vie pentru a şti, atitudine pozitivă faţă de un risc rezonabil. 

Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii se poate face la toate disciplinele de învăţământ.  

Aşa cum am precizat mai sus pentru a reuşi să dezvolţi potenţialul creativ al copilului dispui 

de o multitudine de strategii şi procedee, însă singura condiţie este să te foloseşti de acestea într-un 

mod cât mai creativ cu putinţă, şi nu în ultimul rând să vezi potenţialul creativ al fiecăruia, ca să 

poti să jonglezi cu acestea într-un mod cât mai diferenţiat pentru fiecare. 
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CREATIVITATEA ȘI POVEŞTILE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 
   Profesor în învăţământul preşcolar Zlatcu Tincuța 

Grădiniţa „Steluţele mării”, Constanţa 

 

 

1.Definiţii ale creativităţii şi specificul acesteia la vârsta preşcolară 

În prezent există sute de modalităţi prin care este definită creativitatea. Psihologii susţin în 

general că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii.  

A crea înseamnă: a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce, a fi primul 

care interpretează rolul şi dă viaţă unui personaj, a compune repede, a zămisli etc. 

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ etc. 

Al. Roşca este de părere că datorită complexităţii fenomenului creaţiei este puţin probabil să 

se ajungă la o definiţie unanim recunoscută, deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiuni 

diferite. Astfel, se arată că după unii autori “creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a 

produce ceva nou şi de valoare”, iar după alţii ea constituie un proces prin care se realizează un 

produs (Al. Roşca, 1981, p.16). 

Ca formaţiune psihică deosebit de complexă, creativitatea se caracterizează printr-o 

multitudine de sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate, noutate, 

originalitate. Definitorii pentru creaţie sunt noutatea şi originalitatea. 

Noutatea se referă la distanţa în timp a lucrurilor, a ideilor. Există lucruri foarte noi (recent 

elaborate) care pot să aibă un grad redus de originalitate. 

Originalitatea se apreciază prin raritatea ideilor, soluţiilor sau produselor. De obicei, sunt 

considerate originale rezultatele creativităţii care apar o singură dată într-o colectivitate, deci sunt 

unice. 

Potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale cotidiene: în joc (activitate 

fundamentală), în desen şi pictură şi în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu 

mijloacele limbii).  

Cadrul cel mai important de manifestare dar şi de stimulare a potenţialului creativ este jocul, 

cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul comportament creativ 

care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. 

În jocul de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv modele de 

comportament oferite de cei din jur, dar numai pe acelea care sunt în acord cu dorinţele şi 

preferinţele sale. Datorită focalizării în jurul unei teme oferite de mediul social, în cadrul căruia 

acumulează experienţă, acţiunile ludice capată coeziune, fluenţă, inventivitate. 

În cadrul acestor jocuri, copilul substituie imagini, prin trăiri emoţionale, prin gesturi şi 

acţiuni, obiecte, persoane, relaţii şi apoi se substituie pe sine însuşi, identificându-se cu rolul. 

 Jocul de creaţie cu subiect din basme şi poveşti aduce şi el modificări, adăugiri, combinări de 

replici, de acţiuni. Preşcolarul modifică, în funcţie de trăirile sale emoţionale faţă de personaj, 

evoluţia acestuia, relaţiile lui cu celelalte personaje. Prin jocul de creaţie cu subiect din poveşti, 

copilul se transpune într-o lume mirifică a tuturor posibilităţilor, conştientizând caracterul ei 

general. 

Jocul copilului nu este un veritabil produs creator, este nou şi original în raport cu sine şi în 

raport cu ceilalţi copii. Originalitatea jocului derivă din funcţia pe care acesta o are pentru copil: 

asimilarea realului fără constrângeri sau sancţiuni, rezolvarea echilibrului afectiv şi intelectual al 

eului în confruntarea cu realul.      

Pregnantă la vârsta preşcolară este manifestarea potenţialului creativ în desen şi pictură, 

activităţi care au funcţii importante în viaţa preşcolarului. Prin intermediul lor, copilul ajunge 
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întâmplător la artă, îşi însuşeşte instrumente de morfologie şi sintaxă a artei, pe care le va utiliza 

deliberat. Acestea exprimă şi stimulează potenţialul creativ al preşcolarului. Prin limbajul liniilor, al 

culorilor, al semnelor grafice, desenul şi pictura exprimă percepţiile, reprezentările, emoţiile, 

cunoştinţele receptate din diferite surse. Utilizând acest limbaj, copilul recreează un univers care l-a 

impresionat. 

Potenţialul creativ se manifestă şi în domeniul verbal. Preşcolarul creează cuvinte după 

structura celor cunoscute, găseşte cuvinte care să includă sunete sau silabe, substituie în propoziţii 

anumite cuvinte cu sinonime şi antonime, asociază în structuri neobişnuite cuvinte diferite. 

Literatura pentru copii îl introduce într-o adevărată sarbătoare a limbajului, îl iniţiază în viaţa 

colectivităţii, îl ajută să descopere şi să înţeleagă legile elementare ale vieţii sociale şi mai ales, să 

construiască un univers în care irealul devine real, imposibilul-posibil. 

Toate aceste manifestări ale potenţialului creativ sunt originale în raport cu experienţa 

individuală, nu şi cu cea socială, dar constituie premisa pentru viitoarele produse, veritabil creative. 

 

2. Rolul poveştilor în stimularea creativităţii 

Povestirea  este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât 

le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul 

optim de exersare a capacităţii de comunicare. 

Ca activitate specifică învăţământului preşcolar, povestirea dezvoltă: gândirea logică, 

memoria voluntară, limbajul, atenţia, imaginaţia. 

Imaginaţia este un proces cognitiv complex de exersare prin crearea unor imagini noi pe baza 

prelucrării reprezentarilor şi a experienţei cognitive anterior formate. 

În grădiniţa de copii se desfăşoară două tipuri de povestiri: 

 povestirile educatoarei; 

 povestirile copiilor: repovestire si povestirea creată de copii 

Tematica operelor literare expuse în activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupă la 

alta astfel încât la grupa mare-pregătitoare povestirile devin mai complexe, având ca scop sesizarea 

planului real şi a celui ireal, stimularea creativităţii copiilor, exersarea capacităţii de comunicare. 

Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism întrucât se identifică în plan 

imaginar cu personajele în care găseşte ceva din el însuşi, şi ceva din personaje în el. Cu fiecare 

reluare a textului (de către cineva din familie sau educatoare) se sedimentează acţiunile, personajele 

si mai ales materialul verbal. Pentru preşcolar, adultul care îi citeşte povestea este şi autorul, 

martorul întâmplărilor povestite, magicianul care deschide uşa unei lumi nebănuite, actorul, şi mai 

ales modelul de vorbire şi povestire. 

Audierea poveştilor permite familiarizarea copiilor cu structura basmului popular şi cu o serie 

de procedee imaginative ca: amplificarea (Flămânzilă, Gerilă, Zmeul), diminuarea (Degeţica, 

Degeţel), multiplicarea (Balaurul cu 7 capete, Capra cu trei iezi, Cei şapte pitici), aglutinarea. 

Descoperirea semnificaţiilor, formularea titlurilor amplifică fluiditatea şi flexibilitatea. 

Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor. Ei 

repovestesc în funcţie de preferinţă şi de receptarea afectivă. Dacă atitudinea adultului este 

permisivă, copilul introduce personaje noi (de cele mai multe ori întâlnite în alte poveşti), modifică 

întămplările, îmbogăţeşte acţiunile, propune situaţii de prevenire a unor situaţii neplăcute. Totuşi, 

este necesar să se asigure o succesiune logică a repovestirii şi să se acorde atenţie exprimării 

corecte, nuanţate. 

Povestirile create de copii au evidentă valoare formativă, contribuind la dezvoltarea gândirii şi 

a imaginaţiei creatoare, la dezvoltarea unei vorbiri corecte, fluente, expresive. 

Cele mai frecvente tipuri de povestiri create şi practicate în grădiniţa de copii sunt povestirile 

create pe baza unui şir de ilustraţii şi povestirile cu început dat. Tematica   poveştilor create de 

copii după modelul educatoarei poate fi legată de: fapte cotidiene,  întâmplări, momente trăite de 

copii, de familia acestora sau de prieteni; întâmplări din viaţa animalelor. 
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Copiii trebuie să-şi imagineze locuri, întâmplări, fapte care s-au petrecut sau se pot  petrece în 

viitor, ca în lumea reală, ca în filme de desene animate ori ca în vis. Copilul este independent în 

expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. Atitudinea 

creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de natura mesajului pe care îl transmite şi de 

posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. Mesajul său poate fi o producţie convergentă sau 

una divergentă. Dacă preşcolarul foloseşte formulări stereotipe, automatisme verbale este vorba de 

o producţie convergentă. În măsura în care copilul îşi diversifică modalităţile de exprimare sau 

creează fraze întinse, se poate vorbi de o producţie convergentă sau una divergentă. Cu cât intervin 

constrângerile exterioare, regulile, modelele impuse, intervenţiile apreciative ale adultului, cu atât 

creşte ponderea producţiei convergente. Producţia divergentă legată de libertatea, spontaneitatea 

exprimării va fi stimulată chiar dacă ea apare ca o ameninţare la ordine şi disciplină. Mobilizarea 

copiilor pentru a indica consecinţele comportamentelor realizate de personaje, pentru a prezenta 

modalităţi de prevenire a unor situaţii neplăcute, pentru a modifica acţiunea, prin diminuare sau 

multiplicare, activează şi dezvoltă potenţialul creativ. 

În povestirile create de copil, surprinde simbioza dintre artă şi joc, dintre real şi imaginar. 

 Povestirile lui sunt scurte, fără divagaţii, fără explicaţii întinse, oarecum incorecte dar uneori 

pot avea o savoare deosebită. Sunt situaţii în care, prin povestirile create, proiectează asupra 

personajelor, propriile sale dorinţe, preferinţe, probleme. Va fi stimulat să introducă personaje noi, 

să înlănţuie şi să complice acţiunile, să organizeze logic discursul verbal, să introducă în aceeaşi 

povestire personaje din poveşti diferite, să se îndepărteze de poveştile ştiute, combinându-le sau 

transformându-le. Punţile verbale, întrebările şi exclamaţiile retorice ale educatoarei, ca răspuns la 

întrebările copilului, încurajările verbale şi nonverbale, ascultarea activă, aprecierea formulărilor şi 

soluţiilor neobişnuite, inedite sunt menite să stimuleze actul creativ. Orice întrerupere blochează 

şirul combinărilor şi recombinărilor verbale şi de imagini. 

Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a potenţialului creativ îl are povestirea 

creată pe baza unui şir de imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care copilul 

învaţă să le citească în mod creativ. Descifrarea conţinutului nu se limitează numai la descifrarea 

imaginilor, ci devine chiar o adevărată creaţie verbală. După descifrarea tabloului, copiii pot pune 

întrebări, pot formula titlul acestuia, pot să se completeze unul pe celălalt. 

     Educatoarea are sarcina didactică de a stimula imaginaţia şi de a încuraja originalitatea 

copiilor.  

 3. Experiment 

Am realizat experimentul la grupa mare ”Marinarii veseli”, pe un lot de 23 subiecţi. 

Experimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului tematic „Ce mult îmi plac poveştile!”, 

proiect  derulat pe parcursul a două săptămâni. 

 În cadrul domeniului experienţial Limbă şi comunicare (activitatea de educarea limbajului) 

am utilizat ca forme de realizare jocul didactic, dramatizarea, repovestirea, povestirea cu început 

dat, cea pe bază de imagini; am îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne (metode interactive 

de grup). 

Prezentăm în continuare câteva dintre activităţile menţionate mai sus prin care am urmărit să 

stimulăm cât mai mult creativitatea preşcolarilor. 

REPOVESTIRE 

Pornind de la povestea „Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă am organizat activitatea de 

repovestire cu preşcolarii, utilizând metoda interactivă turul galeriei.  

Turul galeriei este tehnica de învăţare care „stimulează gândirea, creativitatea şi învăţarea 

eficientă” (Dulamă, 2002), încurajând copiii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de 

colegii lor. 

Lucrul după această tehnică se materializează, în final, în alcătuirea unor postere ce 

diseminează informaţiile în direcţiile şi prin modalităţile gândite de educatoare. Caracterul intuitiv 
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al metodei se pretează vârstei preşcolare şi permite copiilor ca, prin vizualizarea activităţii, să-şi 

organizeze cunoştinţele teoretice, artistice, practice şi să le expună verbal. 

Am împărţit grupa în microgrupuri de patru copii, iar sarcina pe care au avut-o de îndeplinit a 

fost aceea de a reda prin desen un tablou din povestea „Punguţa cu doi bani”, de I. Creangă. Timpul 

de lucru estimat a fost de 10 minute. Fiecare microgrup a redat ceea ce a dorit. Copiii au lucrat în 

echipă la această activitate, iar produsele obţinute au constituit rezultatul muncii lor. Ideea a fost de 

a-i conduce subtil spre diverse secvenţe din poveste: moşul îl bate pe cocoş şi acesta pleacă de 

acasă, păţaniile cocoşului cu boierul, răutatea babei faţă de găină. Astfel le putem dezvolta 

divergenţa gândirii, o condiţie de bază a creativităţii. 

Microgrupul I a redat scena în care baba rea a bătut-o pe găină; 

Microgrupul II a redat scena în care vizitiul îl aruncă pe cocoş în fântână; 

Microgrupul III a redat scena în care cocoşul a fost aruncat în cămara cu galbeni; 

Microgrupul IV a redat scena în care cocoşul se întoarce triumfător acasă.  

Produsele obţinute au fost prinse pe un panou formând o veritabilă expoziţie. La semnalul 

educatoarei grupurile au trecut de la o lucrare la alta pentru examinare. Pe marginea desenelor s-au 

discutat aspecte care au fost omise ( de exemplu cerul, firele de iarbă, punguţa din ciocul 

cocoşului). S-a urmărit corectitudinea exprimării gramaticale. 

Turul galeriei s-a făcut în 5 minute, după care grupurile au revenit la locul iniţial şi timp de 5 

minute au analizat observaţiile făcute şi au completat desenul. Au descris tabloul  şi au utilizat 

expresii noi, chiar inventate de ei (ex: cocoş poznaş, găină bleagă, babă deosebit de rea, punguţă 

buclucaşă etc.). 

Metoda Philis 6/6 este o metodă de stimulare a creativităţii care constă în implicarea a 6 

participanţi la rezolvarea unei sarcini, timp de 6 minute. 

Copiii au audiat un fragment din cântecul „Marşul piticilor”. Ei şi-au amintit că l-au mai auzit 

în dramatizarea poveştii „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”. Am ales 7 băieţi din grupă care au 

primit căciuliţe şi alte obiecte caracteristice piticilor. În pas de marş, piticii s-au aliniat iar ceilalţi i-

au identificat numeric pe toţi. Restul grupei a avut ca sarcină găsirea tuturor soluţiilor posibile astfel 

încât, în poveste, Albă ca Zăpada să depună cât mai puţin efort. 

S-au constituit trei grupuri a 6 copii fiecare având câte un lider, şi un copil ca „mesager” care 

a reţinut ideile colegilor. 

Fiecare lider a prezentat ideile grupului său în vederea soluţionării sarcinii. Liderii au dezbătut 

soluţiile găsite şi au optat pentru cele mai interesante. Imaginaţia copiilor a conturat posibilităţi 

variate de la ajutorul ce poate fi dat în mod specific de vietăţile pădurii până la procurarea celor mai 

moderne şi avangardiste materiale si mijloace de locomoţie (ex: crăiasa furnicilor, Gerilă, 

Greuceanu, armata urşilor, zânele pădurii, robotul super-truper, nave spaţiale şi extratereştrii ).  

POVESTIRE CU ÎNCEPUT DAT 

S-a creat un cadru specific temei alese „Ursuleţii neastâmpăraţi”. Pentru a uşura munca 

copiilor am oferit câteva informaţii suplimentare despre vietăţile din pădure (lupul, iepuraşii, 

veveriţele etc)., despre unii oameni care rănesc animalele. Începutul povestirii a fost întrerupt într-

un moment care a trezit curiozitatea şi interesul pentru povestire, care a solicitat imaginaţia creativă. 

Început dat: 

„ În mijlocul pădurii străluceşte casa celor trei ursuleţi. Mama ursoaică le spune puilor că 

trebuie să plece în pădure pentru hrană, sfătuindu-i pe aceştia să nu se îndepărteze de casă deoarece 

pădurea este plină de pericole. 

Era o zi de vară superbă! Vântul adia uşor iar cântecul păsărelelor încânta toate vietăţile 

pădurii. Cei doi ursuleţi, cam neastâmpăraţi, au început sa facă tumbe şi au părăsit culcuşul fără să-

şi dea seama. Văzând frumuseţea ce se întindea în faţa ochilor au hotărât să se plimbe şi ei şi să 

cunoască locurile pădurii. Mergând aşa, pe drum se întâlnesc cu…….”. 

Am orientat imaginaţia acestora prin întrebări ajutătoare: „Cu cine credeţi că s-au întâlnit 

ursuleţii?”, „Prin ce peripeţii au trecut?”, „Ce trăsături are fiecare personaj?”, „Cum vreţi să se 
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încheie povestea?”. Am îndrumat povestirea fiecărui copil. Am valorificat în structura aceleiaşi 

povestiri intervenţiile mai multor copii, astfel încât am obţinut o povestire mai complexă. 

Este prezentată  varianta cea mai plăcută, în care preşcolarii au fost adevăraţi creatori. 

„ Se întâlnesc cu un domn îmbrăcat în haine verzi, precum culoarea frunzelor. Acesta purta pe 

umăr o puşcă.  

 - Frăţioare, acesta este un vânător! spuse unul dintre ursuleţi. Ar fi bine să ne ascundem. 

Ursuleţul nu apucă să termine că se şi auzi un glas: 

    - Ce e cu voi micuţilor? îi întrebă omul. 

    - Am plecat să cunoaştem pădurea! răspunseră aceştia cu teamă.  

     - Dar mama voastră ştie? 

- Nu, dar ne vom întoarce repede.  

    - Haideţi că vă ajut eu să găsiţi  drumul spre căsuţa voastră! 

Unul dintre ursuleţi nu prea vroia, dar la sfatul acelui domn că pădurea este un loc plin de 

primejdii pentru cei mici, au hotărât să se întoarcă. 

Omul cel bun le-a promis că îi ajută să găsească drumul corect. În timp ce ei mergeau se auzi 

un urlet ciudat. Omul scoase puşca, iar ursuleţii se speriară crezând că acesta avea de gând să-i 

împuşte. Deodată, în drumul lor apăru o fiară sălbatică. Era un lup ciudat  care s-a repezit asupra 

lor. Avea blana vărgată şi ochii roşii. Ursuleţii se speriară teribil şi fiecare fugi unde apucă. Omul în 

haine verzi a dat dovadă de mult curaj şi a tras în lup. Acesta a căzut mort la pământ. 

Mergând spre casă se auzi iarăşi ceva. Era mama ursoaică. Văzându-l pe vânător îi mulţumi 

că le-a salvat viaţa puilor. Ursuleţii neastâmpăraţi aflară, într-un final că omul curajos nu este un 

vânător, ci un pădurar care ocroteşte pădurea. 

Ursuleţii promit mamei că nu vor mai pleca fără voia ei şi totul e bine când se termină cu 

bine.” 

POVESTIRE PE BAZA UNUI ŞIR DE ILUSTRAŢII 

Am plecat de la intuirea a trei imagini (1. o cabană în mijlocul pădurii; 2. stâna de oi; 3. câinii 

şi păstorul) pe care copiii le-au analizat şi le-au descris prezentând în final sintezele parţiale, prin 

expuneri narative, descriptive sau explicative. 

Pentru perceperea imaginilor, am orientat atenţia copiilor de la detalii la impresia de 

ansamblu. Am utilizat întrebări : „Ce vedeţi în tablou/ imagine? Când puteţi merge la bunici? Unde 

este casa aşezată? De cine este păzită turma de oi? De cine ascultă câinii ciobăneşti? Ce titlu îi dăm 

acestei povestiri?” 

Prezentăm în continuare varianta cea mai frumoasă creată de preşcolari.  

Aventură de neuitat 

„În vacanţa de vară am plecat la bunici. Ei au o cabană la munte înconjurată de pădure şi 

împrejmuită de un pârâu. Într-o dimineaţă însorită, ne-am gândit să urcăm pe munte şi să privim 

satul de sus, de pe culme. 

Am plecat împreună cu sora mea şi cu bunicul Ticu. Urcuşul a fost greu, abrupt dar până la 

urmă am ajuns la o păşune mare şi proaspătă. În depărtare se zărea o stână cu o turmă de oi. 

Ne-am aşezat pe păşune să admirăm priveliştea si deodată au apărut în faţa noastră nişte 

namile de câini ciobăneşti. Lătrau arătându-şi colţii fioroşi. 

Eu şi sora mea, Nela, tremuram de frică şi ne-am înghesuit la pieptul bunicului. El ne-a 

sfătuit, cu blândeţe să stăm nemişcaţi. Deodată s-a auzit o voce groasă. Era păstorul turmei. Acesta 

i-a strigat:  

- Nero, Lăbuş, la mine!  

Câinii au ciulit urechile, au mai mârâit puţin şi au plecat spre stână. 

 Noi speriaţi, am luat-o la fugă spre cabana bunicilor. 

A fost o aventură de neuitat...” 

4. Concluzii 
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Povestirile  copiilor au evidentă valoare formativă, contribuind la dezvoltarea gândirii şi a 

imaginaţiei creatoare, la dezvoltarea unei vorbiri corecte, fluente, expresive. 

Potenţialul creativ s-a manifestat pe tot parcursul derulării experimentului. Copiii 

independenţi în expresie şi-au manifestat nestingherit iniţiativa, spontaneitatea şi fantezia 

inepuizabilă. 

Preşcolarii au creat cuvinte după structura celor cunoscute, au asociat în structuri neobişnuite 

cuvinte diferite. 

Au introdus personaje noi, au înlănţuit şi complicat acţiunile, au introdus în aceeaşi povestire 

personaje din poveşti diferite, s-au îndepărtat de poveştile ştiute, combinându-le sau transformându-

le.   

Întrebările şi exclamaţiile retorice ale educatoarei, ca răspuns la întrebările copilului, 

încurajările verbale şi nonverbale, ascultarea activă, aprecierea formulărilor şi soluţiilor neobişnuite, 

inedite, metodele şi procedeele îmbinate  au stimulat actul creativ.  
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR MOTRICE 

 LA ELEVII CLASELOR PRIMARE 
Prof. dr. Angela Teleman 

UPS „Ion Creangă”, mun.Chișinău, R. Moldova   

 

 

Motricitatea[4], definită ca ansamblu de funcțiuni biologice care asigură mișcarea, este 

constituită dintr-un complex extrem de variat de structuri motrice, ierarhizate pe nivele, de la forme 

de bază, mai simple, până la forme complexe ca structură, dar și ca mod de organizare și 

funcționare.  

Coordonata teoretico-metodologică a dezvoltării motricității este reflectată prin identificarea: 

 specificității abordării caracteristicilor psihomotrice propriu-zise, care pot fi regăsite în 

valori precum echilibrare, lateralitate, coordonare dinamică, imagine corporală, coordonare 

videomotrice, orientare perceptiv-spațială, structurare dinamic-temporală, control, excelență 

motrice, reglare motrice, simț motrice și învățare motrice; 

 câmpurilor particulare create de jocul combinațiilor între dimensiunile psihomotricității și 

cele semnatic-operaționale ale limbajului. 

Pentru configurarea metodologică corectă a dezvoltării abilităților motrice este necesar de a 

respecta dimensiunile domeniului psihomotricității care sunt[2;4]:  

▪ precizia controlului capacitatea de a efectua mişcări strict adecvate, punând în joc grupe 

musculare importante;  

▪ coordonarea plurisegmentară, capacitatea de a combina acțiunile mai multor membre;  

▪ alegerea răspunsului, capacitatea de a selecta rapid răspunsul corect;  

▪ timpul de reacție simplu, răspunsul rapid la un stimul simplu; 

▪  viteza mişcării brațelor;  

▪ controlul vitezei unui obiect, capacitatea de apreciere a vitezei şi modificarea vitezei unui 

obiect;  

▪ dexteritatea manuală, capacitatea de a manipula rapid obiecte destul de voluminoase;  

▪ dexteritatea digitală, capacitatea de a manipula obiecte foarte mici;  

▪ stabilitatea brațului şi mâinii, capacitatea de a aşeza foarte precis brațul sau mâna, indiferent 

de viteză;  

▪ Tapping - capacitatea de a executa foarte rapid mişcări din încheietura mâinii; 

▪ ochire - capacitatea de a efectua un mod particular de ajustare oculo-manuală.  

