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ALFABETIZAREA EMOTIONALA PRIN JOCUL MODERN,  
SOLUTIA DIDACTICA EFICIENTA IN ABORDAREA PRESCOLARILOR  

DE AZI SI DE MAINE

Psiholog educaţional, Carmen Ioniţă,  
Grădiniţa nr. 94, Bucureşti

Se considera ca varsta prescolara este o etapa fundamentala pentru copii in ceea ce priveste achizitionarea 
abilitatilor cu care vor opera mai tarziu ca adulti. Abilitatile sociale si emotionale reprezinta resurse esentiale 
ce-i sprijina pe copii- viitori adulti, sa se adapteze la diverse contexte de viata. 
In context educativ, parintii si educatorii se confrunta cu dezechilibre si probleme din ce in ce mai serioase 
din partea copiilor\elevilor pe care-i au in grija: violenta, delicventa, depresie si anxietate, dificultati in  
concentrarea atentiei si in gandire, izolare si probleme sociale.
Experienta cotidiana si studiile arata, de de o parte, faptul ca multi adulti au dificultati in a vorbi despre 
emotiile lor si chiar in a le folosi pentru a-si imbunatati calitatea vietii. Pe de alta parte, statisticile arata ca la 
nivel european unu din cinci copii sufera de o problema emotionala, de dezvoltare sau comportamentala 
(WHO, 2004); de asemenea, estimarile in Romania arata ca un numar ingrijorator de copii pot dezvolta diferite 
tulburari emotionale si de comportament (anxietate, depresie, ADHD). 

Avand la baza calificare de educatoare si lucrand de-a lungul anilor cu mai multe generatii de copii, 
am observat diferente evidente, clare -de la o generatie la alta- in ceea ce priveste echipamentul emotional al 
prescolarilor, abilitatile socio-afective din ce in ce mai scazute (atat la nivelul integrarii si adaptarii la regimul 
de gradinita, cat si al capacitatii de a face fata provocarilor zilnice de tip didactic).
Toleranta la frustrare a copiilor „moderni”este din ce in ce mai diminuata, parintii insisi sunt slab alfabetizati 
emotional si nu reusesc sa-i sprijine in mod adecvat, astfel incat dificultatile pe care le traverseaza separat si 
impreuna sa fie din ce in ce mai putine.
Problematic devine cand insesi cadrele didactice nu pot oferi un model, consiliere si\sau suport psihologic si 
emotional in mod corect si diferentiat copiilor\elevilor pe care-i au in formare.

Totodata remarcam tendinta de suprasolicitare si supraaglomerare a prescolarilor, faptul ca inca de la 
gradinita programul copiilor este foarte incarcat cu diverse activitati extrascolare. 
Agitatia, stresul, accentul pus pe dresaj intelectual si subestimarea rolului pe care-l au sentimentele in 
dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copiilor au dus la situatii din ce in ce mai greu de gestionat in scoli  si 
in familii. 

In acest „peisaj” sumbru, solutia de rezerva o reprezinta apelul la o educatia emotionala adecvata, 
realizata la toate nivelurile de pregatire scolara. Se impun schimbari majore, dar realizabile prin pasi mici.
In acest sens, amintim deviza oricarui sistem educativ sanatos: apelul la un program de alfabetizare emotionala 
proiectat si implementat in\pentru spatiul educativ, realizat prin joc si prin invatare, continand activitati 
specifice care sa stimuleze copilului abilitatile emotionale ce-i vor folosi toata viata.

Subordonat reformei (modernizarii) in invatamantul romanesc, jocul - ca activitate fundamentala a 
copilului - se impune a fi abordat dintr-o perspectiva actualizata, adaptata noului Curricululum National.

Ca element central specific varstei copilariei el reprezinta, totodata un instrument eficient in formarea 
personalitatii si caracterului, dezvoltarii inteligentei emotionale, cultivarii valorilor universale, valori la care 
copilul se va raporta si care-i vor calauzi viata adulta de mai tarziu.

Avand in vedere ca societatea in care traim este din ce in ce mai complexa, tot mai aglomerata si mai 
solicitata, presiunile\provocarile sunt din ce in ce mai diversificate si schimbarile se produc rapid se impune ca 
si in spatiul educational sa ia nastere anumite modificari calitative, prin introducerea unui curriculum care sa-i 
stimuleze copilului, viitorul adult, competentele socio-emotionale.

Asadar, in gradinite si scoli jocul ramane elementul salvator. „In situatii de criza jocul devine arma 
salvatoare prin valentele lui absolut spectaculoase” (Breben, 2010, p.9) Prin joc orice copil poate invata 
orice; asadar, alegand deja anumite continuturi de asimilat\de exersat,  jocul trebuie introdus in mod suplu si 
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echilibrat in scenariul zilei. Astfel, ii vom satisface copilului nevoia de miscare, de informare, de relationare, 
de exprimare, de meditatie, de amuzament, de libertate in exprimarea emotionala. 

Jocurile didactice traditionale aparute in literatura de specialitate au valente educative certe, confirmate 
in invatamantul de masa. Dar jocul a evoluat, s-a modernizat, s-a adaptat prezentului, ca urmare s-ar impune 
prelucrarea creatoare si obtinerea unor noi variante ale fiecarui joc, care sa accentueze latura emotionala.

Astfel, nevoia de „reforma ludica” (Breben, 2010) va viza introducerea supla si nuantata, dar ferma 
si delimitata a unei noi categorii de jocuri - pe langa cele traditionale deja existente- si anume jocurile pentru 
exersarea inteligentei emotionale, de motivare a potentialului creativ existent in invatamantul prescolar 
si primar. Consideram, astfel, necesara proiectarea si realizarea unor activitati care au ca obiectiv prioritar 
dezvoltarea competentei emotionale, caci astfel se va imbunatati si capacitatea copilului de a interactiona 
eficient cu cei din jur.

Au fost create si in invatamantul romanesc jocuri\activitati de referinta ce vizeaza dezvoltarea competentei 
emotionale (exercitii creative pentru autoreglarea emotiilor, stimularea empatiei, a comportamentului prosocial) 
cu posibilitati nelimitate de schimbare conceptuala. Amintim aici autori ca Elena Stanculescu, Mihaela Rocco, 
Elena Anghel s.a, psihologi care au propus, creat sau adaptat instrumente valoroase de abordare academica a 
competentei emotionale. Caci dezvoltarea competentei emotionale are implicatii pe termen lung in adaptarea 
la gradinita si la scoala. Copiii devin astfel mai capabili sa relationeze cu ceilalti colegi, sa empatizeze cu ei 
cand simt emotii negative, sa exprime adecvat emotii variate si sa fie mai buni parteneri de joaca.

Conform lui Blair (2002), abilitatile emotionale sustin dezvoltarea cognitiva in etapa prescolara, precum 
si adaptarea la scoala, concomitent dezvoltandu-se si abilitatile sociale. Caci acordarea copiilor la viata adulta 
presupune abilitatea de interactiona adecvat, de a stabili relatii cu cei din jur. 

Un program de alfabetizare emotionala imbunatateste rezultatele scolare ale copiilor. Stim deja ca 
aceasta este o concluzie pertinenta ce apare frecvent in studiile de specialitate. In acest sens, consideram 
ca alfabetizarea emotionala poate reprezinta o modalitate productiva, eficienta de a optimiza capacitatea 
instruirii copiilor pe termen lung.

Ca dascali, avem datoria de a ne implica activ in dezvoltarea emotionala a copiilor nostri, de a crea 
si a implementa ocazii diversificate de explorare si exersare a competentei emotionale. Caci copiii prescolari 
ofera un tablou plin de disponibilitati în ceea ce priveste sfera emotionalului, dar si de potentialitati privind 
contextele de invatare ulterioare. 

Menirea noastra, este, deci, de a-i calauzi in drumul  lor spre crestere, spre autodevenire:  „Time to 
grow, time to be”.
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SCHEMA DE ANAMNEZĂ ŞI EXAMINARE PSIHOLOGICĂ A COPILULUI
STUDIU DE CAZ

(după Graham)

Prof. psiholog educaţional Carmen Ioniţă
Gradiniţa nr. 94, Bucureşti

1. Date despre: Subiect – A. M, 6 ani 

-  Natura si severitatea problemei actuale: agitatie, indisciplina, agresivitate
-  Frecventa - a devenit permanenta
-  Situatia in care apare - acasa (in familie), la gradinita
-  Factori ce o provoaca sau o amelioreaza- copilul e mai agitat si haotic cand e antrenat in grup aglomerat; 
cand se afla doar cu un adult acasa sau doar cu educatoarea la gradinita e mai linistit si cooperant 
- Stresuri pe care parintii le considera importante - indisciplina, imaturitate, incapacitatea copilului de a se 
mobiliza costant si organizat pe sarcini de lucru individual, carente in achizitii educative. 

2. Prezenta altor probleme si acuze curente:
-  Somatice- cateodata acuza dureri in gat, de cap, de burta
- Probleme de alimentatie, somn, excretie-mananca in general incet si la insistenta adultului; are anumite 
capricii la masa (vrea sa manance cu „lingura de baiat”), adoarme mai greu, fiind agitat si neastamparat
-  Relatii cu parintii si fratii. Afectiune, intelegere- nu isi asculta mama, iar bunica este pentru copil tot un fele 
de mama „mai mare”; nu are frati, dar se intelege foarte bine cu unchiul sau, Robert, la care se raporteaza ca 
la un frate mai mare.
-  Relatii cu alti copii. Prieteni deosebiti - este preferat si atras de fete; relationeaza impulsiv si conflictual cu 
un coleg, A. B
-  Nivelul de activitate, aria de atentie, concentrarea - cu un grad instabil de atentie si implicare selectiva in 
activitate.
-  Dispozitia, nivelul energetic, tristete, suferinta, depresia, sentimente legate de sinucidere.   Nivelul general 
de anxietate, frici specifice - este un copil foarte dinamic, cu multa energie; se declara curajos.
-  Raspunsuri la frustrare, crize de furie- tipa si face „scene” deseori cand ceilalti nu fac ce vrea el, este 
intolerant si violent
-  Comportament antisocial. Agresivitate, furt, chiul.
-  Achizitii educationale, atitudinea fata de mersul la scoala: nu participa constant la activitate, invatand in 
salturi; isi doreste, insa, sa devina scolar.
- Interesul si comportamentul sexual - repeta anumite cuvinte si expresii azite, manifesta curiozitate pentru 
acest subiect.
-  Orice alte simptome, ticuri - are fixatii pe folosirea anumitor obiecte (linguri, imbracaminte).

3. Nivelul curent de dezvoltare:
-  Limbaj: intelegere, complexitatea vorbirii: vorbeste in graba, are un debit verbal accelerat, manifesta usoare 
probleme de pronuntie, nu se exprima tot timpul in propozitii corecte si complete.
-  Aptitudini spatiale - se orienteaza bine in spatiu
-  Coordonarea motorie, neindemanarea - este preocupat de activitati ce-i solicita indemanarea (decupat, 
construit, colorat).

4. Structura familiei:
-  Parintii. Varste, ocupatii-mama, 24 ani, agent de vanzari; tata - absent. Mentionam ca mama se afla momentan  
intr-o relatie de concubinaj cu un barbat, coleg de serviciu;
-  Starea somatica si emotionala curenta - copilul este instabil emotional;
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-  Istoric de tulburare somatica sau psihiatrica - tata, cu tulburari de comportament (dependent de droguri); 
mama, in copilarie cu tulburari de alimentatie -anorexie si tulburari de ritm scolar;
-  Date despre bunici - doar bunicii materni sunt in relatie cu copilul; au o atitudine ambivalenta si lipsita de 
fermitate in educatia copilului;
-  Frati. Varste, existenta problemelor - este singur la parinti;
-  Conditii acasa, conditii pentru dormit - foarte bune, toti din familia muncesc determinati sa-i asigure copilului 
tot confortul material necesar.

5. Functionarea familiei:
-  Calitatea relatiei intre parinti. Afectiunea mututala. 
Capacitatea de a comunica si a rezolva problemele.
Impartasirea aitudinilor fata de problemele copilului-de cand s-au despartit, cei doi parinti nu mai tin legatura; 
pentru copil, „tata” este bunicul si a doaua mama-bunica
- Calitatea relatiei parinte-copil. Interactiune pozitiva: agrearea reciproca. Nivelul de nemultumire, ostilitate, 
respingere al parintilor-mama are o atitudine inconstanta si defectuoasa, desi este constienta ca  o depasesc 
sarcinile legate de o educatie adecvata;                                    
-  Relatia cu fratii. 
-  Modelul general al relatiilor de familie. Alianta, comunicare. Excludere, tendinta de a gasi tapi ispasitori. 
Confuzii intre generatii-dinamica in familie este una aparte, nu sunt trasate granitele si sunt contaminate 
rolurile; rareori se pun de acord in privinta abordarii a copilului.

6. Istoricul personal:
-  Preconceptie. Conceptie
-  Sarcina-complicatii. Medicatie, febra de natura infectioasa.
-  Nasterea si starea la nastere. Greutatea la nastere-greutate normele, bebelus sanatos, desi mama era foarte 
tanara si plapanda. 
-  Nevoia de ingrijiri speciale dupa nastere
- Relatia precoce mama-copil. Depresia materna post-partum. Moduri initiale de alimentatie-dupa nastere, 
depresia mamei a fost accentuata si de deteriorarea relatiei cu sotul;
-  Caracteristici temperamentale precoce. Comod sau dificil, schimbator, sugar si copil mic fara astampar-inca 
de micut, A M era foarte instabil.
-  Date importante. Se vor obtine detalii exacte numai daca sunt in afara normalului-
-  Boli si leziuni trecute. Spitalizari - e vorba doar de bolile specifice copilariei, fara complicatii
-  Separari care au durat o saptamana sau mai mult. Felul ingrijirii de substitutie
-  Istoria scolarizarii. Usurinta de a urma scoala. Progresul educational

7. Observarea starii emotionale si comportamentului copilului:
-  Aspect. Semne de dismorfism, stare nutritionala. Semne de neglijare, echimoze
-  Nivelul de activitate. Miscari involuntare. Capacitate de concentrare-se mobilizeaza greu pe sarcina, 
manifesta nerabdare si atentie selectiva.
-  Dispozitie. Expresie sau semne de tristete, suferinta, anxietate, tensiune-in general e vesel, neobosit; are mai 
mult momente de furie decat de tristete.
-  Raportul creat, capacitatea de a intra in legatura cu psihologul. Copilul este usor accesibil, dar nu are rabdare 
sa finalizeze comunicarea.
- Contacul ochi in ochi. Vorbirea spontana. Inhibitie si dezinhibitie-este foarte dezinhibat, sociabil, curios, 
vorbeste mult si repede.
-  Relatia cu parintii. Afectiunea aratata. Resentimente. Usurinta separarii-se simte foarte legat emtional de toti 
membrii familiei, dar a dezvoltat o oarecare dependenta de bunic.
-  Obiceiuri si manierisme-are anumite obiceiuri, „capricii” (sa coloreze cu anumute culori, sa foloseasca doar 
anumite tacamuri etc.).
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-  Prezenta delirului, halucinatiilor, tulburarilor de gandire-pe fondul rasfatului si al deficitului de reguli in 
educarea lui, copilul manifesta o oarecare imaturitate, incapacitate de a discerne, de a anticipa niste consecinte 
asociate faptelor sale.
-  Nivel de constiinta. Indicii de epilepsie minora.

8. Observarea relatiilor intrafamiliale:
- Modele de interactiune-aliante, tapi ispasitori-in relatia cu copilul,mama copilului este ajutata de parini,iar 
cand se declara epuizati sau neputinciosi  bunicii la randul lor solicita ajutorul altor  persoane (cadre didactice, 
prieteni de familie). Pentru nebuniile copilului, bunicul este acuzat mereu
- Claritatea limitelor intre generatii, incurcaturi - se remarca o confuzie pe linie de roluri, nu sunt foarte clare 
pentru copil limitele relatiilor.
- Usurinta comunicarii intre membrii familiei-in general se inteleg, sunt uniti intre ei.
- Atmosfera emotionala a familiei. Caldura mutuala. Tensiune, critici-tensiuni apar de obicei din cauza celui 
mic, atunci cand nu se pun de acord in privinta abordarii acestuia.

STUDIU DE CAZ

A. R este in grupa mare, inscris la o gradinita de stat. El ridica probleme parintilor acasa si educatoarelor la 
gradinita prin faptul ca este agresiv, capricios, indisciplinat, nu comunica si nu coopereaza constructiv cu 
adultii semnificativi (mama, bunici, educatoare). La gradinita vine „in salturi”, rareori lipsind motivat, de cele 
mai multe ori nu vrea sa vina din comoditate sau pentru ca nu-i mai place, vrea „o pauza”. Cand este prezent 
insa, creeaza conflicte in grupa, este neascultator si opozant, este instabil si incostant in comportament, nu se 
poate concentra la activitati si nu finalizeaza sarcinile de lucru.

 Din datele de interviu, anamneza si diagnoza familiala aflam urmatoarele:

A. R s-a nascut accidental, nefiind programat si dorit. Mama l-a adus pe lume cand era foarte tanara si 
nepregatita pentru rolul de parinte. Copilul este singur la parinti, locuieste impreuna cu mama si bunicii din 
partea mamei si este crescut de acestia. Tatal a abandonat familia destul de devreme, cand copilul avea 5 luni. 
Din  cauza consumului de droguri si a altor infractiuni, barbatul a fost inchis, efectuand ani de detentie. Copilul 
nu si-a cunoscut niciodata tatal; mama chiar marturiseste ca din rusine, in mod voluntar i-a ascuns lui A. R 
situatia familiei penru a-l feri pe copil de un model patern disfunctional, gresit. Pe de alta parte, desi isi iubeste 
copilul, mama insasi are la dispozitie foarte putin timp pentru fiul ei. E implicata intr-o relatie cu un barbat 
pe care copilul il cunoaste si il place, dar munceste si mult si ajunge foarte tarziu seara acasa; obosita, de cele 
mai multe ori il evita, pentru ca o „enerveaza” si o „seaca de energie”. Asa ca bunicii sunt cei care il ingrijesc 
si se preocupa de educatia copilului in cea mai mare parte a timpului. Si acestia, la randul lor au o atitudine 
ambivalenta, alternand momentele de permisivitate si rasfat cu cele de militarie si exigenta. Bunicul e cel care 
ii ia apararea mereu, nu-i refuza nimic niciodata copilului, permitandu-i lucruri chiar riscante (sa sara de pe 
sifonier, sa se joace la intrerupator). Singurul mai constant in abordarea educationala a copilului este Robert, 
unchiul acestuia, pe care A. R  il admira considerandu-l un model demn de urmat. Numai ca, din pacate cei doi 
-nelocuind impreuna- se intalnesc destul de rar.

Mai trebuie precizat faptul ca in casa, spatiul personal al fiecarui membru nu este bine delimitat; astfel, 
A. R are acces in toate camerele unde face dezordine, nu respecta intimitatea mamei, folosindu-i si chiar 
deteriorand lucruri personale ale acesteia (carti, farduri, telefon etc). Din curiozitate, experimentand diverse, 
copilul a ucis accidental doua animale (catei); dar manifesta sensibilitate si parere de rau pentru fapta sa.

La gradinita, comportamenul copilul este destul de inconstant si agitat; nu respecta regulile impuse de 
educatoare si grupul de copii, este cateodata nepoliticos, nerecunoscand si nerespectand autoritatea adultului. 
De asemenea, intra in conflict destul de des cu colegii de grupa (cearta, bataie), este zgomotos si imatur, posesiv, 
nu stie sa imparta si sa negocieze cu acestia, functioneaza pe capriciu. In grupul lui de prieteni si totodata de 
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„dusmani” este A. B un alt copil dificil, cu care se antreneaza frecvent in tot felul de jocuri periculoase. Astfel 
ca A. R rareori este linistit si intelegator, in special cand se afla printre fete sau copii mai putini.

Educatoarele sunt mai mereu nemultumite si cateodata depasite de situatia creata de copil la nivelul 
grupei; au solicitat in repetate randuri o atitudine mai serioasa si determinata a familieie in educatia copilului, 
sugerand ca acestia sa solicite si sprijinul psihologului. Foarte greu s-au lasat convinsi sa apeleze la specialist.

 Asadar, data fiind situatia cazului prezentat mai sus, putem genera urmatoarele ipoteze:

Comportamentul opozant al copilului, acel „nu vreau” este cauzat si intretinut de inconstanta stilului educational 
din familie; atat mama, cat si bunicii nu au un set de reguli clare pe care sa-l aplice constant si argumentat in 
relatia cu copilul. Eforturile lor educative nu sunt constante, deseori preferand sa cedeze decat sa negocieze. 
De asemenea, munca educatoarelor la gradinita nu este sustinuta si continuata si in familie, din lipsa de timp, 
rabdare sau medoda\tact pedagogic.
Copilului ii lipseste modelul patern (tatal real fiind absent), acesta fiind suplinit fara suces de bunic.

Din desenul familiei se poate observa dinamica relatiilor familile in perceptia copilului; mama este 
desenata intr-un colt, mic, deasupra copilului, ca o „anexa” in relatie (de unde reiese ca ea nu-si exercita rolul 
de autoritate). Nascut prea devreme, acesta i-a impiedicat tinerei ascensiunea profesionala, dezvoltarea, i-a 
ingradit libertatea; acum se plateste tributul (mama il priveaza pe copil de timp fizic si psihologic, petrecut 
calitativ). Data fiind situatia familiala, ne asteptam ca agitatia continua si comportamentul violent al copilului 
sa reprezinte modalitati de a atrage atentia asupra lui, de a solicita timp si implicare mai serioasa din partea 
mamei. In desen mai apare un catelus care in realitate nu exista in familie, dar care poate sugera in continuare 
nevoia de afectiune a copilului sau de a compensa\repara greseala, pierderea produsa din neatentie (uciderea 
celor doi catelusi). Totodata, unchiul Robert apare desenat mare si pozitionat protectiv langa copil, pe acelasi 
palier cu bunicii. De aici putem intelege importanta pe care copilul o acorda unchiului in viata sa emotionala 
(aproape e model patern!).

Spatiul locativ este relativ restrans, nu sunt trasate granitele, nu este definit si personalizat spatiul 
personal al copilului. Rolurile sunt contaminate, amestecate si creeaza probleme de identificare si identitate 
copilului (o explicatie posibila si pentru comportamentul violent, incapacitatea de concentrare); fiecare 
membru ar trebui sa se pozitioneze diferit si corect fata de copil, astfel ca eforturile educative in familie sa 
devina convergente, unitare.

Din slaba performanta inregistrata in planul invatarii, putem intui o scazuta incredere in sine a copilului, 
cand hiperprotejat, cand etichetat permanent ca „neastamparat, neatent si rau”. Relatiile conflictuale cu colegii 
de  gradinita sunt cauzate si de faptul ca A.R nu stie sa-si faca prieteni, i se fac mereu observatii si este 
personajul „Gigi-contra” din grupa. 
Avand in vedere ca acasa mama il bate cand nu-l mai poate gestiona, nu comunica eficient si chiar mai foloseste 
amenintarea si minciuna, ne asteptam ca si copilul sa fie vulnerabil si sa manifeste aceste comportamente 
la gradinita. Durerile in gat, de cap vorbesc despre problemele de comunicare existente in familie, despre 
dinamica comunicarii emotionale, lipsa unei ordini clare, precise a regulilor in casa, in abordarea copilului.

Usoara tulburare de limbaj poate sugera, pe de o parte, anxietatea de abandon mascata traita de copil, 
pe de alta parte lipsa unui model clar si corect de verbalizare prezent in perioada cand s-a format si structurat 
limbajul.

 Avand in vedere aspectele surprinse mai sus, ne propunem urmatoarele obiective: 

- clarificarea rolurilor si granitelor familiale si stabilirea unui spatiu personal al copilului;
- identificarea persoanei-resursa (cel mai probabil unchiul) si antrenarea acestuia mai constant in contextul 
familial;
- exersarea capacitatii copilului de a-si exprima verbal sau nu emotiile, nevoile in raport cu ceilalti;
- identificarea unor modalitati eficiente prin care copilul sa-si manifeste excesul de energie si recuperarea\
consolidarea stimei de sine (practicarea unui sport, participarea la unele activitati extra-scolare pentru care 
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copilul manifesta interes si abilitati).
- dezvoltarea abilitatilor de comunicare in familie;
- clarificarea si optimizarea relatiei copilului cu mama;
- identificarea unei variante sigure si constante prin care copilul sa petreaca timp suficient si calitativ cu mama;
- clarificarea si optimizarea, pe cat posibil, a relatiilor intre parinti;
- introducerea treptata in familie a unui model patern valabil, corect (mama sa poate oficializa relatia cu 
prietenul actual, pe care copilul l-ar putea „asimila” cu usurinta).

 Asociat acestor obiective, vom propune si un plan de interventie (gandit pe 10 intalniri), astfel:
* in prima sedita se va solicita prezenta la evaluare a tuuror membrilor din familie (pentru a se putea observa 
dinamica intra-familiala,atiudinea fiecaruia fata de simptomul copilului si pentru a-i obtine parteneri in echipa 
„de lucru”; se va face anamneza).
* in a doua sedinta se va face strict psihodiagnoza copilului - se vor utiliza tehnici proiective, jocul cu marionete 
(pentru deblocare si comunicare emotionala) exercitiul „Fotografie de familie”, povesti pe baza desenelor si 
dramatizarea acesora. Apoi se vor corela rezultatele cu ceea ce se intampla in viata de zi cu zi (date obtinute 
din anamneza).
* in a treia intalnire se va solicita prezenta exclusiva a membrilor familiei (mama, bunici, unchi). Acum fiecare 
trebuie sa constientizeze necesitatea rezolvarii propriilor probleme, responsa bilitatea personala pe care o are in 
a intretine problema manifestata de copil; este momentul cand trebuie sa se obtina implicarea totala a adultilor 
semnificativi in actul terapeutic; 
* in cea de-a patra intalnire se va reuni intreaga familie -pentru a se stabili impreuna obiectivele comune si 
modalitatile de lucru.

In urmatoarele sase sedinte se va lucra, pe rand, cu copilul si alternativ cu adultii (cu mama, bunicii). 
Se va lucra pe agresivitatea copilului, pe exprimarea furiei si pe clarificarea problemelor de comunicare, 
folosindu-se diverse exercitii: lucrul cu instrumentele de percutie, jocul cu bile colorate si modelajul. Intr-
una din sedinte se va lucra pe evaluarea nivelului de incredere in sine; pentru aceasta, propunem sa utilizam 
instrumentul SERS. 
 Ulterior, pe parcursul intalnirilor cu adultii se va propune realizarea unei fise a postului de parinte, exercitiu 
considerat intersant si eficient (pentru constientizarea si clarificarea rolurilor, granitelor, responsabilitatilor, 
resemnificarea relatiilor, pozitionarea corecta a membrilor adulti fata de copil); de asemenea, se vor da teme 
pentru acasa cu solutiile descoperite in cabinet.