Dezvoltarea motricității are la bază manifestările activității motrice sub forma (Picq&Vayer, 

2002): 

o coordonarea oculo-motorie: echilibrul static și dinamic și coordonarea dinamica generală;  

o conduite neuromotorii – includ:  proprioceptivitatea şi tonusul muscular; 

o conduite şi structuri perceptiv motrice - schema corporala o lateralitatea: orientarea 

temporo-spațială.  

Pedagogia motricității se referă la:  

• învăţarea senzorio-motrică (perceptiv-motrică, după M. Epuran) care constă în modificarea 

conduitei ca adaptare a unui răspuns performant la condiţii noi ce impun precizie mai mare sau 

fineţe a răspunsului preexistent (desen în oglindă, ochirea unei ţinte mobile etc.);  

• învăţarea motrică (propriu-zisă) constă în structurarea unor acte de comportament în care 

reacţiile stabilizate sunt dependente de componente senzoriale proprioceptive. Caracteristica sa este 

înalta automatizare. 

Deprinderile motrice reprezintă caracteristicile de ordin calitativ ale actelor şi acţiunilor 

motrice învăţate[3]. Deprinderea motrică rezultată din procesul învăţării se integrează în structuri 

motrice ce corespund anumitor situaţii. Mişcările învăţate (deprinderile motrice) sunt caracterizate 

de precizie, eficienţă şi cursivitate, orice mişcare bine învăţată se transformă în deprindere. 
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Dintre factorii care condiţioneaza evoluția manifestării coordonării  pentru formarea unei 

deprinderi motrice amintim: 

 starea de funcționalitate și nivelul de dezvoltare al organelor de simț (vizual, auditiv, tactil, 

kinestezic si statico-dinamic) în sensul nivelului percepției, fineții și preciziei acestora. Acuratețea 

perceperii senzațiilor și a percepțiilor influențeaza exactitatea comenzilor și răspunsurilor; 

 capacitatea scoarței cerebrale de a selecționa informațiile primite de la toți analizatorii, 

inclusiv cel motric. Simțul muscular indeplinește rolul de percepere a poziției corpului și a 

segmentelor sale, a vitezei și a gradului de încordare; 

 memoria de scurtă și lungă durată ce permite executarea mișcarilor în reluare identică a 

modelului, dar mai ales combinarea acestora; 

 alternarea rapida a proceselor nervoase, prin care se asigură trecerea de la un act motric la 

altul, dar și realizări concomitente ale actelor motrice; 

  experienta  motrică  anterioara cea constituită în special din multitudinea deprinderilor 

și  priceperilor motrice  stăpînite, îndemînarea se perfecționează în primul rînd, în procesul învătării 

unui mare număr de priceperi și deprinderi motrice[2;4;6]. 

Dificultățile motorii se vor manifesta asupra structurii normale a schemei corporale şi chiar a 

structurării spațial-temporale.  

Aceste probleme se pot manifesta într-un mod diferit. Astfel, din punct de vedere corporal 

apare fenomenul de neîndemânare, coordonare defectuoasă, crispare, schemă corporală/lateralitate 

rău integrate ce conduc spre o imagine de sine negativă şi chiar ajung să perturbe buna funcționare 

a întregii activități a persoanei.  Putem să identificăm apariția dificultăților din punct de vedere 

relațional, astfel, apar dificultăți de comunicare şi de contact, de inhibiție, instabilitate, agresivitate, 

probleme de concentrare a atenției.  

       Este evidenţiată legătura dintre controlul mişcărilor şi controlul vizual, respectiv controlul 

kinestezic se realizează la nivelul mişcării şi cel vizual la nivelul traseului grafic. Cele două mişcări 

se unesc, ducând la anticipaţia vizuală şi apoi la reprezentarea vizuală. La acestea se adaugă planul 

afectiv şi intenţionalitatea. Momentele dezvoltării limbajului scris la copil din perspectiva 

mecanismelor implicate sunt: organizarea spaţială, kinestezică şi grafică; controlul kinestezic şi 

controlul vizual; legătura dintre expresia orală, corporală şi cea grafică. 

Percepția mişcării este importantă în practica exercițiilor fizice, în cadrul activității instructiv-

educative, când elevul percepe exercițiile propuse şi le cunoaşte particularitățile[4]:   

o forma mişcării (rectilinie, curbilinie)  

o felul ei (îndoire, ridicare etc.)  

o amplitudinea  

o direcția (în cele trei dimensiuni ale spațiului),   

o gradul de încordare-relaxare. 

Dezvoltarea psihomotorie a elevului constituie fundamentul esenţial al dezvoltării scrisului. 

Aceasta pentru că scrisul este o activitate motorie de mare fineţe, complexă şi diferenţiată, a cărei 

formare este laborioasă şi de lungă durată. Au fost evidenţiate două niveluri de dezvoltare 

psihomotorie şi anume: 

a) dezvoltarea motricităţii generale — extrem de importantă, deoarece scrisul implică o 

mobilizare şi o bază tonică generală cu atât mai uşor realizabile şi mai adaptate scopului, cu cât 

motricitatea generală este mai evoluată;  

b) dezvoltarea activităţii digitale fine (dezvoltarea perceptivo-motorie).  

Fiecare dintre aceste niveluri are un rol bine determinat în însuşirea şi formarea deprinderilor 

de scriere. Un alt factor care condiţionează progresul în însuşirea scrisului (dezvoltarea grafismului) 

îl constituie dezvoltarea generală a copilului, pe triplu plan: al inteligenţei, al afectivităţii şi al 

socializării. Toţi factorii prezenţi mai sus rămîn inoperanţi dacă copilul nu exersează constant 

scrisul. Prin „exerciţiile de scris“ se urmăreşte coordonarea, organizarea, consolidarea activităţii 

grafice şi apropierea grafismului copilului de un anumit model (ideal) caligrafic propus de şcoală.  
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Analiza scrisului ca act grafic în clasele primare se realizează pe segmentele: 

a. Organizarea perceptiv-spațială a textului: 

 Orientarea pe pagină; rânduri coborâtoare, suitoare, îngrămădiri; 

 Direcția scrisului. 

b. Lizibilitatea scrisului; 

 Formă a grafismelor; 

 Mărimea grafismelor; 

 Proporția grafismelor; 

 Distanța dintre elemente; 

 Contopiri ale grafismelor. 

c. Predispoziții disgrafice: 

 Precizia executării; 

 Îndemînarea mișcării; 

 Prezența mișcărilor supraadăugate; 

 Fidelitatea transcrierii; 

 Inversiuni de litere, silabe. 

d. Setul  de exerciții pentru dezvoltarea abilităților de scris vor ține de: 

1. Formarea – 

exersarea 

coordonării 

bimanuale 

Mișcări de bază ale mâinilor: 

 
Exerciţii de încheiere – descheiere (arici, capse, nasturi). 

Exerciţii de înşiretare cu grade diferite de dificultate.   

Exerciţii de înnodare/ deznodare.  

Exerciţii de rulare, răsucire a materialelor.  

Exerciţii de înşurubare/ deşurubare (jocuri de construcţie cu şuruburi şi 

piuliţe de diferite diametre). 
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2. Formarea şi  

exersarea  

coordonării 

oculo-motorii 

Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri 

(vertical, orizontal), zigzaguri în formă de linii, linii frânte, linii curbe, 

haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris, foaie bloc mare/ mică de 

desen; caiet de geografie/ biologie, caiet tip)  

Desen figurativ: desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea 

spaţiului – cu fond, prin haşurare de linii), desen lacunar şi desen după 

obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou, casă.). 

3. Formarea şi 

exersarea 

coordonării 

auditiv-motorii 

Jocuri de mişcare pe ritmuri simple  

Dans liber sau dirijat 

Exerciţii ludice de exprimare gestuală, însoţită de linie muzicală sugestivă 

(„Bate vântul frunzele”) 

Exerciţii de atingere, pipăire, presare, mângăiere. 

 

Învăţarea şi stăpânirea scrierii devine instrumentul de bază în stadiul actual de modelare a 

conştiintei umane. Actul grafic este unul foarte complex, scrierea propriu-zisă situându-se într-o 

activitate mai vastă, cuprinzând toate trăsăturile realizate pe o suprafaţă de hârtie, tablă cu sau fără 

semnificaţie. „A învăţa scrisul, înseamnă a învăţa să organizezi mişcări în vederea reproducerii 

unui model” şi că învăţarea scrisului este „efectul conjugării a două activităţi vizuale de 

indentificare a modelului cu activităţi motrice de realizare a formei”[1]. 
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Prof.înv.primar Georgeta Lungu  
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Activităţile didactice stimulează dezvoltarea intelectuală a copiilor şi dezvoltă creativitatea şi 

imaginaţia creatoare. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale. 

Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine 

cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa de a face numeroase încercări şi verificări. 

Creativitatea este o capacitate generală, proprie tuturor copiilor, fiecare dispunând de ea într-o 

formă mai mare sau mai mică. Depinde de noi, cadrele didactice, să dezvoltăm potenţialul creativ al 

copilului, pentru a-l transforma, cu timpul, în creativitate inovativă şi inventivă. 

 onalităţii. Este manifestarea  dorinţei de identitate. Copilul doreşte să fie apreciat, lăudat, 

admirat pentru creaţiile sale. Teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, îl poate împiedica pe elev 

să exprime şi să dezvolte un punct de vedere. De asemenea, graba de a accepta prima idee este 

greşită, fiindcă rareori soluţia apare chiar de la început. Unii se descurajează rapid, deoarece munca 

de creaţie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. 

Atitudinea adultului faţă de copil, aprobativă şi mai ales participativă, amplifică 

disponibilităţile creative. Atitudinea neimplicată şi cea autoritară a cadrului didactic şi a părintelui 

diminuează manifestările creative ale şcolarului, generând timiditate. Trebuie să apreciem toate 

strădaniile copilului, chiar şi atunci când ele nu corespund unor criterii riguroase şi să-l mobilizăm 

să-şi finalizeze produsele. 

Există adesea în prima copilărie o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de 

geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare greutate. 

Mulţi dintre elevii claselor primare manifestă în mod spontan curiozitate, independenţă, imaginaţie 

bogată, cu alte cuvinte, caracteristici de creativitate în formare. Cadrul didactic trebuie să 

descătuşeze fantezia elevilor şi să le cultive imaginaţia. Trebuie înlăturată tendinţa de a-l imita pe 

celălalt şi se impune orientarea şcolarului spre original şi util. 

Jocurile creative cultivă spiritual de inventivitate, spontaneitatea şi autonomia, încurajează 

exprimarea propriilor idei şi utilizarea celor mai neobişnuite analogii şi asociaţii, stimulează 

curiozitatea şi motivaţia superioară, incită gândirea copiilor spre nou, spre neexplorat, formează 

mecanisme de învingere a timidităţii şi de sădire a încrederii în sine. Prin antrenarea în aceste jocuri, 

copiii îşi dezvoltă capacitatea de a crea noi simboluri, de a se transpune în situaţia şi elementele 

problemei, de a apela la cunoştinţe din alte domenii cunoscute.   

 

CARACTERISTICILE UNUI JOC CREATIV: 

 crearea unei atmosfere creative, lipsită de rigiditate; 

 relaxarea controlului exercitat de învăţător astfel încât spontaneitatea şi încrederea în sine să 

se poată manifesta ca elemente esenţiale ale spiritului creativ; 

 perseverenţa; întreaga energie creatoare a copilului se concentrează asupra îndeplinirii 

complete a obiectivului jocului, efortul acompaniindu-i activitatea;   

 toleranţa la greşeală; copiii caută alte soluţii şi răspunsuri sau căi, acceptând şi ideea că nu 

există un singur răspuns corect; 

 rezolvarea de probleme bazată pe încurajarea copiilor de a rezolva fiecare situaţie printr-o 

varietate de moduri, verificând apoi valabilitatea acestora. 
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OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 dezvoltarea capacităţii de a comunica, manifestând interes pentru folosirea corectă a 

figurilor de stil; 

 formarea obişnuinţei de a-şi exprima primele idei care le vin in minte; 

 formarea deprinderii de a asculta cu atenţie, valorificând şi dezvoltând soluţiile celorlalţi în 

activitatea bazată pe colaborarea grupului; 

 cultivarea spontaneităţii şi a independenţei de interpretare a informaţiilor; 

 însuşirea principalelor procedee imaginative; 

 dezvoltarea gândirii divergente, laterale şi analogice; 

 stimularea interesului şi a receptivităţii faţă de activitatea de căutare a elementelor esenţiale 

din fapte / fenomene; 

 formarea deprinderii de a verifica propriile soluţii; 

 cultivarea obişnuinţei de a utiliza analogiile cele mai neobişnuite; 

 formarea unor  mecanisme de autoapărare şi de învingere a timidităţii. 

EXEMPLE DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI CREATIVE: 

 Ce cuvinte au legătură cu… ? 

Se solicită copiilor să enumere toate cuvintele sau expresiile care le trec prin minte sau au 

legătură cu un anumit cuvânt (duce, cap, inimă, bun, a se duce, pom, primăvara). 

Enumerarea va fi urmată de realizarea unei hărţi mentale (Metoda ciorchinelui, Copacul 

ideilor) frontal, în grup sau individual. Se afişează posterele realizate. 

Urmează un “tur al galeriei” pentru completarea acestora, folosindu-se culori diferite. 

Voi enumera câteva dintre expresiile găsite: 

 pentru “cap”: Unde nu-i cap, vai de picioare, cap pătrat, la cap de pod, nu-l duce capul, 

capul familiei, capul mesei, e cu capul în nori, se duce cu capul înainte; 

 pentru “duce”: îl duce în spate, atât îl duce mintea, duce tot greul, îl duce cu zăhărelul, îi 

duce dorul, îi duce grija, te duce cu vorba, o duce bine, este duce. 

 Ce titlu se potriveşte? 

Am prezentat unei echipe un tablou cu un peisaj de primăvară. Sarcina lor a constat în găsirea   

mai multor titluri care se potrivesc acestei imagini. Altă echipă a primit aceeaşi sarcină dar pentru 

un text necunoscut. Rezultatele au fost prezentate în faţa clasei, supuse dezbaterii colective şi apoi 

completate.  

Titlurile găsite pentru peisaj au fost: “Primăvară”, “Copaci înfloriţi”, “Bucurie”, “Viaţă”, 

“Culoare”, “Renaştere”. 

 Perechi amuzante, jocuri de cuvinte sau perechi de rime 

Jocul se desfăşoară în cadrul activităţii pe ateliere de lucru, folosindu-se coli pentru flip-chart. 

Se cere găsirea unor perechi de cuvinte/substantive care au formă asemănătoare şi dau 

impresia că fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. Mai întâi se prezintă un model şi apoi urmează 

activitatea independentă.  

Se creează o atmosferă amuzantă care stimulează imaginaţia, copiii găsind cele mai 

năstruşnice asociaţii: par-pară, roi-noroi, roi-muşuroi, lac-colac, ac-capac, fin-delfin, an-ban, pare-

apare, lină-plină, oală-poală,, oare-vrăjitoare. 

 Alfabetul corpului 

Se poate folosi în momentul de “spargerii a gheţii” sau pentru a capta interesul elevilor. 

Se solicită reprezentarea literelor alfabetului, apoi a unor cuvinte şi chiar enunţuri prin 

mişcări, poziţii ale corpului şi gesturi. Foarte importantă este şi mimica, fiecare asociind litera sau 

conţinutul enunţurilor cu anumite  percepţii personale.   

Se dezvoltă capacitatea de asociere, imaginaţia şi inteligenţa kinestezică. 

 Jocul întrebărilor şi al răspunsurilor 

Se poate desfăşura frontal, sub formă de concurs, adaptând Metoda R.A.I. 



243 

 

Se cere formularea unui număr cât mai mare de întrebări şi răspunsuri referitoare la un obiect 

cunoscut, o imagine sau un text. 

Jocul dezvoltă flexibilitatea şi fluenţa gândirii, stimulează implicarea tuturor. 

 Jocul însuşirilor neobişnuite sau al comparaţiilor 

Se urmăreşte găsirea unui număr cât mai mare de adjective care arată însuşiri neobişnuite ce 

pot fi asociate unor substantive. Se insistă pe crearea unor imagini artistice şi asupra 

personificărilor, urmărindu-se sesizarea unor elemente ascunse dar esenţiale. 

Comparaţiile găsite s-au bazat pe experienţa proprie, pe elementele mediului apropiat sau pe 

cunoştinţele reţinute din lecturile citite: alb ca spuma laptelui, roşu ca para focului, negru ca 

pana corbului, blând ca mielul, bun ca pâinea caldă, graţioasă ca o lebădă, mândru ca păunul, iute ca 

gândul, înalt ca bradul, verde ca iarba, bătrân ca timpul. 

 Povestitorul iscusit 

Se doreşte crearea unor poveşti, oral sau în scris, având în centru un cuvânt, un obiect, două 

cuvinte, o expresie, o propoziţie.  

 Una dintre echipe a avut de creat o poveste pornind de la cuvântul “frunză”. Voi reda un 

 fragment: 

 “Frunza năzdrăvană 

 A fost odată un om tare sărman care mătura strada din faţa casei lui. Şi cum mătura el de 

zor, găsi o frunză mare, colorată. Se apropie să o ia, dar frunza începu să sclipească şi să plutească 

lin. Bătrânul o luă acasă şi îi dădu numele de Maria. Şi, pentru că era singur, vorbea cu ea zilnic....” 

 Altă echipă a primit pe bancă o păpuşă, sarcina fiind următoarea: Imaginaţi-vă că păpuşa 

(care poate fi o păpuşă fermecată sau o fetiţă) este personajul principal dintr-o poveste. 

Realizaţi o caracterizare a ei scriind însuşirile fizice şi sufleteşti precum şi faptele din care reies 

acestea. 

 Puzzle sau loto literar 

Elevii au extras dintr-un bol, trei bileţele. Pe fiecare era scris un cuvânt care nu avea nicio 

legătură cu celelalte. Sarcina consta în alcătuirea unui text în care se folosesc cele trei cuvinte 

extrase (casă, cerneală, ocean). Li se sugerează să găsească un titlu, să introducă dialogul şi să 

folosească expresii deosebite. Redau un fragment: 

“Ziua Animalelor 

Este după-amiază. Andrei este  în casă. Mâine vor discuta despre animalele care sunt pe cale 

de dispariţie.  Se gândeşte să descrie o vieţuitoare care trăieşte în ocean. Şi acolo, pescuitul excesiv 

a pus în pericol unele specii. Îşi încarcă stiloul cu cerneală şi începe să scrie despre balena 

albastră...” 

 Ce aş face dacă aş fi…? 

Se cere copiilor să-şi amintească o poveste şi li se sugerează să se identifice cu  personajul 

principal. Basmul va fi repovestit din acest punct de vedere, modificându-se faptele / evenimentele 

după cum cred că ar fi reacţionat ei în respectiva situaţie şi în funcţie de stările sufleteşti proprii,  

cultivându-se capacitatea empatică. Una dintre alegeri a fost: “Ce aş face, dacă aş fi Harap-

Alb?” în care Harap-Alb nu s-a lăsat păcălit de spân să intre în fântână, ci mai mult, el devenit 

stăpânul acestuia. Din conţinut, dar şi din expresivitatea citirii, reieşea bucuria identificării cu eroul 

pozitiv şi a participării la acele întâmplări extraordinare cărora le-a găsit o altă cauză.  

 Jocul visurilor 

Se solicită crearea unor poveşti foarte scurte (5 minute) care să înceapă cu formulări de genul: 

“Nu o să credeţi asta niciodată, dar…”; “Am visat că… »; “Ce credeţi că mi s-a întâmplat atunci 

când….” 

Şi-au imaginat întâmplări originale, fantastice, amuzante, pline de extratereştri, cu vizite pe 

alte 

planete, cu maşinării din cele mai neobişnuite, fantezia şi spiritul lor de aventură fiind 

stimulate chiar din propoziţia introductivă.  
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 Am un vis 

Propunem elevilor să facă o călătorie imaginară în viitor şi fiecare să prezinte (într-o 

compunere sau un scurt text) cum va arăta ,,viitorul său”. Dezvoltăm astfel, pe lângă creativitate şi 

capacitatea narativă şi observăm ponderea cognitivului şi afectivului, modul în care se conferă sens 

şi semnificaţie unui lucru imaginat.  

Putem descoperi aspiraţiile şi aşteptările care vor constitui esenţa motivaţiei intrinseci. 

Am descoperit că eleva H.L. iubeşte foarte mult caii. 

“Visul meu 

De când eram mică, am visat să am o herghelie pe care s-o numesc “Horse Land”. Caii sunt 

animalele mele preferate, îmi plac foarte mult.  

Calul este un mamifer cu corpul zvelt, gâtul puternic şi coama mătăsoasă. Cu picioarele 

musculoase poate alerga ca vântul, ducându-te oriunde doreşti. Vârsta i se poate aprecia după 

incisivi care, în timp, se tocesc.  

Este folosit pentru călărie şi dresaj. Nu-mi place când văd cai trăgând din greu căruţe 

încărcate cu saci sau alte poveri. 

Când o să deschid “Horse Land”, copiii însoţiţi de părinţi vor veni să îi vadă şi să îi 

călărească. Aşa vor avea parte de zile frumoase.  

Un stăpân bun îi asigură calului adăpost, mâncare şi apă, dar mai ales îl îngrijeşte cu dragoste, 

pentru ca acesta să fie fericit. 

Visez ca în herghelia mea, toţi caii să fie fericiţi.” 

 Reclame amuzante sau benzi desenate cu text 

Acest joc a fost o provocare pentru fantezia lor. Au desenat, au compus texte, au creat colaje 

cu vederi, imagini din reviste sau de pe Internet. 

Sarcina: Inventaţi reclame amuzante pentru un produs! Scrieţi un titlu interesant! Inventaţi un 

personaj captivant pentru reclama voastră! 

 Au fost mai multe creaţii interesante, printre care: 

o Reclama turistică în care girafa spune, privind la două vederi cu aspecte din Mangalia:  

“Vreau bilete pentru mine şi familia mea în staţiunea asta, toată vara 2009!” (M.L.) 

o Alege sănătatea! Porcul spune: “Vrei să arăţi ca şi mine?” Desenul arată un hamburgher!  

Manechinul spune: “Sau vrei să arăţi ca şi mine?” Desenul înfăţişează un măr. (H.L.) 

o Reclama la o gogoşerie         

                “Gogoaşa înfuriată: (S.D.) 

                       Eu sunt gogoaşa înfuriată,                   Şi de furie plesnesc.           

                 Haideţi să o facem lată!                       Hai, veniţi cu mic cu mare, 

                 Din făină mă-ntocmesc,                       Să luaţi dulce gustare, 

                 În covată mă dospesc,                         La “Gogoaşa înfuriată” 

                       În cuptor mă rumenesc,                       Lângă marea înspumată!” 

 Salata de poveşti 

Sarcina: Crearea unei poveşti noi prin amestecarea personajelor şi întâmplărilor din poveştile 

cunoscute, realizând un nou fir narativ care să exprime dorinţele şi sentimentele proprii. 

Jocul oferă posibilitatea realizării analogiilor şi asociaţiilor libere, cultivând spiritul de 

inventivitate şi de autonomie.  

Una dintre poveşile create a fost “Prâslea şi Crăiasa” în care Prâslea s-a luptat cu Crăiasa 

Zăpezii, l-a eliberat pe ... din castelul acesteia de la Polul Nord, avându-l ca ajutor pe Fram. 

 Sunt poet! 

Crearea unor scurte poezii libere sau cu temă dată. Am folosit Metoda Cvintetului pentru a 

crea scurte poezii despre: primăvară, mama, domnitori, colegul de bancă, diferite flori sau animalul 

preferat. De asemenea, poeziile ilustrate şi crearea ghicitorilor. 

                    Mama                                                                                   Lumină din lumină               

       Blândă, înţelegătoare,                                                          Ne pregătim cu toţi de Paşti 
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       Iubind, îmbrăţişând, muncind,                                             Cu ouă roşii şi cu cozonaci. 

       Mama ne dă viaţă.                                                                Dar mai ales, cu inima curată 

       Gospodină.                                                                           Ca să primim lumina 

binecuvântată. 

                     Eleva F.S.                                                                                      Elevul M.L. 

 Sacul cu surprize 

Într-un sac am pus mai multe obiecte dintre cele mai diverse.   

Sarcina: Creaţi o poveste în care să folosiţi toate obiectele găsite în sac. Puteţi să le atribuiţi 

însuşiri neobişnuite. Fiţi atenţi la elementele caracteristice unei poveşti şi nu uitaţi de titlu! 

Concluzii: 

Pentru ca jocurile didactice să-şi împlinească funcţia de dezvoltare a creativităţii, nu trebuie să 

uităm că: 

- creativitatea nu se dezvoltă întotdeauna şi la toţi elevii de la sine, chiar dacă au un mediu 

propice; 

 - pentru a stimula gândirea creatoare nu trebuie nici să dominăm, nici să ameninţăm; 

- învăţarea prin descoperire este bine să fie dirijată; 

- coborâm printre elevi, dar nu ne confundăm cu ei; 

- avem răbdare şi dovedim stăpânire de sine; 

- aratăm încredere în posibilităţile elevului; 

- atitudinea îngăduitoare nu înseamnă indiferenţă; 

- trebuie să descoperim şi să conştientizăm că fiecare copil ascunde un potenţial creativ; 

- cautăm să pătrundem în interiorul fanteziei copilului pe care îl avem în faţă; 

- punem accentul pe imaginaţia descătuşată şi apoi pe gândirea logică; 

- stimulăm la elevi încrederea în ei, dându-le şi sarcini uşoare pentru a-i lăuda;    

- deprindem elevul să se autoaprecieze; 

- când elevii au idei valoroase, scoatem în evidenţă acest lucru; 

- respectăm întrebările neobişnuite puse de elevi; 

- încearcăm, ca învăţători, să fim creativi, deoarece creativitatea este molipsitoare şi 

transmisibilă la elevi. 

Micul explorator de azi, poate fi marele inventator de mâine. Pentru aceasta, are nevoie de un 

învăţător creativ care să-i asigure cadrul propice şi să-i stimuleze creativitatea nativă. 
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JOCUL – ELEMENT CENTRAL 

AL FORMĂRII INTELECTUALE A COPILULUI 
 

 

Profesor învăţământ primar Liliana Zamfir  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

  

 

Jocul este un factor important al socializării copilului, deoarece acesta, potrivit unor reguli 

scrise sau nu, îi determină pe copii să se cunoască mai bine, să comunice mai mult, să se simtă bine 

unul cu celălalt şi să dorească acest lucru. 

Jocurile au un rol important în dezvoltarea fizică, intelectuală, morală şi estetică a copiilor. 

Jocul este pentru el la fel de important ca munca pentru adulţi, îi îmbunătăţeşte capacitatea de 

comunicare, îl determină să se implice în cât mai multe activităţi, făcând posibilă dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii acestuia. 

Etape ale jocului: 

0 – 2 ani: etapa senzorio-motorie 

Acum copilul dobândeşte controlul asupra sa şi asupra obiectelor din jur. Copilului îi place 

mişcarea şi învaţă să-şi stăpânească şi să-şi controleze mişcările, să exploreze lumea imaginilor, 

sunetelor şi efectelor pe care le produce asupra lor. Ei se joacă în paralel cu copii de vârsta lor. 

1 – 7 ani: etapa pre-operaţională 

Folosind simboluri, copilul se joacă sau interpretează anumite situaţii. Joaca include anumite 

elemente de fantezie, de simulare, copilul întrebuinţează cuvintele sau obiectele în mod symbolic. 

El colaborează cu alţi copii. 

Peste 7 ani: etapa operaţională 

Gândirea copilului devine mai logică, jocurile şi activităţile includ reguli. La început îşi 

stabilesc propriile lor reguli, dar mai târziu, pe parcursul dezvoltării lor, devin capabili să respecte 

,,regula jocului’’. 

Jocul este important pentru formarea relaţiei dintre adult şi copil. Îl cunoaştem mai bine, dar şi 

el ne cunoaşte pe noi, ne apropiem de el, îi putem dezvolta diverse deprinderi şi obiceiuri bune într-

un mod plăcut, îi oferim atenţie, prin joc învaţă să stabilească relaţii cu cei din jur, explorează, 

cunoaşte lumea înconjurătoare; se dezvoltă sănătos, armonios, atât din punct de vedere fizic, cât şi 

psihic; jocul dezvoltă imaginaţia, creativitatea, gândirea logică, simţul de observaţie, vorbirea, 

memoria, motricitatea, simţurile; îl disciplinează. 

1. Jocuri de autocunoaştere, de prezentare şi de cunoaştere interpersonală 

Scopul principal al jocurilor este facilitarea autocunoaşterii realizată în grupul de copii, 

stabilirea primului contact şi aproprierea dintre ei. Aceste jocuri vor ajuta participanţii: 

- să descrie propria persoană; 

- să exploreze concepţia de sine; 

- să valorifice calităţile personale şi ale grupului; 

- să recunoască propria valoare şi a altora; 

- să definească propria unicitate şi unicitatea altor persoane; 

- să recunoască schimbările care s-au produs cu ei în timp; 

- să examineze cercul lor de prieteni şi relaţii; 

- să respecte diferenţele dintre membrii grupului. 

Aceste jocuri vor permite copiilor posibilităţi de explorare a caracteristicilor personale şi de 

exersare a diferitelor modalităţi de exprimare a personalităţii, vor permite compararea cu alţi copii 

pentru a descoperi propria individualitate şi unicitate. 
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1.a.Să facem cunoştinţă! 

Scopul: facilitarea cunoaşterii între membrii grupei şi ,,destinderea’’ atmosferei în perioada de 

adaptare a copiilor cu noul mediu; 

Încurajarea copiilor să participe activ la joc, să-şi depăşească dificultăţile şi să fie deschişi la 

schimbări. 

Sarcina jocului: autoprezentarea şi respectarea sunetului iniţial în alegerea cuvântului care 

denumeşte obiectul cumpărat. 

Regulile jocului: copilul care răspunde trebuie să spună numele tuturor colegilor care au 

răspuns înaintea lui. 

Desfăşurarea jocului: participanţii sunt aşezaţi în cerc. Copilul care începe îşi spune numele şi 

adaugă: ,,Vreau să cumpăr……………..’’. Jocul se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic. Fiecare 

copil se prezintă şi anunţă obiectul pe care doreşte să-l cumpere pentru un coleg/ colegă.   

1.b. Acesta mi-e prieten 

Obiectiv: a integra toţi elevii într-un grup. 

Desfăşurare: participanţii se aşază formând un cerc, cu mâinile unite. Jocul începe cu un elev. 

Fiecare prezintă persoana din stânga, cu o formula: ,,acesta este prietenul……..’’ – şi când îi spune 

numele ridică mâna prietenului său. Jocul continuă până când toate persoanele sunt prezentate. 

Evaluare: se tinde spre integrarea în grup a tuturor participanţilor. E important să se cunoască 

numele participanţilor. 

1.c. Mingea călătoare 

Se foloseşte o minge sau un balon pentru a facilita cunoaşterea. Pentru început, participantul 

care prinde mingea îşi spune prenumele. Cel care aruncă mingea stabileşte un contact vizual cu o 

persoană din grup şi pronunţă prenumele său, plasându-i mingea. Dacă cineva nu este sigur de 

prenumele cuiva, are posibilitatea să întrebe. Odată cu avansarea jocului poţi mări ritmul de 

aruncare a mingii. 

2. Jocuri de cooperare şi de comunicare 

2.a. Cercurile muzicale 

Obiectiv: a sugera prin intermediul mişcărilor idea cooperării între copii. 

Grupul se divizează în perechi şi fiecare pereche se plasează în interiorul unui cerc de 

gimnastică. Fiecare participant ţine o parte a cercului şi, în timp ce răsună muzica, sar prin încăpere, 

rămânând în interiorul cercului. Când muzica se opreşte, echipele din cercuri diferite formează o 

echipă, ocupând spaţiul în interiorul celor două cercuri (un cerc deasupra celuilalt). Acest procedeu 

continuă până când în interiorul cercului se află un număr maxim de participant. 

2.b. Aplaudă şi indică 

Copiii formează un cerc. Conducătorul jocului transmite o bătaie din palme unui vecin din 

dreapta sau din stânga. La început, bătaia din palme se mişcă într-o singură direcţie, iar 

conducătorul transmite încă una, în cealaltă direcţie. Participanţii pot schimba sensul mişcării, 

indicând cu palmele direcţia opusă. Procedeul poate continua până când aplauzele vor circula prin 

grup, iar schimbarea direcţiei se va produce fără ratarea vreunei lovituri. În final, copiii îşi pot 

demonstra capacitatea de a ,,arunca’’ aplauzele unei personae din cerc. 

2.c. Îmbrăţişări muzicale cooperative 

Obiectiv: a încuraja o ambianţă destinsă stimulând atitudinea pozitivă a tuturor membrilor 

grupului. 

Sună muzica, timp în care toţi dansează prin încăpere. Când muzica e oprită, fiecare 

îmbrăţişează o persoană. Nimeni nu trebuie să rămână izolat. Muzica continuă şi participanţii îşi pot 

continua dansul solitar sau împreună cu perechea lor. Odată muzica oprită, e îmbrăţişată a treia 

persoană. La fiecare pauză grupului I se mai alătură o persoană – îmbrăţişarea crescând continuu. 

Jocul îşi propune să depăşească potenţialele tensiuni existente la începutul unei primi întâlniri. 

Fiecare e lăsat să exprime ce simte şi cum a trăit jocul.   

3. Jocul în orele de matematică 
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Metoda jocului are o răspândire largă şi poate fi folosită în toate domeniile. Grigore Moisil 

spunea: ,,Matematica nu înseamnă calcul. Acesta este făcut de maşinile de calcul. Matematicii îi 

aparţin fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au un caracter uman şi nu pot fi făcute decât de 

oameni.’’ În acest scop am încercat folosirea mai multor  metode interactive de grup şi am utilizat 

jocul matematic. 

3.a. Astfel, am observat că elevilor nu le este la îndemână utilizarea terminologiei în cadrul 

înmulţirii sau împărţirii. Am aplicat Metoda ciorchinelui. Pe frunza acestuia exista scris cuvântul 

înmulţire. Elevii erau împărţiţi în grupe de lucru şi aveau sarcina să caute în mai multe cartonaşe cu 

diferite denumiri doar pe acelea care au legătură cu operaţia înmulţirii (produs, factor, de … ori mai 

mare, dublu ş.a.).  

3.b. Jocul ,,Magicienii numerelor” 

Fiecare echipă a primit cartonaşe cu calcule, iar în dreptul rezultatului au avut câte o literă. 

După efectuarea calculelor, elevilor li s-a cerut să ordoneze crescător rezultatele obţinute   

                    : 2                           x 4                           O           

                    x 2                           : 3                           A            

                    : 3                           : 2                           B           

                    : 3                           x 2                           V           

                    : 2                           : 2                           R         

                                                                                                     

 

 

 

4. Jocul în orele de educaţie fizică 

Prin latura lor dinamică, jocurile contribuie în mare măsură la dezvoltarea fizică a elevilor. 

Acestea se organizează cu scopul de a dezvolta la elevi spiritual de solidaritate, obişnuinţa de a 

activa în colectiv, spiritual de acţiune. Jocurile activează funcţiile vitale şi ajută la întărirea sănătăţii 

elevilor. 

În clasele I şi a II-a se învaţă jocuri simple cu caracter dinamic şi educative, deseori conduse 

de elevi, sub supravegherea cadrului didactic. Se apelează mai des la jocurile pe echipe, întrucât ele 

dau o mai mare satisfacţie prin elementul de întrecere pe care-l conţin. Încep să apară diferenţieri de 

forţă, viteză şi rezistenţă între fete şi băieţi. Jocurile băieţilor au un caracter mai dinamic, mai 

combativ în comparaţie cu jocurile fetelor unde trebuie să predomine mobilitatea, îndemânarea, 

spontaneitatea. 

Ca principală formă de organizare a educaţiei fizice în şcoală, lecţia include în conţinutul ei 

toate grupele de jocuri cunoscute: jocuri de mişcare elementare, jocuri pregătitoare pentru 

disciplinele sportive incluse în programă şi jocuri sportive. 

În cadrul lecţiei jocurile elementare pot fi utilizate în orice parte sau verigă a lecţiei. Acestea 

trebuie să fie alese şi selectate ca să rezolve sarcinile specifice fiecărei părţi din lecţie. În prima 

parte se pot introduce jocuri pentru crearea bunei dispoziţii a elevilor, pentru încălzirea 

organismului, în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de bază din obiectivele lecţiei. În partea 

de realizare a sarcinilor lecţiei se predau jocurile noi şi se repetă acele jocuri prin care se aplică şi se 

consolidează deprinderile motrice predate în lecţia respectivă şi prin care se dezvoltă calităţile 

motrice ale elevilor. În veriga de revenire a organismului după effort pot fi incluse jocuri care cer 

efort moderat şi contribuie la liniştirea organismului. 

Jocurile de mişcare pot fi folosite în toate formele de organizare a procesului de educaţie 

fizică şcolară. În cadrul gimnasticii de înviorare vor fi efectuate jocuri elementare, cunoscute, 

dinamice, cu reguli simple, prin care se intensifică activitatea marilor formaţiuni ale organismului şi 

se creează buna dispoziţie. În recreaţii elevii pot repeta unele jocuri învăţate şi îndrăgite la lecţii, 

fiind organizate şi îndrumate de cadru didactic sau un elev. 
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În domeniul educaţiei, jocul a fost asociat cu libertatea de expresie. În psihologie, noţiunea de 

joc, ca formă a liberei expresii, este determinată de surplusul de energie pe care îl are un copil. 

Psihologii sunt aproape unanimi în a admite că jocul aduce contribuţii importante la dezvoltarea 

copilului. 

 Jocul este un vehicul al stimulării cognitive. Exersându-şi percepţia, abilitatea de a reacţiona 

şi abilitatea gândirii, copilul acumulează experienţă directă. 

 Jocul îl pregăteşte pentru viaţă, dar de o manieră specifică. Copiii se experimentează şi se 

exersează pe ei înşişi ca agenţi activi ai mediului şi nu doar ca elemente reactive. În lumea jocului ei 

pot fi cei care iau decizii. 

 Jocul oferă oportunitatea de a exersa roluri ale adulţilor. 

 Jocul este un exerciţiu crucial pentru formarea şi dezvoltarea responsabilităţii etice. În 

activitatea ludică, copilul practică nu numai comunicarea şi solidaritatea socială, ci îşi configurează 

totodată propriile sale valori de judecată cu privire la ce este bine şi ce este rău într-un context 

social. 

 Jocul face posibilă atât fantezia, cât şi realitatea. Se confruntă şi îşi rezolvă ,,fricile’’ de 

vrăjitoare, de fantome, de animale fioroase etc. 

Toţi copiii, în mod normal, au un mare potenţial de fantezie şi joc. Pentru a-şi 

 valorifica această zestre, copilul trebuie să dispună de: 

- timp pentru activitatea ludică; 

- spaţiu de joc; 

- oportunitatea de a repeta temele de joc; 

- echipamente de joc; 

- aprobarea de a se juca şi confirmarea de către adult a faptului că jocul nu este o experienţă 

lipsită de valoare sau o pierdere de timp, ci o activitate importantă, demnă de interes şi valorizată 

corespunzător. 
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REZOLVAREA PROBLEMELOR DE CĂTRE ȘCOLARUL MIC 

 

                          Prof. înv. primar Mariana Simona Mirică                              

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”- Constanța 

 

 

Apariţia matematicii în cele mai diverse ştiinţe, de la astronomie, chimie, la medicină, face ca 

orientarea tineretului către matematică să fie un proces obiectiv. Matematica înseamnă gândire, 

gândire organizată.  

 Scopul esenţial pe care îl urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura 

informativă, ci prin predarea acestei discipline se realizează mai ales dezvoltarea raţionamentului şi 

a spiritului de receptivitate, a deprinderilor de gândire logică, de definire clară şi precisă a noţiunilor 

de adaptare creatoare la cerinţele actuale, utilizând diverse strategii. 

Calculul mintal are o importantă contribuţie la dezvoltarea gândirii, obiectivul final este 

dezvoltarea gândirii logice a elevilor. Supusă la un antrenament continuu prin efectuarea unor 

calcule exacte şi rapide, judicios gradate, gândirea elevului se dezvoltă şi se disciplinează. Dar 

elevul este pus în situaţia de a alege procedeul de calcul cel mai potrivit cazului dat pentru  a afla 

mai repede şi mai uşor rezultatul, de a aplica în unele cazuri particulare principiul de rezolvare. În 

felul acesta se dezvoltă puterea de înţelegere, spiritul de iniţiativă, perspicacitatea. În rezolvarea 

problemelor aritmetice la ciclul primar se aplică toate aceste activități intelectuale. 

În vederea dezvoltării gândirii logice a elevilor din ciclul primar se va desfăşura un 

învăţământ modern formativ, ceea ce presupune: înţelegerea noţiunilor de matematică de către elevi 

pe cât posibil prin efort personal, căutând să-i deprindem pe elevi să gândească matematic; să 

antrenăm gândirea elevilor prin rezolvarea în mod permanent de probleme; dezvoltarea spiritului de 

independenţă şi a încrederii în forţele proprii prin stimularea iniţiativei de a încerca rezolvări cât 

mai variate şi cât mai ingenioase prin extinderea muncii independente. 

Pentru a putea realiza aceste sarcini, învăţătorul trebuie să aibă mereu în vedere următoarele: 

predarea să fie în aşa fel realizată, încât noţiunile însuşite să constituie suport pentru viitoarele 

cunoştinţe; utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru care să imprime actului învăţării un caracter 

activ, care să facă din elev un participant conştient la dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor; abordarea creativă a materiei de către învăţător; să contribuie la însuşirea matematicii 

de către elevi mai uşor pentru a le permite să-şi organizeze experienţele; legătura matematicii cu 

viaţa. 

În cadrul complexului de obiective pe care le implică predarea-învăţarea matematicii în ciclul 

primar, rezolvarea problemelor reprezintă o activitate de profunzime, cu caracter de analiză şi 

sinteză superioară. Ea îmbină eforturile mintale de înţelegere a celor învăţate şi aplicare a 

algoritmilor, cu structurile conduitei creative, totul pe fondul stăpânirii unui repertoriu de cunoştinţe 

matematice solide (noţiuni, definiţii, reguli, tehnici de calcul) precum şi deprinderi de aplicare a 

acestora. 

Valoarea formativă a rezolvărilor de probleme sporeşte pentru că participarea şi mobilizarea 

intelectuală a elevilor la o astfel de activitate este superioară altor demersuri matematice, elevii fiind 

puşi în situaţia de a descoperi ei înşişi modalităţile de rezolvare şi soluţia, să formeze ipoteze şi apoi 

să le verifice, să facă asociaţii de idei şi corelaţii inedite. 

Rezolvarea problemelor pune la încercare în cel mai înalt grad, capacităţile intelectuale ale 

elevilor, le solicită acestora toate disponibilităţile psihice, în special inteligenţa, motive pentru care 

şi în ciclul primar programa de matematică acordă problemelor o foarte mare atenţie. 

Un rol important în dezvoltarea gândirii logice a elevilor îl are măiestria didactică a 

învăţătorului. Îmi doresc să realizez prin metode diverse de lucru cu elevii o permanentă 

”gimnastică” a minţii, introducerea în lecţiile de consolidare, recapitulare, sistematizare a unor 
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elemente noi care să supună gândirea elevilor la un efort nou, rezolvarea exerciţiilor şi problemelor 

prin muncă independentă, să gândească matematic. 

În general, orice chestiune de natură practică sau teoretică care reclamă o soluţionare, o 

rezolvare, poartă numele de problemă. 

Referindu-mă la matematică, prin problemă se înţelege o situaţie a cărei soluţionare se poate 

obţine esenţial prin proces de gândire şi calcul. 

Problema de matematică reprezintă transpunerea unei situaţii sau al unui complex de situaţii 

practice în relaţii cantitative şi în care, pe baza valorilor numerice date şi aflate într-o anumită 

dependenţă unele faţă de altele şi faţă de una sau mai multe valori numerice necunoscute, se cere 

determinarea acestor valori necunoscute. 

Efortul pe care îl face elevul în rezolvarea conştientă a unei probleme presupune o mare 

mobilizare a proceselor psihice de cunoaştere, volitive şi, firesc, motivaţional-afective. 

Dintre procesele cognitive cea mai solicitată este gândirea, prin operaţiile logice de analiză şi 

sinteză, de comparaţie, abstractizare şi generalizare. Rezolvând probleme, formăm le elevi priceperi 

şi deprinderi de a analiza situaţia dată, de problemă, de a intui şi descoperi calea prin care se obţine 

ceea ce se cere în problemă. În acest mod, rezolvarea problemelor contribuie la cultivarea şi 

dezvoltarea capacităţilor creatoare ale gândirii, la sporirea flexibilităţii ei, a capacităţilor 

anticipative, imaginative, la educarea perspicacităţii şi spiritului de iniţiativă, la dezvoltarea 

încrederii în forţele proprii. În orice moment, o problemă pusă în faţa elevilor angrenează operaţiile 

gândirii. 

În primul rând se declanşează analiza prin care copilul îşi desface sau descompune mintal 

întregul în părţile sale componente şi stabileşte apoi însuşirile specifice întregului. Indisolubil legată 

de analiză este sinteza, procesul opus prin care se revine la totul unitar. La baza oricărui proces de 

cunoaştere stă însă comparaţia ca determinare a asemănărilor şi deosebirilor, ţinând seama de un 

anumit criteriu. Efectuarea comparaţiei după un criteriu clar formulat este o normă a logicii. 

Abstractizarea, specifică gândirii, se produce pe o verticală în sensul că operează maximal 

selectiv pentru a ajunge la categorii superioare. Ceva este reliefat şi reţinut, iar celelalte însuşiri 

variabile sunt neglijate, ignorate, omise. Generalizarea este o operaţie predominant sintetică. 

Însuşirile sau relaţiile abstracte (deoarece se dovedesc comune, generale, esenţiale) sunt reunite într-

un mod informaţional menit să denumească o clasă sau o categorie de obiecte şi fenomene. Opuse 

abstractizării şi generalizării sunt operaţiile de concretizare sau particularizare, ce reprezintă 

demersuri ascendente ale gândirii de la abstract la concret şi de la general la particular. 

Pentru ca un elev să poată formula simple probleme, pentru a înţelege conţinutul altora, 

pentru a rezolva probleme este nevoie să i se formeze un  algoritm de lucru. 

Algoritmii sunt serii strict ordonate de operaţii ce intervin succesiv până se ajunge la 

îndeplinirea respectivei sarcini; o structură operaţională standardizată ce se exprimă printr-o regulă 

precisă. În matematică, încă din manualele elementare, algoritmii sunt puşi în evidenţă şi propuşi 

spre învăţare şi exersare ca atare. Punerea în evidenţă şi exersarea algoritmicii este necesară pentru 

optimizarea învăţării şi antrenarea în rezolvarea de probleme. Rezolvarea problemelor de 

matematică contribuie la clarificarea, aprofundarea şi fixarea cunoştinţelor învăţate la acest obiect 

de studiu. În acelaşi timp, explicarea multora dintre problemele teoretice se face prin rezolvarea 

uneia sau mai multor probleme în cadrul cărora se subliniază o proprietate, definiţie sau regulă ce 

urmează a fi învăţate. 

Făcând o sinteză a tipurilor de exerciţii şi probleme întâlnite în manualele de matematică la 

clasele I – IV, s-ar putea face o clasificare privind felul cum influenţează ele dezvoltarea operaţiilor 

gândirii şi a calităţilor acesteia. 

Exerciţiile cu una sau mai multe operaţii constituie un mijloc de dezvoltare a rapidităţii 

gândirii şi antrenează în mod deosebit operaţii ca: analiza şi generalizarea, determinându-l pe elev 

să concretizeze şi să compară cunoştinţele de matematică pe care le-a dobândit. 
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Prin intermediul exerciţiilor, copilul îşi fixează noţiunile de bază ( numere naturale, sumă, 

diferenţă, produs etc.) şi le va folosi mai târziu cu uşurinţă în rezolvarea problemelor. 