Pentru optimizarea relatiilor dintre ei,in intalnirile dintre mama si copil se vor folosi exercitiile si 
tehnicile: „Imi place de tine atunci cand...”, „Nu-mi place de tine atunci cand...” (Se va preciza „As dori sa...” 
- se verbalizeaza si se exprima comportamentul dorit care sa-l inlocuiasca pe cel disfunctional), „Tehnica 
Copacul Necazurilor” si „Tehnica Gradina Bucuriilor” (fiecare necaz va fi transformat intr-o bucurie). Se 
va costitui grupul statuar pentru a se realiza corect o diagnoza de sistem familial; acum se va introduce si 
personajul tata-substitut (iubitul mamei) si se va incerca pozitionarea acestuia in „constructia de grup”, tinand 
cont si de sugestiile copilului. 

Mai apoi, se vor da si sarcini de grup (ex: puzzle, constructii cu pretext, pentru a se creiona coeziunea 
familiei, rostul si rolul fiecaruia in raport cu celalalt).
In urma acestui demers de consiliere, ne asteptam la o ameliorare treptata a comportamentului copilului, o 
optimizare a relatiilor dintre membrii familiei (subsisteme), producandu-se o „curatenie generala”; astfel, se 
pot pune bazele pentru o functionare corecta, armonioasa si echilibrata in  sistemul mare al familiei.
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ADHD
(SINDROM DE HIPERACTIVITATE CU DEFICIT DE ATENŢIE)

Profesor Sanda Ghira 
Gimnaziul de Stat „Avram Iancu” Târnăveni

,,Succesul în educaţie depinde fundamental de profesori implicaţi,
interesaţi nu numai de ceea ce elevii trebuie să înveţe ci şi de modul

efectiv în care aceştia pot să înveţe, interesaţi şi de aptitudinile şi
atitudinile ce pot fi dezvoltate, nu numai de conoştinţe”.

(Ştefan Popenici, „Managementul clasei pentru elevii cu ADHD”)

1. Caracteristicile copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie
ADHD (din engl. „Attention Deficit and Hyperactivity Disorder”- tulburarea de atenţie şi hiperactivitate) 

este una dintre cele mai frecvente afecţiuni comportamentale întâlnite la copii şi adolescenţi. Studiile arată că 
un procent de 5% din copiii de vârstă şcolară prezintă simptome ADHD (1-2 din copiii dintr-o clasă de 30).

ADHD debutează în copilărie şi poate persista şi la vârsta adultă. Deşi la unii copii simptomele ADHD 
dispar odată cu înaintarea în vârstă, în jur de 60% pot prezenta simptome şi la vârsta adultă. 

ADHD a fost prima oară descris de către Dr. Heinrich Hoffman în 1845 – medic care a publicat în 
domeniul medicinei şi psihologiei. Dr. Hoffman a fost totodată un poet care a devenit interesat în a scrie 
literatură pentru copii, atunci când n-a găsit lecturi potrivite pentru a le citi fiului său de 3 ani. Rezultatul a 
fost un volum de poezii cu ilustraţii despre copii şi caracteristicile lor. „Povestea lui Filip cel neastâmpărat” 
reprezintă descrierea perfectă a unui băieţel care suferea de ADHD. Şi totuşi, abia după 1902, Sir George F. 
Still a publicat o serie de lucrări la Colegiul Regal al Medicilor din Anglia în care a descris un grup de copii 
impulsivi cu serioase probleme comportamentale, cauzate de o disfuncţie genetică şi nu de o proastă educaţie. 
Aceşti copii azi ar fi diagnosticaţi fără dificultate ca suferind de Deficit de Atenţie / Tulburare Hiperkinetică. 
De atunci au fost publicate mii de lucrări ştiinţifice pe tema acestei boli, oferind informaţii cu privire la natura 
ei, precum şi cursul pe care îl ia boala odată cu vârsta, cauzele, neajunsurile precum şi tratamentul acesteia.

Un copil suferind de ADHD se confruntă cu o problemă foarte dificilă, dar nu insurmontabilă. Pentru 
a-şi atinge adevăratul potenţial, copilul are nevoie de ajutor, călăuzire, înţelegere din partea părinţilor, a 
consilierilor şi nu în ultimul rând din partea sistemului public de educaţie.

ADHD adesea continuă să se manifeste în individ chiar şi la vârsta adultă. De aceea ar trebui acordată 
atenţie diagnozei şi tratamentului ADHD la adulţi.

Cele mai evidente dificultăţi întâmpinate de copiii hiperactivi se manifestă în procesul de adaptare la 
activitatea şcolară, performanţele lor şcolare nefiind la nivelul vârstei şi capacităţii lor intelectuale. Tulburarea 
are efect negativ asupra învăţării şcolare şi are dezavantajul de a deteriora relaţiile sociale ale copilului.

Caracteristicile majore ale copiilor cu hiperactivitate cu deficit de atenţie sunt1:
1. Susţinerea slabă a atenţiei şi persistenţa scăzută a efortului la sarcină, în special la copiii care sunt relativ 
dezinteresaţi şi delăsători. Aceasta se vede frecvent la indivizii ce se plictisesc rapid de sarcinile repetitive, 
trecând de la o activitate neterminată la alta, frecvent pierzându-şi concentrarea în timpul exercitării acesteia 
şi greşind la sarcinile de rutină fără supraveghere;
2. Controlul impulsurilor înrăutăţit sau întârzierea satisfacţiei. Aceasta se manifestă în special în inabilitatea 
individului de a se opri şi gândi înainte de a acţiona, de a-şi aştepta rândul când se joacă sau discută cu alţii, 
de a lucra pentru recompense mai mari şi pe termen mai lung decât de a opta pentru recompense mai mici, 
dar imediate şi de a-şi inhiba comportamentul în funcţie de cerinţele situaţiei;
3. Activitate excesivă irelevantă pentru sarcină sau slab reglată de cererile situaţionale. Copiii hiperactivi se 
mişcă excesiv, realizând foarte multe mişcări suplimentare, nenecesare pentru executarea sarcinilor pe care le 

1  G. Cucu Ciuhan, Psihoterapia copilului cu hiperactivitate si deficit de atentie, Symposion, Tomul I, Nr 2, 2003, p 321-322
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au;
4. Respectarea deficitară a regulilor. Copiii hiperactivi au frecvent dificultăţi în a urma regulile şi instrucţiunile, 
în special fără supraveghere. Aceasta nu se datorează unei slabe înţelegeri a limbajului, neascultării sau 
problemelor de memorie. Se pare că nici în cazul lor instruirea nu reglează comportamentul;
5. O varietate mai mare decât normală în timpul executării sarcinii. Nu este încă un consens în legătură cu 
includerea acestei caracteristici între celelalte ale tulburării.

Mult mai multe cercetări sugerează ca indivizii hiperactivi prezintă o foarte mare instabilitate în 
privinţa calităţii, acurateţei şi vitezei cu care îşi realizează sarcinile. Aceasta se oglindeşte în performanţele 
şcolare fluctuante, unde persoana nu reuşeşte să menţină un nivel de acurateţe în timpul unor sarcini 
repetitive, lungi, obositoare şi neinteresante.

O parte a acestor caracteristici pot fi prezente şi la persoane normale, în special la copiii mici. Ceea ce 
distinge copii cu hiperactivitate cu deficit de atenţie de indivizii normali este gradul şi frecvenţa mult mai 
mare cu care aceste caracteristici se manifestă.

Alte câteva caracteristici sunt asociate cu această tulburare:
1) Manifestare timpurie a caracteristicilor majore. Mulţi copii hiperactivi au demonstrat aceste probleme încă 
din copilăria timpurie (3-4 ani), iar marea majoritate de la 7 ani.
2) Variaţia situaţională. Caracteristicile majore prezintă o variabilitate situaţională foarte mare. Astfel, 
performanţa este bună în activităţile de tip unu la unu cu alţii, în special atunci când se implică tatăl sau o 
altă autoritate. De asemenea, performanţele indivizilor hiperactivi sunt mai bune când activităţile pe care le 
fac sunt noi, cu un grad ridicat de interes sau implică consecinţe imediate ce îi afectează. Situaţiile de grup 
sau activităţile relativ repetitive, familiare şi neinteresante par să fie mai problematice pentru ei.
3) Evoluţia relativ cronică. Mulţi copii hiperactivi manifestă caracteristicile în timpul copilăriei şi 
adolescenţei. Principalele simptome se înrăutăţesc cu vârsta, majoritatea copiilor hiperactivi rămânând în 
urma celor de vârsta lor în abilitatea de a-şi susţine atenţia, de a-şi inhiba comportamentul şi de a-şi regla 
nivelul de activitate.

2. Simptomele, subtipurile clinice şi diagnosticul ADHD
Criteriile de diagnostic din manualul DSM IV sunt:2

A. Fie (1) sau (2):
(1) şase (sau mai multe) din următoarele simptome de inatenţie au persistat cel puţin 6 luni într-un grad 
care este dezadaptativ şi discrepant în raport cu nivelul de dezvoltare al copilului:

Inatenţia
(a) Eşuează adesea în a da atenţia cuvenită detaliilor ori face erori prin neglijenţă în efectuarea temelor 
şcolare, la serviciu, sau în alte activităţi;
(b) Adesea are dificultăţi în menţinerea atenţiei asupra sarcinilor sau activităţilor de joc, adesea pare a nu 
asculta când i se vorbeşte direct;
(c) Adesea nu se conformează instrucţiunilor şi este incapabil să-şi termine temele pentru acasă, sarcinile 
casnice ori obligaţiile la locul de muncă (nu datorită comportamentului opoziţionist sau incapacităţii de a 
înţelege instrucţiunile);
(d) Adesea are dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor;
(e) Adesea evită, are aversiune faţă de / nu este dispus să se angajeze în sarcini care necesită un efort mental 
susţinut (cum ar fi efectuarea temelor în clasă sau acasă);
(f) Adesea pierde lucruri necesare pentru diverse sarcini sau activităţi (de exemplu, jucării, teme pentru 
acasă, creioane, cărţi, instrumente);
(g) Adesea este uşor de distras de stimulii irelevanţi; (h) Adesea este uituc referitor la activităţile cotidiene;

2  DSM – IV, pg. 92-93
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(2) şase (sau mai multe) din următoarele simptome de hiperactivitate-impulsivitate au persistat cel puţin 6 
luni într-un grad care este dezadaptativ şi discrepant în raport cu nivelul de dezvoltare:

Hiperactivitatea
(a) Adesea se joacă mişcându-şi în permanenţă mâinile sau cu picioarele sau se foieste pe scaun
(b) Adesea se ridică de pe scaun în clasă sau în alte situaţii în care este de dorit să rămână aşezat;
(c) Adesea aleargă sau se caţără excesiv de mult, în situaţii în care acest lucru este inadecvat (la adolescenţi 
sau la adulţi poate fi limitat la senzaţia subiectivă de nelinişte);
(d) Adesea are dificultăţi în a se juca sau a se angaja în activităţi care se desfăşoară în linişte;
(e) Adesea este „în continuă mişcare” sau acţionează ca şi cum „ar fi împins de un motor”;
(f) Adesea vorbeşte excesiv de mult;

Impulsivitatea
(g) Adesea „trânteşte” răspunsuri înainte ca întrebările să fi fost complet formulate;
(h) Adesea are dificultăţi în a-şi aştepta rândul;
(i) Adesea întrerupe sau deranjează pe alţii (de exemplu, intervine în conversaţiile sau în jocurile altora);

B. Unele simptome de inatenţie sau de hiperactivitate-impulsivitate care au cauzat deteriorarea erau prezente 
înainte de vârsta de 7 ani.
C. O anumită deteriorare din cauza simptomelor este prezentă în două sau mai multe situaţii (de exemplu, 
la şcoală [sau la serviciu] şi acasă).
D. Trebuie să existe evidenţe ale deteriorării semnificative din punct de vedere clinic în funcţionarea 
socială, şcolară sau profesională.
E. Simptomele nu survin exclusiv în cursul unei tulburări de dezvoltare pervazive, a schizofreniei sau al 
altei tulburări psihotice şi nu sunt explicate mai bine de altă tulburare mentală (de exemplu, de o tulburare 
afectivă, anxioasă, disociativă sau de personalitate).

Se codifică pe bază de tip:
314.01.Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip combinat: dacă ambele criterii A1 şi A2 sunt 
satisfăcute pentru ultimele 6 luni.
314.00.Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip predominant de inatenţie: dacă criteriul A1 este 
satisfăcut, iar criteriul A2 nu, pentru ultimele 6 luni.
314.01.Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip predominant de hiperactivitate-impulsivitate: dacă 
criteriul A2 este satisfăcut, iar criteriul A1 nu este satisfăcut pentru ultimele 6 luni.
Note de codificare: pentru indivizii (în special pentru adolescenţi şi adulţi) care în mod curent au simptome 
care nu mai satisfac în întregime criteriile, trebuie specificat “în remisie parţială”. 

3. Cauzele aparitiei ADHD
Deşi cauza exactă a ADHD rămâne necunoscută, cercetările s-au intensificat în ultimul deceniu. În 

momentul de faţă, se consideră ca ADHD este cel mai probabil de natură genetică. Cercetătorii au evidenţiat 
însă şi alte posibile cauze.

Date în favoarea transmiterii pe cale genetică
Cercetările au demonstrat că ADHD se transmite genetic, de la părinţi la copii. Datele publicate recent 

în Pediatric Annals arată că un copil cu un părinte care prezintă simptome ADHD are şanse in proporţie de 
aproximativ 25% de a avea ADHD. S-a demonstrat că tipul de ADHD care persistă la vârsta adultă are un 
caracter genetic mai pronunţat decât tipul care dispare spre sfârşitul copilăriei.

http://www.adhd.ro/RO_ADHD_Glossary.jsp?page=65
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  Istoricul familial de alcoolism şi de tulburări afective pare să se asocieze cu un risc crescut de ADHD. 
Acest fapt poate implica un anumit model genetic comun al acestor două afecţiuni.
  Deşi cauza ADHD este necunoscută, unii cercetători consideră că această tulburare se datorează mai 
multor factori. În afara cauzelor genetice există şi alţi factori de mediu şi medicali care pot produce simptome 
asemănătoare celor prezente în ADHD. Examinarea atentă evidenţiază totuşi diferenţe importante între aceste 
afecţiuni şi ADHD. Studii epidemologice au ajuns la concluzia că ereditatea explică, în medie, majoritatea 
comportamentelor de tip ADHD pe care le manifestă copiii, în timp ce factorii de mediu nu explică decât 
aproximativ 20% din acest tip de comportament .

Percepţii greşite
În trecut, incertitudinea legată de cauzele ADHD a creat un climat fertil pentru diverse speculaţii. 

Au fost emise numeroase teorii - printre care unele îi învinovăţeau într-o anumită măsură pe părinţi pentru 
comportamentul necontrolat al copilului lor. Ulterior s-a stabilit că aceste teorii sunt nefondate.

Iată câteva dintre cele mai frecvente percepţii cu privire la cauzele ADHD, deşi acestea nu sunt 
documentate ştiinţific: 
 -Alimentaţia / dieta 
 -Atitudinea parentală deficitară 
 -Urmărirea excesivă emisiunilor TV sau preocuparea excesivă faţă de jocurile video 
 -Hormonii 

Studiile riguroase, atent concepute, nu au reuşit să stabilească relaţia cauzală dintre aceşti factori şi 
ADHD şi nici faptul că vreunul dintre aceşti factori influenţează simptomele ADHD. De exemplu, contrar 
convingerilor părinţilor, zahărul nu îi face pe copii semnificativ mai hiperactivi. De fapt, s-a constatat că nici o 
dietă nu ameliorează simptomatologia specifică ADHD. Simptomele nu au fost ameliorate prin aplicarea unor 
anumite tehnici parentale. S-a constatat că, de fapt, frustrarea părinţilor este un efect, şi nu o cauză a ADHD. 
Excesul în urmărirea programelor de televiziune şi jocurile video reprezintă de fapt un simptom, şi nu o cauză 
a ADHD. Acestea constituie o formă de stimulare care îi ajută pe copiii cu ADHD să-şi menţină concentrarea 
şi să-şi controleze sentimentul interior de agitaţie prin intermediul unui mecanism similar celui care acţionează 
în cazul medicaţiei.

A devenit din ce în ce mai clar că ADHD este o tulburare neurobiologică care necesită diagnostic şi 
tratament medical.

4. Interacţiune şi comorbiditate în ADHD
Nu există un singur instrument de diagnosticare care stabileşte prezenţa ADHD. 3 Diagnosticul se 

bazează mai degrabă pe culegerea de date, pe o evaluare precisă a tuturor informaţiilor obiective existente, 
pe baza unor discuţii structurate sau nestructurate cu părinţii şi profesorii. De asemenea, este nevoie de un 
examen medical şi de evaluare neuropsihică utilizând instrumente de diagnostic specifice standardizate, cum 
ar fi chestionarele pentru comportament şi testele de evaluare.

Exemple de chestionare pentru comportament şi teste de evaluare:
	Testul de evaluare Conner (de la 3 la 17 ani);
	Testul de evaluare pentru părinţi (focalizat pe simptomele aferente impulsivităţii şi neatenţiei);
	Testul de evaluare pentru profesori (focalizat pe simptomele aferente impulsivităţii şi neatenţiei);
	Testul de evaluare a autocontrolului (focalizat pe autocontrolul copilului);
	Testele Sda şi Sdag (Cornoldi 1996) completate de părinţi şi profesori.

Deoarece neatenţia şi hiperactivitatea se regăsesc într-o serie de diagnostice, tulburări şi sindromuri, 
acestea trebuie verificate în etapele de dezvoltare timpurie în cazul:
	Dezvoltării limbajului adecvat vârstei;
	Controlului vezicii şi al intestinelor adecvat vârstei (mersul la toaletă);
	Dezvoltării adecvate a echilibrului şi a capacităţii motorii conducând la practica mersului.

Întrucât peste jumătate dintre diagnosticaţii cu ADHD prezintă mai multe dificultăţi
psihologice şi comportamentale, este important să se facă distincţia între dizabilităţi asociate cu ADHD şi 
3  Manual de bune practici pentru parinti cu copii diagnosticati cu tulburare de deficit de atentie si hiperactivitate, pg 24

http://www.adhd.ro/RO_ADHD_Glossary.jsp?page=73
http://www.adhd.ro/RO_ADHD_Glossary.jsp?page=54
http://www.adhd.ro/RO_ADHD_Glossary.jsp?page=61
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dizabilităţi asociate cu alte tulburări sau nevoi speciale. Primele se manifestă împreună cu ADHD şi sunt 
independente de acesta, cele din urmă sunt o consecinţă a ADHD.

Numai printr-o evaluare comprehensivă făcută de medici practicieni – neuropsihiatri şi pediatri –, 
cu contribuţia părinţilor şi a profesorilor, se poate spune dacă comportamentul observabil este „dizabilitate 
asociată” cu ADHD sau o consecinţă a ADHD.4

Cele mai frecvente tulburari care se asociaza cu ADHD sunt: 
1. tulburarea opozitional - sfidatoare;
2. tulburarea de conduita;

Rata comorbiditatii cu ADHD este de 50 - 60%.
Asocierea acestor tulburari este foarte frecvent întâlnita, iar prognosticul este defavorabil mai ales când 

exista si factori socio-familiali perturbatori.
3. tulburarile de învatare.

Rata comorbiditatii este de 15-30 % în principal pentru tulburarile de citit 
4. tulburarile afective si tulburarile anxioase 

Rata comorbiditatii cu ADHD este de 15-75%.
În familiile copiilor cu ADHD exista frecvent rude de gradul I cu tulburari afective

5. tulburarea Tourette, cu o rata de 30-50%.
6. Copiii cu Întârziere mintala pot prezenta adesea hiperactivitate / impulsivitate si deficit de atentie, dar nu 
întotdeauna întrunesc criteriile pentru ADHD.
Comorbiditatea cu întarzierea mintala este 50%.
7. Abuzul de alcool sau droguri este de asemenea o tulburare comorbida la adolescentii sau la adultii cu ADHD

5. Tratament
Schematic, managementul terapeutic al THDA cuprinde:

A. Interventia psihoterapeutica:
1. psihoterapia familiei;
2. psihoterapia individuala;
3. psihoterapia de grup;
B. Interventia medicamentoasa; 
a.medicatia psihostimulanta de tip amfetaminic: Dextroamphetamine, Methiphenidate, Dextroamphetamine, 
Pemolin 
b. Medicatia antidepresiva- Imipramina, Amitriptilina, Clomipramina, Fluoxetina 
c.Antipsihotice- Haloperidol, Tioridazin, Risperidona 
d. Anticonvulsivante - Carbamazepin, Valproat de sodiu 
e. Alte medicamente- Clonidina,.Atomoxetina 

Principii generale de tratament:
- pacientul si familia vor fi anuntati din vreme de alegerea medicamentelor, de efectele secundare sau de 
schimbarea lor;
- se începe cu doze mici, care se cresc treptat, pâna la un compromis rezonabil între eficacitate si efecte 
secundare;
- familia va fi avertizata de faptul ca medicamentele nu sunt “minune” si nu vor vindeca deodata si rapid toate 
simptomele;
- se va creste si efectul placebo descriind în detaliu efectele medicamentului;
- când se folosesc psihostimulente se va informa familia de reticentele si restrictiile privind aceasta medicatie 
în tara noastra
- durata de administrare si durata tratamentului sunt individualizate.

6. Dificultăţile copiilor cu ADD/H
4  Manual de bune practici pentru parinti cu copii diagnosticati cu tulburare de deficit de atentie si 
hiperactivitate, pg 25
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Copiii şi adolescenţii cu ADHD (tipul în care predomină hiperactivitatea / impulsivitatea) au dificultăţi 
la nivel de5:
a. Comportament

Majoritatea problemelor comportamentale ale copiilor şi adolescenţilor diagnosticaţi cu ADHD (tipul 
a şi b) sunt legate de impulsivitate şi distractibilitate. Aceşti copii sunt „neobosiţi” şi nu pot sta într-un loc nici 
pentru o perioadă scurtă de timp. Uneori vorbesc mult şi au dificultăţi în amânarea recompensei. Îşi asumă 
multe riscuri, şi ca atare sunt mai predispuşi spre a face accidente sau a fi victime ale accidentelor.
b. Relaţii sociale

Copiii şi adolescenţii cu ADHD au dificultăţi în a-şi face prieteni şi în a respecta regulile sociale. Nu 
respectă limitele impuse de ceilalţi şi tind să nu răspundă la cererile care le sunt adresate. De asemenea, le este 
greu să respecte sentimentele, drepturile şi proprietatea/obiectele care aparţin celorlalţi.Sunt deseori agresivi, 
dominanţi - ceea ce îi face să fie neagreaţi printre colegi. Nu interiorizează regulile de conduită socială. Copiii 
cu ADHD nu respectă regulile jocurilor şi au dificultăţi în a-şi aştepta rândul la joc – nu sunt preferaţi parteneri 
de joacă.
c. Funcţionare cognitivă

Persoanelor cu ADHD le este dificil să se concentreze şi au un deficit în ce priveşte memoria de scurtă 
durată. Se constată de asemenea lispa abilităţilor de a anticipa consecinţele acţiunilor. Stilul de învăţare şi 
instrucţia care se bazează pe modalitatea senzorială tactil – kinestezică şi, respectiv, pe cea vizuală au eficienţa 
cea mai mare. De multe ori, ADHD este însoţită de tulburări de învăţare sau de tulburări de vorbire.
d. Funcţionare emoţională

În primul rând, apare lipsa controlului impulsivităţii. Emoţiile tind să fie extrem de fluctuante – trecând 
rapid de la o stare de deprimare la una de exaltare şi invers. De asemenea, pot fi prietenoşi sau foarte ostili. 
Au o toleranţă redusă la frustrare şi pot manifesta „crize de nervi”. Datorită dificultăţilor de relaţionare sau 
asocierii tulburării ADHD cu stări depresive, pot avea o imagine de sine negativă.
e. Funcţionare fizică

Toleranţa mare la durerere combinată cu asumarea unor riscuri extreme pot constitui un pericol pentru 
integritatea la nivel fizic - câteva exemple ar fi: rănirile datorită lovirilor, efectele abuzului de substanţe etc. 
De asemenea, persoanele cu ADHD pot fi alergice la diferite alimente (factor invocat şi în etiologia tulburării).

Aceste dificultăţi trebuie văzute şi prin prisma prezenţei unor alte tulburări asociate cu ADHD, cum ar 
fi: depresia, anxietatea, tulburările de învăţare etc. Comorbiditatea este unul din aspectele importante legate 
de diagnosticul şi intervenţia în ADHD. De asemenea, funcţionarea la nivelul acestor domenii specifice se 
bazează pe aspecte descriptive. Cercetările cele mai actuale se focalizează pe procese care reflectă mai bine 
natura tulburării. De pildă, s-a demonstrat că în ADHD există un deficit în ce priveşte procesele de inhibiţie, 
fără ca resursele atenţionale să fie în mod necesar afectate. De asemenea, aceste studii arată că nu abilitatea de 
amânare a recompenselor este problema în această tulburare, ci lipsa motivaţiei pentru a amâna recompensele 
(Ollendick, 1998).

Problema constă în faptul că atât hiperactivitatea, cât şi inatenţia au un impact negativ asupra 
performanţelor academice şi a relaţiilor interpersonale. În adolescenţă, impulsivitatea poate duce la asumarea 
unor riscuri exagerate, care presupun recurgerea la alcool, droguri, accidente de circulaţie, abandon şcolar etc.

O parte din simptomele ADHD persistă şi la vârsta adultă. Există un risc crescut pentru comportamente 
antisociale (tulburări de conduită, abuz de substanţe, criminalitate). În unele cazuri apar probleme de ajustare 
la locul de muncă sau tentative de suicid (mai ales în cazul în care această tulburare este asociată cu depresia).

7. Managerierea clasei în care avem copii cu ADHD
Învăţământul Românesc este încă tributar unei învăţări bazate pe acumulare de informaţii şi doar 

adaptabilitatea şi tactul pedagogic al dascălului poate interveni în calitatea actului instructiv-educativ prin:
*Activităţi angajante, interesante;
*Diferenţierea sarcinilor în funcţie de nevoile ,interesele şi capacităţile elevilor;
5  Catedra de Psihologie, Centrul „Expert” – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Curs postuniversitar  - “Consiliere psihologică”ADHD 
şi tulburările de conduită la copii şi adolescenţi, Cluj-Napoca, pg 3-4
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*Evitarea plictiselii prin implicarea activă a imaginaţiei
*O bună organizare a lecţiilor şi a pauzelor.

Pentru o bună integrare, profesorul trebuie să proiecteze un plan educaţional individualizat , care să 
fie integrat în planul comun al clasei dar care să ţină cont de personalitatea copilului şi de nevoile specifice de 
învăţare ale acestuia.

Toatele detaliile sunt importante dar trebuie mare grijă pentru a nu transforma copilul într-un caz al 
clasei pentru că aceasta ar fi traumatizant şi ar adânci eşecul şcolar.

Astfel trebuie să ţină cont de :
 -locul unde este aşezat (cât mai aproape de cadru didactic);
 -amenajarea mobilierului astfel încât să încurajeze colaborarea cu colegii, munca în echipă;
 -amenajarea unor arii curriculare stimulative, 
 -utilizarea fondului muzical,
 -folosirea pauzelor pentru combaterea plictiselii.

Deasemenea, cadrul didactic trebuie să fie calm, flexibil, înţelegător, să-şi păstreze simţul umorului, să 
ştie să se adapteze situaţiilor noi, să ştie să rezolve pozitiv situaţiile conflictuale, constant, corect şi echidistant 
în aplicarea regulilor.

Direcţii ale managementului clasei:
-un limbaj respectos
-tonalitatea vocii 
-limbajul corpului adecvat,
-atitudine pozitivă
-comunicarea progreselor,
-standardede ridicate şi sprijinirea activă a copiilor pentru atingerea lor,
-empatie faţă de elevi,
-păstrarea umorului,
- reguli stabilite împreună cu copiii şi care să respecte demnitatea acestora,
- păstrarea unei bune comunicări cu familia
-evitarea situaţiilor în care elevul să se simtă jenat.
Pentru o evidenţă clară a progresului este indicat să se întocmească o fişe de evaluare a comportamentului 

în clasă:
NUME ELEV
Comportament luni marţi miercuri joi vineri total
Nu stă pe scaun
Deranjează colegii
Vorbeşte neintrebat
Nu respectă regulile clasei
Violenţă fizică
Limbaj nepotrivit
Participare la îndeplinirea 
sarcinilor
etc
Total 

 

În articolul realizat de Bogdan Chira, Rodica Incze şi Laura Nastasa-“Copilul hiperactiv cu deficit 
de atentie”, autorii susţin că sunt foarte eficiente exercitiile de spargere a ghetii (pot fi utilizate la începutul 
orelor sau ori de câte ori sunt necesare.)6: “Plasa iubirii”, “Candela aprecierilor”, “Prietenul secret”, “Eroul 
preferat”, “Sala oglinzilor”, “Cutia magica”, “Lupta cu obstacolul”, ”Colajul aprecierilor”, pentru fiecare 
prezentându-se obiectivele, etapele activităţii si resursele.Toate aceste exercitii pot ajuta la acceptarea 
copilului hiperactiv cu deficit de atentie, urmata de socializarea lui si înlaturarea etichetarilor procustiene.

6  http://www.isj.rdsbv.ro/CJARE/page24.html

http://www.isj.rdsbv.ro/CJARE/page24.html 
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Pentru o cunoastere reala a copilului hiperactiv precum si a evolutiei în timp a acestuia, autorii propun 
chestionare. Ele se completeaza o data la începutul anului scolar, la fiecare descriere se obtine un scor 0,1,2 
sau 3 puncte. Se mai completează o data chestionarele la sfârsitul anului scolar si se compară rezultatele. Este 
indicat sa comparam scorul obtinut la fiecare descriere în parte, în acest fel avem o imagine mult mai clara 
a aspectelor care s-au ameliorat si totodata putem descoperi unde mai trebuie lucrat. De exemplu: daca la 
începutul anului scolar un copil obtinea maximum de puncte adica 3, la fiecare din primele doua descrieri iar 
la completarea ulterioara obtinea câte 1 punct la fiecare este evidenta evolutia pozitiva din comportamentul lui.

Este posibila de asemenea calcularea unor scoruri totale (adunam punctele obtinute la toate descrierile) 
pe care apoi sa le comparam între ele. Cu cât al doilea scor este mai mic decat primul cu atît este mai importanta 
schimbarea în bine a comportamentului. Se recomanda a se discuta în echipa cadrul didactic - copil -parinti.
 
Numele copilului:   Vârsta: Data:

Cât de potrivită este descrierea?Apreciat de : Mama Tata Învăţătoare 
Alţii
Nume:
Bifaţi pentru fiecare comportament cifra 
care indică descriptorul potrivit copilului 
dumneavoastră

Nu se 
potriveşte

Se potriveşte 
puţin

Se potriveşte 
mult

Se potriveşte f. 
mult

01. Comparativ cu cei de aceeaşi vârstă 
are crize de furie frecvente şi foarte 
violente.

0 1 2 3

02. Se enervează foarte repede. 0 1 2 3

03. Se ceartă des cu adulţii. 0 1 2 3

04. Se opune des, în mod activ, 
indicaţiilor sau regulilor adulţilor sau 
refuză să le urmeze.

0 1 2 3

05. Supără pe alţii în mod intenţionat. 0 1 2 3

06. Deseori aruncă asupra altora vina 
pentru comportamentul lui inadecvat.

0 1 2 3

07. Este foarte uşor de iritat sau se lasă 
repede enervat de ceilalţi.

0 1 2 3

08. Este adesea iritat şi se înfurie foarte 
repede.

0 1 2 3

09. Este adesea răutăcios şi răzbunător. 0 1 2 3

10. De cele mai multe ori el iniţiază 
cearta cu fraţii. (dacă nu are fraţi bifaţi 
0).

0 1 2 3

11. De cele mai multe ori el iniţiază 
cearta cu alţi copii.

0 1 2 3
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12. Ameninţă sau intimidează copiii. 0 1 2 3

13. Chinuie animalele. 0 1 2 3

14. Minte des pentru a obţine avantaje 
sau bunuri sau pentru a scăpa de 
obligaţii.

0 1 2 3

15. Fură des bani sau obiecte de valoare. 0 1 2 3

 Practica pedagogică, cel puţin mie personal mi-a demonstrat că dacă copilul este abordat cu respect, 
responsabilitate şi empatie şi dacă familia este cooperantă rezultatele pot fi de-a dreptul spectaculoase.

Importantă este deschiderea de care trebuie să dăm dovadă, acceptarea că există o problemă în viaţa 
copilului, că ADHD poate fi controlat ŞI CĂ LUCRUL ESENŢIAL ESTE CONLUCRAREA TUTUROR 
FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN EDUCAŢIE.

BIBLIOGRAFIE:
1. Catedra de Psihologie, Centrul „Expert” – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Curs postuniversitar - “Consiliere 

psihologică” ADHD şi tulburările de conduită la copii şi adolescenţi, Cluj-Napoca
2. Cucu Ciuhan, G. - Eficienţa psihoterapiei experienţiale la copilul hiperkinetic, Editura Sper, Bucureşti , 

2006
3. Cucu Ciuhan, G. - Psihoterapia copilului cu hiperactivitate si deficit de atentie, Symposion, Tomul I, Nr 2, 

2003
4. Fundaţia Centrul Educatia 2000+, Manual de bune practici pentru profesorii care lucrează în clasă cu tineri 

diagnosticaţi cu tulburare de deficit de atenţie şi hiperactivitate, 2009
5. Fundaţia Centrul Educatia 2000+, Manual de bune practici pentru parinti cu copii diagnosticati cu tulburare 

de deficit de atentie si hiperactivitate, 2009
6. DSM-IV
7. www.cedu.ro
8. www.didactic.ro
9. www.isj.rdsbv.ro/CJARE/page24 
10. www.scribd.ro

http://www.didactic.ro
http://www.isj.rdsbv.ro/CJARE/page24
http://www.scribd.ro


24

PROFESORUL – FACTOR PRINCIPAL ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 
PREŞCOLARILOR

Prof. înv. preşcolar Alice Nistor 
Grădiniţa Nr. 1 Târgovişte

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde simultan fenomenele 
de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea virtualitităţilor creative, 
pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă. Copilul îşi găseşte modul natural de exprimare 
într-o activitate complexă şi bine structurată - jocul. Ca în basm, copilul amestecă realul cu imaginarul. Trebuie 
să promovăm pe fondul unei generoase atitudini stimulative o uşoară supraevaluare a capacităţilor copilului. 

Ursula Şchiopu preciza în acest sens: “creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face 
să înflorească în timp ce descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare”. 

Rolul profesorului este acela de a desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare într-un mod creativ şi 
original. Acesta constituie un criteriu preţios şi la îndemână pentru a obţine o primă aproximare cu privire nu 
numai la potenţialul creativ general, dar şi la potenţialul creativ specific. 

Se recomandă urmărirea unor conduite cotate ca simptomatice pentru creativitate:
- plăcerea de a organiza jocuri;
- înclinaţia de a relata despre descoperirile sale;

- găsirea unei utilizări neobişnuite pentru jucăriile şi obiectele care le aparţin;
- curajul de a încerca ceva nou;
- tendinţa de a se desena cât se predau cunoştinţele;
- capacitatea de a-şi fructifica simţurile cât mai profund.
Exigenţele epocii contemporane cer coborârea creativităţii din “turnul de fildeş” al celor aleşi pentru a 

transforma într-un curent de o largă respiraţie, accesibil oricărui individ normal; ar părea un deziderat utopic şi 
exaltat dacă nu am avea în vedere caracterul universal de distribuţie a potenţialului creativ în rândul populaţiei 
normale. 

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde, simultan, fenomene de 
activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului, de autoexpresie şi împliniri creatoare. 

În acest sens este necesar să avem în vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi 
afirmării şi dezvoltării creativităţii, precum: 

a) factori structurali, intrinseci creativităţii; 
b) factori de climat general în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii copiilor;
c) factori de ambianţă psihosocială şi respectiv, de climat psiho- educaţional stimulativ pentru afirmarea 

şi evoluţia creatoare. 
Totodată este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare şi 

antrenare a creativităţii. Este utilă de asemenea, valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a 
condiţiilor şi principiilor învăţării de tip creativ.

Învăţarea creatoare presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii. Printre acestea 
enumerăm: 
a) Asigurarea în activităţile instructiv-educative a ponderii unor tipuri de solicitări care angajează 

permanent sarcini de ordin constructiv, de elaborare creativă. 
b) Menţinerea climatului, a atmosferei sau a ambianţei psihosociale în măsură să angajeze, să stimuleze 

independenţa şi spontaneitatea creatoare a copiilor, care presupune: 
- tratarea cu respect a întrebărilor formulate de copii; 
- luarea în considerare şi respectarea ideilor şi opiniilor care dovedesc independenţă în gândire, 

imaginaţie, originalitate; 
- relevanţă pentru copiii a faptului că ideile lor pot avea valoare; 
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- asigurarea condiţiilor, a cadrului necesar ca aceştia să se poată ocupa de rezolvarea creativă a unor 
probleme formulate de ei sau de activităţi pentru care dovedesc că se pot realiza vocaţional- creator; 

- introducerea în sistemul de evaluare şi a unor indicatori proprii pentru manifestările sau realizările de 
ordin relativ (originalitate inovatoare, valoare socială a ideilor). 

c) Stilul de îndrumare este non directiv, specific învăţării prin problematizare în context creativ, care 
lasă câmp liber de manifestare a independenţei de gândire şi acţiune, de autoexpresie liberă a copilului. 

d) O altă condiţie decisivă în stimularea creativităţii este modul de tratare, de înţelegere şi abordare a 
copiilor, care manifestă anumite disponibilităţi sau realizări afective (aprecierea, recunoaşterea, promovarea, 
încurajarea). 

e) Abordarea copiilor în activităţile curente, de tip creativ. 
Dintre procedeele de cultivare a creativităţii, amintim: 
1) Antrenarea capacităţii de elaborare verbal expresive (a unor compoziţii, povestiri). 
2) Interpretarea independentă a unor texte şi imagini prin solicitarea de a conferi cât mai multe titluri 

posibile. 
La acest nivel, desenul, pictura egalează stadiul exprimării simbolice deoarece folosind linia, forma, 

culoarea, copilul redă un obiect, un personaj, un peisaj, pe care le încarcă cu o anumită semnificaţie ideo-
afectivă. 

Tocmai de aceea pentru educatoare, desenele sunt “o fereastră deschisă” către preocupările, motivaţiile, 
înclinaţiile şi nevoile prezente ale copilului precum şi către interesele, aptitudinile şi talentele viitoare. 

Orice intervenţie presupune o combinare mintală de scheme, iar caracterul creativ al invenţiei rezidă 
în combinări originale. După ce desenează şi pictează, copiii se pot bucura ştiind că vor denumi imaginea pe 
care au creat-o, desenul pe care l-au făcut. Acelaşi desen poate primi multe titluri posibile de la diferiţi colegi 
sau de la acelaşi copil. 

3) Desene libere în care copiii să elaboreze nu numai o anumită compoziţie plastică, după anumite 
idei tematice dar şi unele modele posibile pentru decorarea unor anumite materiale, a unor spaţii sau obiecte 
(accesibile copiilor). 

Pornind de aici se poate admite că testarea flexibilităţii se poate face prin analizarea combinărilor 
mintale originale prezente în desenele copiilor. Nu este vorba, aşadar de a stabili calitatea desenelor “în sine” 
drept modalităţi ale expresiei grafice. Problema care se pune este de a stabili indicii flexibilităţii, combinările 
originale, care apar în desenele copiilor pentru a putea măsura nivelul lor de creativitate. 

Flexibilitatea se dezvoltă la copil numai dacă îl punem în situaţia de a acţiona flexibil şi nu inert, rigid, 
stereotipic, pasiv. 

Proba 1 
Se aşează în faţa copilului o fişă ce cuprinde un model nestructurat de covoraş şi i se spune să 

coloreze şi să completeze căsuţele aşa cum vrea el dar să fie cât mai frumos covorul.
În analizele rezultatelor se ţine seama de numărul de culori folosite, de numărul de modele combinate, 

de devierea modelelor folosite în realizarea covoraşului. Prin aceasta se urmăreşte parametrul de fluenţă a 
creativităţii. 

Flexibilitatea se desprinde din numărul de modele folosite, diversitatea lor, dacă modelele nu se repetă. 
Originalitatea se referă la modelele nou create de copii, la modelele unice, care apar în mod spontan, neînvăţate. 

Proba 2
Altă probă ce permite surprinderea unor caracteristici a imaginaţiei este proba intitulată “FEREASTRA”, 

imaginată de prof. Ursula Şchiopu. Poate fi denumită “Fereastra deschisă” sau “Fereastra cu aur” şi este vorba 
de o fereastră desenată şi colorată în auriu sau decupată în aşa fel să se poată deschide cele două geamuri. 

I se prezintă copilului fereastra pe o foaie mică de desen şi i se spune să o deschidă ( i se arată) şi să 
deseneze în deschizătura ferestrei ceea ce el vede în acel moment prin fereastra deschisă. Copilului i se mai 
poate spune: “Uite, ai aici o fereastră pe care o deschidem acum şi tu ai să desenezi ceea ce vrei tu, ceea ce 
vezi tu dintr-o poveste, în acest moment, prin această fereastră.” I se spune copilului să deseneze ceea ce el ar 
dori să vadă prin această fereastră de aur, pe care o deschidem.

Se notează fluenţa, flexibilitatea, originalitatea şi se va face un punctaj ce reprezintă caracteristicile 
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bogăţiei şi lărgimii imaginaţiei creatoare, iar cele referitoare la parametrii de fluenţă, flexibilitate şi originalitate 
ne dau structura imaginaţiei creatoare, nivelul de dezvoltare la care se află imaginaţia unui copil şi a întregului 
grup la un moment dat. 

4) Desfăşurarea diferitelor jocuri sau a unor activităţi constructive care să antreneze gândirea şi 
imaginaţia creatoare, deoarece jocul este o activitate fundamentală formativă şi dominantă în copilărie. 

Apariţia şi practicarea intensă a jocului de creaţie, reprezintă un rezultat al întregii dezvoltări psihice 
a copilului - în special al formării capacităţii de a reflecta într-o formă proprie impresiile dobândite din viaţa 
înconjurătoare. Fenomenul ca atare atestă participarea intensă a copilului la tot ce-l înconjoară. 

În cadrul unui joc organizat de un grup numeros de copii este posibilă verificarea mai multor teme în 
jurul unei teme centrale - de pildă în jurul jocului “De-a familia” se pot afilia jocurile “De-a doctorul, De-a 
farmacia, De-a magazinul”, „De-a frizerul”. La baza conturării jocului cu subiect şi roluri specific vârstei 
preşcolare stă procesul de dezvoltare impetuoasă a imaginaţiei. 

Jocurile de rol, dramatizările trebuie să-i permită copilului să se elibereze. Să îl lăsăm să joace jocul şi 
a-l juca pe cât posibil mai bine este calea cea mai sigură pentru “a-l face să iasă din el  însuşi”, să regăsească 
natura generoasă ce se ascunde după convenţiile impuse de societate, să dea curs imaginaţiei creatoare, 
nonconformiste. Toate acestea vor îmbunătăţi comunicarea, care va deveni astfel eficientă . Prin aceste jocuri 
şi dramatizări copilul va înţelege că nu este o simplă marionetă şi, dacă vrea să comunice tot ceea ce ar dori să 
spună, trebuie să facă apel încetul cu încetul la întreaga sa imaginaţie, la observare şi sensibilitate.

La copiii mici, creativitatea ar trebui să se axeze pe generarea de idei. Răspunsurile copiilor pot fi 
populare sau originale, cele originale atestând potenţialul creativ. Un copil de 4 ani întrebat ce obiecte de 
culoare roşie cunoaşte, va enumera nu numai camioane şi mere,  dar şi pojarul şi mâinile reci. 

Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că aceşti copii de 
vârstă preşcolară se joacă tot timpul. Aceasta conferă conduitei lor multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă 
imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică. Spunem de multe ori: „Se 
comportă ca un copil” sau „Parcă nu e maturizat”; aceasta datorită unei exagerate antrenări în distracţii care 
conduce la o personalitate nematură, puerilă a unor adulţi. 

Materialele care stimulează creativitatea copilului sunt numeroase. 
Bucăţi de lemn de diverse forme şi culori (din care să construiască piramide, palate, ziduri, turnuri), 

acuarele, creioane colorate, hârtie, foarfece, recipiente din plastic (ceşti, găletuşe, vase), unelte (ciocănele), 
instrumente de grădinărit ( lopăţică, stropitoare), păpuşi şi mingi moi, plastilină, nisip, apă etc. E minunat 
să te joci cu aceste lucruri simple! Băieţii sunt atraşi de unelte în miniatură, cu care să construiască. Fetiţele 
sunt atrase de păpuşi, haine şi mobilă pentru păpuşi. Băieţii sunt mai dotaţi pentru jocuri ce includ orientarea 
spaţială, iar fetiţele pentru ceea ce implică exprimarea verbală (jocul cu roluri). 

În jocul de creaţie cu subiecte din viaţa cotidiană, copilul imită şi reproduce selectiv modele de 
comportamente oferite de cei din jur, dar numai pe acelea care sunt în acord cu dorinţele şi preferinţele sale. 
Copilul va fi tentat să imite roluri de adulţi spre 5-6 ani. Îi place să cânte şi să danseze. 

Iată-l costumat în hainele adultului şi imitând comportamentul lui. Iat-o pe fetiţă - “Albă ca Zăpada”, 
„Scufiţa Roşie” iar pe băiat - Făt Frumos, “Hercule” ... Lumea posibilului, a fantasticului, “Ţara Minunilor” 
impregnează jocul copilului. Imaginaţia debordantă inundă viaţa reală, ajutând copilul să se adapteze mai bine 
la solicitări. 

Pot surveni multiple aspecte diferenţiale privind manifestările creative ale preşcolarilor, comparativ cu 
cele proprii şcolarităţii sau vârstelor adulte. De asemenea, putem menţiona diferite aspecte diferenţiale, chiar 
şi pentru preşcolarii de vârste diferite. Este ştiut că la vârsta preşcolară mică elaborări plastice imaginative sunt 
mai puţin conturate şi orientate de o intenţionalitatea creatoare, la preşcolarul mare se conturează caracterul 
intenţional, conştient şi dirijat al elaborărilor imaginative. 

Chiar şi pentru preşcolarii de aceeaşi vârstă putem constata multiple aspecte diferenţiale în funcţie de 
zona preferenţială de expresie creativă. Imaginaţia se exprimă creativ în creativitatea generală, nespecifică 
ce se exercită prin joc. Creativitatea specifică se manifestă în produsele artistice ale copiilor în care, dacă 
intenţiile sunt mai largi decât realizările, se manifestă forţa şi caracteristicile personalităţii, se proiectează 
sinele şi aptitudinile, interesele etc. 
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Preşcolarul îşi însuşeşte tehnicile simple ale colajelor, construcţii de cuburi, nisip, picturi, tehnici ale 
artelor grafice, ale modelajului.  Aceste tehnici constituie expresii ale diferitelor arte şi activităţi artizanale şi 
constituie bazele artelor spiritului. Preşcolarul se iniţiază treptat, şi în artele timpului: dansul, scenetele, muzica, 
serbările etc. Activităţile de acest gen, au în perioada preşcolară caracteristici ludice şi produc afirmarea sinelui,  
întărind conturarea identităţii. Adulţii pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea şi exprimarea 
de idei într-un cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât şi asupra celei 
divergente. Profesorii pot să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a risca, de a pune la 
îndoială, de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. 

Este important să-i dezvoltăm copilului spiritul de competiţie şi încrederea în forţele proprii încă de la o 
vârstă fragedă. Experienţa ne învaţă că în joc, creaţia copilului depăşeşte cu greu timpul prezent, ea nu adaugă 
nimic nou la experienţa socială, este mereu dramatică, susţinută şi volubilă şi aduce satisfacţie personală.

Stimulative pentru creativitate sunt atât jocurile didactice cât şi cele de simulare (jocul de rol). 
Prin implicarea cognitivă şi afectivă a copilului, jocul de rol dezvoltă empatia, capacitatea evaluativă şi 
cea anticipativă, stimulează relaţiile interpersonale de cooperare şi competiţie, capacitatea de adaptare şi 
comportamentul celuilalt. 

„Să dezlegăm misterul” este una din metodele de învăţare activă care poate fi utilizată în învăţământul 
preşcolar, metodă care dezvoltă gândirea critică şi creativă a copiilor. Educatoarea formulează problema căreia 
copiii trebuie să-i găsească rezolvarea. Preşcolarii sunt împărţiţi în grupe eterogene, fiecare grupă primind câte 
un plic cu jetoane. Copiii analizează jetoanele pentru a descoperi legături dintre evenimentele ilustrate care 
ar  putea duce la soluţionarea problemei. După sesizarea firului logic vor aşeza jetoanele în ordine şi, după ce 
verifică succesiunea, le lipesc pe o planşă. Timpul de lucru este acelaşi pentru fiecare grupă şi se stabileşte de 
la început. Produsele finale vor fi expuse pe un panou, raportorul fiecărei grupe îşi prezintă produsul iar ceilalţi 
copii urmăresc, pun întrebări, fac aprecieri.

Ping-pongul verbal se aplică astfel: copiii sunt aşezaţi în semicerc, în faţa lor, în mijlocul semicercului 
se aşează o măsuţă şi două scaune. Se anunţă doi jucători, restul grupului formând mulţimea arbitrilor. Din 
coşuleţul cu bileţele care conţin tematica ,,meciului”, unul din arbitri va extrage un bileţel şi va anunţa tema. 
Cei doi copii aşezaţi faţă în faţă la măsuţă numesc, pe rând, obiectele sau însuşirile care fac parte din temă. 
Copiii arbitri sunt atenţi dacă afirmaţiile celor doi jucători sunt corecte. Meciul este câştigat de copilul care a 
formulat mai multe răspunsuri, în funcţie de temă. 

Deosebit de creatoare este conduita copilului în activitatea de joc, în toate formele şi variantele pe care 
le îmbracă jocul în anii preşcolarităţii, cu prioritate însă în jocurile concepute de ei, în acelea în care, operând 
cu simboluri, găsesc cel mai bun cadru de afirmare şi autodepăşire.

 În jocul „De-a doctorul” copiii învaţă cum se comportă în societate, prin „consultarea pacientului” şi 
scrierea reţetei. În jocul „De-a gospodinele”, în funcţie de ceea ce au întâlnit în familie, fetiţele aranjează cu 
gust „camera” păpuşii, prin aranjarea mobilierului şi aobiectelor „casnice” la locul potrivit, respectă proporţia 
şi simetria, dispunerea spaţială şi utilitară a lucrurilor.

 În jocul „De-aconstuctorii”, băieţii îşi aleg materialele de care au nevoie, dispun materialul în aşa 
fel, încât conferă construcţiei stabilitate, frumuseţe şi utilitate ludică. În jocul „De-a telefonul”, copiii discută 
ca oamenii mari, despre anumite probleme, fac numeroase asociaţi de imagini şi idei, comunică unul altuia 
experienţa personală, pentru a-şi uşura reciproc „munca” la care sunt instruiţi imaginar. 

În jocul „De-a Scufiţa roşie”, copiii transpun faptele din poveste pe scenă, prin gesturi, mimică, expresii 
verbale pe care le memorează cu plăcere, fiecare pentru rolul său, punând la încercare imaginaţia şi gândirea 
creatoare. 

Activităţile de desen, pictură, modelaj după o temă dată, plac foarte mult copiilor şi sunt indispensabile 
în grădiniţă. Acestea le dezvoltă gustul estetic creativ, imaginaţia şi ajută la formarea copiilor. Un exemplu de 
joc creativ utilizat „Formele geometrice”, se cere copiilor să realizeze cât mai multe desene pe baza formelor 
geometrice: cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi, oval. Jocul s-a coplicat prin combinarea concomitentă a acestor 
forme geometrice. Jocul cultivă flexibilitatea, fluiditatea şi originalitatea.

În cadrul activităţilor pe arii de stimulare copiii îşi aleg sectorul dorit de ei, comunică unii cu ceilalţi, 
se sprijină reciproc, lucrează în echipă, evaluează produsul finit, dar se şi autoevaluează. 
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Jocurile de construcţie constituie mijloc important de dezvoltare a gândirii. Copilul alege beţişoare, 
cuburi, lego, domino, forme geometrice şi prin joc alcătuieşte diverse modele, cum ar fi : din beţişoare 
realizează scări, garduri, case, poteci, etc., din forme geometrice realizează mijloace de transport, case, garaj. 
Din cuburi construiesc cetăţi, castele, palate, turnuri. 

Jocurile tip Puzlle le dezvoltă imaginaţia şi le stârneste interesul pentru completarea tabloului cu piesa 
care lipseşte.

Utilizarea metodele activ-participative angajează întreaga personalitate a copilului constituind 
adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi de metode de stimulare a potenţialului creativ 
al copilului, referindu-se la creativitatea de tip preşcolar, manifestată de copil în procesul de învăţământ, dar 
care se pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

Manifestând creativitate, cadrul didactic, 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 copilului 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.

Astfel am utilizat jocul creativ „Să ne jucăm de-a rimele”. Am explicat copiilor în ce constă jocul, adică 
eu am spus cuvinte din poezie şi ei trebuiau să găsească cuvintele pereche din poezie: rămurele-păsărele; feerie-
armonie. Utilizarea jocului consider că a optimizat memorarea textului deoarece copiilor le-a fost solicitată 
gândirea, i-a antrenat în jocul cuvintelor spre a găsi cuvintele care rimează.

Un alt joc creativ folosit activitatăţile de educarea a limbajului este ,,Gândesc şi găsesc”, solicit copiilor 
să exprime spontan enunţuri despre rândunică. Li s-a distribuit copiilor câte o foaie şi imagini cu rândunica 
cerându-le să aşeze rândunica în mijlocul foii şi să o încercuiască. Am cerut copiilor să se gândească la cuvinte 
care le vin în minte când rostesc cuvântul ,,rândunică”. Cuvintele găsite de copii au fost scrise pe flipchart 
de către educatoare, solicitând copiii să le analizeze, să dezvolte ideile colegilor, să emită cât mai multe idei 
proprii noi cu ajutorul cărora să compună o scrisoare pentru rândunică prin care să-i spună că o iubesc şi o 
aşteaptă să vină la noi odată cu sosirea fiecărei primăveri. Copiii au participat activ la activitate dezvoltându-şi 
spiritul competitiv, s-au manifestat liber, spontan şi au dat dovadă de creativitate, emitând idei noi şi originale.