Când operaţiile cu numere naturale sunt însuşite, copilul rezolvă probleme simple cu uşurinţă, 

deoarece şi acestea îi antrenează operaţiile gândirii cum ar fi: analiza, generalizarea şi 

abstractizarea, operaţii de care s-a folosit în prima fază a rezolvării exerciţiilor. 

Treptat, matematica le va deschide copiilor o nouă poartă a cunoaşterii, acces a rezolvării 

problemelor tipice şi non-tipice. 

Problemele compuse rezolvate prin metoda analitică şi sintetică îşi pun amprenta asupra 

gândirii copilului dezvoltând foarte mult unele calităţi ale gândirii cum ar fi: flexibilitatea, 

fluiditatea, ingeniozitatea, originalitatea şi ceea ce este foarte important copilul va opera cu noţiuni, 

judecăţi şi raţionamente logice, acestea fiind dovada cea mai bună a existenţei unei gândiri logice 

(corecte). 

O gândire logică nu poate fi concepută în afara rezolvării unor tipuri cât mai variate de 

exerciţii şi probleme. Problemele tipice rezolvate prin metode ca: figurativă, mers invers, falsă 

ipoteză etc., antrenează operaţiile gândirii: analiza, sinteza, generalizarea, clasificarea şi 

sistematizarea şi dezvoltă mai mult sau mai puţin calităţile gândirii. 

Prin rezolvarea problemelor de matematică elevii îşi formează deprinderi eficiente de muncă 

intelectuală, care se vor reflecta pozitiv şi în studiul altor discipline de învăţământ, îşi educă şi 

cultivă calităţile moral-volitive. 

În acelaşi timp, activităţile matematice de rezolvare şi compunere a problemelor contribuie la 

îmbogăţirea orizontului de cultură generală al elevilor prin utilizarea în conţinutul problemelor a 

unor cunoştinţe pe care nu le studiază la alte discipline de învăţământ. Este cazul informaţiilor 

legate de distanţă, viteză, timp, preţ de cost, plan de producţie, cantitatea, dimensiunea, arie, durata 

unui fenomen. 

Problemele de matematică, fiind strâns legate cel mai adesea prin însuşi enunţul lor de viaţă, 

de practică, dar şi prin rezolvarea lor, generează la elevi un simţ al realităţii de tip matematic, 

formându-le deprinderea de a rezolva şi alte probleme practice pe care viaţa le pune în faţa lor. 

Rezolvarea sistematică a problemelor de orice tip sau gen are drept efect formarea la elevi a unor 

seturi de priceperi, deprinderi şi atitudini pozitive, care le dau posibilitatea de a rezolva în mod 

independent probleme, de a compune ei înşişi probleme. 
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SPORTUL – IZVOR DE SĂNĂTATE 
 

                                                                                                    Prof. Aurelia Baciu  

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

 

„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i 

dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust 

pentru a-l face înţelept şi cu judecată... lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să 

activeze. Să ai grijă să se mişte mult.  Să fie un om puternic trupeşte, în 

curând va deveni puternic şi intelectual”, spunea  J.J. Rousseau. 

 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - UN DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI 

Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile 

organizaţii internaţionale. În “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” (ONU 1948) se 

stipulează faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a 

personalităţii sale.  

În “Scrisoarea Internaţională privind Educaţia Fizică şi Sportul”, UNESCO (1978) 

stabileşte, la articolul 1, că aceste activităţi reprezintă „un drept fundamental al tuturor”, iar 

exercitarea lui are multiple efecte asupra stării de sănătate şi a dezvoltării personalităţii oamenilor. 

            În “Convenţia asupra Drepturilor Copilului” (ONU 1989), în “Convenţia împotriva 

Discriminării în Educaţie” (ONU 1960), în alte tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul sunt 

considerate activităţi prin care se asigură dreptul la educaţie.  

În baza experienţei acumulate în cursul “Anului European al Educaţiei prin Sport” (2004), 

Comisia Europeană încurajează sprijinirea activităţilor fizice şi sportive prin intermediul diferitelor 

iniţiative politice, în domeniul educaţiei şi al formării. 

 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE EDUCAŢIEI GENERALE 

În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi şi 

sarcini specifice, cu influenţe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic 

şi moral. În acelaşi timp, educaţia fizică şi sportul pot fi considerate drept forme speciale de 

educaţie prin fizic, care conduc nu doar la finalităţi biologice, ci şi la importante aspecte psihologice 

şi sociale. 

 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE EDUCAŢIEI 

PERMANENTE 

Educaţia fizică şi sportul se practică sub cele mai diferite forme, însoţind omul de la naştere 

până la bătrâneţe, creând astfel un stil de viaţă echilibrat şi sănătos. Educaţia fizică şi sportul 

dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate pentru realizarea obiectivelor diferenţiate, pentru 

fiecare vârstă. Incluse în educaţia permanentă acestea acţionează în sistem global, fizic, psihic şi 

cultural favorizând integrarea socială a oamenilor indiferent de rasa, cultura sau orientare politica.

 Educaţia fizică şi sportul sunt totodată factori de consolidare a rezistenţei la incovenientele 

vieţii moderne, o bogăţie comună cu profund caracter educativ pe parcursul întregii vieţi, 

reprezentând un tonic pentru activităţile de timp liber individuale sau în grup. 

 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL - COMPONENTE ALE CULTURII ŞI 

CIVILIZAŢIEI UMANE 

Domeniul educaţiei fizice şi sportului defineşte un univers al creaţiilor umane de natură 

morală, intelectuală, estetică, ce îşi găsesc locul cuvenit în ansamblul general al valorilor culturale. 

Ca act de creaţie valorică, deci ca act de cultură, educaţia fizică şi sportul reliefează o nouă 
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semnificaţie a corpului uman, o îmbinare armonioasă între cultura spiritului şi acţiunea propriu-zisă. 

Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o contribuţie originală la educaţia culturală prin promovarea 

frumuseţii corpului, prin expresivitatea mişcărilor şi prin calitatea relaţiilor interumane pe care le 

implică. Funcţia culturală a acestor activităţi se exprimă şi prin momentele de sublim pe care le 

relevă marile spectacole sportive, festivităţile de deschidere şi închidere a Jocurilor Olimpice, care 

provoacă o intensitate emoţională greu de egalat. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII  

ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 

 

Prof. Mihaela Stăruială  

 Grădiniţa „Steluţele mării”, Constanţa 

 

 

 Termenul de „creativitate” îşi are originea în cuvântul latin „creare” care înseamnă a 

„zămisli”, „a făuri”, „a naşte”. 

Psihologii susţin în general că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat 

realităţii. Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovativ. 

Creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice, de comunicare interumană, de educaţie, 

de comportamente personale şi de mişcări sociale. Ea semnifică: adaptare, imaginaţie, construcţie, 

evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă de lucrurile deja existente. 

Preşcolarii creativi se diferenţiază de obicei de restul grupului prin diferite comportamente 

specifice şi, dacă li se permite acest lucru, îşi vor dezvolta 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 elementele aparent fără nicio legătură, pun întrebări adecvate, caută 

alternative şi explorează noi posibilităţi, manipulează şi controlează simultan mai multe idei, învată 

rapid şi uşor, au o memorie bună, un vocabular foarte bine dezvoltat, găsesc căi neobişnuite pentru 

soluţionarea problemelor, au o imaginaţie vie şi o capacitate  deosebită de  a compune poveşti. 

Conceptul de creativitate se aplică deja atât copilului care se joacă cât şi inventatorului sau 

omului de artă. 

O altă definiţie plasează creativitatea ca fiind „capacitatea de a organiza sau reorganiza 

elementele câmpului perceptiv sau imaginativ, indiferent dacă este vorba de joc, principii 

matematice sau cuvinte.” 

La originea multor creaţii ştiinţifice se găseşte intuiţia, hazardul. 

Problema care se pune este cum putem stimula şi dezvolta creativitatea în rândul 

preşcolarilor. 

Dezvoltarea creativităţii presupune găsirea unor modalităţi de a descoperi potenţialul creativ 

al copilului şi a-l dezvolta încurajându-i şi lăudându-i  gândirea creativă şi  învăţarea din proprie 

iniţiativă. 

La vârsta preşcolarităţii mari se structurează elementele imaginaţiei creatoare, care se 

manifestă cel mai mult în desen/pictură, modelaj, construcţii şi în activităţile de joc. Desfăşurarea 

acestor activităţi şi plăcerea pe care o simte copilul când îşi încearcă propriile capacităţi, satisfacţiile 

trăite în legatură cu ceea ce reuşeşte să facă susţin şi propulsează combinările imaginative. 

Lucrările copiilor sunt pline de spontaneitate, iar culorile sunt folosite cu sinceritate şi fără 

prejudecăţi. 

Creativitatea înglobează noutate în rezolvare, originalitate, ingeniozitate şi, nu în ultimul rând, 

un mediu educativ favorabil care să ofere modalităţi diverse de exprimare a copiilor şi a descoperirii 

unor aptitudini creatoare prin exersare. 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar promovează conceptul de dezvoltare globală a 

copilului considerat a fi central în perioada copilărei timpurii. Învăţarea şi dezvoltarea copilului la 

vârstele timpurii trebuie abordate dintr-o perspectivă integrată, pornind de la obiectivele cadru 

referitoare la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii atât prin limbajul oral cât şi prin desen, 

pictură, modelaj şi activităţi practice.  

În această acţiune de mare răspundere, se înţelege că nouă, educatoarelor, ne revine misiunea 

de a depista de timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a asigura toate condiţiile optime de 
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dezvoltare. Prilejul îl oferă activitatea ludică a preşcolarilor, care este de fapt o activitate  creatoare. 

Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acţiona creativ, 

pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, 

spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala. În activităţile noastre am căutat permanent să 

modernizăm şi să optimizăm modalităţile de lucru cu copiii, oferindu-le, în felul acesta, posibilitatea 

de a se manifesta creativ, independent. 

În acest sens am introdus în activităţile practice şi artistico-plastice tehnici diferite de lucru 

care au stimulat nu numai interesul copiilor dar le-au creat şi un spirit deschis spre căutarea noului, 

spre manifestarea creativităţii.  

Una din tehnicile care s-au bucurat de succes a fost tehnica colajului prin aplicarea formei 

şifonate. 

Sub imboldul acestor motivaţii am înviorat activităţile artistico-plastice şi am creat un 

stimulent puternic prin expunerea lucrărilor în diferite albume, proiecte, acordarea de diplome şi 

premii sau prin organizarea de expoziţii.  

În grădinită, prin toate activităţile artistico-plastice, practice, povestiri create, oferim copiilor 

condiţii prielnice pentru a se manifesta creativ. 

De aceea în activitatea artistico-plastică, pe lângă o tematică variată şi materiale diversificate, 

am introdus diferite tehnici de lucru. O altă tehnică pe care am propus-o copiilor a fost „tehnica de 

periere” a unor suprafeţe şi a unor pete de culoare, lăsând copiilor posibilitatea de a obţine forme 

spontane pentru a realiza lucrări originale. 

Prin această tehnică copiii au obţinut compoziţii plastice expresive, cu un colorit viu, lăsând 

loc manifestării libere. 

Pornirea de la compoziţii simple, apoi echilibrarea formelor, a culorilor într-o compoziţie pe o 

tematică, au constituit pentru copii noi provocări pentru creatie. 

O altă provocare a fost crearea de poveşti, pornind de la o întrebare adresată de către copii şi 

un desen realizat cu elemente de toamnă.  

Integrarea povestirii după desenul realizat de copil contribuie la realizarea de creaţii literare 

originale ce deschid calea spre dialog. 

Creativitatea înseamnă îndrăzneală. Pentru a se avânta în necunoscut individul trebuie să 

dispună de acea libertate interioară şi de acel sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa 

înconjurtoare, care oferă condiţii maxime acestui act creativ. 

Condiţii favorizante pentru stimularea creativităţii la vârsta preşcolară pot fi dinamismul 

copilului, tendinţa sa spontană către autoexpresie, spiritul investigativ de căutare a unor răspunsuri 

în faţa noului, cât şi nevoia lui pentru activitatea de joc, muncă şi învăţare. 

Pentru a stimula creativitatea preşcolarului, rolul educatoarei este acela de a-l pune pe copil în 

situaţii inedite, activizarea fondului de trăiri afective, accesul copiilor la experienţe creative, 

asimilarea unor abilităţi şi deprinderi, lucru  pe care l-am înfăptuit la un moment dat prin antrenarea 

lor în organizarea şi desfăşurarea unui „Carnaval al Toamnei”. 

Abordarea creatoare a întregii activităţi din grădiniţă impune centrarea acţiunilor desfăşurate 

aici pe copil, educatoarea fiind preocupată să descopere înclinaţiile şi preferinţele fiecăruia, 

valorizând în mod optim trăsăturile personale ale fiecărui copil. 

Tematica variată şi multiplele materiale didactice pe care le punem la dispoziţia copiilor la 

diferitele centre de interes, devin suporturi pentru ca fiecare să se exprime cu încredere, uneori dând 

la iveala lucruri minunate şi nebănuite. În cadrul acestor arii de stimulare copiii sunt mai în largul 

lor, mai ales cei mici care nu se mai simt „pierduţi” printre ceilalţi copii ai grupei ci se regăsesc 

alături de trei-patru colegi cu care împărtăşesc interese comune. Pe de altă parte, educatoarea se 

poate apropia mai mult de câte un copil, mai ales dacă înţelege că acela are nevoie de atenţie, de 

încurajare ori, pur şi simplu de prezenţa sa.  

Pe lângă aceste consideraţii generale, fiecare  centru de activitate ofera avantajele sale.  
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La « Jocuri de rol » este stimulată creativitatea copiilor, prin joc aceştia pătrunzând în lumea 

fictivă a imaginarului ţesut pe real, în care pot născoci o mare diversitate de scenarii, jucându-se 

„De-a teatrul”, „De-a familia”, „De-a doctorul”, „De-a florăria” etc. Ei îşi dezvoltă astfel  

capacitatea de a folosi infomaţiile căpătate în activităţile frontale, imită gesturi, atitudini, 

comportamente ale adulţilor. Jocul de rol stimuleazaă învăţarea spontană şi-l pune pe copil în 

ambianţa culturală a spaţiului social în care el va deveni o personalitate independentă şi conştientă 

de sine. 

Cu copiii grupei mele am desfăşurat jocul de rol „La piaţă” în care ei au învăţat să recunoască 

monedele şi bacnotele, înţelegând să-şi formeze mentalitatea cumpărătorului modern care, în 

spaţiile de vânzare (magazine cu autoservire, supermarketuri, centre comerciale etc.) aleg mărfurile 

în funcţie de preţ, se interesează când expiră produsul, cum se prepară alimentul respectiv sau dacă 

li se potriveşte obiectul sau alimentul pe care vor să-l cumpere etc. Educarea preşcolarilor în spiritul 

economiei de piaţă comportă abordări multiple, de la dezvoltarea unor trăsături de caracter la 

dezvoltarea intelectuală a lui. 

Selectarea tematicii, introducerea de materiale didactice noi în componenţa ariilor de 

stimulare vor dezvolta personalitatea preşcolarilor, îi vor obişnui să colaboreze, să muncească în 

grup, să se respecte.   

 Societatea în continuă transformare şi dezvoltare presupune efort creator din partea tuturor 

indivizilor. Din acest motiv, valorile creative trebuie dezvoltate în proporţii de masă încă de la cea 

mai fragedă vârstă. 
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ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ÎN DEZVOLTAREA 

EDUCAȚIEI ECOLOGICE A  ELEVILOR 
 

 

                                                        Prof. înv. primar Mariana Dăscălaşu   

                                                        Şcoala Gimnazială ,,Tudor Arghezi’’ Năvodari 

Prof. înv. primar Maria Suță                                                          

                                                       Şcoala Gimnazială ,,Tudor Arghezi’’ Năvodari 

                                                       

 

„Planeta noastră este un dar veşnic de la Dumnezeu” 

 

Mediul înconjurător constituie un mecanism viu de o complexitate deosebită. De felul cum 

acesta funcţionează depinde întreaga activitate umană şi nu numai. Omul s-a aflat în mijlocul naturii 

de la începutul existenţei sale şi s-a folosit de tot ceea ce i-a oferit. Între om şi natură s-a stabilit o 

strânsă legătură .  

Cunoaşterea mediului presupune o activitate intensă pentru însuşirea noilor cunoştinţe oferind 

posibilitatea formării deprinderilor de muncă intelectuală, bază temeinică pentru înţelegerea 

copilului  în activitatea şcolară. 

În mijlocul naturii, copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre legile succesiunii anotimpurilor, 

despre cauzele fenomenelor, despre structură şi condiţiile de viaţă ale plantelor şi animalelor, despre 

interacţiunile omului cu natura, formându-şi astfel, încă de la vârsta şcolară, premise ale viitoarei 

concepţii despre ocrotirea planetei Pământ. 

Copiii au nevoie să înţeleagă faptul că planeta Pământ reprezintă o valoare sacră inestimabilă 

şi ca atare ea trebuie protejată şi respectată prin toate mijloacele,  conştientizarea necesităţii de a 

economisi resursele apa, energia electrică, hârtia şi în general toate resursele. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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. 

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 elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.  Prin faptul că în asemenea activităţi extracurriculare  

se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 

învăţământului primar –pregătirirea copilului pentru viaţă. 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 

dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 

organizate de către cadrele didactice.             

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. 

   Descrierea activității extracurriculare ,, Povestea Pământului ” . 
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POVESTEA  PĂMÂNTULUI  

                                           

                                        Elevii clasei a III-a A și a clasei a IV-a B împreună cu 

                                               Preşcolarii de la Grădiniţa ,, Lumea Florilor ”   

  

       ARGUMENT : 

„Sosește primăvara: aduce renaşterea naturii, bucurându-ne cu totii de flori, de păsări, de 

soare,  de culoare și frumuseţe.  

Se-apropie Sărbătoarea Paştelui…şi odată cu ea şi Ziua Pământului .  

Aşteptăm această sărbătoare a Paştelui  pentru pacea, liniştea şi curăţenia sufletească ce se 

aşterne peste toţi credincioşii.” 

    
 

Această zi din săptămâna ,,Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun” a fost dedicată 

sărbătorii Pascale, dar nu am exclus şi acest important eveniment dedicate planetei noastre, Pământ. 

Ne –am bucurat să –i avem alături pe  preşcolarilor pentru a întregii această frumoasă 

activitate şi a putea învăţa să ocrotim planeta noastră încă de mici . 

SCOPUL  ACTIVITĂȚII: - Respectarea şi îngrijirea  naturii prin ocrotirea sănătăţii noastre. 

GRUP ŢINTĂ : 

 Elevii clasei a III –a A și a IV-a B 

 Preșcolarii Grădiniţei  ,,  Lumea Florilor ”  

LOCUL DESFĂSURĂRII: 

 Sala de clasă  

DATA  DESFASURĂRII:  21 . 04 . 2016  

    OBIECTIVELE  ACTIVITĂŢII : 
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 Să prezinte un material dedicat planetei ; 

 Să coloreze planşe  ; 

 Să interpreteze cântecele ; 

 Să realizeze desene pe asfalt  

    DISCIPLINE IMPLICATE ÎN ACTIVITATE : 

 Limbă si comunicare; 

 Muzică și mișcare ; 

 Arte vizuale și abilități practice . 

REZUMATUL ACTIVITĂŢII : 

Sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie, Ziua Pământului ne readuce aminte cât de mult ar 

trebui să apreciem minunatele daruri pe care ni le-a făcut mama natură. Măcar în această zi, dacă nu 

în fiecare, ar trebui să îi aducem un omagiu pământului, să medităm la el şi în cele din urmă, să 

luptăm în mod concret pentru sănătatea şi curăţenia lui. 

Elevii au realizat frumoase desene  , au vizionat un material power point  dedicat  

,, Zilei Pământului ” împreună cu preşcolarii de la Grădiniţa PP ,, Lumea florilor ”. 

Prin această activitate împreună cu preșcolarii dorim să promovăm valori educative și artistice 

într-o atmosferă de neuitat . Activitatea s-a   desfășurat în sala de clasă  unde  preșcolarii  au 

interpretat împreună cu elevii  un cântecel dedicat Pământului , iar elevii au prezentat un  materialul 

despre planeta  noastră. În sala de clasă  a fost   organizată o expoziție cu fişele colorate . În curtea 

şcolii s-au realizat desene pe asfalt , copiii bucurându-se de căldura soarelui. 

Atmosfera plăcută a încercat să redea importanța sărbătorii , atât preșcolarii cât și elevii au 

fost încântați de stimulentele primite . 

          

       METODE DE EVALUARE: 

 Evaluarea s-a  realiza  pe parcursul derulării activităţii, prin observaţie şi  comunicarea  de 

impresii, prin acordarea de stimulente, fotografii. 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE  ARTISTICE 

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 
                                                                          

Prof.înv. primar Laura Şuteu  

                                            Scoala Gimnazială Nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu", Constanța 

             

Activităţile extraşcolare cu tematică artistică, au fost mereu un prilej de bucurie şi emoţie 

pentru toţi factorii implicaţi: elevi- părinţi- cadru didactic. Aceste activităţi nu trebuie să lipsescă 

din agenda evenimentelor anului  şcolar, din mai multe considerente, pe care le voi prezenta în 

continuare. 

 Pregătirea unei serbări necesită selectarea şi  învăţarea unui material alcătuit din cântece, 

poezii, replici care transmit un anumit mesaj, sau pot fi preluate din literatura româna şi universală. 

Totodată, ele sunt purtătoare de tradiţii, obiceiuri specifice culturii poporului român, cu care elevul 

este familiarizat cu ocazia diferitelor sărbători. 

 Copiii iau contact cu elemente de dicţie, de actorie, de interpretare, învaţă postura corectă a 

corpului, îşi gestionează emoţiile concentrându-se asupra repertoriului, pentru a se prezenta cât mai 

bine în faţa spectatorilor. Participarea la  serbări este  un prilej de depăşire a propriilor limite, de 

sporire a încrederii în sine, de deschidere către ceilalţi.  

 Prezenţa la aceste evenimente şi a părinţilor creează o stare de emulaţie, o dorinţă a elevilor  

de a arăta ce au învăţat. De asemenea, pentru adulţi emoţia este mai puternică, serbările fiind o cale 

de cunoaştere a propriului copil, de observare a comportamentului acestuia în mediul şcolar, alături 

de colegi şi cadru didactic. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarna, în anul şcolar 2016/2017, corul "Glasul veseliei", alcătuit din 

elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu"- Constanţa, a participat atât la 

serbările şcolare specifice, cât şi la Cenaclul „Mihail Sadoveanu", care s-a desfăşurat în data de 

21.12.2016 la Muzeul Marinei Române Constanţa. 

 La acest eveniment au participat 21 de elevi însoţiţi de părinţi şi cadre didactice. Repertoriul 

a fost constituit din colinde tradiţionale româneşti: „Deschide usa ,Crestine!", „Colindăm, colindăm 

iarna!", „Sculaţi gazde, nu dormiţi!" şi cântece de iarnă „De Crăciun copiii cântă Aleluia!", „ 

Zurgălăi", cu acompaniament de chitară şi clopoţei. 

 Grupul  numeros de glasuri de copii, cu vârste diferite ( de la 6 la 11 ani),  a impresionat 

auditoriul prin candoare şi frumuseţe, prin bucuria interpretării cântecelor atât de îndrăgite, prin 

emoţia transmisă. Gazdele au oferit, aşa cum este datina, colaci şi mere, împreuna cu invitaţia de a 

participa şi anul viitor la eveniment. 

 Pentru elevii corului „Glasul veseliei", prezenţa la Cenaclul „Mihail Sadoveanu", a fost o 

premieră şi o experienţă deosebită atât pentru răsplătirea efortului depus, cât şi pentru iniţierea în 

astfel de activităţi culturale, ce le deschid  noi orizonturi de cunoaştere. Părinţii au fost de- 

asemenea, impresionaţi de momentul artistic şi interesaţi de activitatea cenaclului. 

 Evenimentele artistice desfăşurate în afara şcolii, reprezintă şi o modalitate de promovare a 

imaginii instituţiei de învăţământ, copiii cuprinşi în programul coral constituindu-se ca adevăraţi 

„ambasadori culturali", prin acest lucru ei înţeleg că  prestaţia lor trebuie să corespundă anumitor 

standarde ce depăşesc condiţiile clasei de elevi: postura, sincronizarea, dozarea efortului, disciplina, 

colaborarea cu cadrul didactic, comunicarea cu elevi din alte clase sau cu diverse persoane etc.   

 Deşi în componeneţa corului intră copii de vârste şi etnii diferite, ca în majoritatea şcolilor 

din regiunea Dobrogei, în care predomină diversitatea, acest lucru a constituit un plus pentru 

activitatea extraşcolară. Cu prilejul acestui eveniment, părinţii au luat contact cu activitatea 

culturală desfăşurată la nivelul oraşului Constanţa, realizându-se o deschidere către astfel de 

evenimente care păreau ( pentru unii) inaccesibile până acum.  

Prin lansarea unor astfel de invitaţii către şcoli şi prin desfăşurarea unor programe/proiecte 

artistice în cadrul comunităţii, care includ şi instituţiile de învatamant, se creeaza posibilitatea 
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integrarii culturale şi a unor categorii sociale defavorizate, sporind astfel sentimentul de aparteneţă 

la comunitatea din care fac parte. Totodată se subliniază importanţa educaţiei pentru copii, pentru 

accesul la valorile culturale care vor sta la baza formării lor ca adulţi capabili să se adapteze la 

cerinţele societăţii.  

Acest eveniment a creat o punte în colaborarea şcoală- familie- societate, fiind un argument 

solid pentru susţinerea  activităţilor cultral- artistice, atât de necasare condiţiei noastre umane, dar 

mai ales sufletului de copil. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURICULARE –  

PRIMUL PAS ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 
  

Prof. înv. primar  Beșir Leman 

  Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” 

 

 

 Educația nu este un proces limitat spațial și temporal.  

La copilul de vârstă școlară mică, dezvoltarea este strâns legată de activitățile desfășurate în 

școală și în afara ei sub forrma jocului, a învățăturii și a muncii.  

Activitățile extracuriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora.  

Excursiile și vizitele oferă elevilor prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și 

fenomenelor așa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee și case de 

creație artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viață și activitatea unor 

personalități de seamă, ale științei și culturii naționale și universale. Acestea au menirea de a 

stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor. 

Acestea imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează 

anumite sentimente.  

Unele lecții (științe, geografie, istorie, limba română) se pot organiza în cadrul acestor vizite. 

Alteori, vizitele au ca obiectiv completarea și adâncirea cunoștințelor.  

Pe parcursul fiecărui an școlar, am pregătit și organizat mai multe excursii tematice, literare, 

istorice, culturale.  

În realizarea unei activități extracuriculare, am respectat următoarele etape:  

 planificarea activității;  

 în preziua deplasării    enunțarea obiectivelor urmărite;  

   discutarea regulamentelor;  

   anunțarea programului zilei.  

 culegerea de informații (pe tot parcursul activității);  

 prelucrarea datelor (sistematizarea);  

 notarea observațiilor în caietul de activități.  

La sfârșitul ciclului primar, fiecare elev are înregistrate în caietul său atât activitățile 

extrașcolare pe care le-a efectuat, cât și impresiile și materialul documentar variat: ilustrații, 

fotografii, pliante etc. Elevii sunt astfel antrenați în activitatea de învățare, ce îi apropie de școală, îi 

determină să o îndrăgească. Chiar ei propun și se implică în realizarea acestui gen de activitate.  

  Concluzii:  

  Activitățile extracuriculare sunt atractive pentru elevi;  

  Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, facilitează acumularea de noi 

cunoștințe;  

  Mediul de acțiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire diferite, contribuie la dezvoltarea 

spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, formează gândirea operatorie a 

copilului;  

  Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să 

sistematizeze date, învață să învețe;  

  Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, dând 

posibilitatea fiecăruia să se afirme;  
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  Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de 

elevi;  

  Prin faptul că în asemenea activități se supun de bunăvoie regulilor, asumându-și 

responsabilități, elevii se autodisciplinează;  

  Cadrul didactic are posibilitatea să-și cunoască mai bine elevii, să le influențeze 

dezvoltarea, pregătindu-i pentru viață.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

ÎN SCOPUL EDUCAȚIEI ECOLOGICE 
 

Prof. înv. primar Elena Cușu  

Școala Gimnazială Nr. 7 ,,Remus Opreanu’’, Constanța 

 

 

Pe parcursul desfășurării activității mele la catedră , am observat, an de an, o anumită 

dinamică a relațiilor sociale în grupurile de elevi pe care le-am condus.  Această dinamică este în 

esență, rezultatul conlucrării activităților curriculare și extracurriculare desfășurate de elevi atât în 

cadrul școlii dar și în afara acesteia 

Dacă la începutul clasei întâi elevii conturează timid, un grup social, spre finalul ciclului 

primar acest grup- colectiv dobândește o structură complexă – reguli, lideri, afinități, realizări, 

eșecuri, etc.  

Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează sfera influenţelor 

formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 

capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 

copiilor dintr-un colectiv, mai multe grupe, sau chiar clase de copii din mai multe şcoli. Aceste 

activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 

posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Copiii participă cu deosebită plăcere la 

aceste activități, în majoritatea cazurilor, acestea reîntregind procesul învățării.   

Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 

comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 

acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

școala cu viaţa. În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate este formarea şi 

educarea elevilor în spiritul unor responsabilităţi umane care vizează protecţia mediului 

înconjurător. Absenţa sau ignorarea măsurilor imperios necesare de apărare a mediului poate 

declanşa o criză ecologică cu consecinţe catastrofale pentru omenire. Iată de ce socotim că formarea 

conştiinţei şi conduitei ecologice devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers 

educativ, şcolar şi extraşcolar. 

 Educaţia ecologică se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi, apoi, la 

şcoală. 

 La intrarea în şcoală, copiii au o serie de reprezentări despre mediul natural, social şi 

familial în care trăiesc. Treptat, ei dispun de un orizont mai larg de cunoştinţe şi posibilităţi de 

înţelegere mai mari şi, astfel, pe măsură ce cresc, educaţia lor ecologică se aprofundează. 

 Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile 

naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Este o obligaţie 

primordială, o datorie de onoare a tuturor cetăţenilor planetei, cunoaşterea ansamblului de ocrotire a 

acesteia. 

 Prin diferitele discipline incluse în procesul de învăţământ putem să convingem pe fiecare 

elev de necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi să le formăm conduita 

ecologică modernă. Acest lucru se realizează îndeosebi în cadrul lecţiilor de ştiinţe, menite să 

înlesnească înţelegerea organismelor vegetale şi animale, a proceselor esenţiale de întreţinere a 

vieţii, a legăturilor indisolubile dintre plante – animale – mediu, al celor de geografie dar şi, 

ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie civică, limba română, educaţie muzicală, educaţie 

plastică, istorie etc. 
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 Introducerea unei discipline opţionale, sub genericul ,,Miciiexploratori”, este o modalitate 

deosebit de eficientă în acest scop. 

 Contribuţii de seamă la educaţia ecologică pot aduce activităţile extraşcolare. 

 Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact 

nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se poarte în familie, 

la şcoală şi în societate, tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. 

 Dintre modalităţile folosite în afara clasei, în scopul educării ecologice: 

- excursii şi vizite pentru a constata situaţia în care se află mediul local şi de a întreprinde, pe 

măsura puterilor noastre, acţiuni în sprijinul măsurilor adoptate de organele de stat pentru apărarea 

mediului; 

- acţiuni de igienizare şi înfrumuseţare a şcolii, a parcurilor; 

- crearea unui colţ viu în clasă sau şcoală; 

- acţiuni de colectare a hârtiei, sticlei, deşeurilor textile şi, mai ales, a ambalajelor din 

materiale sintetice; 

- acţiuni de popularizare ocazionate de sărbătorirea Zilei Pământului: serbări, expoziţii de 

desene şi creaţii plastice ale copiilor inspirate de vasta problematică  a protejării mediului. 

 În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii mici trebuie să ajungem la convingerea 

că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi – 5 iunie – numai de ecologi, biologi, silvicultori 

etc., nu numai prin protejarea plantelor şi animalelor, ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, în 

fiecare clipă a fiecărei zile, de către toţi locuitorii Planetei. 

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 elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 

bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 

prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 

primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

 

Descrierea opţionalului ,,Micii exploratori” 

Clasa: a III-a 

 Arii curriculare implicate :Matematica şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate,  

Tehnologii, Arte, Ed. fizică şi sport 

 

STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 

Descrierea caracteristicilor mediului înconjurător şi a fenomenelor observate 

Formularea unor judecăţi logice şi adevărate cu privire la cauzele şi efectele fenomenelor din 

natură 

Adoptarea unor comportamente, în consens cu legile naturii 

Comunicarea într-un limbaj adecvat a ideilor ştiinţifice dobândite prin investigarea şi 

explorarea mediului înconjurător 

Realizarea unor demersuri pozitive în relaţia om-natură 

Realizarea unor filmuleţe prin care să evidenţiem importanţa unor monumente istorice din 

zonă. 

 

          ACTIVITĂŢI FINALIZATOARE 

1. Realizarea unui catalog al plantelor / animalelor din zonă. 

2. Portofoliul ,,Prietenii naturii’’ –  materiale informative referitoare la protecţia 

mediului. 
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3. Realizarea unor colecţii pe diferite teme alese după proria dorinţă şi 

posibilitate. 

4. Realizarea unui reportaj : ,,Noi descoperim monumente uitate” 

5. Realizarea unui filmuleţ ,, Protejaţi natura, ajutaţi-vă pe voi!’’ 

6. Realizarea unui volum de creaţii ale copiilor ,,Micii exploratori’’ 

 

 

OBIECTIVE CADRU 

Dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare a mediului înconjurător, folosind 

instrumente şi proceduri adecvate 

Dezvoltarea unor atitudini / comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi 

mediu 

Cultivarea capacităţii de cooperare, în scopul protejării mediului 

Dezvoltarea interesului pentru realizarea unui mediu echilibrat 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

1.1. - să observe / să descrie elemente 

ale mediului înconjurător, caracteristici ale 

diferitelor ecosisteme din zonă; 

- explorarea mediului natural, a ecosistemelor 

din zonă, în diferite anotimpuri; 

- consultarea unor materiale bibliografice, 

albume, atlase botanice şi zoologice, pentru 

identificarea plantelor şi animalelor din zonă; 

- drumeţii, excursii; 

- recoltarea de probe de apă, sol, plante bolnave; 

- lucrări practice de confecţionare a unor 

machete reprezentând plante, forme de relief; 

- realizarea unor colecţii de plante, frunze, 

insecte; 

1.2. – să efectueze experimente 

simple pentru a descoperi transformări şi 

reacţii ale mediului la diferiţi factori 

poluanţi, naturali şi artificiali; 

Măsurarea temperaturii apei, solului, aerului; 

- fişe pentru portofolii; 

- excursii şi expediţii pentru cunoaşterea 

mediului natural apropiat; 

- observarea dirijată a unor imagini; 

- joc de rol: Călătorie în adâncul apelor; 

- colectarea de probe de sol: Micul geolog; 

- rezolvarea unor teste, chestionare, având ca 

suport informaţii, imagini; 

- observarea şi compararea caracteristicilor 

vizibile ale mediului poluat cu ale celui nepoluat, ale 

unor plante şi animale bolnave cu ale altora sănătoase; 

- realizarea de investigaţii în mediul 

înconjurător, pe teme date, utilizând fişe sau desene; 

 

1.3. – să identifice resursa naturală 

,,pământul’’, ca bază a dezvoltării 

arhitecturale a întregii omeniri; 

 

- selectarea şi comentarea unor fragmente din 

opere literare ştiinţifice; 

 identificarea celor Şapte minuni ale lumii 

- vizionarea de filme documentare; 

- prezentarea unor clădiri monument ale lumii 

moderne 

- vizită la Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Constanţa 
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- Realizarea unui album foto cu monumentele 

din judeţul Constanta. 

- completarea unor fişe de observaţie date; 

- realizarea unui reportaj despre semnificaţia 

unor monumente necunoscute, existente în Constanţa. 

2.1. – să perceapă existenţa unor 

interacţiuni între om şi mediu, în vederea 

diferenţierii acestora; 

- lecturarea şi comentarea unor articole 

referitoare la alunecări de teren, inundaţii, incendii 

naturale, furtuni, uragane; 

- observarea unor desene, experimente, activităţi 

umane, în scopul stabilirii influenţei omului asupra 

mediului şi a mediului asupra omului; 

- joc de rol; 

- concurs: Curiozităţi ale naturii; 

- realizarea unor colecţii de imagini ( cutremure, 

erupţii vulcanice ); 

- lecturi, imagini, filme, diapozitive; 

- vizionarea şi comentarea unor filme, emisiuni 

TV, articole din ziare care au ca temă poluarea; 

2.2. – să identifice surse de poluare 

în mediul înconjurător; 

- observarea unor imagini adecvate temei; 

- ex. de stabilire a relaţiei cauză-efect; 

- studiu de caz; 

- joc de rol cu adoptarea unui comportament în 

situaţii imaginare de criză; 

- ex. de clasificare a efectelor pozitive şi 

negative; 

- vizionarea şi comentarea unor filme, emisiuni 

TV, articole din ziare care au ca temă poluarea; 

- lecturi, imagini, filme, diapozitive; 

2.3. – să construiască enunţuri simple 

despre măsurile de protecţie a mediului în 

ţara noastră; 

- realizarea unei expoziţii cu desene pe teme 

diverse: Furtuna, Incendiul, Seceta, Vulcanii; 

- ex. de recunoaştere a plantelor medicinale, a 

plantelor şi animalelor ocrotite de lege; 

- realizarea unor instantanee, folosind cameră 

video sau aparat foto; 

- identificarea pe hărţi şi albume a unor 

rezervaţii şi parcuri naturale din ţara noastră; 

- memorarea unor poezii adecvate; 

- discuţii pe baza unor lecturi, imagini, emisiuni 

care prezintă rezervaţii naturale şi frumuseţi ale ţării 

noastre; 

2.4. – să identifice reguli şi norme de 

comportament ecologic în diverse situaţii; 

- comentarea unor situaţii reale sau imaginare; 

- discutarea în clasă a unor reguli de protejare a 

naturii în diferite situaţii: în excursie la munte, la 

pădure, la mare, la pescuit etc. 

- jocuri de rol, rebusuri; 

3.1. – să participe activ în cadrul unui 

grup pentru investigarea unei situaţii de 

natură ştiinţifică; 

- ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri; 

- jurnal de lectură; 

- elaborarea de proiecte individuale şi de grup; 

- drumeţii cu scop de observare, investigare; 

- asumarea de roluri în cadrul grupului de 
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investigare; 

- exprimarea unor opinii, propuneri, sugestii, 

vizând protejarea mediului; 

- povestirea unor întâmplări trăite în mijlocul 

naturii; 

3.2. – să-şi exprime grija şi dragostea 

faţă de mediu, prin activităţi individuale şi 

de grup; 

- plantare de pomi, flori, plante medicinale – 

culturi ecologice - , îngrijirea plantelor din grădina 

şcolii, din ghivece, din curtea personală; 

- activităţi de curăţare şi îngrijire a mediului 

înconjurător de elementele poluante – deşeuri; 

- concursuri pe teme de protecţie a mediului; 

4.1. – să manifeste curiozitate şi 

interes faţă de natură; 

- joc de rol: Convinge-te! 

           Ce pot face copiii pentru un aer curat? 

            Gândeşte şi răspunde!               

- ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri; 

- volum de creaţii literare si artistice despre 

mediul înconjurător 

- prezentarea unor curiozităţi din lumea 

plantelor şi a animalelor; 

- prezentarea unor albume – reproduceri de artă 

cu subiecte din natură; 

 

4.2. – să popularizeze reguli şi 

exemple de comportament ecologic; 

- realizarea de afişe, postere, fotomontaje, 

indicatoare, plăcuţe cu date despre zonele, plantele şi 

animalele protejate; 

- creaţii artistico – plastice: compuneri, poezii, 

desene, fotografii despre mediul înconjurător; 

Învăţarea şi prezentarea de versuri, cântece, 

scenete, piese de teatru, teatru de păpuşi, dansuri pe 

teme de ocrotire a naturii; 

 

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII 

1. Natura şi complexitatea ei 

2. Deteriorarea mediului. Cauze. Dezastre naturale 

3. Poluarea mediului.Ce înseamnă poluare? 

4. Poluarea apei, a aerului, a solului, poluarea fonică 

5. Poluarea naturală şi poluarea artificială 

6. Prevenirea poluării mediului înconjurător 

7. Protecţia naturii în ţara noastră. Organisme naţionale şi internaţionale pentru protecţia 

mediului 

8. Plante ocrotite 

9. Animale ocrotite 

10. Activităţi practice de cunoaştere şi îngrijire a mediului înconjurător 

11. Plante şi animale din zonă 

12. Cultivarea plantelor de ghiveci 

13. Confecţionarea de postere, pliante pe teme de protecţie a mediului 

14. Monumente istorice importante ale Constanţei 

15. Arhitecturi grandioase ale lumii 

16. Cele ,,Şapte minuni ale lumii’’ 
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CORUL ȘCOLAR IMPLICAT ÎN VIAȚA ARTISTICĂ  

A ȘCOLII ȘI A COMUNITĂȚII 
 

Prof. drd. Ciprian Savin, specialitatea Educație muzicală 

Școala Gimnazială Nr. 39 ”Nicolae Tonitza” Constanța 

 

 

Motto: Consider corul ca pe o orgă umană la care  

dirijorul cântă acționând niște clape numite suflete. 

(Alexandru Pașcanu) 

 

La nivelul oricărei unități școlare, profesorul de educație muzicală își asumă permanent, pe 

lângă misiunea didactică și metodică, pe cea culturală și artistică. Principalul element de legătură a 

activității școlare cu cea extrașcolară realizat de profesorul de muzică îl constituie corul școlii
33

. 

Prin formația corală reprezentativă a unității școlare artisticul devine latură componentă a 

vieții culturale nu numai din școală ci și din întreaga obște locală. În acest context, profesorul de 

muzică nu este numai cadru didactic în școală, ci trebuie să dovedească aptitudini dirijorale și 

calități de animator cultural. Element de comunicare între școală și societate, muzica, îndeosebi cea 

corală, este liantul cultural între școală și familie, între școală și societate. 

În Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” din municipiul Constanța, unde îmi desfășor 

activitatea didactică și muzicală, s-a creat, în timp, tradiția ca formația corală pe care o dirijez, să fie 

grupul reprezentativ cultural al instituției, aplicând la timpurile noastre celebra circulară nr. 9445 

din 28 august 1902 dată de Spiru Haret, ctitorul învățământului românesc modern, la acea vreme 

Ministru al Instrucțiunii Publice, inspirat fiind de personalități muzicale de prim rang precum 

Alexandru Podoleanu și D. G. Kiriac. Deși matematician de formație, Spiru Haret, după ce 

statuează activitatea didactică și artistică a orelor de cânt, mai ales prin promovarea repertoriului 

național, luminatul ministru promovează legea organizării anuale a concursurilor corale școlare, 

manifestări care, dincolo de competiție, au un real conținut patriotic, moral, instructiv și educativ. 

Organizarea corului școlar revine profesorului de muzică care, însă, are nevoie de sprijinul 

conducerii școlii și al întregului corp profesoral. Planul de învățământ precizează că se alocă unei 

grupe formate din elevi a 2-3 clase o oră de ansamblu coral săptămânal, ceea ce crează destule 

obstacole reunirii întregului cor datorită orarului diferit. Cu răbdare și sprijin managerial, am 

soluționat satisfăcător acest aspect.  

Ambitusul muzical al copiilor este diferit, în funcție de vârstă, aptitudini, dezvoltarea 

biologică a fiecăruia. În general, omogenizarea corului școlar se poate obține atât prin exerciții de 

emisie a sunetului în registrul mediu al întinderii vocii la copii, evitându-se maximele și minimele 

de înălțime. Cât privește numărul coriștilor și repartizarea pe voci, în cazul unui cor la două voci, 

sopranul are o pondere de 60% din totalul coriștilor; la trei voci, sopranul are o pondere de 

aproximativ 40%, sopranul secund are o pondere de aproximativ 25% iar altistul are un număr de 

35% din totalul membrilor corului. 

Eterogenitatea sub aspectul calităților muzicale și sub aspectul cultural general și al mediului 

social din care provin, face destul de dificilă abordarea unor lucrări corale complexe, mai ales în 

cazul pieselor a cappella. O selecție optimă a vocilor și profesionalismul dirijorului sunt 

determinante în depășirea acestui obstacol inerent, mai ales că, an de an, componența formației se 

modifică -  absolvenții clasei a VIII-a părăsesc unitatea iar cei din clasa a V-a, nou-veniți, au nevoie 

de timp pentru acomodare. 

Studiul fiecărei lucrări corale are cam același traseu metodic, comparabil cu metodica 

învățării unui cântec nou, la clasă: prezentarea lucrării, analiza explicarea conținutului ei, studiul 

                                                           
33

 Vasile, Vasile. Metodica educației muzicale, Editura Muzicală, București, 2004, p. 367. 



273 

 

practic pe voci și în grupuri mici de coriști, de regulă elevi foarte buni, capabili 

să intoneze corect structurile armonico-polifonice, eventual o audiție model cu o 

înregistrare de referință și, în final, interpretarea lucrării.  

 Repertoriul este factorul determinant pentru succesul artistic, stimulând 

implicarea afectivă a copilului. Personal, cunoscând nivelul la care se găsesc 

copii școlii, am evitat abordarea unui repertoriu foarte dificil sub aspectul 

limbajului muzical. Nici alegerea unui repertoriu facil sau arhicunoscut nu este 

benefică pentru cor. Repertoriul ales de mine pentru Corul Belcanto ține seama și 

de necesitățile vieții culturale, de evenimente precum Ziua școlii, Ziua națională, 

Sărbătorile de Crăciun și de Paști, Ziua mamei, cultura populară locală, activități 

în parteneriat cu instituții reprezentative din județ, chiar și de studierea unor limbi 

străine prin cânt. Repertoriul Corului Belcanto pe care îl dirijez cuprinde lucrări religioase, colinde 

și cântece de stea, cântece cu caracter patriotic, prelucrări din folclor, muzică ușoară și cântece 

pentru copii, executate cu sau fără acompaniament de pian sau chitară. 

Munca elevului – spunea Comenius – se ușurează când i se arată ce folos are în viața 

cotidiană
34

.  

 

Corul Belcanto al Şcolii Gimnaziale Nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanţa 

  Corul Belcanto a luat fiinţă în urmă cu nouă ani, prin strădania şi dragostea regretatei 

profesoare Fotinia Roşca. Distinsa profesoară s-a născut pe 23 martie 1961 în Constanța. În anul 

2008 a absolvit Facultatea de Arte din Cadrul Universității Ovidius din Constanța, specializarea 

Pedagogie muzicală. În același an, în urma participării la examenul de titularizare, obține postul de 

profesor de Educație muzicală la Școala cu clasele I - VIII "Nicolae Tonitza" din Constanța. 

Imediat după ce a început activitatea didactică, a pus bazele Corului Belcanto, selectând elevii 

talentați care doreau să participe la activitățile corului. 

Majoritatea cântecelor din repertoriul corului din acea vreme erau acompaniate de chitară.   

Îndrăgita profesoară de muzică s-a stins din viață în ziua de 2 Februarie 2014, zi în care 

Biserica Ortodoxă prăznuiește Întâmpinarea Domnului. Nădăjduim că și 

sufletul bun și iubitor al profesoarei Fotinia Roșca a fost întâmpinat de 

Dumnezeu și așezat împreună cu sfinții în ceata aleșilor Săi. 

Începând din luna Septembrie 2014 până în prezent, Corul Belcanto este 

îndrumat de părintele ierodiacon profesor drd. Calinic (Ciprian) Savin, 

profesor de Educaţie muzicală. Părintele profesor este absolvent al Facultății 

de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius din Constanța - 

specializările Teologie Pastorală 

(2011) și Artă Sacră (2012). În 

2015 a absolvit cursurile de 

master în cadrul aceleiași 

facultăți - specializarea Teologie practică. În prezent 

este masterand al Facultății de Arte din cadrul 

Universității Ovidius din Constanța, specializarea 

Arta educației muzicale și doctorand al Facultății de 

Arte George Enescu din cadrul Universității 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea 

Muzicologie. În 2012 și-a început activitatea didactică 

ca profesor de Educație muzicală în învățământul 

preuniversitar din Constanța. În prezent este profesor 

titular la Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza 
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din Constanța. 