Stimularea creativităţii se realizează mai ales prin compunere de probleme. Modul delicat în care se 
intervine în rezolvarea de probleme simple, compuse de copii, face să le sporească interesul pentru creaţia 
proprie. Capacitatea compunerii independente de probleme constituie piatra de temelie a nivelului de dezvoltare 
a gândirii independente şi personale. 

Creativitatea gândirii, mişcarea ei liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi corect 
formate. Baza dezvoltării gândirii matematice cu ajutorul compunerii de probleme de către copii se formează 
încă din grădiniţă. În această perioadă copiii deprind compunerea de probleme pe cale intuitivă. Cu cât mai de 
timpuriu solicităm un efort intelectual mai mare de la copii cu atât avem o şansă mai mare în reuşita dezvoltării 
personalităţii creatoare. 

Optimizarea învăţării creative se realizează în funcţie de măiestria cadrului didactic de a îmbina munca 
didactică frontală cu cea individuală şi cu ce organizată în microgrupuri în funcţie de obiectivele generale şi 
specifice ale fiecărei activităţi de învăţare în parte.

Profesorul creativ este factorul determinant al succesului unei lecţii şi nu structura în sine a acesteia, fie 
tradiţională, fie modernă. Educaţia creativităţii la vârsta preşcolară devine din ce în ce mai mult nu numai un 
deziderat, ci şi o realitate, iar creativitatea e o componentă esenţială în procesul de învăţare.
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COPIII SUNT FOARTE CREATIVI DACĂ SUNT IMPULSIONAŢI

       

  



30

OPȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE ECOLOGICǍ
,,TERRA, SUNTEM COPIII TǍI!’’

PLANIFICARE OPȚIONAL – ÎNV. PREŞCOLAR – NIVEL II

              Educatoare Nicoleta Avram 
 Grǎdinița P.P. nr. 1 Focşani

ARGUMENT

Dacǎ privim mediul înconjurǎtor, observǎm cǎ natura suferǎ dupǎ intervenția agresivǎ a omului, poluarea 
e din ce în ce mai intensǎ, deşeurile tot mai multe, schimbǎrile de climǎ neaşteptate şi violente. Generații întregi 
au atentat la naturǎ distrugând ecosisteme, specii, echilibre ale mediului. E necesarǎ o educație a oamenilor 
prin informarea asupra realitǎții şi punctului în care ne aflǎm în distrugerea planetei şi cunoaşterea  mǎsurilor 
de prevenire a poluǎrii, a accidentelor ecologice şi protejarea conştientǎ a mediului. Pentru cǎ preşcolarii 
sunt curioşi, isteți şi se vor utili, considerǎm cǎ este generația cea mai receptivǎ la educația ecologicǎ. Dupǎ 
activitǎți cu teme ecologice am primit de la pǎrinți sesizǎri cum cǎ preşcolarii le cer sǎ sorteze deşeurile, sǎ 
economiseascǎ apa şi energia electricǎ iar la activitǎțile de colectare a maculaturii şi peturilor au antrenat 
întreaga familie, fiind promotorii acțiunilor şi uimind prin sinceritatea şi convingerea cu care se implicau 
constant. 

E NECESARǍ implicarea copiilor dar şi a pǎrinților şi comunitǎții pentru a nu se mai repeta greşelile 
generațiilor trecute. De la grupa micǎ se pot începe activitǎți de formare de comportamente: de exemplu 
aşezarea maculaturii provenite din ambalaje, foi care nu mai folosesc, etc. la containerul de deşeuri din hârtie. 
Copiii se pot antrena în activitǎți de semǎnare a florilor, legumelor, de plantare de pomi, arbuşti şi de ce nu 
putem cere pentru acestea ajutorul pǎrinților, fraților, elevilor din şcoli, comunitǎții.

Starea actualǎ a mediului va influența sǎnǎtatea oamenilor şi va afecta peisajul natural. Trebuie sǎ gǎsim 
soluții urgente pentru a stopa emisia de substanțe nocive şi distrugerea mediului înconjurǎtor.

Implicarea tuturor îi ajutǎ pe preşcolari sǎ înțeleagǎ cǎ pot schimba lumea, pot ajuta natura şi o pot 
proteja.

Educația ecologicǎ este parte integrantǎ a educației moral-civice, alǎturi de educația patrioticǎ, educația 
pentru muncǎ, educația rutierǎ , educația religioasǎ, educația pentru drepturile omului, educația pentru familie, 
educația pentru pace, educația pentru timpul liber şi educația pentru dezvoltare.

Organismele internaționale trag tot mai des semnale de alarmǎ, atenționând asupra pericolelor la care se 
expune omenirea prin deteriorarea mediului ambiant.Aşadar, educația pentru protejarea mediului se impune 
tot mai pregnant, dintr-o necesitate vitalǎ a omenirii: aceea de a-şi apǎra existența. Toate aceste probleme 
reprezintǎ conținutul de subiecte ale educației ecologice.

OBIECTIVE CADRU
- Dezvoltarea abilitǎții de recunoaştere, acceptare şi respect al diversitǎții;
- Dezvoltarea capacitǎții de cunoaştere şi înțelegere a mediului încojurǎtor, precum şi stimularea 

curiozitǎții pentru investigarea acestuia;
- Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurǎtor, în vederea educǎrii 

unei atitudini pozitive fațǎ de acesta.
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 OBIECTIVE DE REFERINȚǍ
- Sǎ identifice elementele componente ale mediului încojurǎtor;
- Sǎ enumere cauzele care genereazǎ schimbǎrile şi transformǎrile din mediul înconjurǎtor;
- Sǎ indice reguli de comportament fațǎ de mediu;
-Sǎ utilizeze tehnicile învǎțate în cadrul activitǎților practice şi plastice pentru realizarea unor obiecte;
-Sǎ redea în limbaj propriu informații ştiințifice.

PLANIFICAREA ACTIVITǍȚILOR PE PARCURSUL UNUI AN ŞCOLAR

Nr. 
crt.

Mijloc de realizare Denumirea temei Comportamente

 1. Picturǎ Pǎmântul, casa 
noastrǎ

-sǎ sesizeze armonia culorilor;
-sǎ înțeleagǎ ce e planeta pentru oameni, 
sǎ realizeze fața veselǎ şi cu speranțe a 
planetei.
-sǎ realizeze expoziție cu planşe în care 
planeta e coloratǎ cu culori optimiste.

 2. Activitate 
interdisciplinarǎ

De unde vine 
apa care curge la 
chiuvetǎ?

-sǎ înteleagǎ circuitul apei în naturǎ;
-sǎ lectureze planşe care ilustreazǎ 
momente ale apei în diferite stadii;
-sǎ exemplifice cu informații din 
experiențele lor.

 3. Observare Ce înseamnǎ apa 
potabilǎ?

-sǎ observe proprietǎțile apei potabile;
-sǎ cunoascǎ forme ale apei potabile;
-sǎ cunoascǎ cum se economiseşte apa şi 
sǎ aprecieze valoarea ei.

 4. Lecturǎ dupǎ imagini Cine polueazǎ apele? - sǎ lectureze ilustrații şi sǎ cunoascǎ 
metodele în care are loc poluarea;
-sǎ înțeleagǎ necesitatea menținerii curate 
a apei potabile. 

 5. Film De ce mor peştii în 
ape?

-sǎ vizioneze un film care explicǎ anumite 
fenomene din naturǎ;
-sǎ înțeleagǎ necesitatea pǎstrǎrii 
nepoluate a apelor;
-sǎ cunoascǎ ce pot face preşcolarii şi 
familiile lor pentru a polua cât mai puțin 
apa şi mediul.

 6. Activitate practicǎ Selectarea deşeurilor - sǎ cunoascǎ din ce materiale sunt fǎcute 
obiectele;
-sǎ cunoascǎ ce deşeuri pot fi recuperate 
şi reciclate;
-sǎ cunoascǎ şi sǎ sesizeze prezența 
containerelor pentru deşeuri selective;
-sǎ selecteze deşeuri şi sǎ le aşeze corect 
în container. 

 7. Activitate practicǎ Colectare de 
maculaturǎ, peturi, 
etc.

- sǎ descopere surse de maculaturǎ, peturi, 
sticlǎ şi sǎ le depunǎ în containerele 
corespunzǎtoare;
-sǎ antreneze pǎrinți şi prieteni pentru a 
colecta materialele refolosibile;
-sǎ înțeleagǎ cǎ orice contribuție la 
recuperare de materiale refolosibile e o 
normalitate şi o necesitate. 
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 8. Concurs Ghicitori - sǎ asculte, sǎ înțeleagǎ ghicitorile pentru 
a rǎspunde corect;
-sǎ sesizeze caracteristicile  obiectelor şi 
fenomenelor concis şi specific;
-sǎ compunǎ ghicitori pe teme ecologice.

 9. Povestirea educatoarei Sǎ economisim 
energia, apele

-sǎ asculte povestirea, sǎ reținǎ cǎ energia 
nu este inepuizabilǎ şi cǎ trebuie folositǎ 
rațional;
-sǎ aleagǎ din fişa de evaluare „Aşa da/ aşa 
nu” situația pozitivǎ şi sǎ explice ambele 
situații;
-sǎ dea exemple din experiența proprie 
de situații care au ca temǎ economisirea 
energiei.

10. Joc didactic Sǎ ne pǎstrǎm 
sǎnǎtatea!

- sǎ respecte regulile jocului didactic;
-sǎ resolve sarcinile jocului didactic 
propus;
- sǎ cunoascǎ reguli de pǎstrare a igienii, 
a sǎnǎtǎții;
-sǎ cunoascǎ ce alimente asigurǎ o 
alimentație sǎnǎtoasǎ şi în ce cantitate.

11. Activitate practicǎ
-lucrare colectivǎ-

Albumul naturii - sǎ alcǎtuiascǎ un album cu ilustrații cu 
faunǎ, vegetație şi fenomene naturale;
-sǎ sesizeze frumosul din naturǎ şi 
echilibrul ei;
-sǎ respecte şi sǎ aprecieze frumusețea 
naturalǎ a locurilor natale şi din alte pǎrți;
-sǎ „citească” imagini din album şi sǎ 
explice fenomene .

12. Activitate practicǎ Sǎ confecționǎm 
daruri pentru copii 
din deşeuri!

-sǎ adune deşeuri din hârtie, material 
textil, plastice, materiale din naturǎ;
-sǎ confecționeze jucǎrii, tablouri, lucruri 
utile din materiale refolosibile cu scopul 
de a fi dǎruite;
-sǎ-şi formeze deprinderea  de a împǎrți cu 
alți copii obicte care erau ale lor

13. Activitate practicǎ Sǎ confecținǎm 
daruri pentru bǎtrâni 
din deşeuri! 

-sǎ confecționeze daruri pentru bǎtrâni, 
sǎ-şi formeze deprinderea de a dǎrui, de a 
împǎrți cu alții bunurile

14. Vizitǎ Sǎ dǎruim de 
Crǎciun!

-sǎ colecteze şi sǎ dǎruiascǎ obiecte care 
contituie donații pentru copii defavorizați, 
pentru copii din spitale, pentru bǎtrâni de 
la azil, pentru vecini neputincioşi

15. Lecturǎ de imagini
Picturǎ

Ce culoare are 
Pǎmântul?

-sǎ „ citeascǎ” din imagini despre planeta 
„Pǎmânt”;
-sǎ cunoascǎ aspecte generale despre 
planeta Pǎmânt;
-sǎ înțeleagǎ raportul culoare – realitate;
-sǎ sesizeze asemǎnǎri şi diferențe între 
Pǎmânt şi celelalte planete;
-sǎ picteze planeta şi sǎ explice semnificația 
culorilor folosite
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16.

Joc didactic Sǎ îngrijim plantele 
din grǎdinițǎ!

-sǎ cunoascǎ locurile plantelor dar şi 
metode specifice de îngrijire;
-sǎ recunoascǎ beneficiilor aduse de plante 
în încǎperi;
-sǎ rezolve sarcinile jocului şi sǎ respecte 
regulile jocului;
-sǎ participe la îngrijirea plantelor

 
17.

Convorbire Cât trǎieşte un 
copac?

-sǎ cunoascǎ aspecte generale despre 
copaci, arbori;
-sǎ prezinte fotografii, ghicitori, cǎrți  şi 
alte materiale despre copaci, arbori pe 
care le-au pregǎtit împreunǎ cu familia, 
prietenii, educatoarea;
-sǎ înțeleagǎ rolul arborilor şi contribuția 
la viața planetei;
-sǎ deseneze arbori în diferite anotimpuri

 
18.

Convorbire cu 
personal de la Agenția 
pentru Protecția 
Mediului

Energia Pǎmântului -sǎ cunoascǎ ce înseamnǎ energia pentru 
planetǎ;
-sǎ asculte expunerea şi explicațiile 
invitatului;
-sǎ participe activ la organizarea şi desfǎşu-
rarea experiențelor şi provocǎrilor lecției;
-sǎ reținǎ 4-5 reguli de bazǎ în economisirea 
energiei folosite în gospodǎrie

 
19.

Vizitǎ la cabinetul de 
chimie la şcoalǎ
-activitate desfǎşuratǎ 
în colaborare cu 
profesorul de chimie

Poluarea TERREI -sǎ cunoascǎ forme de poluare a planetei;
-sǎ cunoascǎ contribuția omului la 
poluarea excesivǎ şi modul cum poate 
combate aceasta;
-sǎ înțeleagǎ necesitatea de a acționa în 
vederea protejǎrii mediului 

 
20.

Lecturǎ dupǎ imagini Sǎ cunoaştem 
despre viețuitoarele 
pǎmântului

-sǎ cunoascǎ aspecte generale despre 
viețuitoare şi locul lor în bunul mers al 
vieții pe pǎmânt;
-sǎ afle care sunt animalele protejate şi sǎ 
înțeleagǎ rolul biodiversitǎții pe planetǎ;
-sǎ recunoascǎ viețuitoare în atlase şi 
enciclopedii

 
21.

Activitate practicǎ
Expoziție

Sǎ valorificǎm 
deşeurile

-sǎ pregǎteascǎ materiale (deşeuri) pentru 
a confecționa tablouri, jucǎrii, etc.
-sǎ creeze obiecte utile din deşeuri;
-sǎ ajute ceilalți copii în realizarea de 
obiecte folositoare din deşeuri din hârtie, 
plastic, etc.
-sǎ realizeze expoziție de lucrǎri şi sǎ 
explice invitaților de la alte grupe modul 
cum le-au confecționat

 
22.

Serbare „Ziua Pǎsǎrilor” -sǎ confecționeze costume pentru serbare;
-sǎ recite şi sǎ cânte în cistea pǎsǎrilor;
-sǎ expunǎ lucrǎri executate pentru aceastǎ 
sǎrbǎtoare;
-sǎ hrǎneascǎ pǎsǎrile care au cǎsuțe în 
curtea şcolii dar şi în curtea grǎdiniței;
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23.

Film
Observare

Cum cresc plantele? -sǎ vizioneze filmul cu atenție şi sǎ sesi-
zeze cuvinte şi expresii pe care nu le 
înțe lege, cuvinte care vor fi explicate de 
educatoare;
-sǎ observe evoluția plantei de la sǎmânțǎ 
la maturitate prezentatǎ prin eşntioane în 
diferite stadii (grâu încolțit);
-sǎ înțeleagǎ rolul fiecǎrei pǎrți 
componente a plantelor

 
24.

Film Pǎdurea -sǎ înțeleagǎ rolul pǎdurii;
-sǎ cunoascǎ reguli de comportare în 
pǎdure pǎstrând curǎțenie, protejând de 
foc şi protejând ecosistemul;
-sǎ vizioneze filmul şi sǎ înțeleagǎ rolul 
omului în protejarea vietǎților şi florei 
spontane

 
25.

Lectura educatoarei Viețuitoarele pe cale 
de dispariție

-sǎ cunoascǎ vietǎțile pe cale de dispariție 
şi ce metode se folosesc pentru protejarea 
lor;
-sǎ deseneze viețuitoare pe cale de 
dispariție, afişe pentru a atrage atenția 
asupra fenomenului;
-sǎ expunǎ afişele la loc vizibil în grǎdinițǎ

 
26.

Activitate practicǎ Curǎțǎm curtea 
grǎdiniței

-sǎ identifice punctele de lucru din curtea 
grǎdiniței;
-sǎ foloseascǎ materiale de protecție în 
timpul activitǎții de curǎțenie;
-sǎ participe activ la strângerea gunoaielor, 
depozitarea lor şi refacerea stratului verde 
din curtea grǎdiniței

 
27.

Activitate practicǎ Florile-surorile -sǎ planteze flori în straturile pregǎtite, sǎ 
ude şi sǎ îngrijeascǎ florile;
-sǎ verbalizeze acțiunile executate pentru 
a reține regulile şi metodele de lucru;
-sǎ fotografieze în desfǎşurare şi sǎ 
realizeze o expoziție de fotografii cu tema 
„Florile-susorile”

 
28.

Vizitǎ Vizitǎm cuiburi de 
pǎsǎri

-sǎ identifice locuri cu cuiburi de pǎsǎri 
şi sǎ observe de la depǎrtare activitatea 
pǎsǎrilor;
-sǎ povesteascǎ ce au observat şi sǎ 
înțeleagǎ cǎ şi pǎsǎrile au o viațǎ de 
familie;
-sǎ deseneze cuiburi şi pǎsǎri

 
29.

Excursie la crâng  Insectele-„De pe-o 
bunǎ dimineațǎ’’

-sǎ recunoascǎ insecte şi sǎ cunoascǎ 
aspecte din viața lor;
-sǎ înțeleagǎ rolul insectelor în agriculturǎ, 
polenizare, etc.
-sǎ fotografieze insecte şi sǎ expunǎ 
fotografiile în holul grǎdiniței pentru a 
conştientiza prezența şi rolul lor în mediul 
înconjurǎtor
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30.

Picturǎ Pǎmântul ca o 
grǎdinǎ

-sǎ înțeleagǎ cǎ Pǎmântul este casa 
omenirii şi sǎ privescǎ planeta ca o casǎ 
comunǎ pentru vietǎți, plante;
-sǎ picteze cu culori potrivite planeta:
-sǎ combine culorile pentru a reda 
transparența, cǎldura Pǎmântului şi viața 

 
31.

 Concurs „Terra, suntem copiii 
tǎi!”

- sǎ participe la concursul pe teme 
ecologice cu fotografii, planşi, obiecte 
realizate din deşeuri, program artistic;
-sǎ solicite prezența pǎrinților şi a 
comunitǎții la activitǎțile concursului

 
32.

Excursie Grǎdina Zoologicǎ 
de la Brǎila

-sǎ observe viețuitorele din gradina 
zoologicǎ;
-sǎ respecte regulile de comportare 
civilizatǎ în timpul vizitei la grǎdina 
zoologicǎ;
-sǎ realizeze un album cu fotografii din 
excursie şi cu viețuitoarele grǎdinii

 
33.

Concurs „ Ecofest”-Simeria -sǎ realizeze planşe şi afişe pe care le 
vor trimite la Concursul Internațional  
„Ecofest” de la Simeria;
-sǎ pregǎteascǎ plicurile cu timbre şi fişe 
de inscriere la concurs;
-sǎ urmǎreascǎ desfǎşurarea concursului şi 
rezultatele lui

 
34.

Serbare la Muzeul de 
Ştiințe ale Naturii 

„Suntem ecologişti!” -sǎ recite poezii şi sǎ cânte în cadrul 
unui program artistic închinat naturii şi 
viețuitoarelor Pǎmântului;
-sǎ organizeze „Carnavalul Naturii”;
-sǎ împartǎ ecusoane şi însemne specifice 
ecologiştilor.
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PREZENTAREA OFERTEI EDUCATIONALE  
UN NOU OPTIONAL:  DEZVOLTARE PERSONALA

Lector univ. dr. psiholog Florinda Golu (Universitatea Bucureşti)
Psiholog educaţional, profesor Carmen Ioniţă (Grădiniţa nr. 94, Bucureşti)

Prezentarea ofertei de carte - psihologia copilului mic

Recomandam lectura acestei carti aparute la editura Sper, an 2009: „Aplicatii practice ale psihologiei 
copilului mic- Dezvoltarea personala ca program de educatie alternativa”, autoare Florinda Golu, 
Carmen Ionita. 

Editura: SPER 
Colectia: Caiete experientiale 
Pagini: 134

   Anul aparitiei: 2009 
Editia originala: 2009 
Editia originala aparuta in limba romana 

     

Coperta: Simpla (Paperback) 
Dimensiuni: 145 mm x 200 mm 
ISBN: 978-973-8383-41-8

Lucrarea reprezinta in primul rand un instrument de lucru util atat psihologilor, cat si educatorilor si 
parintilor. Cartea este conceputa ca un ghid de exercitii de dezvoltare,  pentru diverse arii curriculare, continand 
jocuri interesante si oferind sugestii de abordare a copiilor din perspectiva experientiala. 

Sunt prezentate jocuri\activitati diversificate si exercitii de imaginatie, de cunoastere corporala dar si 
interpersonala,  jocuri ce implica miscare, interactiune, exprimare senzoriala diversa. 

Totodata, activitatile propuse in aceasta lucrare „ofera o noua perspectiva in maximizarea potentialului 
formativ al curriculumului prescolar si contribuie la formarea unor noi abilitati ale copilului necesare in prezent 
dar si in viitor” (T. Cretu, „Recenzie”, 2009). 

Prezentarea ofertei educationale – un nou optional:  Dezvoltare Personala

„Dezvoltare personala” este un program formativ, de activitate optionala implementat in gradinitele din 
Bucuresti. Autoarele programei scolare aprobata de inspectorat sunt lector univ. dr. psiholog Florinda Golu si 
psiholog educational Carmen Ionita.

Mentionam ca acest program este conceput la nivelul mai multor arii curriculare si are  eficienta atat la 
nivel didactic, cat si din punct de vedere terapeutic.

Nascut din nevoile psihologice, personale ale copilului, aceasta noua activitate isi propune sa stimuleze, 
sa exerseze, sa amplifice abilitatile cognitive, emotionale, relationale ale copilului dar si sa identifice 
eventualele intarzieri in dezvoltare, blocajele de comunicare si emotionale si sa introduca o nota 
recuperatorie si puternic antrenanta in universul interior al copilului prescolar (Golu si Ionita, 2009).

Asadar, programul formativ „Dezvoltare personala” se prezinta sub o multipa finalitate:
* faciliteaza realizarea unor achizitii si beneficii psiho-comportamentale la copiii prescolari;
* ofera parintilor un tablou complet al indicatorilor cognitivi si comportamentali ai maturizarii copilului;
* nu in ultimul rand, poate constitui un sprijin concret si un veritabil ghid pentru optimizarea activitatilor 

instructiv-educative si formative din gradinita.

Continuturi tematice:
1. Cunoasterea de sine si a celorlalti.
2. Cunoasterea si redarea unor expresii faciale si corporale.
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3. Realizarea de contacte verbale si nonverbale intre copii.
4. Exprimare si relatare a unor fapte, intamplari, trairi in prezenta celorlalti.
5. Antrenarea grupului ca intreg si formarea sentimentului de apartenenta la grup.
6. Exersarea jocurilor de rol si a conduitelor prosociale.
7. Realizare de proiecte in grup.
8. Explicare si interpretare de proverbe\fabule.
9. Creare de povesti.
10. Realizare de corespondente pe criterii logice.
11. Stabilire de contrarii (perechi de contrarii).
12. Relaxare prin angajare tactil-kinestezica.

Tipuri de exercitii:
•	  exercitii de exprimare emotionala spontana; 
•	  jocuri pentru depasirea inhibitiilor si blocajelor emotionale;
•	  exercitii de empatie;
•	  exercitii de ras;
•	  jocuri de intrajutorare si colegialitate;
•	  jocuri de rol;
•	  exercitii de identificare;
•	  exercitii de comparatie;
•	  exercitii de asociere in baza unui criteriu logic;
•	  exercitii de operare concreta cu scheme logice elaborate anterior;
•	  jocuri si tehnici de exprimare senzorial-emotionala;
•	  tehnici de fantezie;
•	  exercitii de completare a desenului;
•	  tehnici de miscare si dans;
•	  artterapie;
•	  exercitii de creare de poveste.

Durata programului: un an, 1 octombrie – 15 iunie
Durata unei sedinte: 30 minute, 1 sedinta\saptamana
Nivelul:   - nivelul 1 (grupa mica si mijlocie)

- nivelul 2 (grupa mare si mare pregatitoare)
Domenii implicate: DLC, DEC, DPM, DOS
Forme de organizare:  -activitati frontale;  
                                       -activitati pe grupuri mici;
                                       -activitati individuale.
Evaluarea: - tipul: fontala si individuala;

- modalitati de evaluare: aprecieri verbale ale activitatii proprii (autoevaluare) si a celorlalti; 
convorbiri; observarea sistematicaaactivitatii copiilor; discutii individuale cu copii; desene 
individuale si de echipa; fise de lucru; realizarea de proiecte in grup; intrebari tematice; 
expunerea unor lucrari; concurs; lectie deschisa\serbare; aprecierea rezultatelor prin premii, 
laude, incurajari, prin ecusoane (flori, iepurasi, ursuleti), medalii, diplome etc.

La sfarsitul cursului (anului), fiecare copil va beneficia de o mapa individuala (potofoliu) cu lucrari, rezultate, 
comentarii personalizate si recomandari, care va fi inmanata parintilor si\ sau educatoarei.

La finalul scurtei prezentari, mentionam ca programul este implementat in sistem din anul 2008 si 
functioneaza cu succes, feedback-urile din partea copiilor, parintilor si cadrelor didactice colaboratoare fiind 
dintre cele mai bune. Pentru ca acest nou demers didactic vine nu doar in sprijinul copilului – ca principal 
beneficiar – dar si al parintilor, educatorilor si specialistilor din domeniu, oferind repere importante in 
cunoasterea psihologiei copilului.
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Elemente din programa didactica
Programa vizeaza urmatoarele obiective-cadru:
•	 exersara capacitatilor perceptive si reprezentative;
•	 dezvoltarea si fructificarea potentialului lingvistic al copiilor;
•	 stimularea copiilor pe directia unei exprimari emotionale deschise, autentice, spontane si descoperirea 

abilitatilor empatice;
•	 antrenarea conduitelor prosociale si de socializare;
•	 dezvoltarea spontaneitatii, eliberarea imaginatiei si descoperirea potentialului creativ al copiilor prin 

jocuri si tehnici de exprimare senzoriala si emotionala, tehnici de fantezie;
•	 deblocare emotionala si constientizare corporala prin tehnici de dans si miscare, prin angajare tactil-

kinestezica.
Toate acestea sunt transpuse sub forma unor activitati de invatare de tipul: exercitii de identificare, 

de observare, de comparatie, de analiza, de explorare analitico-perceptiva, de discriminare, de asociere in 
baza unui criteriu logic, de operare concreta cu scheme mentale elaborate anterior, de exprimare emotionala 
spontana si dirijata etc.
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CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI DIDACTIC  
PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR ESTETIC-CREATIVE  

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
 

Profesor Maria Bojneag 
Grădiniţa P.N. Nr. 3 Hunedoara

Profesor Elena Bărboni 
Grădiniţa P.N. ,,Zori de Zi ”  

structura P.P. ,,Floarea Soarelui” Hunedoara

Calitatea în educaţie este asigurată prin procesele de planificare şi obţinere efectivă a rezultatelor aşteptate 
ale învăţării; monitorizarea rezultatelor; evluarea internă şi /sau autoevaluarea rezultatelor; evaluarea externă 
a rezultatelor; îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie. Din ansamblul acestor procese, eficacitatea 
educaţională este domeniul care „constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultate aşteptate 
ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu; rezultatele învăţării; 
activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz; activitatea financiară a organizaţiei.” (Gherguţ, 
A., 2007, p.181)

La clasă, educatorul, relaţionează cu copiii /elevii săi, le influenţează comportamentele de învăţare, 
intervine în direcţionarea dezvoltării lor şi, în sens invers, educatorul îşi adaugă la rândul lui noi 
comportamente în activitatea sa în mediul clasei dintre care amintim:

- planifică activităţile, determină sarcinile pe variate niveluri, îşi structurează conţinuturile; îşi 
programează activităţile;

- organizează activităţile clasei, determină climatul specific de activitate;
- conduce activitatea desfăşurată în clasă,după normativitatea specifică;
- controlează evoluţia elevilor ăn raport cu obiectivele procesului didactic; etc...
„Prin aceste comportamente educatorul înfluenţează activitatea instructiv educativă cu efecte directe 

asupra calităţii, eficienţei şi eficacităţii actului didactic...” (Gherguţ, A., 2007, p.157)
Ca atare, un educator creativ în timpul zilelor noastre este determinat să se comporte în derularea 

procesului didactic cu copiii, elevii şi tinerii studioşi ca un veritabil designer al demersurilor proiective pe care 
le implementează cu educabilii săi. Capacităţile creative, mult cerute a fi existent în personalitatea educatorului 
modern, înţelegerea, perceperea personală şi aplicarea competentă a ceea ce înseamnă „NOUA DIDACTICĂ” 
este vitală pentru a realiza calitatea actului său didactic privind implementarea Curriculum-ului. 

Educatorul - designer în activitatea sa predare-învăţare şi evaluare care „asigură substanţa procesului 
de învăţământ” (Pătrăuţă,T., 2008, p.12), trebuie să aibă în atenţie un set de concepte de referinţă şi un set 
de principii de proiectare curriculară, cum ar fi:

- misiunea instituţiei educaţionale (finalitatea generală, idealul educaţional urmărit etc.)
- finalităţile pedagogice desprinse din misiunea instituţiei structurate pe niveluri, pe cicluri şi pe 

disciplinele de învăţare;
- conţinutul procesului de învăţământ conform finalităţilor şi obiectivelor generale ale programei;
- metodologia procesului de învăţământ ce cuprinde ansamblul strategiilor de predare-învăţare-evaluare 

a conţinutului de pregătire al copiilor, „experienţele de învăţare” şi „situaţiile de învăţare” în care vor fi puşi 
copiii/ elevii, metodele didactico-educative, mijloacele didactice (materiale şi auxiliare instructiv-educative 
etc.);

 - evaluarea procesului de învăţământ. 
În concordanţă cu aceste aspecte generale, şi în orientările fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naştere până la 7 ani, noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar doreşte să 
asigure în structura sa o legătură armonioasă între domeniile de dezvoltare a personalităţii şi conţinuturile 
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pe domenii experienţiale pe care educatorul le va desfăşura cât mai optim.Din totalitatea acestor domenii, 
ies în evidenţă unele care aduc accente de formare şi orientări de interes în educaţia timpurie asupra cărora ne 
vom opri în continuare.

Domeniul capacităţi şi atitudini în învăţare este cel care vizează implicarea copilului în activitatea 
de învăţare în interacţiune cu mediul şi persoanele din jur şi în conexiune cu celelalte domenii de dezvoltare. 
Acest domeniu contribuie la formarea personalităţii copilului prin dimensiunile sale: curiozitatea şi interesele; 
iniţiativele; persistenţă în activitate şi creativitatea. 

Domeniul dezvoltării socio-emoţionale înglobează dimensiunea dezvoltării emoţionale, care pune accent 
pe dezvoltarea expresivităţii emoţionale, în raport direct cu dezvoltarea socială a copiilor.

Domeniul Estetic - Creativ stabileşte obiective şi conţinuturi ce conturează activităţile artistico-
plastice, alături de cele muzicale, ca activităţi care îşi revendică cu îndreptăţire locul în viaţa copilului, 
căci ele armonizează ceea ce el acumulează progresiv în cunoaşterea dezvăluirilor naturii şi vieţii lumii, ele 
îi „protejează” gândurile şi trăirile lui, ele îi „afirmă” de timpuriu aspiraţiile şi-i încurajează relaţiile şi 
comunicarea cu cei din jur în faţa exigenţelor vieţii sociale mileniului trei în care acesti copii vor trăi şi crea 
valori şi produse.

Potrivit acestor realităţi ale domeniilor descrise, cât şi a dificultăţilor cu care se poate confrunta copilul 
şi educatorul în contextul specific al acestor activităţi, rezultă nevoia ca educatorii copiilor din ciclul preprimar 
să le trateze şi organizeze ca o „Pledoarie pentru o arie curriculară centrată pe copil: a imagina, a simţi, a 
crea.” (Vrăşmaşu, E., 2002) sub semnul importanţei şi valorii lor pentru întregirea educaţiei copilului preşcolar.

Desenul şi pictura sunt activităţi care ajută copilul să devină conştient de sine şi de
existenţa lui în lume. 
Desenele şi picturile pot fi utilizate în multiple moduri şi cu multiple obiective.
Prin desene şi picturi, modelaje copilul îşi exprimă sentimentele, trăirile, nevoile, se exprimă pe sine 

însăşi şi îşi descoperă identitatea.
Pictura şi desenul sunt un joc, un dialog între copii şi adult, devin un mijloc de comunicare, căci: ,,de 

fapt în desenul său ,,povesteşte” grafic, fără ca acesta să includă în mod necesar şi cuvinte. Desenul copilului 
este un veritabil limbaj.” spune Roseline Davido în lucrarea sa „Descoperiţi-vă copilul prin desen” (1998, 
p.28).

În organizarea activităţilor dedicate limbajului plastic descoperit de către copii, înţeles şi asimilat, cât 
şi exprimat în raport cu sine şi ceilalţi, o mare importanţă o are asigurarea dinamismului între corelaţiile ce 
pot să se stabilească între copii şi educator, între conţinuturile tematice şi experienţa de viaţă a copiilor, între 
mediul din clasă şi cel social ca sursă de inspiraţie, deschizând informalul spre nonformal (Pătrăuţă,T., 2008, 
p. 26 ).

Tendinţele de diversificare şi modernizare a mijloacelor de învăţământ adecvate nevoilor concrete 
ale curriculum-ului grădiniţei de copii pentru organizarea formativă şi eficientă a pocesului didactic, oferă 
o multitudine de mijloace de învăţământ ”instrumentele materiale, naturale, tehnice....etc. subordonate 
metodelor şi priocedeelor didactice anagajate în realizarea sarcinilor specifice(....)”(Pătrăuţă.T., 2008, p. 71) 
de care se poate dispune în proiectarea şi derularea cât mai de calitate a demersurilor instructiv- educative cu 
preşcolarii.

Mijloacele didactice create de educator sau procurate din ofertele existente, devin suporturi care pot 
susţine activ activităţile artistico-plastice cu copiii /elevii prin stimularea calităţilor gândirii, a imaginaţiei 
reproductive orientate treptat spre cea creativă.

Din vasta diversitate a materialelor suport pentru activităţile de joc şi învăţare ale preşcolarilor, se 
utilizează o gamă largă de ghiduri şi auxiliare didactice pentru activităţile pe domenii experienţiale cu 
preşcolarii, respectiv şi în cadrul Domeniului Estetic-Creativ, dacă luăm în considerare tendinţa de promovare 
a designului învăţării integrate la nivelul II, 5-6/7 ani, al copiilor cuprinşi în grădiniţă şi pregătiţi pentru 
integrarea în cls.I. 

Preocupările noastre personale în această direcţie s-au materializat în lucrarea ”Educaţie plastică. Ghid 
pentru învâţământul preşcolar” (2008) în care s-a adunat o experienţă cercetată şi aplicată în şase ani de practică 
la clasă cu preşcolarii urmărind şi respectând cerinţele noilor orientări în ceea ce priveşte calitatea proiectării 
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şi realizării curriculum-ului pentru grădiniţa de copii, oferind o orientare teoretică, de conţinuturi, activităţi de 
învăţare şi comportamente aşteptate, descrieri de exerciţii, modalităţi de evaluare. Limbajul plastic este un 
conţinut descoperit în mediul apropiat copilului şi care transpus în desen şi pictură, completează evoluţia şi 
învăţarea copilului, îi „descoperă interiorul său” şi-l face vizibil şi înţeles prin forme şi culoare, prin „altfel” 
de mesaje exprimate.

Astfel, copilul este solicitat în cadrul acestor activităţi plastice (compoziţia plastică şi compoziţia 
decorativă) să fie capabil a-şi însuşi şi manifesta o diversitate de comportamente aşteptate cu efecte formative 
în definirea timpurie a personalităţii lui:

•	 să folosească o diversitate de tehnici expresive plastice, de elemente ale limbajului plastic în compunerea 
spaţiului plastic, obţinând compoziţii plastice unitare şi expresive;

•	 să aplice scheme simple de compunere a spaţiului plastic folosind semnele plastice în raport cu 
suprafaţa acestuia (aproape-departe, sus-jos, stânga - dreapta, centru, valorile culorii, forme şi volume 
mari, mici etc...);

•	 să realizeze compoziţii cu subiecte dinamice, deschise / închise;
•	 să compună motive decorative stilizate sau imaginate;
•	 să decoreze cu plăcere diverse lucruri şi suprafeţe ;
•	 să comenteze cu spontaneitate înţelesuri, impresii, gânduri provocate în faţa compoziţiei plastice 

personale sau a altor autori.
Deprinderea copiilor de a folosi tehnicile de expresie plastică, a organiza elementele limbajului plastic 

într-un spaţiu plastic, va duce la naşterea unui ansamblu cu subiect / mesaj unitar, cu un relativ echilibru, care 
în procesul artei se numeşte compoziţie plastică ce transmite un scop expresiv plastic al autorului.

Orice compoziţie plastică are la baza imaginii sale aplicarea unor principii compoziţionale ”paginaţia, 
ordinea şi dezordinea, modularea, unitatea, echilibrul, contrastul, simetria, asimetria, centrul de interes, 
structura, ş.a.” (Pavel, V., 1996, p. 24).

Compunerea spaţiilor plastice cu ajutorul elementelor de limbaj plastic (puncte, linii, forme), a tehnicilor 
de amestecuri şi de obţinere a petelor picturale exersate la început prin exerciţii de învăţare apoi create liber de 
copii, antrenează copiii pentru obţinerea de compoziţii plastice nonfigurative.

Realizarea de către copil a unor compoziţii cu subiecte diverse: naturi statice, portrete şi autoportrete, 
personaje şi figurine îndrăgite sau imaginate, peisaje, dau naştere primelor compoziţii plastice figurative.

În demersul organizat al educaţiei plastice se va urmări iniţierea copilului în însuşirea unor scheme 
compoziţionale simple de organizare a spaţiului plastic pe suprafaţa de lucru cu scopul realizării de compoziţii 
orizontale; verticale sau în friză pe suporturi de lucru dreptunghiulare.

Pentru a dezvolta schemele compoziţionale de organizare a spaţiului plastic vom oferi copilului suporturi 
de lucru în forma de cerc, pătrat, triunghi, care în aceste formate vor determina succesiunea şi repartizarea 
elementelor plastice figurative şi nonfigurative, gesturile motrice în condiţiile spaţiului creat astfel.

Iniţierea copilului în compunerea plastică a unor peisaje, portrete, a unor subiecte diverse din viaţa copiilor, 
a naturii sau a aspiraţiilor lui reprezentate imaginativ, va urmări calitatea echilibrului şi a expresivităţii 
compoziţiei plastice pentru atragerea interesului celui care o priveşte, cât şi pentru comunicarea unor emoţii 
intense.

Din punct de vedere procedural se impune firesc să îndrumaţi şi să încurajaţi copiii să compună spaţiul 
plastic, orientându-i:

 * pentru amplasarea elementelor plastice figurative în spaţiul plastic pe planuri de la aproape, la mai 
departe sau cel mai departe, obişnuind copiii să traseze pe hârtie linia de orizont sub mijlocul paginii; sus/ 
jos; în centru; stânga/dreapta.
* pentru a reprezenta treptat elementele plastice raportate la suprafaţa spaţiului plastic respectând proporţiile 
între ele;
 * pentru a ordona semnele plastice (forme de linii curbe, spirale, oblice şi a unor figurine în poziţii 
de mişcare amplasate apropiat sau mai depărtat) ce sugerează mişcarea, distanţa, obţinând dinamica 
compoziţiei plastice;
 * exersaţi cu copiii construirea figurii umane cu ajutorul figurilor geometrice la început, apoi pictate sau 
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desenate de ei folosind formele geometrice, propunându-le subiecte ca „Omul pătrat”( triunghi, dreptunghi, 
oval, rotund etc..)., un oraş sau peisaje;
 * exersaţi cu copiii realizarea fondului compoziţiei urmărind echilibrul între detaliile de fond şi elementele 
de compoziţie (personaje sau obiecte), între raportul zonelor de lumină sau întunecate şi personaje, obiecte 
prea estompate, prea înghesuite şi mici etc...

 
Subiecte orientative abordate în activităţile cu preşcolarii:

Nivel 3-5 ani * „ Jucăriile mele îndrăgite” (compoziţii pe orizontală);
 „ Eu şi colegii mei la grădiniţă” 

 * „ Pleacă păsărelele în depărtări” (compoziţii pe verticală);
 „ Curcubeul cerului”
 * „ Bate vântul frunzele” (compoziţii dinamice);

„Copaci îndoiţi de vânt”
„ Ninge peste sat (oraş, pădurea de brazi, peste culcuşul animalelor etc...).

 „ Pe derdeluş cu săniile”
 „ Primăvara în poiană”( câmp cu flori; cu copaci şifluturi; păsărelele în
 cuiburi, etc...)
 * „ Aventurile Turtiţei” (compoziţii dinamice din imaginaţie);
 „ Drumul Scufiţei Roşii”

Nivel 5-7 ani * „Jocurile copiilor în grădiniţă” (sau pe stadion; în parc;  la iarbă verde cu familia) (compoziţii 
orizontale pe planuri)
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„Eu şi familia mea”

„ Culesul fructelor în livezi”
„ Plouă torenţial în oraş” (sau pe câmpie; la munte; la mare); (compoziţii pe registre de planuri verticale);
„ Curcubee după ploaie”

 
„Ploaie cu soare”

„ Codrul părăsit şi trist” (compoziţie dinamică);
 „ Păsări călătoare”
 „ Mulţimea de copii” (figurine în mişcare);
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„Autoportret”

 
 „Portretul mamei”
 „ Peisaj de iarnă”
 „ Ninsoare noaptea”

  
 „Vine, Moş Crăciun!”
 „La serbare” (compoziţii dinamice din imaginaţie)
 „La teatru de păpuşi”
 „Prieteni necuvântători” (Zdreanţă, Gândăcelul, Stigletele, Ciripel cel lacom, etc...)
 „Animale îndrăgite din poveşti şi întâmplările lor”
 „Clovnii în arenă”
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„Zi de sărbătoare în ţara mea!”

 
„Primavara a sosit!”

 
„În pădure după ghiocei”

 
„Pajişti verzi şi înflorite”
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       „Cuiburi pe stânci” 
 „Terra, planeta albastră”

 
 „SOS, natura”  si Ploaia acidă!
 „Planete şi sateliţi în univers”
 „Călătorie în cosmos”
 „Rachete şi sateliţi zburând în cosmos”
 „Prieteni de pretutindeni”
 „Pace pentru toţi copiii lumii”
 „Bărci şi marinari pe ocean”
 „În tabără la mare”

  
 „Prietenii mei, delfinii!”        „Sirenele mării”
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II. COMPOZIŢIA DECORATIVĂ

Compoziţia decorativă cuprinde elemente nonfigurative şi figurative stilizate, numite motive 
decorative. 

Motivele decorative nonfigurative sunt punctul şi linia cu rol decorativ, pata de culoare plată, 
care îmbogăţesc crearea de ornamente şi expresivitatea lor. 

Motivele decorative figurative pot fi de inspirate din natură, din varietatea formelor geometrice, 
sau pot fi imaginate, luând forme de flori, copaci, insecte, stele, animale şi păsări, fructe, stilizate. 

Folosirea motivelor se cuprinde în forme compoziţionale decorative ce au rol de a înfrumuseţa 
suprafeţe şi obiecte din ambianţa vieţii noastre.

Din varietatea acestora în grădiniţă se utilizează: 
•	 chenarul decorativ, este cel ce încadrează marginea suprafeţei de lucru orizontal, vertical (pe suporturi 

cu formă de dreptunghi, pătrat, rotund).
•	 friza decorativă, este compoziţia decorativă care înconjoară o suprafaţă sau o acoperă, respectând un 

sens decorativ de succesiune, numit naraţia plastică.
În realizarea acestei compoziţii decorative, forma suportului de lucru oferită copilului este importantă 
pentru împărţirea spaţiului plastic în care se derulează succesiunea motivelor în diverse direcţii 
organizate (forme de pătrat, rotunde, ovale, triunghi, siluetele unor obiecte cunoscute de copil).

Deprinderea copilului de a decora impune iniţierea lui în exersarea unor: 
a) scheme de repetiţie a motivelor decorative care pot fi: 

•	 la început un singur motiv figurativ cu aceeaşi formă şi culoare şi acelaşi sens de succesiune (orizontal, 
pe verticală, jur-împrejur, oblic, în cerc, în spirală, etc.;

•	 un singur motiv nonfigurativ sau figurativ repetat în acelaşi sens de succesiune; mare-mic; gros-subţire 
sau cu două / mai multe culori;

 
  ,, Rochiţă pentru mama însărcinată” (suport detaşabil aplicat pe siluetă) 

b) scheme de alternanţă a două sau mai multe motive decorative ce au formă diferită  poziţie diferită 
de repetare; 

 
 

c) scheme şi motive create liber de copil pe suport de lucru în diverse forme 
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 ,,Mărţişor pictat”

Exerciţii şi subiecte posibile:

1. Exerciţii de identificare a punctelor şi liniilor în mediul ambiant prin: 
 * jocul senzorial - ,,Săculeţul fermecat” ( şireturi colorate de diferite lungimi şi 
 grosimi, liniare late şi înguste, cordoane şi curele, sârme modelate în zig-zag, spirală,
 cercuri, forme ondulate din hârtie decupate de diferite sorturi, buburuze siluetă de
 carton cu puncte mari şi mici, fructe ornamentale din plastic cu puncte dese, rare pe
 suprafaţa lor (căpşuna, portocala, lămâia etc...) pe care le recunosc în diferite moduri şi
 le grupează, le observă cracteristicile);
 * puzzle cu jetoane conţinând imagini ale unor obiecte decorative  cunoscute copiilor pentru a fi reconstituite 
(ulcioare, farfurii, covoraşe,  faţa de masă, ştergarul ţărănesc, costume populare ş.a), observându-le şi 
precizând prezenţa punctelor şi liniilor, a culorilor, aşezarea şi  succesiunea lor, etc...

2. Exerciţii de trasare şi dispunere a punctelor şi liniilor, a petei de culoare în succesiune repetată pe 
obiecte şi suporturi de lucru decupate adecvat temei.
(îngroşarea cuvintelor sugerează formele de decupare a hârtiei suport de lucru):

 
Nivel 3-5 ani 

•	  „Mămăligă la tavă”(trasarea de linii prin mâzgălituri circulare pe suprafaţa delimitată a suportului de 
lucru);

•	  „Gheme colorate în coş”
•	  „ Mere rotunde şi rumene în fructieră” 
•	  „Coroane de copaci îngrămădiţi pe alee”
•	  „Oameni de zăpadă la fereastră” 
•	  „Ouă colorate de Paşte pe farfurie”
•	 „Pavajul străzii” (trasare de linii verticale şi orizontale )
•	 „Iarbă rărită toamna în faţa casei” (trasare de linii verticale succesive în sistem liniar pe suport decupat 

în forma unei case); 
•	  „Acoperişul casei mele” 
•	  „Ploaia” (puncte prin dactilopictură repetate rar şi des pe suport în formă de nor);
•	  „Ciupercuţe după ploaie” (puncte mari şi mici cu urma dopului de plută pe suport pătrat); 
•	 „Şiragul cu mărgele” (decorare cu puncte obţinute cu vârful pensulei groase şi repetate în două culori 

pe suport de lucru în formă de rotund);
•	 „Raftul cu mingi” (decorare cu puncte mari şi mici prin dactilopictură pe suport de lucru în formă de 
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dreptunghi);
•	 „Crenguţe de brad” (decorare cu linii oblice pe contururi dispuse în spaţiul plastic al suportului de 

lucru);
•	 „Globuşoare vesele” (decorare cu linii curbe închise în două culori obţinute cu carioca pe siluetă de 

brad);
•	 „Gardul parcului” (decorare cu linii frânte în trei culori obţinute cu carioca pe suport de lucru decupat 

în forma siluetei  sugerate de temă);
•	 „Ariciul sperios”
•	 „Pisica cu blană zbârlită”
•	 „Coama unui leu fioros”
•	 „Girafe graţioase”(decorare cu pete de culoare obţinute prin urma pensulei cu vârful gros şi alternate 

pe suprafaţa siluetei);
•	 „Melcii după ploaie” (motiv figurativ spiralat trasat cu pasteluri cerate şi alternat pe suport de lucru 

pătrat);
•	 „Rondoul cu flori de primăvară” (motive figurative cu creioane colorate de lemn repetate pe suport  

decupat rotund şi cu spaţiul împărţit prin  2 cercuri concentrice sau în alte forme  geometrice);
•	 „Marea cea albastră” (decorare cu linii ondulate obţinute cu carioca sau pensula şi acuarele în 

culoare închisă şi deschisă, alternate în succesiune orizontală pe suport de  lucru de dreptunghi);
•	 „Alge sub apa mării” (trasare de linii ondulate verticale în succesiune orizontală pe suport de lucru 

în formă de dreptunghi). 

La nivelul de vârstă 5-6/ ani se pot propune tematici legate de experienţele de viaţă existente real în universul 
grădiniţei şi al familiei, al comunităţii în care trăim cum ar fi: 

•	 „Rama pentru...” (fotografia de familie; prietenul meu; tabloul meu pictat; colecţia de eroi preferaţi; 
anotimpul preferat)

•	 „Calendarul” (aniversări în familie; în grupa din grădiniţă; în anotimpul în care ne aflăm)
•	 „Coperţi” (pentru albumul cu amintiri; pentru caietul meu cu poezii/ poveşti)
•	 „Felicitări” (...concepute în grup pentru colegul aniversat; pentru cei dragi în familie realizate 

individual, pentru zilele aniversare ale oraşului, pentru aniversări culturale, istorice şi religioase din 
calendarul anului realizate prin colaborarea în perechi, etc...) folosind motive decorative create de 
copii, expresivitatea şi tehnicile de compoziţie decorativă.

•	 „Rochiţa cu volane” (decorare pe carton îndoit şi decupat, folosind puncte şi linii trasate cu creioane 
colorate, carioca, pensula şi acuarela, sau pasteluri de ceară colorate); 

•	 „Material înflorat” (decorare pe pânză albă apretată sau în culori deschise, folosind amprente de 
forme şi culori obţinute cu şablonul, prin dactilopictură, cu hârtia mototolită sau cu alte instrumente );

•	 „Perdea la fereastră” (decorare cu motive figurative, lineare pe material textil, carton, hârtie fină, 
folosind pensula şi acuarele, tempera)

  
„Costumul popular românesc”
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Evaluare sumativă - sem . I
 

•	 „Obiecte - cadouri” (decorare cu motive lineare, puncte decorative sau forme geometrice realizate 
cu tempera şi pensula pe obiecte de sticlă, din lut, lemn, hârtie: scoici, sticle mici, pahare, farfurii, 
ulcele, ghivece de flori, căniţe, fundul de lemn pentru bucătărie, rama de lemn, rondele de trunchi de 
copac tăiate, scoarţă de copac, frunze mari de arţar ş. a ...);

•	 „Peştişori de acvariu” (decorare cu puncte şi linii decorative repetate pe suprafaţa plastică a suportului 
de lucru)

•	 „Gentuţe şi poşete elegante”(decorare cu motive figurative sau geometrice pe hârtia îndoită).
•	 „Păsărelele codrului”(decorare cu pete de culoare prin urma lăsată de pensulă, tuburi goale de carioca 

muiate în culoare, dopul de plută, etc... pe suport siluetă);
•	 „Ferestre multicolore”(suport decupat ca o fereastră cu spaţiul împărţit de linii ce creează suprafeţe de 

lucru gen mozaic)
•	 „Fereastra la biserică” (spaţiu de lucru delimitat gen vitraliu)
•	 „Vaza cu flori”, „Costumul clovnului la circ”
•	 „Blăniţe pătate sau vărgate”

 
,,Petecuţ căţelul”     ,,Zebra, un mamifer în pijmale”

Acumulând în timp o experienţă comună cu copiii şi exersând pe aceste coordonate teoretice şi 
metodologice am deprins prin ani, o atitudine pedagogică benefică copiilor, dar şi un stil al educatorului 
flexibil şi antrenant, în crearea unui mediu de lucru şi ambiental, motivant şi creativ, pentru asigurarea calităţii 
şi eficienţei acestor activităţi, la nivelul centrului de stimulare ,,Artă”, ca activitate experienţială estetic – 
creativă, sau ca element integrator în descoperirea unor subiecte de cunoaştere în cadrul proiectelor tematice, 
sau a proiectelor educaţionale în parteneriat, derulate. 

Rezultatele meritorii monitorizate ale copiilor s-au materializat în: 
- obţinerea a numeroase premii şi trofee ale concursurilor, la competiţiile de artă plastică pentru 

preşcolari din cadrul unor concursuri de desen şi pictură pentru preşcolari, de la nivel interjudeţean, naţional 
şi internaţional 2006- 2011;

- participarea cu lucrări la expoziţiile de artă plastică din comunitatea locală, cu ocazia derulării 
Proiectelor educaţionale în parteneriat sub generice ca: ,,Mai aproape de ora şul nostru” 2005 -2007; „Crucea 
de flori” 2006 -2008; Copilăria în culori” 2006 -2008; etc.