  Corul este format din 30 de elevi din clasele V-VIII și a participat la numeroase 

concerte, festivaluri și activități cultural-artistice organizate de Arhiepiscopia Tomisului, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Consiliul 

Județean Constanța ș.a., unde a obţinut numeroase distincții. 

Anul școlar 2014-2015 

 Proiectul national Caravana istetilor - stiu, ma informez, deci sunt cel mai bun - 4.10.2014, 

13.12.2014, 24. 01.2015, 14.03.2015, 10.05.2015, 20.06.2015. Activitățile au avut loc la Maritimo 

Shopping Center din Constanta. La prima activitate Corul Belcanto a obținut Trofeul  Cea mai 

buna voce (4.10.2014); 

 În luna Decembrie 2014 Corul Belcanto a susținut mai multe concerte de Colinde si cântece 

de Crăciun la Penitenciarul Poarta Alba, City Mall Constanta, Inspectoratul Școlar Județean 

Constanța, Spitalul Județean Constanța și la Arhiepiscopia Tomisului; 

 5 Decembrie 2014- Ziua Școlii, la Casa de Cultură din Constanța; 

 19.11.2014 - Spectacolul de operă Drama Muzicală Sacră „Constantin Brâncoveanu“ în 

parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului Constanta, la Casa de Cultura din Constanța; 

 30.11.2014 - Concertul de colinde organizat de Arhiepiscopia Tomisului la Casa de Cultura 

din Constanta; 

 21.05.2015 - Festivalul coral tradițional organizat de Arhiepiscopia Tomisului, cu ocazia 

sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, Ediția a XIV-a, Casa de Cultură din Constanța. 

 

 

 
              Ziua Școlii - 5 Decembrie 2014                     La City Mall Constanța                        
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              La Spitalul Județean Constanța                   Festivalul coral tradițional                   

 

Anul școlar 2015-2016 

 30.10.2015 - Recital susţinut la Inspectoratul Școlar Județean Constanţa cu ocazia expoziție 

de grafică şi pictură Marea…marea; 

 26.11.2015 - De la Sfântul Andrei la Sfântul Nicolae, activitate desfășurată în incinta școlii;  

 7.12.2015 - Ziua Școlii, spectacol susţinut la Casa de Cultură din Constanţa; 

 13.12.2015 - Concert de colinde susținut la Biserica Sfântul Spiridon din Constanta; 

 13.12.2015 - Concert caritabil de Crăciun sustinut la Biserica Sf. Vasile cel Mare din 

Constanta. 

             
De la Sfantul Andrei la Sfantul Nicolae   Biserica Sf.Spiridon din Constanța 
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Concert caritabil de Crăciun la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța 

 

Anul școlar 2016-2017 

 5.12.2016 - Ziua Școlii la Casa de Cultură din Constanța; 

 11.12.2015 -Concert caritabil de Crăciun susținut la Biserica Sf. Vasile cel Mare din 

Constanța; 

 18.12.2016 - Târgul de iarnă - concert susținut la Pavilionul Expozițional din Mamaia; 

 18.12.2015 - Concert de colinde susținut la Biserica Sfântul Spiridon din Constanta; 

 20.12.2016 - Festivalul de colinde tradiționale - Casa de Cultură din Constanța. 

 20.12.2016 - Colinde și cântece de Crăciun la Consiliul Județean Constanța; 

 22.12.2016 - Colinde și cântece de Crăciun la Maritimo Shoping Center din Constanța.  

 

  
Concert caritabil de Crăciun la Biserica ”Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța 

 

   
Târgul de iarnă de la Pavilionul Expozițional din Mamaia  
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Corul Belcanto al Școlii Gimnaziale Nr. 39 ”Nicolae Tonitza” din Constanța 
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MODALITATI SI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATILOR 

EXTRACURRICULARE IN GRADINIȚĂ 
 

Prof. inv. presc. Cidem Seidamet  

G.P.P. “Steluțele mării”, Constanța 

 

 

Formele de organizare a procesului de învăţământ reprezintă un sistem didactic ideatic şi 

practic coerent, însă cu multiple posibilităţi de remodelare. Astfel, cadrele didactice, luând în 

considerare informaţiile pedagogico-metodice, au posibilitatea de a manifesta iniţiativă creatoare în 

organizarea şi proiectarea formelor de activitate didactică, în funcţie de cazul concret al procesului 

de instruire. 

Toate activităţile extradidactice, pentru a fi realizate la nivele superioare de calitate, 

performanţă şi eficienţă implică, în mod necesar, organizarea şi proiectarea lor. 

Organizarea reprezintă acţiunea complexă de asigurare ordonată, disciplinată, raţională, 

coerentă şi eficientă a activităţilor, a forţelor şi mijloacelor umane şi materiale necesare punerii în 

operă a componentelor esenţiale: obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice, evaluarea şi, 

îndeosebi, formele de activitate didactică. 

Succesul activităţilor extradidactice depinde, în mare măsură, de modul cum sunt ele 

organizate. Improvizaţiile şi desfăşurarea la întâmplare a acestora determină deseori insuccesul lor. 

Activitatea frontală este forma de bază a organizării şi desfăşurării activităţilor 

extracurriculare.  

Pentru a stimula crativitatea preşcolarilor şi pentru a scoate in evidenţă potenţialul creator al 

acestora, cu precădere în cadrul activităţilor de educarea limbajului, in ceea ce priveşte activităţile 

extracurriculare, in gradinita se pune foarte mare acccent pe  vizionări de filme, teatre, teatre de 

păpuşi, dramatizări, scenete, serbări, şezători. 

Vizionările de spectacole constituie o formă de activitate practicată în etapa preşcolară prin 

care copilul este introdus în arta dramatică.  

Importanţa acestor activităţi este multiplă deoarece apelează concomitent la văz, la auz şi la 

întreaga experienţă senzorială anterioară. Acţiunea lor pe mai multe canale asupra conştiinţei le 

ridică eficienţa educativă. În general, prin complexitatea lui, spectacolul suscită interesul copiilor 

deoarece el îmbină mişcarea cu cuvântul, culoarea şi sunetul într-un tot omogen centrat pe o idee 

sau pe temă educativă. 

 Deşi această formă de distracţie pune pe copil, în majoritatea cazurilor, în rol 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. 

Caracterul educativ al vizionărilor depinde atât de conţinutul cât şi de forma de realizare. 

Efectul este obţinut însă numai în condiţiile în care latura distractivă este bine sudată cu mesajul 

educativ. În caz contrar, copiii fie că sunt copleşiţi de o multitudine de stimuli pe care nu îi pot 

recepţiona şi se obosesc fără rost, fie că pierd timpul fără să câştige nimic pe plan educativ. 

 Vizionările de teatru sunt realizate în afara grădiniţei. Copiii participă cu multă plăcere la 

spectacolele de teatru organizate de profesionişti. 

 Teatrul de păpuşi este un teatru în care, actorul ascuns privirilor spectatorilor îşi alege o 

formă deosebită de a înfăţişa viaţa personajelor. Această formă i-o oferă păpuşa. 

 Spectacolele de teatru interpretate de profesionişti pun copiii preşcolari în situaţia de a se 

adapta la locul desfăşurării lor şi, prin aceasta, de a se adapta la noi condiţii, în afară de faptul că 

trebuie să urmărească cu atenţie desfăşurarea acţiunii redate de diferiţi actori, fiecare reprezentând 

un personaj bine definit. 
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Prin atmosfera lui plină de farmec, prin mijloace poetice şi simbolice, teatrul de păpuşi „îl 

ajută pe copil să cunoască realitatea, deşi sursa principală a subiectelor reprezentate o constituie 

lumea poveştilor.”  

Într-o piesă de teatru elementele artistice trebuie să se îmbine armonios cu cele educaive. Prin 

intermediul păpuşilor sfaturile bune sunt prezentate mai atrăgător şi sunt acceptate de copii cu mai 

multă plăcere decât dacă sunt date de educatoare.  

Teatrul de păpuşi este de preferat simplei istorisirii a poveştilor, deoarece, în teatru, acţiunea 

prinde viaţă, ceea ce corespunde, în mai mare măsură, percepţiei copiilor de 3-7 ani, capacităţilor 

lor intelectuale şi modului specific vârstei de realizare a cunoaşterii – prin perceperea cu toate 

simţurile.  

Urmărind un spectacol de păpuşi, copiii se integrează în atmosferă, trăiesc întâmplările 

prezentate şi participă cu tot sufletul la ele – scot strigăte, vorbesc cu păpuşile, intervin în ajutorul 

unor personaje. Ei sunt capabili să judece singuri comportarea incorectă a unui personaj şi să 

presupună care vor fi urmările ei. În felul acesta încep să se formeze trăsăturile morale ale copiilor. 

Serbările grădiniţei, sub orice formă ar fi organizate ele, au un efect pozitiv asupra copiilor în 

multe direcţii. 

Conţinutul bogat în cunoştinţe şi idei al operelor literare utilizate le facilitează lărgirea 

orizontului cultural, aprofundarea cunoştinţelor şi, în unele cazuri, chiar introducerea unor noi 

cunoştinţe.  

Pe planul dezvoltării intelectuale sunt intens solicitate atenţia, memoria şi imaginaţia copilor, 

stimulând trecerea lor într-o etapă superioară. 

Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul şi 

memoria preşcolarilor.  

Această activitate de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. De asemenea, 

copilului i se cere un efort de atenţie şi pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă 

pentru a-şi pune de acord acţiunile proprii cu cele ale colectivului.  

Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imaginaţie creatoare, pentru a reda veridic, 

convingător, personajul pe care îl reprezintă. 

Serbările contribuie, de asemenea, şi la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună 

şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun - reuşita serbării. 

Aceste activităţi sunt un izvor de bucurii şi satifacţii. Ele crează copiilor o stare de bună 

dispoziţie, favorabilă atât dezvoltări fizice cât şi dezvoltării psihice.  

În efortul depus pentru pregătirea unei serbări se formează voinţa copiilor. Prin acest efort se 

conturează o serie de calităţi morale preţioase ca perseverenţa şi spiritul de independenţă.  

Copilul se deprinde, de asemenea, să stăpânească emoţiile provocate de prezenţa unui public 

numeros şi necunoscut. 

Practicarea dramatizărilor asigură posibilitatea copiilor de a interpreta, de a se apropia de 

activitatea actorului. 

În acţiunea de famliarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la stabilirea unei legături 

între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Totodată, prin mesajul educativ recepţionat în fiecare 

serbare se lărgeşte şi se adânceşte sfera sentimentelor copiilor, se conştientizează unele cerinţe şi 

norme de comportare civilizată.  

Refacerea energiei nervoase, ca urmare a atmosferei stenice de veselie are consecinţe pozitive 

în disciplinarea copiilor, în modul de adaptare a acestora la viaţa din grădiniţă. 

 Serbările organizate în grădiniţă pot să îmbrace diferite forme, după modul lor de organizare 

şi după felul în care sunt solicitaţi copii. Le menţionăm pe cele mai frecvent întâlnite: serbările 

dedicate unor evenimente (montajele literar-muzicale, serbările muzicale - concertele grădiniţei), 

şezătorile şi scenetele.  

Realizarea acestora solicită intens copiii într-o activitate pregătitoare.  
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Desfăşurarea lor propriu-zisă reprezintă punctul lor culminant, în care copiii au cele mai 

diferite roluri şi atribuţii.  

Şezătorile se organizează în grădiniţă, fie pentru aniversarea unor evenimente, fie pentru a 

oferi copiilor un program distractiv. Acestea constituie serbări în miniatură ce se organizează într-

un cadru mai restrâns şi fără o regie şi costumaţie pretenţioasă.  

Caracteristice pentru şezători sunt ghicitorile, snoavele, proverbele, zicalele accesibile 

copiilor, povestirile hazlii, diferitele dialoguri etc. 

Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare participant contribuie activ la desfăşurarea 

programului ei. În acest gen de manifestare, specificul îl constituie faptul că fiecare actor este la 

rândul lui spectator şi fiecare spectator devine la un moment dat actor.  

Trecerea aceasta de la participarea activă la cea pasivă constituie originalitatea acestui gen de 

activitate. 

Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată pe de o parte de conţinutul educativ al 

materialului prezentat, de calitatea artistică a acestuia, iar pe de altă parte de nivelul de interpretare 

şi modul de organizare şi antrenare a copiilor. Menţionăm, în acest sens, principalele valenţe 

formativ-educative ale acestor manifestări cultural-artistice: 

- evocă frumuseţea naturii, bogăţia pământului, hărnicia oamenilor (când sunt dedicate unui 

anotimp); 

- dau posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de copii într-o anumită etapă 

sau în legătură cu o anumită temă, consolidând şi perfecţionând calitatea păstrării şi reproducerii 

acestuia; 

- în acest cadru, educatoarea îi ajută pe copii să se obişnuiască cu expunerea în public a unei 

poezii sau a unui cântec, să-şi învingă emoţiile şi să exprime cât mai sincer propriile emoţii 

artistice; 

- constituie un pas important în pregătirea copiilor pentru serbare, de multe ori, ea se poate 

constitui în repetiţia generală în vederea acesteia; 

- satisfacţiile obţinute în realizarea diferitelor numere din programul şezătorii, cât şi bucuria şi 

celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de colectiv, îmbunătăţind relaţiile, 

întărind sentimentele de prietenie şi ajutorul reciproc între copii; 

- rol important în realizarea obiectivelor educaţiei estetice şi fizice prin perfecta armonizare a 

unor valoroase texte literare şi muzicale, a costumaţiei, scenografiei şi dansurilor; 

- dezvoltă conduita socială civilizată în raporturile cu oamenii. 

- se dezvoltă sensibilitatea, calităţile memoriei, imaginaţia, gândirea, atenţia, emoţiile, 

pasiunea, voinţa, într-un cuvânt toate procesele psihice mai simple sau mai complexe, spiritul de 

echipă şi de competiţie, toate contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, 

îndatorire ce-i revine grădiniţei şi slujitorilor ei. 

Valoarea şezătorilor, ca mijloc de educaţie la vârsta preşcolară, este de necontestat.  

Dramatizarea este una din formele de activitate accesibilă copiilor de vârstă preşcolară, prin 

care se realizează transpunerea artistică în scenă a unui episod din viaţă sau a unei opere literare. 

Sub influenţa poveştilor şi a basmelor, dar mai ales sub influenţa teatrului şi a filmului pentru copii, 

preşcolarilor li se trezeşte interesul de a săvârşi aceleaşi acţiuni şi fapte pe care le săvârşesc eroii 

îndrăgiţi din operele cunoscute. 

Înţelegerea ştiinţifică a diferitelor forme pe care le îmbracă transpunerea scenică este însă, 

„condiţionată de surprinderea elementelor lor caracteristice şi predominante la o anumită vârstă care 

presupune, în condiţii normale, o anumită dezvoltare pe toate planurile vieţii psihice.” Analizând 

fenomenul la care ne referim, observăm că el conţine, în general, atât elemente de improvizaţie şi 

creativitate ludică, cât şi elemente de improvizaţie şi creativitate artistică.  

Aceste elemente nu se află în aceeaşi proporţie şi în acelaşi raport de la o etapă la alta a 

copilăriei. În timp ce la preşcolari predomină elementele de improvizaţie şi creativitate ludică, la 
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şcolari, pe măsura înaintării lor în vârstă şi a creşterii capacităţilor, predomină tot mai mult 

elementele de improvizaţie şi creativitate artistică.  

Predominarea unora sau a altora din aceste elemente imprimă acţiunii de transpunere anumite 

particularităţi. Două din ele ni se par mai caracteristice pentru vârsta preşcolară: 

- preşcolarii participă la activităţile dramatice cu intenţia de a se juca, fără să conştientizeze 

preocuparea faţă de latura artistică pe care o presupune activitatea respectivă; 

- preşcolarii manifestă dorinţa de a se transpune în rolul personajelor din opera literară. 

 Activităţile dramatice „pot fi folosite cu succes în procesul de învăţare indiferent de nivelul 

de vârstă, având un efect terapeutic; uneori, copiii sunt ajutaţi să-şi rezolve problemele reale de 

viaţă, dezvoltându-şi trăsăturile personalităţii. Oferă posibilitatea unei reale învăţări activ-

participante, activează capacităţile senzoriale şi empatice ale individului, stimulează motivaţia.” 

Având un loc bine stabilit printre variatele forme de activitate accesibile şi necesare instruirii 

şi educării  preşcolarilor, activităţile dramatice, prin programarea, pregătirea şi desfăşurarea lor, pot 

contribui în egală măsură, ca şi restul activităţilor şi în corelaţie cu multe dintre ele, la accelerarea 

dezvoltării pe toate planurile a preşcolarilor. 

Toate aceste tipuri de activităţi, atât cele curriculare, cât şi cele extracurriculare sunt corelate 

şi combinate în aşa fel încât să stimuleze potenţialul creator al preşcolarului, să scoată în evidenţă 

nevoia acestuia de a se exprima creativ în cadrul tuturor activităţilor pe care le întreprinde. 
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Argument 

Programul IMPACT a fost dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi începând cu anul 2002, ca şi 

continuare a taberei de aventură Viaţa. Folosind pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul 

comunităţii şi a educaţiei prin aventură, programul IMPACT combină în mod creativ distracţia, 

învăţarea şi serviciul în folosul comunităţii, pentru o continuă îmbunătăţire a sinelui şi a societăţii.  

Conectează-te la comunitate, este un proiect în cadrul Programului IMPACT, realizat în 

parteneriat cu Nokia şi International Youth Foundation prin care se urmăreşte dezvoltarea unei 

mişcări a educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii prin creearea a 145 de cluburi de iniţiativă 

comunitară pentru tineri IMPACT în 10 judeţe din Romania, printre care şi Cluj. Astfel prin 

proiectul Conectează-te la comunitate, Fundaţia Noi Orizonturi doreşte să contribuie la educarea a 

peste  600 de copii cu vârste între 12 şi 18 ani în spiritul respectului faţă de om, faţă de comunitatea 

în care trăiesc şi faţă de mediul înconjurător, în vederea formării de cetăţeni responsabili, activi ai 

comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale. 

 Prioritatea Fundaţiei Noi Orizonturi este replicarea modelului de educaţie prin serviciul în 

folosul comunităţii IMPACT - astfel încât în următorii 5 ani să existe un club IMPACT în fiecare 

şcoală din România. 

PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 

Fundaţia Noi Orizonturi  - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-profit cu sediul în 

Lupeni, judeţul Hunedoara. Fundaţia derulează programe adresate cu precădere tinerilor cu vârste 

cuprinse între 12 şi 18 ani. Domeniile de activitate ale fundaţiei sunt: educaţie non-formală în cadrul 

şcolilor prin metoda educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) si  educaţia prin 

aventură. Până în prezent, Fundaţia Noi Orizonturi a pus bazele a două programe adresate tinerilor: 

programul VIAŢA (un program de educaţie prin experienţă, constând în tabere anuale pentru copii 

în staţiunea Straja) şi programul de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii IMPACT. 

Programul VIAŢA foloseşte educaţia prin experienţă pentru a promova în rândul tinerilor 

valorile pozitive, încrederea în sine şi munca în echipă. VIAŢA utilizează educaţia prin aventură 

pentru a-i scoate pe participanţi din mediul lor obişnuit şi a le oferi activităţi aventuroase (cursul de 

franghii la ĩnălţime, căţărare pe stâncă, drumeţii, curse cu obstacole, explorare de peşteri, orientare 

în natură), cu scopul de a-i învăţa lucruri practice despre viaţă şi de a le comunica valori şi 

comportamente pozitive. În anul 2002, Fundaţia Noi Orizonturi, prin programul VIAŢA a fost 

nominalizată ĩn cadrul Galei Societăţii Civile, ca fiind initiatorul unuia dintre cele mai bune trei 

programe ĩn domeniul activităţilor de tineret din România.  

Programul IMPACT dezvoltă componenta de educaţie prin serviciu în folosul comunităţii, 

unul dintre domeniile principale ale activităţii fundaţiei. Educaţia prin serviciu în folosul 

comunităţii este un instrument prin care tinerii învaţă să conceapă şi să pună în practică proiecte ĩn 

folosul comunităţii. Cele trei obiective principale ale educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii 

sunt următoarele:  

(1)     încurajarea tinerilor de a veni în sprijinul comunităţii, prin proiectele ĩn folosul 

comunităţii;  

(2)     înzestrarea tinerilor cu abilităţi practice, necesare în faza de implementare a proiectelor; 

(3)    promovarea de valori şi norme în concordanţă cu atitudinile civice şi respectul reciproc. 

În acest fel, educaţia prin serviciu în folosul comunităţii contribuie la implicarea tinerilor în 
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problemele comunităţii, înzestrarea lor cu abilităţi practice şi promovarea în rândul tinerilor a 

calităţilor necesare cetăţenilor într-un mediu democratic. 

Programul IMPACT constă din cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, caracterizate 

prin îmbinarea creativă a distracţiei din educaţia prin  experienţă cu cerinţele educaţiei prin serviciu 

în folosul comunităţii. Modelul IMPACT este uşor replicabil, datorită simplităţii pe care o 

presupune. Fiecare club se întâlneşte de două ori pe săptămână. Activităţile sunt formate din trei 

componente: o activitate distractivă de echipă (un joc), urmată de explicarea rezultatelor jocului, o 

poveste de dezvoltare a caracterului şi povestirea semnificaţiilor din poveste şi un training (de 

exemplu îmbunătăţirea comunicării, management de proiect, aplicaţii în Excel) care are legătură cu 

un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Aceste proiecte trebuie scrise, implementate şi 

evaluate în trei luni. Activităţile au caracter vocaţional şi urmăresc dezvoltarea capitalului social în 

rândul membrilor cluburilor IMPACT. Fiecare club este format din 15 copii şi patru lideri de grup 

(animatori socio-educativi). Liderii sunt în prealabil formaţi în vederea coordonării întâlnirilor 

IMPACT. Fundaţia Noi Orizonturi a elaborat, în acest sens, un manual pentru liderii IMPACT, pe 

baza căruia sunt coordonate activităţile cluburilor precum şi un set de 3 traininguri care să le ofere 

acestora abilităţile necesare coordonării activităţii unui astfel de club; pe lângă aceste materiale 

există o curriculă, baze de date pentru jocuri, povestiri şi training-uri. Grupul ţintă al cluburilor este 

format din adolescenţi între 12 şi 18 ani, modelul putând fi implementat atât ĩn şcoli generale cât şi 

în licee. 

În prezent, Fundaţia Noi Orizonturi găzduieşte un număr de 47 de cluburi de iniţiativă 

comunitară, în următoarele judeţe: Cluj, Hunedoara, Timiş, Constanţa, Mehedinţi, Ialomiţa, Iaşi, 

Neamţ şi în municipiul Bucureşti. Ĩn 2006 Fundaţia Noi Orizonturi a primit diploma de excelenţă 

din partea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a meritelor programului IMPACT, 

iar în data de 5.11.2010, la gala Premiilor în Educaţie organizată de Fundaţia Dinu Patriciu, a 

obţinut Premiul II la categoria ONG-ul anului în domeniul educaţiei.  

Modelul IMPACT beneficiază de recunoaşterea meritelor sale ca program de educaţie extra-

curriculară, aşa cum o demonstrează aprecierea pozitivă primită de la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării prin scrisoarea de suport primită de către Fundaţia Noi Orizonturi în aprilie 2007 (nr. 

29551 / 05.04.2007). 

De asemenea, în anul 2005, în cadrul Galei Tineretului Hunedorean, Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret Hunedoara a acordat Diploma de Excelenţă cluburilor IMPACT, pentru « Cel mai bun 

program de şi pentru tineret» (document disponibil la http://www.noi-

orizonturi.ro/about_us/awards.asp). 

Modelul IMPACT beneficiază şi de aprecieri internaţionale. În cadrul raportului “What Works 

in Youth Engagement in the Balkans” (Succese ale implicării tinerilor în Balcani), realizat de catre 

International Youth Foundation în anul 2005, IMPACT a fost prezentat ca exemplu de bună 

practică în domeniul programelor adresate tinerilor (documentul pote fi consultat la adresa: 

http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/publications.asp ).    