- participarea la organizarea unor expoziţii de lucrări artistico-plastice ale copiilor, la nivel municipal 
şi judeţean cu diferite alte ocazii legate de sărbătorirea: Ziua Internaţională a copilului -1 Iunie 2004 - 2010; 
Ziua Europei, Ziua mediului, Ziua pământului 2007-2011; Ziua apelor; 1 Martie-Mărţişor; Vine Moş Crăciun! 
2006-2010; 

- participarea la concursurile naţionale şi internaţionale pentru preşcolari iniţiate sub coordonarea 
M.E.C.T.S.: SMARTY, EUROPREŞCOLARUL, COLORĂM ŞI ÎNVĂŢĂM, VOINICEL, PICIUL, PITICOT 
2007-2011 în cadrul cărora s-au obţinut numeroase premii şa.
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VALORIFICAREA DE CĂTRE CADRUL DIDACTIC ŞI DE CĂTRE COPILUL 
PREŞCOLAR A VALENŢELOR COMUNICĂRII VERBALE, PARAVERBALE ŞI 

NONVERBALE

Profesor Eliza Bucureșteanu 
Grădinița cu Program Normal Popricani, Iași

 Din prima clipă de viaţă a copilului, comunicarea va juca cel mai important rol în dezvoltarea lui 
ca persoană, iar familia şi cadrul didactic au un rol catalizator în ascensiunea acestuia. Din momentul în 
care copilul ajunge în grădiniţă, cea mai mare responsabilitate în dezvoltarea şi exersarea comunicării o are 
educatoarea, care va trebui să asigure toate condiţiile în vederea reuşitei pe acest plan.
 Vom analiza cele trei aspecte ale comunicării şi anume comunicarea verbală, cea paraverbală şi cea 
nonverbală şi vom încerca să tratăm şi să vedem ce obiective trebuie atinse la fiecare în parte. Din cercetările 
realizate s-a constatat că din totalul actului de comunicare, nivelul verbal reprezintă 7%, cel paraverbal (ton, 
volum, viteză de rostire) reprezintă 38%, iar cel nonverbal (expresia facială, poziţia, mişcarea, etc.) reprezintă 
55%. Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii, comunicarea poate fi eficace. Dacă însă, între aceste 
niveluri există contradicţii, mesajul transmis nu va avea efectul scontat.
 

Câteva obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă în cadrul comunicării verbale, sunt:
Acurateţea mesajului ce se doreşte a fi transmis; Ex: Scufiţa Roşie, cum mergea ea aşa prin pădure, căra 

coşul pentru bunica ei şi mergea ţopăind. / Cum mergea Scufiţa Roşie ţopăind prin pădure, ducea bucuroasă 
coşul pentru bunica ei.

Concizia (mesajul trebuie să fie format din fraze scurte astfel încât educaţii să îl poată înţelege în 
întregime). Ex: Scufiţa Roşie îşi ridica privirea şi când văzu cum se jucau razele soarelui printre crengile 
copacilor încărcaţi de frunze şi când privi mai cu luare-aminte la florile frumoase care creşteau pretutindeni 
se gândi să culeagă câteva pentru bunica. / Scufiţa Roşie văzu că soarele strălucea frumos printre  crengile 
copacilor. Când văzu frumoasele flori, se gândi să culeagă câteva pentru bunica.

Utilizarea sinonimelor, comparaţiilor, explicaţiilor, astfel încât mesajul să fie cât mai bine înţeles. Ex: 
Scufiţa Roşie se perinda prin pădure plină de bucurie. / Scufiţa Roşie străbătea pădurea plină de bucurie;

Deschiderea spre comunicare/conversaţie ce îi poate ajuta pe copii să se exprime, să întrebe, să îşi 
clarifice noţiuni; Ex: Cum trecea Scufiţa Roşie prin pădure observă minunatele flori colorate ce creşteau. Ce 
credeţi că s-a gândit ea?

Câteva obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă în cadrul comunicării paraverbale, sunt: 
viteza care e utilizată în comunicare (moderată, nici foarte repede, nici prea rar); intonaţia şi volumul (trebuie 
să varieze în funcţie de contextul în care ne aflăm, astfel încât copiii să rămână captaţi în continuare); utilizarea 
pauzelor; calitatea şi claritatea vorbirii.

Câteva obiective pe care cadrul didactic trebuie să le atingă în cadrul comunicării nonverbale, sunt: 
gestica şi mimica (foarte importante pentru transmiterea unui mesaj mai clar, mai ales la nivelul preşcolarităţii); 
ținuta fizică (în diferite contexte, o ţinută în acord cu mesajul ce doreşte să fie transmis, poate avea un impact 
mai eficient); atingerile (pot avea un impact foarte bun în transmiterea unui mesaj).

În tabelul de mai jos voi prezenta o serie de comportamente greşite în comunicare dar şi cele corecte 
care pot aparea în relaţia educator – educat.
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În loc să critici şi să dai sfaturi... ...acceptă sentimentele prin cuvinte sau sunete
- Mi-am pierdut cheia de acasa! – Iar? 
Unde o ţineai? – Aici, în buzunar! – Nici 
nu mă mir... ţi-am mai zis că buzunarul nu 
e destul de adânc.. Şi dacă nu v-aş mai fi 
spus să nu vă mai zbenguiţi atâta în pauză... 
– Mă omoară maică-mea! – Şi ce? N-are 
dreptate? Iar trebuie să vină de la servici ca 
să îţi deschidă! – Ce prost sunt...

- Mi-am pierdut cheia de acasa! – Oh! – O aveam aici 
în buzunar, dar cred că mi-a căzut când ma jucam în 
pauză... – Mhm... – Asta e a doua oară săptămâna 
asta... cred că mă omoară maică-mea! – Uff... – O 
să îl întreb pe Beni dacă pot să stau cu el până vine 
mama acasă! Şi de acum înainte o să îmi leg cheia la 
gât! – Aha, foarte bine!

În loc de acuzaţii... ...descrie problema/dă informaţii!
- Andrei, ce neatent eşti, uite ce ai facut pe 
jos!
 - Cine-i geniul care a uitat să îşi semneze 
lucrarea?
- Pfiu... ce-ţi pute bluza! N-ai auzit niciodată 
de apă şi săpun?

- Andrei, sunt nişte pete de vopsea pe jos...
- Am o lucrare nesemnată! A cui este?
- Echipamentul de gimnastică trebuie spălat o dată 
pe săptămână pentru a mirosi a curat...

În loc să dai ordine... ...oferă o variantă!
- Dacă nu faci şorţul, vei rămâne repetentă!
- Tot nu te-ai apucat de lucrare?! În ritmul 
ăsta n-o să termini nici la anul!

- Nu prea pari încântată că trebuie să faci un şorţ. 
Crezi că ar fi mai bine dacă ai alege alt model sau 
altă ţesătură?
- E greu să începi o lucrare... Vrei să te mai gandeşti 
singur cum s-o faci sau vrei să discutăm amandoi 
despre ea?

În loc de sarcasm... ...vorbeşte-le despre sentimentele tale!
- Semăn eu cu un copac? Nu te mai agăţa 
aşa de mine! Eşti o pacoste!

- Mă doare spatele când se agaţă cineva de mine...

În loc de a-i face să le fie ruşine... ...vorbeşte-le despre sentimentele tale!
- Suplinitoarea mi-a povestit că v-aţi purtat 
mizerabil cu ea... să vă fie ruşine!

- Nu mi-a plăcut să aud că copiii din clasa mea i-au 
făcut zile grele suplinitoarei.

 Pentru a putea realiza o comunicare cât mai bună, lipsită de blocaje, trebuie să îmbinăm eficient cele 
trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală şi paraverbală) şi astfel mesajul transmis către copil va fi receptat 
clar, corect şi uşor.

Bibliografie:
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Editura Polirom, Iaşi, 2005;
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DARURILE NATURII

Profesor Maria Simona Dumitru 
Şcoala Nr. 37 „Mihai Eminescu”

Grădiniţa Nr. 55 „Prichindel” Craiova

          SCOPUL:
Imbogatirea cunostintelor referitoare la mediul inconjurator, exersarea unor deprinderi de ocrotire a 

mediului inconjurator in vederea educarii unei atitudini protectoare fata de natura.
          ARGUMENT:

Pe parcursul semestrului I am observat dorinta copiilor de cunoastere, iubirea acestora fata de natura. 
Dorind sa dezvolt cat mai liber si mai stimulativ universul cunoasterii lor am hotarat ca in aceasta saptamana 
sa aprofundam tainele naturii.

Copiii sunt atrasi de tot ceea ce este nou, doresc explicatii pertinente si cat mai usor de inteles. Prescolarii 
din grupa pregatitoare „B” isi doresc sa protejeze natura.

Acest proiect vine in sprijinul copiilor dar si al parintilor care vor avea ocazia sa interactioneze mai mult 
cu copilul lor, vor putea sa isi cunoasca copilul mai bine. 

METODE:
Brainstoming, observari spontane, invatarea prin descoperire, conversatia euristica, explicatia, 

problematizarea, experimentul.
RESURSE  MATERIALE:
Paturi pentru picnic, aparat foto, culori, coli xerox, plante, apa, panouri, coli de carton, aracet, foarfeci.
 RESURSE UMANE:
Copiii din grupa pregatitoare „B” si parintii acestora

NR.
CRT.

DENUMIREA 
ACTIVITATII

OBIECTIVE RESURSE 
MATERIALE

RESURSE 
TEMPORALE

METODE 
UTILIZATE

1 „Viata din 
parcul Nicolae 
Romanescu”

-Sa observe modul de 
calatorie cu mijloacele 
de transport in comun;
-Sa observe plantele si 
animalele din parc;
-Sa se bucure de 
picnicul din parc;
-Sa impartaseasca 
impresiile cu colegii.

Paturi
Aparat foto

De la ora 9:00 
pana la ora 
13:00

Brainstorming
Observarea 
spontana
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

2 „Iubim si 
plantele”          
(plimbare 
in gradina 
botanica)

-Sa observe plantele 
din gradina botanica;
-Sa reproduca 
in desene plante 
observate;
-Sa se bucure de 
minunile naturii.

Aparat foto
Culori
Coli xerox

De la ora 9:00 
pana la ora 
13:00

Brainstorming
Observarea 
spontana
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea
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3 „Ajutam 
natura” 

-Sa inteleaga 
necesitatea protejarii 
naturii;
-Sa manifeste interes 
pentru protejarea 
naturii;

Plante
Pomi
Saci de gunoi
Manusi
Apa

De la ora 9:00 
pana la ora 
13:00

Brainstorming
Observarea 
spontana
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

4 „Cel mai bun 
castiga!”

-Sa manifeste spirit de 
competitie;
-Sa manifeste 
fairplay;
-Sa inteleaga 
necesitatea si 
importanta miscarii 
pentru corpul 
omenesc.

Saci 
Minge
Creta colorata

De la ora 9:00 
pana la ora 
13:00

Brainstorming
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

5 „Cu parintii la 
gradinita”

-Sa observe 
comportamentul 
copilului in 
colectivitate;
-Sa isi cunoasca 
copilul mai bine;
-Sa inteleaga 
importanta gradinitei 
in viata copilului.

Coli de carton
Foarfeci
Aracet

De la ora 9:00 
pana la ora 
13:00

Brainstorming
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

DESCRIEREA PROIECTULUI

Luni parintii si copiii din grupa pregatitoare B vor desfasura activitatea „Viata din parcul Nicolae 
Romanescu”. La ora 8.30 acestia vor sosi in incinta gradinitei. Li se va face intructajul necesar unei bune 
desfasurari a activitatii , iar apoi se vor deplasa catre satia de autobuz. Ajunsi in parcul Nicolae Romanescu 
copiii vor obseva plantele si animalele, vor adresa intrebari. La ora 11.00 copiii vor participa impreuna cu 
parintii la un mic picnic. Copiii se vor distra in locurile de joaca special amenajate in parc. 

Marti parintii si copiii din grupa pregatitoare B vor desfasura activitatea „Iubim si plantele”. La ora 
8.30 acestia vor sosi in incinta gradinitei. Li se va face intructajul necesar unei bune desfasurari a activitatii , 
iar apoi se vor deplasa catre satia de autobuz. In gradina botanica copiii vor admira plantele, lacul din gradina 
botnica precum si vietuitoarele de aici. 
La ora 11. 30 copiii vor fi solicitati sa deseneze planta preferata. La ora 12.00 se initiaza jocul „Numele prin 
gesturi”
 Miercuri parintii si copiii din grupa pregatitoare B vor desfasura activitatea „Ajutam natura”. La ora 
9.00 acestia se vor intalni in curtea gradinitei unde vor participa la curatarea curtii de joc, amenajarea acesteia, 
plantarea unor flori precum si a unor copaci. In final copiii vor uda plantele , bucurandu-se de rodul muncii lor. 
 Joi parintii si copiii din grupa pregatitoare B vor desfasura activitatea „Cel mai bun castiga!”. Ziua 
reprezinta o suita de concursuri menita sa stimuleze spiritul de echipa, sa educe vointa si fairplay-ul la copii. 
Activitatea se desfasoara in intervalulorar 9: 00-13:00.
 Vineri parintii si copiii din grupa pregatitoare B vor desfasura activitatea „Cu parintii la gradinita”. 
Activitatea se desfasoara intre orele 9-13. Aceasta activitate isi propune o mai buna interactiune copil-parinte 
dar si parinte-gradinita. Prin intermediul acesteia parintele va fi familiarizat cu activitatea din gradinita, 
solicitat sa indeplineasca o serie de sarcini. In finalul zilei se va organiza o expozitie cu produsele activitatii 
din intreaga saptamana.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Profesor Mihaela Dumitru 
Şcoala Nr. 14 „Ion Ţuculescu” 

Grădiniţa Nr. 5 „Îngeraşii”

NIVELUL: II 
GRUPA: PREGATITOARE
TEMA: „CAND, CUM SI DE CE SE INTAMPLA?”
SUBTEMA: „INSECTELE CUTREIERA PAMANTUL”
TEMA ZILEI: „NE JUCAM, DESPRE INSECTE INVATAM”
TIPUL: Verificare si consolidare de cunostinte, priceperi si deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata ADP + ALA 1 (Joc de masa + Arta + Biblioteca) + ADE (DS 
+ DOS) + ALA 2 (AR)
MIJLOC DE REALIZARE: Jocuri si activitati alese (joc de masa + pictura + antrenament grafic) + Joc didactic 
+ confectie + joc distractiv 
SCOP: 

•	 Consolidarea si verificarea cunostintelor despre insectele cunoscute.
•	 Dezvoltarea capacităţii copiilor de a stabili diverse legături între cunoştinţele dobândite despre 

insecte. 
•	 Creşterea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi.
OBIECTIVE DE REFERINTA:
DS:
•	 Sa cunoasca unele elemente componente ale lumii inconjuratoare, precum si interdependenta 

dintre ele.
•	 Sa comunice impresii, idei pe baza observarilor efectuate.
DOS:
•	 Sa cunoasca si sa utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitati practice.
•	 Sa cunoasca diferite materiale de lucru, din natura ori sintetice.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
ALA 1 – ACTIVITATI PE CENTRE DE INTERES
•	 JOC DE MASA: 
- Sa reconstituie imaginile.
- Sa precizeze sunetul initial si sunetul final al cuvantului.
- Sa desparta corect in silabe cuvintele
- Sa numere silabele cuvintelor. 
- Sa plaseze corect in cosulete imaginile in functie de numarul de silabe .
•	 ARTA
- Sa picteze insecte.
- Sa manifeste interes pentru tema  propusa spre realizare.
•	 BIBLIOTECA:
- Sa  completeze silueta unui fluture cu semne grafice cunoscute.  
DS: 
•	 Sa adreseze intrebari in legatura cu apectele observate in lumea insectelor.
•	 Sa utilizeze un limbaj adecvat in redarea cunostintelor despre insecte.
•	 Sa comunice in cadrul grupului rezultatele investigatiilor.
•	 Sa constientizeze importanta insectelor pentru mediul inconjurator.
•	 Sa manifeste interes pentru protejarea insectelor.
•	 Sa respecte regulile jocului.
•	 Sa manifeste atitudini de competitie.
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DOS:
•	 Sa observe caracteristicile materialelor utilizate.
•	 Sa execute individual tema data.
•	 Să imbine creativ tehnicile pentru a obţine forme asemănătoare celor din natură.

ALA 2 : Activitati recreative
•	 JOC DISTRACTIV:
- Sa respecte regulile jocului.
- Sa execute corect miscarile cerute. 
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE SI PROCEDEE: Conversatia, explicatia, problematizarea, jocul, brainstorming-ul, 

metoda R.A.I., munca independenta.
2. RESURSE MATERIALE: Calendarul naturii, joc de masa – „Loto cu insecte”, „Gaseste si 

potriveste”, fisa de lucru , minge, jetoane cu insecte, panou, linguri de lemn, hartie creponata, 
tempera, pensule, aracet, siluete flori, frunze, acuarele, coli xerox.

3. FORME DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual.
4. RESURSE: * UMANE – Educatoarea si grupa de copii
       * TEMPORALE – O zi
5. BIBLIOGRAFIE: 
     * „Curricumum pentru invatamantul prescolar” – Ed. Didactica, Bucuresti, 2009
     * „Revista Invatamantului Prescolar” – Ed. Arlequin, 2011

SCENARIUL ZILEI

1. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA
I.   SALUTUL – „Buna dimineata Fluturasi/ albinute!”
II. PREZENTA – Verificarea prezentei se va face astfel: va fi solicitat un baiat sa identifice fetitele 

absente si o fetita sa identifice baietii absenti. Cei doi copii vor veni si vor intoarce cu spatele 
fotografiile celor absenti.

III. CALENDARUL NATURII - Se lucreaza pe panou:
„- Cand ati venit spre gradinita ati privit cerul? Cum era? Erau nori? Era soare?
- In ce anotimp suntem? Ce zi a saptamanii este astazi? Dar ieri? Si maine?
-  In ce luna suntem? In ce an suntem?” Apoi unul dintre copii va pozitiona pe panou   jetonul 

corespunzator. 
IV. ACTIVITATEA DE GRUP-Joc – „Mima” 
Copiii sunt asezati pe covor. Unul dintre copii se va ridica in picioare si va imita o insecta. Copilul 

care va ghici ii va lua locul. 
V. NOUTATEA ZILEI  - „Orice lucru cat de mic este important un pic”
 Se descifreaza mesajul „Orice lucru cat de mic este important un pic”. Copiii sunt anuntati ca vor 

porni intr-o calatorie la capatul careia ii asteapta multe surprize. Se anunta obiectivele zilei: 
•	 Vom juca multe jocuri frumoase
•	 Ne vom juca si cu mingea
•	 Vom picta
•	 Vom scrie
•	 Vom confectiona o albinuta
•	 Ne vom distra

RUTINE – Gimnastica de invioarare
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2. JOCURI SI ACTIVITATI ALESE
       Educatoarea le distribuie copiilor „Buletinele” , le prezinta si explica materialele ce se gasesc in fiecare 
centru  tematic si  le cere copiiilor sa isi aleaga locul unde doresc sa se „joace”. La centrul arta copiii vor primi 
acuarele, coli xerox apa, pensule si vor trebui sa picteze insecte. La centrul biblioteca copiii vor primi fise pe 
care le vor completa cu semnele grafice invatate. La centrul joc de masa copiii vor avea doua jocuri: „Loto cu 
insecte” si    „Gaseste si potriveste” cu care se vor juca respectand regulile enuntate de catre educatoare. In 
timpul activitatii copiii au posibilitatea de a schimba centrul tematic ales initial. 
3. TRANZITIE
    Tranzitia catre urmatorea secventa se realizeaza prin imtermediul cantecului „Greieras”. 
4. ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE
     Educatoarea le propune copiilor sa se joace putin. Aceasta capteaza atentia copiilor prin intermediul 
ghicitoarei: „Uite-o floare zburatoare/ Are aripi colorate/ Colorate si pudrate!” Prin metoda brainstorming 
se realizeaza o reactualizare a cunostintelor. Se trece la realizarea jocului „Continua tu!”, joc desfasurat cu 
ajutorul metodei R.A.I.  Educatoarea expune regulile jocului, realizeaza un joc de proba dupa care  le propune 
copiilor sa desfasoare singuri jocul. Dupa incheierea jocului prin tranzitia „Miriapodul” se face trecerea catre 
activitatea de confectie a albinutelor. Educatoarea ii solicita pe copii sa prezinte materialele primite, le explica 
tehnica de lucru, realizeaza exercitiile de incalzire a mainilor si le cere sa inceapa confectia. Dupa ce au fost 
realizate albinutele sunt asezate pe o pajiste inverzita.
5. TRANZITIE
    Se face tranzitia catre activitatea recreativa prin cantecul „Infloresc gradinile”.
6. JOCURI SI ACTIVITATI DIDACTICE ALESE
    La activitatea recreativa copiii vor juca jocul „Ploaia”. Educatoarea explica regulile jocului dupa care copiii 
incep jocul.
7. FINALITATEA ZILEI: 

Expozitie cu lucrările realizate de copii pe parcursul intregii zile.
La sfarsitul zilei educatoarea propune copiilor sa desfasoare activitati asemanatoare cu parintii.

Etapele 
activitatii

Continutul invatarii Metode si procedee Evaluare

1. Momentul 
organizatoric

Pregatirea materialelor necesare 
pentru activitate.
Asigurarea unui climat educational 
favorabil, in concordanta cu tema 
saptamanii.

2. Captarea 
atentiei

Pe baza metodei „asaltului de idei” 
prescolarii isi prezinta cunostintele 
referitoare la insecte. Se realizeaza cu 
ajutorul unui panou si a unor jetoane 
cu insecte.

Conversatia
Explicatia

Brainstorming

Proba orala
prin 

intermediul 
conversatiei.

3. Enuntarea 
temei si a 

obiectivelor

Direct copii sunt anuntati ca vor 
desfasura jocul „Continua tu!” precum 
si obiectivele. 

Conversatia Intelegerea 
mesajului 
transmis
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4. Prezentarea 
continutului 
si dirijarea 
invatarii

Educatoarea  explica regulile jocului: 
Varianta 1
Copiii sunt asezati in cerc, copilul din 
mijloc adreseaza o intrebare. Copilul 
din cerc care va primi mingea va 
trebui sa raspunda la intrebare. Cel 
care nu stie raspunsul de doua ori 
paraseste jocul. Invingator este copilul 
care ramane ultimul. 
Varianta 2
Copii sunt asezati in cerc. Un copil 
este in mijloc si are minge in mana. 
Copilul din mijloc spune o denumire 
de insecta si arunca mingea catre 
alt copil aflat in cerc. Copilul care a 
primit mingea trebuie sa acatuiasca 
o propozitie cu cuvantul spus de 
copilul din cerc. Cine nu alcatuieste 
propozitia iese din joc. 
Se realizeaza un joc de proba dupa 
care urmeaza desfasurarea propriu-
zisa a jocului. La joc participa toti 
copiii iar educatoarea ii indruma. 
Se realizeaza tranzitia „Miriapodul” si 
se trece la confectionare albinutelor. 
Copiii observa si descriu materialele 
aflate pe masute. Se realizeaza 
incalzirea mainilor. Se trece la 
activitatea propriu-zisa. 

Jocul

Explicatia
Problematizarea

Demonstratia

Proba orala
Prin raspunsul 

la intrebari, 
prin formare 
de propozitii.
Proba practica

5. 
Consolidarea 
cu elemente 
de evaluare

Propun copiilor să prezinte produsele 
muncii din această dimineaţă. 
Apreciez şi stimulez aportul copiilor. 
Le sugerez să desfăşoare astfel de 
jocuri şi în alte zile, şi în alte locuri, si 
cu alte persoane.
Se alege/aleg cea/cele mai frumoase 
albinute. Castigatorul/Castigatorii 
impreuna cu castigatorii de la jocul 
„Continua tu!” primesc frunzulite. 

Conversatia Orala
Analiza 

produselor 
activitatii

6. Concluzii 
şi aprecieri 
stimulative

Fac aprecieri asupra lucrărilor şi 
asupra modului cum s-au comportat 
copiii pe parcursul activităţii.

Conversatia Aprecieri 
verbale
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CĂLĂTORIA UNEI SEMINŢE
PROIECT DIDACTIC – GRUPA MIJLOCIE “A”

Educatoare Ioana Pasat  
Scoala Nr. 37 „Mihai Eminescu”

Gradinita Nr. 55 „Prichindel” Craiova

SCOP:

Imbogatirea universului cunoasterii  cu unele elemente ale lumii inconjuratoare observand 
interdependenta dintre acestea.

ARGUMENT:

In timpul activitatilor din gradinita am observat iubirea copiilor fata de natura precum si dorinta 
acestora de a intra in tainele nedeslusite ale naturii.
Fiind atrasi de noutate, copiii doresc raspuns la intrebarile lor.
Acest proiect vine in ajutorul parintilor si in intampinarea necesitatii de cunoastere a copiilor.

Metode :

Observari spontane, invatarea prin descoperire, conversatia povestire, problematizare, explozia 
stelara, metoda palariutelor ganditoare.

RESURSE MATERIALE :

Aparat foto, plante, saci de gunoi, manusi, foarfeci, aracet, coli colorate, hartie glace, hartie 
creponata.

RESURSE UMANE :

Copiii grupei mijlocii « A » si colectivul de parinti.
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NR. 
CRT.

DENUMIREA 
ACTIVITATII

OBIECTIVE RESURSE 
MATERIALE

RESURSE 
TEMPORALE

METODE 
UTILIZATE

1 « Sunt doar o 
samanta »

-Sa observe 
plantele 
din gradina 
botanica.

Aparat foto De la ora 9 : 
00 pana la ora 
13 :00

Observarea 
spontana 
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea
Explozia stelara

2 « Sunt doar un 
vlastar »

-Sa observe 
rondurile cu 
flori proaspat 
plantate

Aparat foto De la ora 9 : 
00 pana la ora 
13 :00

Observarea 
spontana 
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea
Palariutele 
ganditoare

3 « Am ajuns o 
floare »

-Sa observe 
intrebuintarea 
unor plante 
plante.

Aparat foto De la ora 9 : 
00 pana la ora 
13 :00

Observarea 
spontana 
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

4 « Micii 
gradinari »

-Sa manifeste 
interes pentru 
protejarea 
naturii

Plante
Saci menajeri
Manusi
Apa

De la ora 9 : 
00 pana la ora 
13 :00

Observarea 
spontana 
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea

5 « Micii 
mesteri mari »

-Sa exploreze 
impreuna 
cu copiii 
minunata 
lume a 
gradinitei.

Coli de carton 
colorat
Foarfeci
Aracet
Hartie glace
Hartie 
creponata 

De la ora 9 : 
00 pana la ora 
13 :00

Observarea 
spontana 
Invatarea prin 
descoperire
Conversatia
Explicatia
Problematizarea
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PROIECT DIDACTIC – „PRIETENII LICURICIULUI”

Prof. Maria Florentina Romanescu
Şcoala Step by Step Tulcea

 
GRUPA: 3, nivel II 
EDUCATOARE: ROMANESCU MARIA FLORENTINA
GRĂDINIŢA NR. 3 „ Step by Step” Tulcea
TEMA ANUALĂ: „Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”
SUBTEMA: Cu alai de gâze mici (tema săptămânii)
TEMA ZILEI: Prietenii licuriciului
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare
MIJLOC DE REALIZARE:  activitate integrată (DŞ+DOS)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici şi individual
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
DURATA: o zi

SCENARIUL ZILEI
Tema zilei: „Prietenii licuriciului”

ALA1- Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
ADE: Activitate integrată (DŞ/DOS) - joc didactic/ aplicaţie
ALA2- Petrecere licuricilor aniversaţi-divertisment

ALA 1-ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

Obiective: 
•	 Dezvoltarea abilităţilor copiilor de a înţelege corect informaţiile cu încărcătură emoţională.
•	  Exersarea capacităţii de a gestiona propriile emoţii în vederea dezvoltării intelectuale, emoţionale 

şi atingerea stării de bine.
o Prezenţa - Se intonează cântecul:

E vineri şi din nou se aud copii
De zumzet Grupa 3 prinde bucurii
Şi-n ochii lor senini şi-n zâmbete au flori
Să dăruiască tuturor.
Vin copii la grădiniţă,
Astăzi sunt prezenţi
…..acum în grupă,
Restul sunt absenţi.
Hai, copii zâmbind să ne salutăm,
Şi pe centre să intrăm.

o Salutul:
Plici licurici, 
Mă bucur că eşti  aici

o Calendarul zilei
     Se lucrează pe panou.. Ce zi este astăzi? Cum este vremea?

o Împărtăşirea cu ceilalţi: Ce ştiţi despre licurici? Se interpretează cântecul: „Licurici” 
     1. Eu lucesc şi sar plici, plici/ Seara-n iarba din grădini /Eu lucesc şi dau lumini,/Şi mă cheamă licurici. 

      R.  Prinde-mă pe loc, când lucesc  cu foc/ Şi sunt vesel ca şi tine,/ Prinde-mă pe loc, când lucesc cu foc/
Căci îmi place să mă joc. 



63

      2. Vin să ne jucăm frumos,/Seara-n iarba din grădini/Să aprindem noi lumini/ Sus în floare şi pe jos. 
NOUTATEA ZILEI: Astăzi este vineri, ultima zi din săptămâna aceasta şi este „Sfântul Gheorghe”. Vom 
sărbători un eveniment special, onomastica celor doi George din grupa noastră. Să trăiţi cu numele!.

ACTIVITATE DE GRUP: Activitate opţională: „Cutia fermecată cu emoţii”- POVESTE: „Lucian 
Licurici învaţă cum să lumineze”. (Anexă1)

Voi  descoperi sub formă de surpriză un licurici. 
„Eu sunt licuriciul
Cum vedeţi sunt un ciob dintr-o stea
Dar astăzi sunt trist
Pentru că eu nu pot lumina
La, la, la, la……..
Dragi copii vreau să mă ajutaţi
La, la, la, la, la…….
Şi povestea să o ascultaţi”

Voi prezenta conţinutul poveştii clar,coerent şi expresiv, folosind un ton şi o mimică adecvată 
modelându-mi vocea pentru a imita personajele, nuanţând astfel expunerea în funcţie de stările afective pe 
care le implică povestea.

Materiale folosite: imagini  din poveste, siluetă  licurici, flori de liliac, antene luminoase.
  Vom purta o scurtă conversaţie pe baza planşelor din poveste, conform modelului ABC.

A- (situaţia) Ce a păţit Lucian?  R: Nu putea să lumineze la fel ca ceilalţi licurici. 
B- (gândurile) Ce gândea el? R:Cât de îngrozitor este să fii un licurici care nu poate lumina.
C- (consecinţele emoţionale) Ce simţea licuriciul?  R:Ruşine.
Voi folosi procedeul interactiv de grup: „ Explozia stelară”
CINE? – Cine îl învaţă pe Lucian să-şi aprindă  lumina?
CE? – Ce gândeşte Lucian?
UNDE? – Unde pleacă Lucian? Unde se află puterea de a păstra lumina aprinsă?
CÂND? –  Când începe Lucian să lumineze?
DE CE? – De ce nu i se aprind luminile lui Lucian?

Concluzie: Aşa cum aprindem veioza apăsând pe un buton şi ea luminează, tot aşa în mintea noastră 
există butonul care ne luminează viaţa. Trebuie doar să-l pornim gândindu-ne la lucruri care ne bucură.

TRANZIŢIE: Deplasarea pe centre
Unul în spatele altuia să stăm

            Ca licuricii să luminăm
            Să pornim pe centre şi să lucrăm
            Prin munca noastră să ne bucurăm.
Prin metoda: „ Mâna oarbă”, copiii îşi aleg centrele.

Activităţi pe centre

1. Alfabetizare: „Album aniversar” – elemente de limbaj citit-scris
Obiective operaţionale:

Să scrie prin copiere sau independent litere de tipar  pentru a reda urări;
Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi scris în transmiterea unor sentimente;
Să contribuie la scrieri colective folosind scrierea personală;.
Să conceapă urări originale.

OA:  Exprimarea emoţiilor şi a  sentimentelor prin urări.
Materiale folosite:  două albume, carioca, modele urări
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2. CONSTRUCŢII: „Oraşul licuricilor din poveste”
Obiective operaţionale:

Să construiască independent elemente din mediul natural cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie;
Să-şi exerseze deprinderea de utilizare a materialelor de construcţie prin exerciţii de transportare, 
alăturare, alternare şi suprapunere de piese;
Să respecte regulile de bază ale unei construcţii pentru ca aceasta să aibă stabilitate;
Să se colaboreze la proiectul construcţiei;

OA: Cooperarea cu colegii manifestând îngăduinţă şi toleranţă.
Materiale folosite: Cuburi din lemn,siluete de licurici, etichete cu numele personajelor din poveste

3. NISIP ŞI APĂ: „Poiana veselă”
Obiective operaţionale:

    Să  amenajeze un colt verde, exersând cernutul nisipului şi săpatul;
    Să planteze flori realizate din linguri de  lemn.
    Să aşeze insectele în decor
    Să utilizeze materiale de curăţenie la locul de joacă;
    Să comunice cu partenerii de joc.

OA: Cultivarea  sentimentelor de dragoste şi responsabilitatea faţă de natură.
Materiale folosite:
Albinuţe pe flori din linguri de lemn şi dopuri de plută, pietre colorate, fire de iarbă, fluturaşi din burete şi 
jenilie, floricele din pahare de plastic, lampioane,  buburuze din coji de nucă, plastilină si boabe de piper,etc.

4. JOC DE ROL:  „De-a decoratorii”
Obiective operaţionale:

Să decoreze  faţa de masă, farfuriile, paharele, baloanele, şerveţelele, paielele pentru petrecere;
Să deseneze elemente stilizate din natură;
Să se joace cu materialele confecţionate;

 Să exerseze relaţii interpersonale în timpul activităţii.
OA: Exprimarea bucuriei privind  rezultatele muncii lor;
Materiale folosite:
Farfurii, pahare, linguriţe,  şerveţele,paie pentru suc,  abţibilduri, fluturaşi,floricele, baloane, creioane, lipici, 
faţă de masă.

5. ŞTIINŢĂ: Îmbină şi descoperă - Puzzle  
Obiective operaţionale:

Să identifice materialele puse la dispoziţie;
Să reconstituie imaginea prin asamblarea elementelor componente;
Să schimbe materialele între ei, cooperând în realizarea sarcinilor;
Să îmbine cuvintele pentru a reda titlul fiecărei poveşti.

OA:  Exprimarea  atitudinilor emoţionale faţă de personajele din poveşti..
Materiale folosite:
Imagini din poveşti raţionale studiate, jetoane cu cuvinte amestecate
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ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA ACTIVITĂŢII: „În poiană”
DOMENII EXPERIENŢIALE: DŞ/DOS
MIJLOC DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ (Joc didactic/ aplicaţie)
SCOPURI:
Informativ:  
                     Fixarea operaţiilor simple de calcul oral de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi până la 10, cu şi 

fără suport material prin consolidarea compunerii şi descompunerii numerelor şi alcătuirea de 
probleme.

               Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare prin utilizarea unor tehnici 
de lucru în scopul realizării unor produse cât mai variate.

 
Formativ:    Formarea raţionamentului prin educarea unor calităţi ale gândirii: flexibilitatea, operativitatea şi 

rapiditatea. 
Cultivarea sensibilităţii artistice,a spiritului de observaţie,a percepţiilor vizuale şi a   imaginaţiei 
creatoare.

Educativ:    Educarea capacităţii de a exprima verbal şi non-verbal idei, opinii, sentimente proprii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitiv-informaţionale:

-  să efectueze  corect operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi;
-  să  creeze probleme a căror rezolvare presupune operaţii de adunare şi scădere; 
-  să folosească corect tehnicile: tăiere,îndoire , pliere,lipire, asamblare;
-  să combine materialele potrivit temei. 

Psiho-motorii 
- să utilizeze cu uşurinţă simbolurile matematice „+”; „-”; „ =”
-  să  rezolve în situaţii noi sarcinile fişei de lucru;
-  să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea realizării temei;
-  să aşeze la locul potrivit siluetele gâzelor realizate.

Socio-afective:
- să  manifeste spirit cooperant şi bună dispoziţie; 
- să-şi dezvolte gustul estetic şi atitudinea faţă de muncă;
- să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini.

Sarcina didactică:Rezolvarea sarcinilor în pereche şi participarea activă şi afectivă la activitate
Elemente de joc:  mânuirea materialelor, surpriza, aplauze

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, problematizarea, descoperirea, 
algoritmizarea, strategia interactivă de grup: „turul galeriei”
Mijloace didactice: un tablou care sugerează o poiană, planşe cu probleme ilustrate  siluete de insecte 
(„fluturaşi”, „buburuze”, „albinuţe”) cifre, simboluri matematice, pietre colorate, burete, hârtie glasată, jenilie,  
ochi mobili, foarfece, pastă de lipit,iarbă , şerveţele imprimate cu buburuze, carton ondulat,lavete.
Forma de organizare: în perechi şi individual
Loc de desfăşurare: Centrele de activitate: „Manipulative”şi „Artă”
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Nr.
Crt.

EVENIMENTUL 
DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII  
DIDACTICE

EVALUARE
(instrumente şi indicatori)

1. Captarea atenţiei Se realizează prin prezenţa 
Licuriciului vesel pe fiecare 
centru şi descoperirea materialelor 
existente.

conversaţia - evaluare orală
- o b s e r v a r e a 
comportamentului
- capacitatea de a identifica 
materialele
- interesul pentru activitate

2. E n u n ţ a r e a 
scopului şi a 
obiectivelor

Manipulative: Se prezintă tabloul 
şi   se precizează că se vor juca cu 
prietenii licuriciului, buburuzele, 
albinuţele, fluturaşii. Vor efectua 
operaţii de adunare şi scădere 
cu 1-2 unităţi şi vor compune 
probleme cu ajutorul materialelor 
existente pe centru.
Artă: Se expune tema lucrării  prin 
citirea unei scrisori de la Licurici . 
( Anexă 2)

expunerea - să reţină ideile, 
obiectivele precizate
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3. P r e z e n t a r e a 
conţinutului şi 
dirijarea învăţării

Manipulative: 
Educatoarea propune probleme 
utilizând siluetele pe care le 
plasează pe tablou..
Se execută jocul de probă.
În poiana mea cu flori
7 fluturi trec în zbor
Încă unul se arată 
Câţi  sunt acum laolaltă?
7+1= 8
Copiii numără fluturaşii, stabilesc 
relaţia dintre datele problemei.
Voi cere ca acţiunea problemei 
să fie exprimată verbal şi pusă 
în exerciţiu utilizând cifrele şi 
simbolurile potrivite.

Artă: Copiii sunt stimulaţi să-şi 
aleagă modelele pe  care doresc 
să-le lucreze. Se prezintă regulile 
care trebuie respectate în realizarea 
lucrărilor. Se precizează faptul că 
pot  crea exerciţii matematice cu 
insectele confecţionate.
Copiii vor exersa următoarele 
deprinderi:
- tăiere după contur (frunze, flori, 
insecte)
- lipire (iarbă, cerul din pietre,  
aripile insectelor, ochii)
- îndoire (antenuţe,  tulpina 
florilor)
- pliere  (aripile fluturaşilor)
- asamblarea elementelor în decor
Copiii vor fi ajutaţi cu îndrumări 
individuale în timpul lucrului. Ei 
vor fi urmăriţi să respecte regulile 
de utilizare a materialelor din 
centru şi a ordinii şi curăţeniei 
la masa de lucru. Copiii lucrează 
utilizând în comun materialele 
de pe centru. Se corectează 
permanent poziţia corpului şi a 
modului de mânuire a uneltelor de 
lucru.

exerciţiul
problematizarea
algoritmizarea

exerciţiul

- relaţionarea în timpul 
formării grupului ( 
acceptarea dezacordul faţă 
de parteneri)
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4. O b ţ i n e r e a 
performanţei

Manipulative: Se trece la 
desfăşurarea propriu-zisă a 
jocului. 
1. În poieniţă pe o frunză verde 
lată, s-au oprit 8 buburuze. Încă 
două  se arată. Câte stau pe frunza 
lată?
8+2=10
2.  Prin  poiană zboară 9 libelule. 
Una s-a oprit pe-o floare. Câte au 
rămas să zboare?
9-1=8
3. În poieniţă zboară 10 fluturi 
roşii, albaştri şi galbeni.
Dacă 9 sunt albaştri şi roşii câţi 
fluturi galbeni mai zboară ca să-i 
prinzi în plasă?
9+  =10
4. În poiană, pe o floare stau 
albinele la soare. 9 sunt, muncesc 
cu spor. 2 zboară  din decor. Câte 
se întorc acasă cu mierea proaspăt 
culeasă? 
   9-2=7
Toate elementele din problemă 
vor fi lipite pe tablou.
Artă: Elementele confecţionate 
sunt asamblate pe tablou. 
Se verifică corectitudinea 
deprinderilor practice şi modul de 
folosire a uneltelor specifice.
 

exerciţiul
conversaţia

- capacitatea copiilor 
de a efectua operaţii 
de adunare şi scădere, 
indicând semnul specific 
operaţiei efectuate. 

- observarea 
comportamentului

5. A s i g u r a r e a 
retenţiei şi a 
transferului

Manipulative:  Complicarea 
jocului Copiii se împart în 3 
perechi. Fiecare pereche va 
compune pe rând probleme orale a 
căror rezolvare se realizează prin 
operaţii de adunare şi scădere cu 
1-2 unităţi.

expunerea
problematizarea

Capacitatea copiilor de a 
crea  probleme
orale.
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6. Evaluare Manipulative:  Activitate 
individuală- Fişă de lucru. (Anexa 
3)
Se expun fişele pe perete. Se 
realizează „Turul galeriei”- Spune 
dacă este corect. Se examinează 
de către ceilalţi corectitudinea 
rezolvării. Se fac notaţii pe fişă. 
Timp de 2 minute fiecare copil 
observă dacă are notaţii şi se 
corectează.
Această strategie de învăţare prin 
cooperare permite participanţilor 
să vadă munca celorlalţi. Dezvoltă 
ochiul critic, oferă feed-back.
Artă: Se constituie 2 grupuri din 
3 copii. Fiecare grup va examina 
lucrarea celuilat grup. Se vor 
enumera elementele care au fost 
omise din tablou. După încheierea 
turul galeriei grupurile revin la 
locul iniţial şi-şi completează 
tabloul.

explicaţia
exerciţiul

Evaluarea răspunsurilor şi 
a comportamentului.

Evaluarea zilei se realizează- jocul :  „De-a visul”
Obiectiv: Stimularea imaginaţiei de a-şi asuma răspunderea pentru crearea propriilor sentimente.
Copiii sunt aşezaţi pe pernuţe, cu genunchi îndoiţi, tălpile pe covor. Staţi cu ochii închişi şi  respiraţi uşor. 

Vă gândiţi la trei lucruri: (o persoană, un obiect, un moment al activităţii) care v-a luminat ziua de astăzi, care 
v-a făcut să vă simţiţi fericiţi, impresionaţi. Gândiţi-vă  că în  fiecare dintre voi se găseşte un buton care să 
aprindă o lumină şi să o menţină mereu aprinsă. Eu am să sun din clopoţel şi voi trebuie să vă treziţi  pe rând 
şi să-mi povestiţi visul.

TRANZIŢII: Joc: „Triunghiul emoţiilor în mişcare”; 
În sala de grupă sunt plasate trei indicatoare astfel încât să formeze un triunghi. Pe fiecare este scris un 

cuvânt: „Furie”, „Frică”, „Tristeţe”. Se citeşte o propoziţie şi copiii sunt îndrumaţi să meargă în dreptul oricărui 
punct al triunghiului care reprezintă cel mai bine felul în care ei ar reacţiona la situaţia descrisă. Dacă nici unul 
din punctele triunghiului nu se potriveşte cu ceea ce ar simţi, ei pot să facă un pas în afara triunghiului.

Situaţii: 
Nu ai fi invitat la ziua celui mai bun prieten.

            Ai pierde o piesă din jocul pe care l-ai primit cadou.
            Un coleg te împinge, cazi şi te loveşti.
            Mama îţi  interzice să te uiţi la desene animate pentru că este târziu şi ora de culcare a trecut deja.

Ai  sparge vaza preferată a mamei tale.
      Echipa ta  pierde concursul de ghicitori.
AlA2- Petrecerea  licuricilor aniversaţi 
 Copiii vor servi prăjiturile, sucul în materialele pregătite la centru „Joc de rol”. Se vor face urări, se va 

cânta „ La mulţi ani cu sănătate” iar dansul  se va desfăşura  pe holul grădiniţei. 
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ANEXĂ 1:
Poveste: Lucian Licurici învaţă să lumineze

      Lucian Licurici zăcea în tufişul de liliac şi privea abătut în pământ. Nici nu băgă de seamă apusul soarelui 
care deveni auriu, apoi roşiatic….şi nici pomeneală să simtă mirosul parfumat al florilor de liliac.

„ Ce groaznic!”, mormăi Lucian pentru sine însuşi. „ Cât de îngrozitor este să fii un licurici care să 
nu poată lumina…la fel de bine aş putea fi considerat o muscă sau un gândac. Un licurici care nu poate să 
lumineze nici nu poate fi numit un licurici….sunt o ruşine pentru familia mea.”

Lucian sta posomorât şi privea cum rând pe rând, ceilalţi licurici începeau să lumineze, pe măsură ce 
soarele trecea în amurg şi amurgul se pierdea încet în noapte. Din toate celelalte puncte de vedere, era un 
licurici perfect. Avea o pereche elegantă de antene, aripi minunate şi o coadă lungă, suplă. Singurul lucru care 
i se  putea reproşa lui Lucian era că nu putea să lumineze, dar acesta, bineînţeles, era cel mai mare neajuns 
pentru neamul licuricilor.

„ Probabil că ceilalţi ştiu un secret pe care eu nu-l cunosc”- gândi Lucian, „ altfel cum de reuşesc ei să 
lumineze şi să sclipească fără prea mult chin, în timp ce eu , oricât aş încerca, nu pot scoate nici măcar o 
scânteie? Mă întreb…care e şmecheria?!”

Lucian decise că i s-a cam urât de atâta bombănit. Şi mai hotărî şi că se cam săturase să tot fie un 
licurici fără lumină, aşa că îşi părăsi culcuşul din tufişul de liliac şi porni într-o expediţie pentru a descoperi 
cum să se aprindă şi el.

Un prim popas îl făcu în tufişul de colectat miere, unde  Loredana şi Laura licurici străluceau aprins 
printre floricele dulci. Lucian se ruşină niţel să le întrebe aşa direct, dar îşi dădu seama că nu are nimic de 
pierdut şi că ar avea atât de mult de câştigat dacă ar învăţa cum să lumineze…

„ Bună-ziua”, rosti el, vă deranjează dacă vă pun o întrebare?”
„ Păi aş vrea să ştiu ce vă aprinde pe voi?” „ Ce vă aprinde încât să începeţi să luminaţi?”
„ Păi nu ştim prea sigur, dar credem că tufişul de miere e cauza: de câte ori ne apropiem de floricele 

astea minunate, ne aprindem.”
Asta însă nu-i era prea mult de ajutor lui Lucian, căci de când vorbea cu Loredana şi Laura era tot în 

tufişul cu pricina  şi din păcate, coada lui era la fel de întunecată. Le mulţumi fetelor şi zbură mai departe. Se 
opri mai apoi la un măr ionatan, unde îşi avea sălaşul Guriţă Licurici.

„ Guriţă, trebuie să te întreb ceva cu adevărat important”, spuse Lucian.
„ Mmniiam. Mmniiam..Mmniam”, clefăi Licuriciul Guriţă…”mmmniiaam, …mnniiaam”.
„ Poftim? Nu înţeleg nimic din ce spui”, zise Lucian.
„ MMMnniammm”, spuse Guriţă, „ nu pot vorbi prea bine cu gura plină, nu?”, continuă el, ştergându-

se delicat la gură cu o frunză de măr ionatan. „Deeliciosss”, mai spuse el, cam mâncău de felul său.
„ Guriţă, trebuie să te întreb ceva serios, aşa că te rog să fii atent şi să nu mai iei nici o muşcătură până 

nu îmi răspunzi.”
„Păi dă-i drumul”, spuse Guriţă, înghiţind în sec.
„ Ce îţi aprinde ţie lumina?”
„ Asta este, de bună seamă, o întrebare simplă: merele ionatan îmi aprind lumina. Luminez admirabil 

atunci când muşc dintr-un măr ionatan sau dintr-o altă delicatesă.” Spuse el muşcând cu poftă din alt măr.
„ Merită să încerc şi eu treaba asta”, zise Lucian şi luă şi el o înghiţitură dintr-un măr aflat în apropiere. 

Nimic: nici un pic de lumină. Luă atunci o muşcătură uriaşă…şi se înecă, dar tot nu reuşi să lumineze.
„Se pare că nici merele ionatan nu sunt sortite să îmi aprindă luminiţa”, se plânse el dezamăgit şi porni 

în zbor spre Sebastian Licurici. Acesta locuia într-un tufiş de mure şi îl găsi luminând ritmic pe cântecul unei 
privighetori care dădea un concert în apropiere.

„ Sebastian, am să-ţi pun o întrebare foarte importantă” spuse Lucian.
„Sssssttt….”, scrâşni din dinţi Sebastian. „ Asta e partea mea preferată din cântec”. Lumina sa este 

impresionantă!
„ Spune acum”, zise Sebastian, în timp ce luminiţa sa se stingea încet, odată cu ultimele triluri ale 

privighetorii. Ce întrebare poate fi atât de importantă, încât să mă întrerupi din ascultatul concertului?”
„ Cum îţi aprinzi lumina?”, întrebă Lucian.
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„Nu eu, privighetoarea o aprinde cu vocea ei melodioasă: ori de câte ori o aud cântând, lumina mea se 
aprinde şi rămân aşa până ea tace. Acum te rog să nu mai spui nimic: concertul începe din nou.”

Lucian aşteptă ca privighetoarea să înceapă o altă melodie, în speranţă că îi va aprinde şi lui luminiţa. 
Însă din păcate, la sfârşitul cântecului, lumina sa este încă neaprinsă.

De data asta îşi întinse aripile şi zbură drept spre  Tereza Licurici care sclipea într-o tufă de laur. Ea 
era considerată drept unul dintre cei mai înţelepţi licurici şi era respectată pentru lumina sa care dăinuia mai 
mult decât a altora. „Am ceva tare important să te întreb!”, spuse Lucian din nou. „ Cum reuşeşti să îţi aprinzi 
lumina?

„ Ooo, păi sunt mai multe feluri în care îţi poţi aprinde lumina”, răspunse gânditoare Tereza.
„ Într-adevăr, deja cunosc o mulţime de moduri, care însă din păcate nu funcţionează la mine”, spuse 

Lucian, „ aşa că te rog să nu pomeneşti de floricele de miere, de merele ionatan sau de cântecul privighetorii: 
le-am încercat deja.”

„Bineînţeles că acestea nu ar fi putut aprinde lumina ta.”,spuse Tereza. „ Deşi există o mulţime de 
moduri de a ne aprinde luminile, un singur lucru le poate face să funcţioneze…şi acela eşti TU.”

„ Păi nu înţeleg”, murmură Lucian, „ am încercat totul şi nu o pot aprinde indiferent cât de tare mă 
străduiesc.”

„ Nici nu-i de mirare răspunse Tereza. „ Nu funcţionează dacă te simţi deprimat, nervos sau stresat, şi 
mai ales dacă eşti puţin din toate trei laolaltă.  Primul lucru pe care poţi să-l faci este să te linişteşti.”

„ Şi cum să fac asta?, întrebă Lucian.
„ Gândindu-te la lucruri care te liniştesc. Sentimentele provin din gândurile tale şi dacă gândeşti calm, 

te vei simţi liniştit. Încearcă să te gândeşti la cea mai liniştitoare imagine care îţi vine în minte.”
Lucian îşi imagină că stă întins într-un câmp mare, plin cu trifoi, într-o după-masă însorită: cu cât se 

închipuia mai clar în câmpul de trifoi, cu atât se simţea mai liniştit.
„ Deja e mai bine”, spuse Tereza simţind o schimbare în el. „ Acum eşti pregătit să înveţi să-ţi aprinzi 

lumina. Gândeşte-te la ce îţi face plăcere.”
Şi Lucian se gândi la imaginea lunii pline, într-o noapte călduţă de vară. Îşi imagină că auzea cântecul 

greierilor şi că simţea o boare lină de vânt atingându-i aripile. Oftă de plăcere. Se simţea fericit pentru prima 
oară după atâta vreme…

„ Acum iută-te la lumina ta!”, spuse Tereza, iar Lucian se întoarse şi aruncă o privire peste umăr. 
Reuşise! Luminiţa lui se aprinse pentru prima data în viaţă!”

„ Uaau! Cum am reuşit să fac asta?”, întrebă el.
„ Ai avut gânduri bune!”, răspunse Tereza. „ Ori de câte ori te gândeşti la ceva bun, te bucuri şi lumina 

ta se aprinde. Pentru a o păstra aşa, gândeşte-te la lucruri plăcute în continuare!”
„ Dar ce se va întâmpla dacă se va stinge  iar şi nu o să o pot aprinde din nou?”, întrebă Lucian în timp 

ce lumina se stingea deja încet.
„ Depinde doar de tine să îţi aprinzi lumina şi să o păstrezi aşa; gândurile negative ca cele pe care 

le aveai când ai venit aici, nu fac decât să o stingă. Tu eşti cel care-şi poate aprinde lumina gândind lucruri 
pozitive şi doar tu ai puterea de a o menţine aprinsă.”

„ Cred că înţeleg acum: nu erau florile de miere cele care le aprindeau pe Loredana şi Laura, nici merele 
ionatan cele care-l aprindeau pe Guriţă şi nici cântecul privighetorii nu-l aprindeau pe Sebastian; de fapt ei 
înşişi se aprindeau pentru că făceau lucruri care le aduc plăcere; la fel şi eu mă pot aprinde gândindu-mă la 
lucruri care mă bucură”, trase Lucian concluzia.

„Acum ai dreptate”, fu de acord Tereza. „Ce-ar fă să încerci să faci ce spuneai adineauri?”
„ Trandafiri”, spuse Lucian. „ Trandafiri galbeni.” Luminiţa sa pâlpâi pentru o clipă.
„ Apus de soare”, mai spuse el apoi. Luminiţa sa clipi o dată şi încă o dată.
„ Lumina lunii şi florii de câmp”, continuă el şi clipi repede de trei ori.
„ Am reuşit, am reuşit! Acum ştiu: cât timp mă gândesc la lucruri care-mi plac, pot să îmi păstrez 

lumina aprinsă şi nimeni altul decât mine nu o poate stinge! Toată puterea pentru a o aprinde se află în mintea 
mea!”, spuse Lucian, sclipind fericit în lumina lunii.

Şi de atunci încolo, Lucian deveni faimos printre licurici pentru lumina sa minunată, pe care o aprindea 
gândindu-se la lucruri frumoase, care îi făceau plăcere.
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ANEXĂ 2

Dragi copii,
Eu, Licuriciul am învăţat să-mi aprind lumina gândindu-mă la lucrurile care-mi plac.