Membrii  fiecărui club sunt instruiţi de către liderii de club pe tema conceperii şi 

implementării efective a unui proiect comunitar. În acest sens, începând cu 2003, au fost realizate în 

jur de 160 proiecte in serviciul comunităţii. Un mare număr de proiecte au avut ca beneficiari copii 

proveniţi din familii dezavantajate, familii cu venituri mici, sau bătrâni institutionalizaţi. Specificul 

proiectelor este unul variat, de la acţiuni de ajutorare a grupurilor defavorizate, la campanii de 

informare pe teme ca prevenirea violenţei domestice si prevenirea infestării cu HIV, evenimente 

comunitare ocazionate de zile festive (1 iunie, 8 martie, Crăciun, Paşte) si acţiuni de ecologizare a 

spaţiilor verzi. Modelul de educaţie non-formală  IMPACT este considerat de către Cathryn Thorup, 

specialist în educaţia prin serviciul in folosul comunităţii (service learning) – consultant al Fundaţiei 

Internaţionale pentru Tineret (International Youth Foundation), ca model de bună practică în 

domeniul educaţiei prin serviciu în folosul comunităţii.  

http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/awards.asp
http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/awards.asp
http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/publications.asp
http://www.noi-orizonturi.ro/about_us/publications.asp
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Efectele ambelor programe de educaţie non-formală asupra tinerilor constituie de asemenea 

subiectul unei cercetări realizate de Centrul pentru Studii Democratice al Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Universitatea Babeş-Bolyai, sub coordonarea conf.dr.univ. Gabriel Badescu. Rezultatele 

preliminare ale cercetarilor au scos în evidenţă potenţialul acestor programe de a creşte încrederea 

interpersonală a participanţilor şi de a spori implicarea acestora în probleme de interes comunitar. 

Ce este Programul IMPACT? 

• Acronim pentru Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, Comunitate şi Tineri 

• Model de educaţie non formală – pedagogia educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii 

• Trei obiective majore educaţionale: cetăţenia activă, antreprenoriat şi abilităţi pentru 

ocuparea  

unui loc de muncă şi abilităţi de leadership 

•  Club de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri, vârste 12-14 şi 15-18 

•  Întâlniri săptămânale şi proiecte în folosul comunităţii trimestriale 

Ce îşi propune Programul IMPACT? 

 Promovarea valorilor proactive specifice unei societăţi democratice: cetăţenia activă, 

implicarea socială, promovarea voluntariatului, creşterea încrederii interpersonale, dezvoltarea 

valorilor morale; 

 Un model structurat de educaţie non-formală, complementar educaţiei formale;  un 

instrument flexibil şi uşor pentru a lucra cu tinerii în diverse medii; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii societăţii româneşti; 

 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în rândul tinerilor (cetăţenie activă, 

antreprenoriat/employability şi leadership) ca strategie pentru dezvoltarea durabilă a societăţii; 

 Mod sănătos pentru tineri de a-şi petrece timpul liber; 

 Fiecare club implementează 3-4 proiecte pe an. 

Proiectele în folosul comunităţii 

•  Integrarea abilităţilor de viaţă şi antreprenoriale pentru schimbarea activă a societăţii 

….şi totodată distracţie! 

Aspecte vizate: 

  - Evaluarea nevoilor comunităţii; 

  - Lucrul în echipă pentru a găsi soluţii practice; 

  - Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile publice, mass-media şi investitori locali pentru a 

răspunde nevoilor comunităţii; 

  - Modele de comportament oferite de voluntari. 

IMPACT-ul în cifre 

• 47  de cluburi IMPACT în 9 judeţe din România: Hunedoara, Cluj, Iaşi, Neamţ, Constanţa, 

Ialomiţa, Timişoara, Mehedinţi, Bucureşti; până în mai 2010 – un total de 167 de cluburi IMPACT 

(2 judeţe noi începand cu ianuarie 2011: Vaslui şi Galaţi); 

• 705 tineri implicaţi activ în cluburile IMPACT; peste 1250 de tineri care au trecut prin 

programul IMPACT în ultimii 7 ani; 

•  Peste 140 de voluntari activi care lucreaza ca lideri de club; 

•  Peste 260 de proiecte în folosul comunităţii implementate de cluburile IMPACT cu peste 

25000 de beneficiari direcţi; 

•  Programul IMPACT prinde rădăcini şi în străinatate: 8 cluburi în Honduras. 

 

Exemple de Proiecte în IMPACT 

 În cadrul CLUBULUI IMPACT ,,NICOLAE TONITZA” al Şcolii Gimnaziale Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza”, Constanţa, am implementat 4 proiecte în folosul comunităţii şi anume: 

 1. ,,1 Iunie – interzis tristeţii! Un copil fericit = un copil mai bun!”, în cadrul căruia am 

ajutat copiii de la Centrul de primire a Copilului în regim de urgenţă, Constanţa, Str. Aluniş, Nr. 5 – 

3 iunie 2010 
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2. ,,Spune NU fumatului şi drogurilor!” – 29.10.2010 – în cadrul şcolii noastre 

3. ,,Moş Crăciun şi prietenii au plecat la colindat” – tot la Centrul de primire a Copilului în 

regim de urgenţă – 21.12.2010 

4. ,,Bal Mascat de Mărţişor” – 4.03.2011 – în cadrul şcolii noastre 

5. ,,Impactul zâmbetului de copil” – 10.05.2014 - scopul acestui proiect este de a amenaja, în 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a unui loc de joacă pentru copiii internaţi cu 

diverse afecţiuni şi a unui program de joacă.    

6. ,,Creier pentru creier, pentru evaluare” – 5-29.05.2015 – în cadrul căruia membrii Impact 

au ajutat elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a la rezolvarea testelor de evaluare naționale din anii 

anteriori  

7. ,,Pact cu IMPACT! Reacționează eficient în situații limită!” – martie-aprilie 2016 -scopul 

proiectului a fost formarea și dezvoltarea deprinderilor de a acționa eficient în situații limită 
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,,Să nu te îndoieşti niciodată că un grup de cetăţeni devotaţi şi responsabili pot schimba  

lumea. Aceasta s-a întâmplat cu adevărat.” 

                                                               ( Margaret Mead) 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA  

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  
 

 

                Prof. Olivia Gornea, specializarea chimie 

                       Liceul Pedagogic ”Nicolae  Iorga” Botoșani 

 

 

”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”) 
 

Programul național „Școala altfel” este dedicat activităților educative extracurriculare și 

extrașcolare. Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale acestora, să-și pună în valoare 

talentele și capacitățile în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul national. 

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. 

Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 

obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în școală în afara activităților obligatorii sau activități 

desfășurate în afara școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice. Astfel, 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 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. 

În cadrul liceului activităţile din această perioadă pot fi variate: ateliere de lucru, concursuri, 

activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, biblioteci, vizite și drumeții tematice, acțiuni 

de orientare școlară și profesională, excursii, etc. Printre activitățile propuse de mine în săptămâna 

„Școala Altfel” (noiembrie 2016) a fost o drumeție tematică/de documentare și o excursie de 

orientare școlară. Alegerea acestor activități pleacă de la faptul că elevii mei sunt în clasa a XI-a 

profil matematică informatică și îi așteaptă atât examenul de bacalaureat cât și luarea unei decizii în 

ceea ce privește viitorul profesional. 

Am ales să organizez drumeția și excursia deoarece aceste 

tipuri de activități contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul 

din natură, artă și pentru valorile culturale naționale. Prin excursii 

elevii iau contact direct cu locul natal în care au trăit, muncit şi luptat 

înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 

prezentul ei. Pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 

născut, au trăit şi au creat opere de artă mari scriitori şi artişti ai 

neamului.  
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Drumeția de documentare pe care am desfășurat-o a fost 

la Complexul Memorial ”Mihai Eminescu” de la Ipotești, jud. 

Botoșani.               

Elevii au participat și la o excursie de orientare școlară și 

profesională. Cu aceasta ocazie, elevii au avut posibilitatea de 

a-și forma și definitiva opțiunile pentru viitoarea lor cariera de 

informaticieni prin vizitarea unor instituții de învățământ 

superior reprezentative: Facultatea de fizică și Facultatea de 

informatică a Universității ”Al. I Cuza” din Iași.  

  Orientarea în carieră constă în oferirea de sprijin în 

stabilirea opţiunilor educaţionale, a ocupaţiilor şi a rolurilor de 

muncă. Aici este inclusă şi pregătirea în vederea luării deciziei, 

procesul propriu-zis de luare a deciziei şi pregătirea pentru 

punerea în aplicare a opţiunii efectuate. Acest sprijin poate 

contribui la optimizarea şi/sau la corectarea procesului.  

 

            Orientarea școlară și 

profesională trebuie să devină o prevedere și o opțiune ale elevului, 

în sensul că ea să se bazeze pe autocunoașterea posibilităților lui 

reale și pe conștientizarea faptului corelarii lor cu posibilitățile 

socioprofesionale ce le oferă societatea în condițiile economiei 

libere. 

             Orientarea școlară și profesională trebuie să aibă un caracter 

dinamic, deschis, polidirecțional, să ofere elevului posibilitatea 

alegerii unei soluții optime din mai multe variante. Este greșită opțiunea cu caracter definitiv și 

unilateral, care susține că un elev este bun numai pentru o anumită școală sau profesie. 

In concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 

rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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4. Preda, Viorica, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA  

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
                                                                          Prof.  înv. primar Mărcuș – Radu Liliana 

                                                                                    Șc.Gimnazială ,,Ion Creangă” Satu Mare    

                                                                      

„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. 

 Procesul educațional din școală presupune și forme de muncă didactică complementară 

activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în școală în afara activităților obligatorii 

sau activități desfășurate în afara ei. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub 

îndrumarea atentă a învățătoarelor. 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. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne 

referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 

copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai 

presus de toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitățile de acest gen cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 

vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 

fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 

turistice, preșcolarii își pot forma sentimental respect și dragoste față de natură, față de om și 

realizările sale.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 

sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj , iar materialele pe care le 

culeg, sunt folosite în activitătile practice, în jocurile de creație. Plimbările prin parc din aceasta 

toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de plecare, frumusețea deosebită a 

acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici , creându-le emoții estetice. La vârsta preșcolară, 

copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune in legatură cu mediul , fiind dispusi să 

acționeze în acest sens. Ca învățătoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularitățile 

de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului 

înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale . 
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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.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 

la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Vizitele la muzee, expozitii, monumente si 

locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice 

si  istorice ale poporului nostru.  

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară in școli, prin 

care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși aceasta 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 și în faptul ca apelează, permanent, la 

afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate 

constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare in organizarea 

unor acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive 

sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 

aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 

poezie, picture, etc.Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare 

satisfacție, prin faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

 Învățătoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 

emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 

o influență pozitivă mai evident conturate. Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de 

celelalte activităţi desfăşurate în școală pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii 

puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor 

sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-

educativ.             

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 elevii, 

asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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PAŞI CĂTRE UN ALT CICLU DE ÎNVĂŢARE 

                                                                

                                                                                    Prof. înv. primar  Ochiuleț Cristina 

                                                          Liceul cu Program Sportiv ” Nicolae Rotaru”, Constanța 

 

 

”În cătunul uitat de lume, D. din judeţul D. există grădiniţă şi şcoală gimnazială. Instituţiile 

funcţionează în clădiri învecinate şi, în pauze, ţâncii preşcolari se uită cu admiraţie şi invidie la 

şcolarii din ciclul primar şi gimnazial, care, pe lângă faptul că sunt mai înalţi şi mai puternici, par a 

avea sarcini şi treburi tainice pe care le învaţă cu mari învăţători şi profesori.  

În luna septembrie a anului trecut, Bebe, un asemenea preşcolar invidios, care tânjea de mult 

să afle tainele care se învaţă la şcoală, a ajuns, în fine, şcolar.  

În dimineaţa de 5 noiembrie, în cătunul D., ploua şi drumurile s-au umplut de tină. Pe la orele 

7,30,  proaspătul şcolar de clasa pregătitoare, Bebe, cu ghiozdanul greoi în spate, se îndrepta 

posomorât şi speriat spre şcoală. Acum nu îi mai place deloc şcoala. Întâlneşte pe drum pe moş 

Marin, urătul satului. Îl salută respectuos, aşa cum îl învăţaseră părinţii şi bunicii. Moşul îl întreabă:  

- Încotro te duci, măi uriaşule?  

- Păi nene, eu… eu mă duc la şcoală… 

Moşul zice râzând:  

- Păi, măi copile, de azi nu mai este şcoală la noi în sat!  

- Cum nu mai este şcoală?  

- Nu mai este! Tu nu ai auzit ce s-a întâmplat azi-noapte? Nu ştii că nişte copii mai mari au 

uns-o aseară cu miere şi lapte şi au venit câinii satului şi au mâncat-o?  

- N-am auzit…  

- Gata, nu mai e şcoală. Ai scăpat de năpastă…  

- Mulţumesc! Mulţumesc că mi-ai spus, nene moş Marine! – exclamă copilul.  

Şi cuprins de o bucurie fără seamăn, proaspătul şcolar aruncă ghiozdanul în noroi şi o rupe la 

fugă spre casă… ” 

Da, această întâmplare poate fi reală. Cercetările arată că experiențele trăite de copil la 

tranziția grădiniță - școală, au un impact pe termen lung asupra rezilienței sale (adică a capacitații 

de a face față schimbărilor) și asupra imaginii pe care și-o formează despre el însuși, ca persoană 

care învață. Un start de succes este corelat cu performanțe ridicate viitoare, atât academice, cât și 

sociale. Asigurarea unei tranziţii eficiente, pozitive, sprijină continuitatea în dezvoltare şi învățare. 

A construi mai departe pe baza experienţelor anterioare ale copilului, îi conferă acestuia siguranță şi 

motivație. Este important ca viitorul elev să aibă încrederea că şcoala este un loc unde îţi doreşti să 

fii, unde oamenilor le pasă de tine şi unde  poţi reuşi.  

Problematica tranziţiei şcolare la alt ciclu de şcolaritate nu a fost subiectul unor preocupări de 

studiu aplicat, cu excepţia perioadei de trecere de la grădiniţă la clasa pregătitoare, deşi trecerea de 

la învăţământul primar la cel gimnazial presupune schimbări profunde pentru elevi:  

- trecerea de la un singur cadru didactic ce predă aproape toate materiile, la mai multe cadre 

didactice (fiecare specializat pe o materie); 

- trecerea de la un anumit stil de predare (propriu învăţătorului şi specific ciclului primar) la 

stiluri diverse de predare;  

- trecerea de la manuale, caiete, planşe şi alte auxiliare didactice colorate şi attractive, la altele 

mai “serioase”;      

- diversificarea conţinuturilor materiilor din programa şcolară;  

- trecerea de la un sistem de notare la altul: calificativele sunt înlocuite cu notele; 

- redimensionarea orarului şi a întregului program al elevului;  

- creşterea volumului de teme pentru acasă etc.  
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Uneori, schimbările sunt radicale, pentru că există mulţi elevi (mai ales în mediul rural) ce 

schimbă şi şcoala, drumul de acasă până la şcoală, tot anturajul (întregul colectiv de colegi). 

Dificultăţile acestor pași către un alt ciclu de învățare sunt multiple. Există anumite 

disfuncționalități în ceea ce privește tranziția: nu există forme de colaborare în elaborarea coerentă a 

manualelor pentru clasele a 4-a si a 5-a, în dezvoltarea unitară a resurselor de învăţare sau între 

cadrele didactice de la ciclul primar şi cel gimnazial; dirigintele nu primeşte de la învăţător 

informaţii referitoare la copiii preluaţi, presupunându-se că îi va cunoaşte de-a lungul timpului; 

dirigintele nu are timpul necesar a-şi cunoaşte elevii, de aici rezultând şi sentimentele de frustrare şi 

nesiguranţă ale copiilor; părinţii elevilor de clasa a 5-a nu se implică nici ei suficient în diminuarea 

impactului şi a problemelor generate de această tranziţie la copiii lor, sau le tratează cu 

superficialitate din cauza lipsei de timp şi interes.  

Aceeași situație, dar la alt nivel, o întâlnim și la trecerea de la clasa a 8- a , la clasa a 9-a . 

Detectând toate aceste probleme, una dintre metodele eficiente de  cunoaştere a copilului este 

aplicarea chestionarului. Studiul de diagnoză se bazează pe  conceperea şi aplicarea lui, 

respectandu- se etapele metodologice prevăzute în literatura de specialitate:  studiul bibliografic; 

analizarea unei game largi de chestionare;  identificarea eşantionului;  stabilirea unui plan de 

colectare a informaţiilor;  administrarea chestionarelor; centralizarea răspunsurilor; prelucrarea 

datelor;  redactarea raportului de analiză şi a concluziilor/recomandărilor.  

Anderson, Jacobs, Schramm et Splittgerber (2000) explică cum toţi elevii sunt afectaţi, într-un 

procent mai mult sau mai puţin ridicat, de accesarea unei noi trepte a şcolarităţii lor. Autorii 

enumeră o multitudine de comportamente simptomatice pentru această situaţie, dintre care amintim 

înrăutăţirea rezultatelor şcolare, declinul gradului de satisfacţie faţă de şcoală, diminuarea 

atitudinilor pozitive faţă de disciplinele şcolare, reacţiile negative la adresa profesorilor, scăderea 

încrederii în sine ş.a. Dacă pentru majoritatea elevilor aceste efecte sunt de scurtă durată şi au o 

amploare relativ redusă, pentru unii dintre ei problemele pot deveni cronice şi, în consecinţă, mai 

greu de tratat.  Cunoscând aceste aspecte și identificând altele, vom vedea maturizarea şi 

maturitatea şcolară dintr- un alt unghi, vom descoperi noi căi de eliminare a inadaptării şcolare, 

vom putea cunoaște elevul, în funcție de temperamentul său şi de valorile personale pe care le 

deține; vom putea crea un program pentru facilitarea tranziției de la un ciclu de învătare, la altul. 

    În școală, orice ”pas” contează! 
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 Ansamblul folcloric „Bujoreii Murfatlarului” a luat ființă în școala noastră din dorința de a 

valorifica potențialul artistic al elevilor și totodată să-i îndepărtăm de mijloacele audio-vizuale 

precum televiziunea, radioul, internetul, diversele publicații  care pot fi „prieteni sau dușmani” . 

 Activitatea artistică şcolară devine astfel parte componentă a vieţii culturale şi are o 

importanţă deosebită pentru pregătirea elevilor pentru viaţa socială şi culturală. Nici una dintre 

disciplinele şcolare nu-şi poate dovedi mai pregnant şi mai de timpuriu utilitatea şi rolul în 

integrarea socială, cum o poate face muzica, element de comunicare eminamente social. Corul şi 

alte formaţii artistice crează una dintre cele mai sofisticate punţi între şcoală – familie şi societate – 

pe de o parte – şi viaţa culturală a localităţii – pe de altă parte. Manifestările artistice reprezintă una 

dintre modalităţile de satisfacere a nevoilor de frumos sau de creaţie a copiilor, de cultivare şi 

încurajare a celor talentați. 

 Am început cu preselecția membrilor ca urmare a aplicării unor probe.  

 Probele pentru selecţia elevilor pentru interpretare: 

 Ritm – reproducerea de bătăi de monedă; 

 Voce – interpretarea expresivă a unui cântec popular;  

 Auz – reproducerea unui fragment melodic audiat; 

 

 Probele pentru selecţia elevilor pentru dans popular: 

 Executarea de paşi simpli de horă; 

 Executarea prin imitare a pasului de „geampara”; 

 Aspectul şi graţia mişcărilor. 

 

 
 

 

 Dată fiind importanţa lucrărilor muzicale în activităţile educaţionale, am selectat piese 

ţinând cont de anumite criterii: accesibilitatea pieselor selectate în funcţie de potenţialul 
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interpretativ al elevilor, valoarea educativă, valoarea estetică pentru a aprecia simplitatea şi maxima 

concentrare a cântecelor noastre populare precum şi rolul elementelor expresive. 

 Formarea deprinderilor interpretative, de a cânta corect şi expresiv, formează împreună cu 

cele de cultivare a aptitudinilor muzicale şi cu cele de aplicare în practică a elementelor de limbaj, 

un adevărat complex educaţional. 

 Cultivarea vocii rămâne pentru profesor o obligaţie de prim ordin, de realizarea ei depinzând 

interpretările expresive individuale ori în formaţii vocale sau corale. Ea se realizează, în genere, în 

funcţie de gradul de antrenare a elevilor în formaţiile artistice şcolare. 

 Cultivarea vocii se realizează prin mai multe feluri de exerciţii: de respiraţie, de dicţie, de 

emisie, de intonaţie, de frazare, multe dintre acestea asociindu-se în forme complexe, utile mai ales 

la activitatea corală, dar care nu trebuie neglijate nici în lecţiile propriu-zise. Ele trebuie să aibă un 

scop precis, cunoscut şi de către elevi şi vizează progresele de lungă durată şi urmăresc realizarea 

calităţilor esenţiale ale unui glas format: justeţea intonaţiei, claritatea, omogenitatea, flexibilitatea, 

supleţea, emisie naturală. 

 Cele mai obişnuite exerciţii de respiraţie sunt cele de ţinere a unui sunet cât mai prelungit, 

emis de elevi cu o singură inspiraţie prealabilă, obişnuindu-i cu respiraţia costo-diafragmatică. 

Exerciţiile de dicţie vor urmări pronunţia corespunzătoare a cuvintelor şi în mod special a 

consoanelor finale şi a celor de la începutul frazelor muzicale prin sincronizarea atacului. 

 Extinderea ambitusului vocal se realizează, în general, de la sine, dar exerciţiile specializate 

urmăresc două aspecte esenţiale: realizarea unei voci maleabile şi uniforme pe toată întinderea şi 

crearea unor voci cultivate pentru activităţi interpretative superioare. Ele ajută la muzicalitatea 

vocilor şi la corelarea dintre ele, la dezvoltarea auzului şi a memoriei muzicale. 

 Numai cântecul, audiţia, dansul pot oferi posibilitatea de creare a unor momente artistice de 

mare vibraţie, bucurie, satisfacţie, de aderenţă la conţinutul de idei şi sentimente exprimate, de 

participare activă la actvităţile şcolare şi extraşcolare şi de extindere a atmosferei muzicale în 

familie şi în societate, toate vizând pregătirea pentru introducerea în viaţa spirituală. 

 Deoarece zona în care locuiesc elevii aparţine Dobrogei, am căutat să-i învăţăm dansuri 

specifice acestei zone. Stilul dansului dobrogean se desprinde net din palmaresul jocurilor 

româneşti. Caracterul său reprezintă un specific coregrafic bine conturat şi bine echilibrat în 

valenţe, cu origini disparate şi influenţe „orientale” mai mult sau mai puţin infiltrate şi reprezintă o 

elaborare sedimentată a unor elemente intrinsece. Dansul românesc dobrogean a realizat o sinteză a 

valorilor coregrafice de provenienţe variate regionale, devenind o unitate de sine stătătoare şi 

reprezentative în tabloul stilurilor zonale româneşti. Astfel am selecţionat din varietatea jocurilor 

populare dobrogene pe cele care sunt accesibile şi trezesc interes din partea elevilor: hora, şchioapa, 

paiduşca, biru greu şi nu în ultimul rând geamparaua. 

 

Geamparalele 

 Este joc de doi în care băieţii şi fetele în perechi liber repartizaţi în spaţiu, execută în ţinuta 

dansului modern paşii părţii I şi a II-a în învârtire pe loc sau cei care vor în deplasare pe linia 

cercului de perechi. 

 Din folclorul dobrogean am descoperit un obicei zonal: „Pomul dorințelor”. Copacul se 

găseşte în ţinutul pitoresc din apropierea satului Războieni, comuna Casimcea. El creşte în locul 

unde izvorăşte un pârâu. Conotaţia deosebită atribuită copacului a fost completată  în acest caz de 

funcţia acestui pârâu de Izvor al Tămăduirii. Pe plan local există credinţa că, dacă legi un obiect 

personal de ramurile acestui copac, eşti ferit de boli. În fiecare an, în Săptămâna Luminată, 

credincioșii se duc la izvor și leagă bucăți de material sau batiste de ramurile copacului, în speranța 

vindecării și întăririi trupului. 

 Am simbolizat acest obicei printr-un dans construit pe pași de geampara, pe acordurile unei 

frumoase suite dobrogene, care exprimă speranță, exuberanță specifică tinerilor, vitalitate. 
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Hora „Dreapta” 

 Hora „Dreapta” din Dobrogea după cum o arată numele, se execută cu paşi mergând în faţă, 

în spate, şi spre dreapta, direcţia de mers rămânând dreapta. 

 Paşii jocului sunt uşor de interpretat, mai ales că întreaga structură a variantei este cuprinsă 

în cadrul a patru măsuri. 

1) Pas I: (se numără 1-8) 

a) deplasare în faţă: 

♪ 1 drept; 

♪ 2 stâng; 

♪ 3 drept; 

♪ 4 stâng cu bătaie uşoară pe călcâi fără greutatea corpului. 

b) deplasare înapoi: 

♪ 5 stâng; 

♪ 6 drept; 

♪ 7 stâng; 

♪ 8 drept cu bătaie uşoară pe talpă fără greutatea corpului. 

2) Pas II: 

♪ 1 drept (faţă); 

♪ 2 stâng (lângă drept) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 3 stâng spate; 

♪ 4 drept (lângă stâng) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului;  

♪ 5 drept (lateral dreapta); 

♪ 6 stâng (lângă drept) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 7 stâng (lateral stânga); 

♪ 8 drept (lângă stâng) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului. 

3) Pas III: 

a) ♪ 1 drept (faţă); 

♪ 2 stâng (lângă drept) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 3 stâng spate; 

♪ 4 drept (lângă stâng) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 5 drept (lateral dreapta); 

♪ 6 stâng prin spatele piciorului drept lateral dreapta; 

♪ 7 drept; 

♪ 8 stâng cu bătaie fără greutatea corpului. 

b) ♪ 1 stâng faţă; 

♪ 2 drept (lângă stâng) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 3 drept spate; 

♪ 4 stâng (lângă drept) cu bătaie uşoară fără greutatea corpului; 

♪ 5 stâng (lateral stânga); 

♪ 6 drept (prin spatele piciorului stâng) lateral stânga; 

♪ 7 stâng; 

♪ 8 drept (lângă stâng) cu bătaie fără greutatea corpului. 

4) Pas IV:  

a) se face cu deplasare la 45
0
 cu faţa:    

♪ 1 drept; 

♪ 2 stâng; 

♪ 3 drept; 

♪ 4 stâng; 

b)Întoarcerea corpului la 90
0
 cu spatele şi mers înapoi: 

♪ 1 drept; 
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♪ 2 stâng; 

♪ 3 drept; 

♪ 4 stâng. 

 

 Copiii dansatori chiuie, fluieră, iar fetele şi băieţii sunt grupaţi separat. Se folosesc 

strigăturile: 

I: „Hai la horă, măi băieţi,   III: Asta-i hora, horilor 

Care vreţi care puteţi    Hora dobrogenilor 

Care nu mai rămâneţi    Hora de la Murfatlar 

Ca să rezemaţi pereţi!    Jucată de toți cu drag! 

 

II: Cine joacă horile 

Mândru e ca florile 

   Ca roua de dimineaţă 

       Fie-i mândră a lui viaţă! 

 

 Folclorul muzical reprezintă un domeniu care interferând cu educaţia ajută la ridicarea 

calităţii, valorii şi eficienţei procesului de învăţământ. 

 Formarea unei motivaţii corespunzătoare pentru învăţarea unor cântece populare, învăţarea 

paşilor de dans popular, desfăşurarea repetiţiilor într-un cadru corespunzător (spaţiu şi sonorizare) 

au condus la participarea efectivă a elevilor la repetiţii. Acest lucru s-a văzut în finalităţile realizate: 

serbări şcolare, concursuri, participarea la activităţile organizate. 

 Ansamblul „Bujoreii Murfatlarului” a câștigat premii și trofee la concursuri de profil 

județene și naționale: „Festivalul de tradiții și obiceiuri populare românești”, Băicoi, Prahova, 

Festivalul județean “Primăvară dobrogeană”, Festivalul județean „Mlădițe dobrogene”, Festivalul 

Interjudețean „Tradiții renăscute”, „Zilele Murfatlarului”, „Magia dansului”. 

 Concluzionând, putem afirma că folclorul nu este nici pe departe un divertisment, cum este 

apreciat uneori, superficial, şi nici numai o cale de sensibilizare a copiilor, ci prin el se pot educa şi 

dezvolta o serie de procese psiho-intelectuale, priceperi şi deprinderi. De asemenea activităţile 

extraşcolare sunt activităţile ce asigură legătura cu viaţa reconfirmând justeţea pledoariilor lui 

Comenius: „Munca elevului de uşurează când i se afirmă ce folos are în viaţa cotidiană”  şi  „nimic 

să nu se înveţe exclusiv pentru şcoală, ci pentru viaţă”. 
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TRADIȚIILE LOCALE ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 
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Prof. înv. primar Anica Tufă  

Școala Gimnazială nr. 1 Gârliciu 

 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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. 

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. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Tradiţiile locale în activitǎţile extracurriculare 

               Ca în orice comunitate omeneascǎ bazatǎ pe relaţii sociale - de muncǎ , de viaţǎ , de spirit 

- şi în sânul localitǎţilor  Gârliciu si Pantelimon s-au creat , s-au cultivat şi s-au transmis numeroase 

obiceiuri , forme de manifestare spiritualǎ, afectivǎ care au darul de a-i apropia sufleteşte pe oameni 

, de a-i ţine uniţi în confruntǎrile cu viaţa , de a se bucura de roadele muncii lor şi de a-i croi un 

viitor mai bun pentru urmaşi . Pe mǎsura pǎstrǎrii în timp a datinilor şi obiceiurilor moştenite din 

vechime , acestea devin istorie şi ne fac sǎ înţelegem mai bine caracteristici sociale , mod de viaţǎ , 

grad de culturǎ , de civilizaţie a societǎţii în care au trǎit moşii şi strǎmoşii noştrii . În mod 

tradiţional s-au transmis pânǎ la noi – şi sigur se vor duce mai departe de cǎtre urmaşi – deprinderi , 

obiceiuri , datini ,  legate de anumite momente , de situaţii , de stǎri sociale , de tot ce face parte din 

viaţǎ , în bine sau mai puţin bine , pe parcursul diferitelor faze ale trǎirilor umane: botez, nuntǎ, 

sǎrbǎtori, evenimente diverse , credinţe,  încheind cu actul înmormântǎrii . 

               Cultura tradiţionalǎ cunoscutǎ în rândul comunitǎţilor  omeneşti din comunele Gârliciu și 

Pantelimon, judeţul Constanţa , se practicǎ şi de generaţiile tinere care considerǎ aceastǎ datorie 

moralǎ  

               În cadrul parteneriatului ,, Copii suntem toti ,, realizat între școlile  din localitățile 

Gârliciu, Pantelimon și Saraiu s-au desfășurat activități dedicate sărbătoririi Caloianului și 

Paparudelor, unde s-au implicat activ  toți membrii comunității: elevi, părinți și membri ai 

primăriei. 

Caloienii 

             Printre obiceiurile de peste an, folcloriștii deosebesc obiceiurile ciclice, care au loc cu 

regularitate în timpul anumitor perioade ale anului, legate de anumite date calendaristice, și de 

obiceiurile nelegate de date fixe, ci de necesitățile producției, de desfășurarea muncilor agricole. 

Dintre obiceiurile nelegate de date fixe ne vom opri doar asupra  Caloianului și Paparudelor. 

Zona de răspândire a acestui obicei corespundea regiunilor bântuite de secetă. El a avut în 

trecut o mai mare răspândire, dar a dispărut treptat, păstrându-se numai acolo unde avea în viața 
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colectivității un rol justificat pe planul concepțiilor superstițioase, de atitudinea pe care credințele 

tradiționale o sugerau față de realitate. 

Scaloianul, Caloianul sau Ienele este un obicei de invocare a ploii care se practica până de 

curând în Oltenia, Moldova și Dobrogea în  timp de secetă, de către cete de copii. De această dată 

desfășurarea obiceiului se concretizează în jurul unui obiect precis, o păpușă de lut. Voi rezuma 

descrierea obiceiului făcută de  Elena Udrea din Mihăilești, în 1949: “Când este secetă se adună un 

grup de copii, băieți și fete, care se duc la gârlă pentru a lua humă ca să facă păpușa. Păpușa de 

pământ se cheamă Iene. Huma se pune pe o scândură și i  se dă formă, i se face cap rotund, trup, 

mâini, picioare. I se sculptează nasul, gura, ochii etc. Mâinile  i se așează pe piept ca la mort. I se 

fac degete. De jur împrejurul păpușii se pun apoi flori. Pe piept se pune o lumânare și alături alte 

două lumânări. La cap i se pune o cruce, când   Ienele este gata fetele încep să plângă și să-l 

bocească.  De obicei se face de cu sâmbătă seară și e dus cu alai de înmormântare și aruncat în apă. 

Uneori pregătirile se fac cu o săptămână înainte. I se fac și șervețele și îmbrăcăminte. “ 

Înmormântarea fictivă se face după toată rânduiala tradițională. Un copil juca rolul preotului, 

altul rolul dascălului, cu bocitoare și cadelniță, înainte de a fi lăsat la apă. Scaloianul putea atinge 50 

de centimetri. El era lăsat să plutească pe apă împodobit cu flori și cu lumânărele aprinse, ceea ce 

dădea ritualului un caracter deosebit.  De-a lungul drumului străbătut de  convoiul cu Scaloianul, 

copiii erau stropiți cu apă. În locurile unde nu exista râu Scaloianul era dus la o fântână, udat cu apă 

și îngropat lângă fântână. Ca și la înmormântările tradiționale reale, după îngroparea Caloianului se 

face pomana. Deși ritualul era practicat efectiv numai de copii, la desfășurarea lui lua parte întreaga 

colectivitate. 

  În zona Dobrogei Caloienii   se organizeazǎ în Marţea a treia dupǎ Paşti . Un grup de copii 

modeleazǎ din lut frǎmântat cu apǎ o figurinǎ sau mai multe imitând chipul omenesc, în formǎ platǎ 

, având mǎrimi de 30-40 cm .  Aceastǎ (figurinǎ) se aşeazǎ pe o scânduricǎ şi poartǎ numele de “ 

CALOIAN “.  Acesta se îngroapǎ Marţi şi va fi lǎsat în pǎmânt pânǎ Joi. Dupǎ ce s-a terminat 

îngroparea caloianului toţi participanţii la eveniment se adunǎ la gazdǎ pentru a participa la pomana 

Caloianului unde se serveşte mǎmǎligǎ cu  brânzǎ . 

              Joi se dezgroapǎ  , se împodobeşte –POMUL- şi porneşte procesiunea pe uliţele satului în 

bocetele celor ce însoţesc CALOIANUL purtat pe braţe de patru copii (fete sau bǎieţi) . 

             În fruntea cortegiului se aflǎ un “ Popǎ” care va bâigui un “ Doamne miluieşte “ şi va 

conduce procesiunea pe uliţele satului . 

Fetele îşi jelesc şi îşi plâng în hohote CALOIANUL . Preotul cǎdelniţeazǎ tot timpul cu 

cǎdelniţa improvizatǎ, dar cu tǎmâie adevǎratǎ, în timp ce bocitoarele nu mai contenesc: 

Caloiţǎ- iţǎ 

Cap de cociniţǎ 

Te cǎta mǎta pe divale 

C-o mânǎ de sare 

Şi cu una de mǎlai 

Caloiţǎ Neculai 

Ooh , oh , oh , oh ! 

  Şi sǎ vii peste un an ,  

   Caloiţǎ -Caloian . 

În aceste jelanii procesiunea ajunge în final la Dunǎre , unde tot în bocetele mişcǎtoare  

Caloianul va fi dat pe apǎ, plutind în voia curentului care îl va duce … numai Dumnezeu ştie pe 

unde….  

         „ C-au plecat bieţii de ei , tocma-n apa Sâmbetei “ continuǎ bocetele.  Terminându-se acest 

ritual, întreg alaiul se întoarce în casa unei fete, unde se organizeazǎ petrecerea, exprimând bucuria 

trecerii omului în nefiinţǎ şi care a scǎpat de necazuri şi de nevoi . Şi  de va fi anul ploios şi 

îmbelşugat, înseamnǎ cǎ ritualul Caloienilor a fost bine fǎcut, iar de va fi secetǎ înseamnǎ cǎ nu a 

fost aşa, şi cǎ trebuie înduplecaţi  de “ Paparude “ . 
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 În zona comunei Pantelimon se folosește următoarea incantație: 

  CALOIANUL 

Iene, Iene, Caloiene 

 Mă- ta te căta 

 Prin pădurea rară 

 Cu inima amară; 

 Prin pădurea deasă 

 Cu inima arsă 

 Și mi te plânge 

 Cu lacrimi de sânge, 

 Iene, Iene, Caloiene 

 Scaloian, Scaloian, 

 Trupușor de dician 

 Scaloiță, Scaloiță 

 Trupușor de cuconiță 

 Mă-ta mi te-a cătat, 

 Te- cătat, te-a întrebat, 

 Prin pădurea rară 

 Cu inima amară; 

 Prin pădurea deasă 

 Cu inima arsă. 
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Anexa 1 

 Poze din activitatea  de la Școala Gimnazială nr.1 – Gârliciu 
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Anexa 2 

 Poze din activitatea de la Școala Gimnazială nr.1 – Pantelimon 
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Analiza chestionarelor de evaluare a simpozionului, ediția a X-a, 2017 

Chestionare completate: 27 

 

Prof. Daciana Călin 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța 

 

Vă mulțumim că ne-ați dăruit timpul dumneavoastră prețios prin completarea 

chestionarelor! Opiniile exprimate rămân punctul nostru de sprijin în organizarea fiecărei ediții 

a simpozionului. Ele ne sunt „barometru” și „busolă”. 

 

       1. Menționați trei aspecte lăudabile  remarcate în desfășurarea simpozionului din 

acest an. 

 

        Ați apreciat: 

- 14 participanți consideră organizarea „deosebită – o tradiție deja!” sau „impecabilă/ foarte 

bună/ bună”... iar 8 au folosit cuvintele „operativitate/ eficiență/ dimamism/ punctualitate/ 

coerență”... 

-  12 participanți laudă prezența și intervenția invitaților noștri (...cărora le multumim și pe 

această cale!): „invitați de seamă/ marcanți/ valoroși/ importanți/ cu renume/ de la Universitate/ cu 

înaltă ținută profesională”; „întâlniri plăcute cu Oameni de Seamă”, „intervenții cu o abordare 

aplicată și aplicabilă”; „modele profesionale și umane”; „bucuria de a o revedea pe Dna.Profesor 

Olga Duțu”... 

- 8 colegi cred că temele abordate, atât în plen, cât și pe secțiuni, sunt „de mare actualitate (3)/ 

aplicabile (3)/ interesante/ frumusețea temei” și încă 4 punctează „diversitatea temelor”...  

- 8 colegi menționează că, pe secțiuni, au observat „evidențierea participanților”, „relaționarea 

dintre participanți” „lucrări cu tematică interesantă/ de actualitate”, „idei inovative, cadre didactice 

care țin pasul cu tendințele” sau  lucrări surprinzătoare prin  „felul în care se rezolvă situațiile nou-

apărute”... și „comunicarea”, „accentul pus pe împărtășirea experiențelor personale”... 

– 8 au văzut în activitate „un schimb de experiență (între cadrele didactice) benefic pentru 

activitatea didactică/ benefic pentru noi și elevii noștri”, „formare reciprocă/ schimb de idei”, 

„interactivitate”... 

- 5 colegi apreciază atmosfera în care au decurs activitățile simpozionului prin „prietenoasă/ 

plăcută/ caldă/ primitoare”, asociindu-se altor 4 care au simțit „ambientul plăcut”, „locația 

potrivită”... 

- 2 consideră că pleacă mai „plini” la nivelul informației – „îmbogățirea cunoștințelor”, „ne 

informăm”, completați de alții 2 care pleacă având „informații practice” sau se bucură de „absența 

discuțiilor sterile”... 

- ar mai fi: „oferte de perfecționare”, „dotările tehnice”, „modul de prezentare al expoziției”, 

„relaționarea dintre participanți”... 

- (un punct de vedere la care aderăm!) „Un moment în care ne putem întâlni cu persoane 

dragi sufletului nostru”... 

 

       2. Precizați două aspecte pe care le-ați schimba în organizarea și desfășurarea 

evenimentului de anul viitor. 

 

       Ne oferiți o altă perspectivă, punctând că: 

- 3 colegi atrag atenția că data evenimentului (prin tradiție, ultima sâmbătă din februarie) ar 

trebui schimbată: „evitarea coincidenței cu desfășurarea altor concursuri”, „momentul/data/ 

perioada simpozionului coincide cu desfășurarea unor concursuri/ alte activități specifice 

primăverii”... 
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- 3 solicită mediatizarea mai vizibilă a evenimentului: „mediatizarea!!!”, „dorința de a vedea 

presa”, „mai multă mediatizare la nivelul învățământului preșcolar”... 

- ar trebui... „să se desfășoare în două zile”, „implicarea elevilor și a părinților”, (eliminate?) 

„intervențiile lungi, pur teoretice”... 

- 3 ne oferă un feed-back pozitiv... la ceea ce ar trebui sa fie Așa nu!. „Nu aș schimba ceva 

semnificativ; consider că, per ansamblu, simpozionul a fost un succes.”; „Totul mi s-a părut bine 

organizat. Felicitări!” și „Nimic nu trebuie schimbat; totul este perfect.”... 

- 15 colegi aleg... să nu completeze... (Nu avem vești? Asta este o veste bună!) 

 

        3. Punctați trei componente pe care ar trebui să se intervină imediat în 

învățământul preuniversitar. 

 

        După primele 6 chestionare necompletate aici, ne-am îngrijorat, apoi... ne-am revenit, 

pentru că se simte nevoia intervenței pe: 

- metodologie (9): „evitarea informațiilor oferite cantitativ în favoarea celor oferite calitativ”, 

„restructurarea activităților de predare-învățare-evaluare”, „modalități de lucru cu elevii cu 

probleme de comportament”, „axarea pe practică”, „revizuirea sistemului de evaluare”, „revizuirea 

EN II și IV”, „metodologia înscrierii la clasa pregătitoare!”, „profesori de educație fizică pentru tot 

învățământul primar”... 

- programele școlare (8): „aerisirea/ relaxarea programelor școlare” (2), „actualizarea 

curriculei pentru ca activitățile să fie mai mult practice și relevante pentru dezvoltarea și formarea 

copilului”, (preșcolar) „un nou curriculum adaptat la societatea actuală și la reformă”, „programe 

diferențiate pentru copiii cu deficiențe”, „adaptarea conținuturilor învățământului la realitate”... 

- birocrație (4): „documente școlare (2), încă, stufoase”, „birocrația”, „evitarea 

formalismului”... 

- manuale și alte resurse (3): „manuale și dotări necesare la timp”, „manuale adaptate 

programei și predării integrate”, „baza materială a școlilor”... 

- relația cu alți parteneri(3): „răspunderea, în egală măsură, pentru învățător și părinte”, 

„relația profesor – părinte – elev, îmbunătățită!!”, „colaborarea cu CJRAE pentru cazurile-

problemă”... 

- management și personalul didactic (3): „selecție riguroasă a personalului”, 

„profesionalizarea directoratului”, „managementul organizației școlare”... 

- Ca să nu ne pierdem optimismul care ne caracterizează, am citit și: „Cât mai multe activități 

de acest tip!” (simpozion?); „Credință, speranță, iubire!”; „Avem datoria să fim fericiți.”... 

 

        4. Găsiți un adjectiv potrivit stării de spirit de la începerea simpozionului și unul 

potrivit pentru momentul în care completați chestionarul. 

La început erați...  La sfârșit simțeați... 

curioasă (5)  încântată, satisfăcută, integrată, informată, 

împlinită 

emoție/ emoționată (4)/ 

emoțional 

 mulțumire/ mulțumită, bucurie/ motivațional 

nerăbdătoare (3)/ nerăbdare  încântată, bucuroasă, mulțumită / relaxare 

încrezătoare (2)  încântată, optimistă 

interesant (2)  mulțumitor, atractiv 

motivată  mulțumită 

entuziasmată  informată 

obosită  entuziasmată 

încântare  experiență bogată 

plăcut  util 
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frumos, decent, binedispusă (fără limite) 

         Considerăm că tabelul de mai sus este cea mai fumoasă „hartă” posibilă a drumului 

parcurs împreună. Nu-i așa?:) 

        5. Mai aveți să ne spuneți ceva? 

Nimic de adăugat: 6 colegi 

Urări: „Felicitări!”(3); „Felicitări oraganizatorilor și tuturor participanților!”; „Continuați!”; 

„Nu vă opriti!”; „Succes!”(2), „Mult succes pe viitor!”; „Succes pentru ediția viitoare/ următoare!” 

„Sănătate multă doamnei Rupesac!”; „Mulțumesc!”; „O primăvară frumoasă!”... 

Propunere: „Colegele din școala mea mi-au comunicat că ar participa indirect la simpozion, 

nu direct.” (Pentru colegii din orașul și județul Constanța participarea a fost, întotdeauna, directă. 

Învățăm trăind experiențe împreună.) 

Și gânduri bune:  

„Da, vă transmit toată stima și considerația mea! Nu uitați să credeți în sine; școala este un 

cuib de înțelepciune.”;  

„Voi pleca de aici cu multe cunoștințe pe care le voi pune în practică.”; 

„Mă bucur că am participat și am întâlnit profesori deschiși la minte, gata să schimbe 

lucrurile, dacă nu merg bine. Totul în favoarea elevilor!” 

 „Doar să continuați ceea ce faceți...” 

  

Punem și noi punctele de suspensie după cea de-a X-a ediție, aniversară...  

Mulțumim! Sănătate! 

Pe curând...  
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FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC 
 

Prof. Silvia Guzun 

Școala Gimnazială „Nicolae Costin” Chișinău, Republica Moldova 

 

 

La invitația dnei Rupesac Ecaterina, președinta  Asociației învățătorilor constănțeni, în data de   

25 februarie, 2017 am participat la Simpozionul Național cu genericul, Dezvoltarea personală a 

copilului-demers didactic creativ, desfășurat la Constanța, Biblioteca Județeană ”I.N. Roman”. Au 

fost prezenți mai mulți actori educaționali, precum: prof. univ.dr.Olga Duțu- comunicarea 

Satisfacția de a fi dacăl ; prof. univer.Vasile Molan, comunicarea Nevoia de schimbare a lecției; 

prof. Radu Dascălu, consilier superior pentru învățământul primar, Centrul Național de Evaluare și 

Examinare, comunicarea- Evaluarea competențelor fundamentale în ciclul primar la finalul clasei a 

IV-a;  psiholog Mateian Rodica și prof. Călin Mateian – Ce se ascunde în spatele comportamentului 

nedizerabil al copiilor. Funcționalitate dincolo de patologie.   

Am rostit un mesaj de felicitare, din partea cadrelor didctice de la gimnaziul ”Nicolae H. 

Costin”, cu prilejul aniversării a 10 ani de la organizarea simpozionului învățătorilor constănțeni, 

Președintă a  Asociației învățătorilor constănțeni, Ecaterina Rupesac.Lucrările pe cele cinci secțiuni 

s-au desfășurat  în incinta Școlii Gimnaziale ”Dan Barbilian”.  Am  prezentat  comunicarea 

FORMAREA COMPETENȚEI INTERPERSONALE,CIVICE ȘI MORALE ÎN CADRUL OREI 

OPȚIONALE O istorie citită, O istorie povestită. 

Felicitări, dna Ecaterina  Rupesac, pentru buna organizare a Simpozionului, pentru 

ospitalitate... 

Mulțumesc mult domnului Dolha Viorel,  pentru invitația oferită  de a participa la al XXX-

lea,   Congres AGIRo- Congresul cadrelor didctice din România și al cadrelor didactice de peste 

hotare,    care s-a desfășurat la București  în anul  2009, precum și pentrru  opurtunitatea de a-mi 

face zeci de prieteni, din breasla pedagogică.     

Mulțumesc Alinei Theodorescu, care mi-a organizat o excursie de neuitat la Eforie Sud și 

Constanța: Muzeul de sculptură ”Ion Jalea”, statuia reginei Elisabeta, bustul lui Eminescu, Crucea 

Marinarilor, Cazinoul din Constanța, Acvariumul din Constanța, Portul Turistic Tomis  Edificiul 

roman cu mozaic, Marea Moschee  din Constanța , Catedrala… și o plimbare pe faleză...  

Difuzarea experienței profesionale, am făcut-o astăzi, 7 martie, în cadrul Consiliului 

profesoral cu genericul ”Formarea profesională a cadrului didactic”. Atestarea cadrelor didactice . 

Susținerea publică  a  Rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea /confirmarea gradelor 

didactice”.   
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129 
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