Voi puteţi face acelaşi lucru prin lucrările voastre. Confecţionaţi fluturi, albinuţe harnice, licurici sclipitori, 
buburuze, şi alte elemente care vă aduc bucurie.
            Vă doresc: Spor la lucru! şi sunt nerăbdător să vă văd lucrările la expoziţie.
                                                                                     Licuriciul
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ANEXĂ 3 
 
 FIŞĂ DE LUCRU                    

NUMELE………………. 
 
1.Ajută fluturaşul să găsească floarea rezolvând corect operaţiile de adunare şi scădere 
 
    
  
 
 

 
6+  
  
 
  

 
 
 
2. Alcătuieşte o problemă cu ajutorul imaginilor de mai jos:  
 
 

   
 

 
 
 
  
 
 
1. Găseşte răspunsul la următoarele probleme şi scrie dedesubt exerciţiul corespunzător: 
     
Nouă fluturi pe câmpii  
Zboară veseli, măi copii 
Încă unul se arată 
Câţi sunt, număraţi-i iată. 
 
-   +                = 
  
 
2. Zece gărgăriţe mici  

Stau pe-o frunză în grădină, 
Două s-au cam supărat 
Şi spre casă au plecat.. 

 
      – =  
 
 

 

7 +  2 

7 8 9 10 

8 +  2 9 -  2 10 - 2 

         +          = 

 

9   

10   
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ELEMENTE DE LIMBAJ CITIT-SCRIS ÎN CICLUL PREPRIMAR – MODALITĂŢI 
DE ABORDARE. METODA FONETICĂ, ANALITICO-SINTETICĂ

Educatoare Floriţa Tănasă 
Grădiniţa Mironeasa nr. 3, jud. Iaşi

Copilul epocii noastre este un copil mai mult al mass-media şi mai puţin – din nefericire – un
copil al cărţii. Cu toate acestea, preşcolarul de astăzi se naşte şi creşte într-un mediu în care limbajul scris este pe 
primul plan: ziare, reviste, cărţi, afişe, televiziune şi radio; cifrele telefonului, etc. În magazine sunt o mulţime 
de produse cu diferite denumiri şi preţuri. Mergând la cumpărături cu părinţii, copilul învaţă de timpuriu rostul 
acestor semne. Aşadar, este destul de greu să ignori – chiar şi în mediile cele mai puţin favorizate – existenţa 
mesajelor scrise.
 Plecând de la aceste considerente, în abordarea elementelor de citit-scris educatoarea vizează, urmăreşte 
realizarea anumitor obiective care concordă la formarea de comportamente, competenţe în acest sens.
Obiectiv vizat Modalităţi de abordare 
Copilul va putea să recunoască 
scrisul oriunde îl întâlneşte

Identificarea scrisului în mediul apropiat prin ghidarea de către 
educatoare

Copilul va putea să înţeleagă 
diferenţa dintre desen (imagine) şi 
scris

Jocuri simple: „Cu autobuzul”, „La cumpărături”, etc.;
Jocuri cu zaruri sau pioni;
Scrierea numelui pe desenul realizat de copil, etc.

Copilul va putea să indice scrisul în 
carte, reviste, ziare, filme

Folosirea de activităţi concrete, spontane;

Copilul va putea să indice scrisul din 
mediul înconjurător

Plimbări în mediul apropiat, ieşiri la teatru, muzee, etc.

Copilul va putea să înţeleagă 
că tipăritura (scrisul) are înţeles 
(semnificaţie)

Jocuri de mişcare inventate ad-hoc – START, STOP;

Recunoaşterea de către copil a 
propriului nume oriunde îl întâlneşte

Punerea numelui copilului pe tot ce îi aparţine;
Alcătuirea portretului clasei;
Jocuri loto cu fotografiile şi numele copiilor;

Copilul va înţelege că o etichetă pusă 
pe un sertar, un dulap sau o cutie îi 
„spune”ce este înăuntru

Etichetarea interiorului grupei, grădiniţei, exteriorului acestuia;
Etichetele folosite pe calendarul naturii;

Copilul va înţelege şi va spune că 
scrisul într-o carte ne „spune” o 
poveste, iar cel din ziare ne „spune” 
lucruri petrecute în lume

Răsfoirea de cărţi, reviste, ziare, enciclopedii, etc.;
Activităţi de grup în care să se discute despre diferitele tipuri 
de cărţi, ziare şi reviste;
Proiecte individuale sau colective – exemplu  „Despre peşti”;

Copilul va putea să „citească” un text 
pe baza unei succesiuni de imagini

Oferirea de modele de către educatoare: citirea cărţii, urmărirea 
ilustraţiile din reviste, indicarea şi verbalizarea acţiunii, 
fenomenului ilustrat;
Jocuri cu jetoane – colorare, ordonare, verbalizare;

Copilul va putea să găsească ideea 
unui text urmărind indiciile oferite 
de imagini

Situaţii concrete, spontane

Copilul va putea să utilizeze 
materiale scrise 

Exerciţii de căutare în dicţionare, cărţi, reviste pentru copii a 
unor informaţii referitoare la o temă dată;
Decuparea  din reviste, ziare, etc. a unor materiale diferite şi 
punerea lor la un loc;

Copilul va putea să execute diferite 
tipuri de trăsături peste modele date

Exerciţii de trasare a unor elemente grafice peste modele date;
Completarea părţilor lipsă  în desene simple date;

Copilul va trasa semne grafice relativ 
corect în ceea ce priveşte mărimea, 
spaţierea, direcţia de la stânga la 
dreapta;

Exerciţii premergătoare trasării de semne grafice;
Completarea unor desene cu semne grafice; 
Exerciţii de scriere;
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Copilul va utiliza simboluri (săgeţi, 
cerculeţe, cruciuliţe, litere) în jocuri 
pentru a semnifica ceva;

Citirea unor semne de circulaţie;
Implicarea copiilor în crearea mediului ambiant;

Copilul va şti să „scrie” scrisori, 
invitaţii, felicitări, utilizând desene, 
simboluri grafice, litere, cuvinte

Confecţionarea de felicitări, invitaţii utilizând diferite simboluri  
- de exemplu, o inimă pentru a-şi arăta afecţiunea – şi se vor 
semna trasând cu creionul peste modelul educatoarei, copiind 
după catalogul afişat pe peretele clasei sau scriindu-şi numele 
în mod independent.

Copilul va descoperi că scrierea 
îndeplineşte anumite scopuri,cerinţe 
sociale şi va folosi acest lucru

Activitate pe termen lung de confecţionare a unu carnet de 
telefon;
Alcătuirea planului clasei, a listei de cumpărături, etc. 

Metoda fonetică, analitico-sintetică, metodă de bază în abordarea elementelor de citit-scris, implică 
parcurgerea traseului context comunicativ – propoziţie – cuvânt – silabă – sunet/literă (sunet/sunete – literă/
grup de litere şi invers). Presupune parcurgerea a două etape: etapa de analiză şi cea de sinteză.

Etapa de analiză cuprinde:
	Crearea unui context comunicativ – prin raportare la un aspect familiar copiilor;
- ghicitoare: cuvinte bisilabice – răspunsul la ghicitori sunt cuvinte formate din două silabe;
- un vers dintr-o poezie cunoscută;
- crearea unei „poveşti” după o imagine/planşă;
- pe baza unor imagini din poveşti cunoscute de copii;
Exemplu: Copiii pot reproduce secvenţele principale din povestea „Punguţa cu doi bani”
	Izolarea unei anumite propoziţii din contextul creat
Exemplificare 
Separarea propoziţie din vorbire se poate realiza pornind de la o imagine din povestea „Punguţa 

cu doi bani”. Un posibil dialog ar fi:
- Ce face moşul, de necaz că nu are ce mânca?
- Moşul bate cocoşul.
- Aceasta este o propoziţie. Prin această propoziţie am spus ceva despre moş.
Se repetă propoziţia.
	Împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului din propoziţie se face prin 

rostirea clară a propoziţiei, rar, cu pauze între cuvinte. Rostirea fiecărui cuvânt din propoziţie poate fi însoţită 
de o bătaie din palme sau de o lovitură uşoară cu o baghetă în masă. Se exemplifică cu propoziţii care sunt 
clare, având o semnificaţie lexicală evidentă.
 Un posibil dialog pe baza unor imagini, ar putea fi:

- Priviţi prima imagine, apoi spuneţi ce face cocoşul!
- Cocoşul cântă.
- Ce este aceasta?
- Aceasta este o propoziţie.
- Despre cine este vorba în această propoziţie ?
- În propoziţie este vorba despre „cocoş”.
- Să spunem cu toţii „cocoşul”! Acesta este un cuvânt. Repetaţi acest cuvânt. Ce am spus că face cocoşul?
- Cocoşul cântă. 
- Şi „cântă” este tot un cuvânt. Deci, care este primul cuvânt din propoziţie? Care este al 

doilea cuvânt din propoziţie? Câte cuvinte are propoziţia? Să spunem propoziţia în întregime. Să batem din 
palme la rostirea fiecărui cuvânt. De câte ori am bătut din palme? Câte cuvinte are propoziţia?
  În mod similar se procedează şi pentru alte imagini. 
	Analiza cuvântului sau separarea silabelor din cuvinte se poate realiza tot pornindu-se de 

la imagini sugestive.
 Redau mai jos o variantă posibilă.
 Se arată copiilor o ilustraţie în care o fetiţă cântă.
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- Ce observaţi în imagine?
- În imagine se vede o fetiţă.
- Cum vreţi să se numească ea?
- Ina, Dana, Nina, etc.
- Să-i spunem Nina. Priviţi imaginea şi spuneţi ce face Nina?
- Nina cântă.
- Ce este aceasta?
- Aceasta este o propoziţie. 
- Care este primul cuvânt din propoziţie?
- Primul cuvânt este „Nina”.
- Care este al doilea cuvânt?
- Al doilea cuvânt este „cântă”.
- Să rostim primul cuvânt mai rar şi să punem mâna sub bărbie.
- Ni-na.
- De câte ori am deschis gura?
- Noi am deschis gura de două ori?
- Ce am pronunţat la prima deschidere de gură?
- Prima dată am pronunţat „NI”
- Aceasta este o silabă sau o părticică din cuvânt. Rostiţ-o încă o dată. Ce am spus a doua oară?
- A doua oară am spus „na”.
- Şi „na” este tot o silabă. Deci, din câte silabe este format cuvântul „Nina”? Să spunem încă o 

dată cuvântul „Ni-na”, împărţindu-l în cele două silabe. Să rostim cuvântul întreg.
 Se continuă exerciţiul cu cuvântul „cântă” şi alte cuvinte.
	Sunetul. Separarea sunetului din silabă (analiza silabei) este operaţia cea mai dificilă, 

mai cu seamă când este vorba de consoane. Există o deosebire între pronunţarea sunetului în cuvânt şi 
pronunţarea lui separată. De exemplu, rostind cuvântul „tobă” sunetele t şi b se aud cu totul altfel decât rostite 
separat. Este nevoie de insistenţă din partea educatoarei şi de multe exerciţii, pentru o pronunţare corectă a 
sunetelor. Se pot folosi unele sunete luate direct din mediul înconjurător: sunetul locomotivei, zborul albinei, 
vâjâitul vântului, etc.

 Exemplificare 
 Pentru separarea sunetului r, se porneşte de la desprinderea unui cuvânt bisilabic dintr-o propoziţie. 
Se împarte cuvântul în silabe. Se rosteşte clar prima silabă, accentuându-se primul sunet primul sunet prin 
prelungire. Copiii sesizează şi pronunţă primul sunet. Se cere să stabilească locul sunetului nou în cuvântul 
dat, să identifice locul sunetelor în cuvinte date, să găsească alte cuvinte care să conţină sunetul nou, etc.

EXEMPLIFICARE PRIN SCHEMA PROIECTULUI UNEI ACTIVITĂŢI
GRUPA: Pregătitoare
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului
FORMA DE ORGANIZARE: Joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor despre propoziţia formată din două şi trei cuvinte, 
despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea sunetului iniţial dintr-un cuvânt;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
	să alcătuiască propoziţii cu două şi trei cuvinte;
	să despartă cuvintele în silabe;
	să recunoască sunetul iniţial dintr-un cuvânt;
	să identifice semnele de punctuaţie;

SARCINA DIDACTICĂ:    Identificarea jetoanelor şi îndeplinirea sarcinii fiecărei variante de joc;

ELEMENTE DE JOC:  Surpriza, deplasarea în drumeţie, întrecerea, aplauzele;
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REGULLE JOCULUI:   Plecarea în drumeţie, găsirea plicurilor, îndeplinirea sarcinilor, descoperirea       
indiciului;

STRATEGII DIDACTICE:
	METODE ŞI PROCEDEE:  Conversaţia, exerciţiul, descoperirea, problematizarea.
	MIJLOACE DIDACTICE:  Machete reprezentând locul în care copiii vor poposi în drumeţie, 

plicuri  cu jetoane, plicuri cu indicii, tablă magnetică, instrument de scris;
	FORMA DE ACTIVITATE: Frontală şi individuală

	BIBLIOGRAFIE:

•	 Ioan, Dănilă; I., Surdu   - ,,Preabecedar – Educarea limbajului în grădiniţă’’, 
Ed.,,Egal’’, Bacău, 2000;

•	 Ana, Aurelia; Cioflica, Smaranda, Maria  - ,,Proiecte tematice orientative’’, Ed. Tehno-
Art, Oradea, 2003;

•	 Ioan Dănilă; Elena Ţarălungă - ,,Lecţia, în evenimente’’, Ed. ,,Egal’’, Bacău, 2002;

TEMPORALE: 30 min.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Captarea atenţiei
Se realizează cu ajutorul unei scrisori primite de la viitoarea doamnă învăţătoare din clasa I.
Enunţarea obiectivelor
-  Dragi copii, eu ştiu că voi vă pregătiţi să deveniţi şcolari. De aceea, astăzi la activitatea de educaţia 

limbajului vă propun să jucaţi un joc care se numeşte: ,,Cine ştie mai bine’’.
Actualizarea cunoştinţelor

 Se cere copiilor să alcătuiască o propoziţie cu cuvântul ,,peşte’’; să precizeze câte cuvinte are propoziţia; 
care este primul, al doilea, al treilea cuvânt; să despartă cuvântul în silabe; să stabilească care este prima şi a 
doua silabă; unde-i ,,p’’ de la ,,peşte’’?

Prezentarea conţinutului învăţării
 Se continuă citirea scrisorii doamnei învăţătoare: ,,Eu ştiu că voi aţi învăţat să alcătuiţi propoziţii, 

să despărţiţi cuvintele în silabe şi să recunoaşteţi cu ce sunet începe cuvântul, de aceea sunt sigură că veţi da 
răspunsuri foarte bune la întrebările pe care le voi pune în timpul jocului.

Dirijarea învăţării
Explicarea regulilor jocului:
 - Voi veţi pleca într-o scurtă drumeţie la mare, la pârâu şi la lac. Pe traseu, eu am ascuns câteva plicuri 

albe pe care trebuie să le găsiţi şi să răspundeţi corect la câteva întrebări. Dacă răspunsurile date de voi sunt 
corecte veţi câştiga câte un indiciu cu care în final veţi alcătui o propoziţie foarte frumoasă. Mâine vă aştept la 
şcoală, împreună cu doamna educatoare, să-mi spune-ţi ce propoziţie aţi alcătuit.

Executarea jocului de probă:
Se desfăşoară un joc de probă, pentru a vedea dacă copiii au înţeles sarcina.

Desfăşurarea jocului:
VARIANTA I:
Reamintesc copiilor care sunt cele trei popasuri pe care trebuie să le facem, după care pornim în 

drumeţie. Până la primul popas(la mare), copiii vor merge agale, ,,observând natura’’, ,,ascultând valurile 
mării şi strigătul pescăruşului’’, ,,inspirând aer curat’’, făcând fotografii. Ajunşi la mare vor descrie macheta 
şi vor căuta plicul alb. Vor recunoaşte imaginea de pe jeton şi vor alcătui propoziţii cu două şi trei cuvinte. 
Dacă propoziţiile sunt alcătuite corect vor primi un indiciu pe care scrie  cuvântul ,,APA’’.  Se cere copiilor să 
recunoască acele litere pe care ei le-au învăţat.  Educatoarea dă citire indiciului. Se porneşte către următorul 
popas (la pârâu), unde vor descrie macheta găsită, vor descoperi plicul alb, vor recunoaşte imaginile de pe 
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jetoane şi vor despărţi cuvintele în silabe, realizând şi analiza silabică a cuvintelor. Dacă răspunsurile sunt 
corecte, vor primi al doilea indiciu, cuvântul ,,ESTE’’. Se recunosc literele învăţate, iar educatoarea dă citire 
indiciului. La următorul popas (la lac), copiii descriu macheta, descoperă plicul alb, recunosc imaginile de pe 
jetoane, stabilesc cu ce sunet începe fiecare cuvânt şi, la propunerea educatoarei, se gândesc şi la alte cuvinte 
care încep cu sunetul respectiv. Dacă răspunsurile sunt corecte, primesc şi cel de-al treilea indiciu, cuvântul 
,,VIAŢĂ’’.

Obţinerea performanţei
VARIANTA II
Copiii se aşează la măsuţe pentru a se odihni după drumeţie. Li se cere copiilor să-şi reamintească cele 

trei indicii pe care le-au găsit în drumeţie şi să le aducă în faţa clasei. Indiciile vor fi aşezate pe tabla magnetică. 
Se precizează că aceste trei cuvinte alcătuiesc o propoziţie dacă la sfârşitul ei scrie un semn. Se întreabă copiii 
ce semne se scriu la sfârşitul propoziţiilor.

Se schimbă pe rând cele trei semne de punctuaţie şi se cere copiilor să citească propoziţia respectând 
semnele de punctuaţie.

Feedback-ul
Se cere copiilor să alcătuiască o propoziţie de mulţumire pentru doamna învăţătoare.

Evaluarea cunoştinţelor
Fişă de evaluare:
Pe măsuţă, lângă fiecare copil a primit o fişă. Se realizează o scurtă discuţie despre ce reprezintă 

imaginile de pe fişe şi se explică modul de realizare a sarcinilor:
- intuirea imaginilor;
- rândul I: alcătuirea propoziţiilor cu două şi trei cuvinte; notarea propoziţiei; marcarea prin simboluri a părţilor 
de propoziţie.
- rândul II: despărţirea cuvintelor în silabe; marcarea numărului de silabe în spaţiul din fiecare balon.
- rândul III: marcarea numărului de silabe; localizarea şi marcarea sunetelor: [b] şi [ l ]. 
 Se trece la lucrul pe fişe.
Se face frontal evaluarea  fişelor de lucru.

BIBLIOGRAFIE
Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutului 
European, 2008
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PROIECT DE PARTENERIAT
CU PAŞI MICI DE LA GRĂDINIŢĂ SPRE ŞCOALĂ

Prof. Sanda Cioroianu, Școala cu cls. I-VIII Nr. 2
Prof. Silviu Titus Frăsineanu, Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 

Prof. Gabriela Lungu, G.P.P Nr. 4 – Structură G.P.N. Nr. 3 
Prof. Ani Ciobanu, Grădinița cu Program Normal Nr. 1 

Caracal, jud. Olt

INIȚIATORI - COORDONATORI PROIECT: 
•	 Prof. Silviu Titus FRĂSINEANU
•	 Prof. Sanda CIOROIANU 
•	 Prof. Cătălina OPREA
•	 Înv. Maria ȚIȚIRIGĂ
COORDONATORI - ORGANIZATORI:
- G.P.P. NR. 4 – STRUCTURĂ G.P.N. NR. 3 – CARACAL
   - Director, prof. Gabriela LUNGU
   - Prof. Ileana NISTOR
   - Prof. Ștefania DUCA
   - Prof. Mihaela BOSOIU
   - inst. Carmen BUCUREȘTEANU
   - ed. Gabriela PETCU
- G.P.N. NR. 1 CARACAL
   - Director, prof. Ani CIOBANU
   - ed. Olga DEACONESCU
   
BENEFICIARI: 
•	 Preșcolarii de la G.P.P. Nr. 4 – Structură G.P.N. Nr. 3 Caracal și G.P.N. Nr. 1 Caracal 
•	 Elevii clasei a IV-a C, Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal  

DURATA: 
•	 6 luni (dec. 2011 – iunie 2012) 

ARGUMENT 
„A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea cunoaşterii. 

Înseamnă a-i ţine destinul în mâini cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, reuşita sau eşecul 
în viaţă.” 

Implicarea celor trei factori esenţiali, familia-grădiniţa-şcoala, în asigurarea calităţii demersului 
didactic, este o prioritate a învăţământului secolului XXI; dorinţa noastră este de a dezvălui premisele 
motivaţionale şi a incita la implicare activă. 

Noi, echipa implicată în acest proiect, încercăm să găsim lucrurile care să îndrepte copilul spre 
fericire, educându-l astfel încât să poată deveni o „binecuvântare” pentru lume. 

Prin acest parteneriat, vom reuşi să dezvăluim copiilor fumuseţea vieţii, prin implicarea în activităţi 
comune plăcute şi formarea deprinderilor de colaborare între şcolari şi preşcolari. 

SCOPUL: 
•	 necesitatea ca învăţătoarea să cunoască specificul activităţilor organizate cu preşcolarii şi performanţele 
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copiilor pentru a şti de unde porneşte; 
•	 dezvoltarea valenţelor morale şi artistice ale şcolarilor şi preşcolarilor;
•	 educarea sentimentului de prietenie; 
•	 formarea deprinderilor de colaborare între şcolari şi preşcolari; 
•	 familiarizarea copiilor cu mediul şcolar;
•	 aplicarea cunoştinţelor dobândite de şcolari şi preşcolari în activităţile comune; 
•	 întărirea relaţiei de colaborare între învăţătoare şi educatoare. 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect preşcolarii şi elevii vor fi capabili: 
•	 să manifeste interes pentru însuşirea unor noţiuni ca: toleranţă, respect, întrajutorare, egalitate de 

şanse; 
•	 să cunoască semnificaţia unor sărbători religioase şi naţionale; 
•	 să efectueze diferite activităţi împreună (activităţi cultural-artistice, lucrări practice, serbări);
•	 să stabilească relaţii de prietenie preşcolar – şcolar; 
•	 să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite în diverse situaţii; 
•	 să conştientizeze utilitatea cunoştinţelor dobândite în colaborare.  

RESURSE: 
     UMANE: - preșcolari, școlari, educatoare, învăţătoare, profesoare, părinți 
     MATERIALE: - costume, materiale consumabile 

ACŢIUNI: 
	pregătirea programelor artistice pentru prezentare cu diferite ocazii; 
	desfăşurarea unor activităţi artistice şi plastice împreună; 
	realizarea unor expoziţii cu lucrările realizate împreună; 
	desfăşurarea unor jocuri tematice 

EVALUARE: 
	desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice; 
	apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentare şi produsele realizate; 
	acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat; 
	realizarea de expoziţii cu lucrările copiilor în grădiniţă şi în şcoală 

MEDIATIZARE (MONITORIZARE): 
•	 prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice; 
•	 ecusoane, fluturaşi; 
•	 popularizarea proiectului prin Avizierul şcolii şi al grădiniţei;
•	 rapoarte de activitate – semestrial 

     IMPACTUL PROIECTULUI: 
Cu siguranţă că va fi un valoros schimb de idei, iar produsele finale vor aduce satisfacţii copiilor. 
Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă toleranţa, bucuria de a dărui, munca în echipă. 
Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în cadrul 
şcolii/grădiniţei. 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative, între cadrele didactice şi elevi/preşcolari, nu 
este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare de soluţii la problemele ridicate. Pentru a 
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realiza acest dialog  vom coopera, în permanenţă, toţi cei implicaţi în acest proiect. 
          Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim copiilor 
frumuseţea vieţii, prin implicarea în activităţi comune plăcute. 
          Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloace educative şi de învăţare moderne, care să fie 
acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, de a stabili relaţii de prietenie 
şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să nu fie o povară. 
          Desigur, lăsăm loc spontaneităţii şi actului liber, valorificăm fiecare moment, ţinem cont de faptul 
că „fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate a 
protagoniştilor. 
          Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinutului, formelor şi mijloacelor 
de instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a lor la noile 
cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană. 

          

CU PAŞI MICI DE LA GRĂDINIŢĂ SPRE ŞCOALĂ

- proiect de parteneriat –
-anul școlar 2011 – 2012 –

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI

Nr. 
crt.

               Denumirea activităţii       Data Locul desfăşurării/ cine răspunde

1. 

„De la grădiniță la școală”
 - stabilirea echipei de proiect;
 - elaborarea proiectului de 
parteneriat.

nov. 2011

Școala Nr. 2 Caracal/
-director-prof. Silviu Titus
FRĂSINEANU
-prof. Sanda CIOROIANU
-prof. Cătălina OPREA 

2. „Colinde, colinde...” dec. 2011

Grădinițe partenere din Caracal:
-(G.P.P. Nr.4-Structura G.P.N.Nr.3;
G.P.N. Nr.1)
-prof. Sanda Cioroianu, 
-prof. Cătălina Oprea,
-înv. Maria Țițirigă 

3. „Confecţionăm mărţişoare/felicitări” martie 2012

Grădinițele partenere/
-ed. Olga Deaconescu
-prof. Ileana Nistor
-prof. Duca Ștefania

4. „Vine iepuraşul!” aprilie 2012 

sala clasei a IV-a C/
-ed. Petcu Gabriela
-înv. Maria Țițirigă 

5. „O zi la şcoală” mai 2012 Școala nr. 2 Caracal/
-Coordonatorii proiectului

6. „1 Iunie – Ziua copilului” 
 – desene pe asfalt –  1 Iunie 2012

Parcul orășenesc/
Prof. Bosoiu Mihaela
Inst. Bucureșteanu Carmen. 
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EDUCATOAREA ŞI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA PREŞCOLARULUI

Prof. înv. preşcolar Florica Manea 
                                                                                Şcoala cu cls. I-VIII Drănic

                                                                    Grădiniţa Booveni, jud. Dolj

„Arta de a trăi este şi iscusinţa de a te şlefui mereu spre a  crea din tine o operă de artă,  
o fiinţă autonomă eliberată de tirania instinctelor, de impulsuri egoiste şi pasionale”

(V. Pavelescu)

Având caracter de mediu instituţionalizat, grădiniţa pune la dispoziţie reperele specifice în care se va 
înscrie relaţia educatoare-copil, în procesul educaţional şi dincolo de acesta. Chiar dacă împrumută foarte mult 
din încărcătura afectivă a relaţiei părinte-copil, noua relaţionare cu adultul pe care preşcolarul o face odată cu 
intrarea în grădiniţă prezintă câteva trăsături aparte:
	implică o anumită distanţă;
	presupune respectarea unor reguli de relaţionare şi comunicare cu un adult, altul decât părintele;
	este marcată de preocupările explicite ale educatoarei în atingerea finalităţilor instructiv-educative 

propuse;
	este mediată de preocuparea preşcolarului de a rezolva sarcinile didactice;
	este influenţată de condiţiile particulare ce le are instituţia educaţională: spaţiul unde este situată, 

dotarea, mobilierul, programul special de instruire şi formare.

Copilul nou intrat în grădiniţă va percepe repede educatoarea ca un adult semnificativ, în afara părinţilor, 
pe care nu întotdeauna îl acceptă foarte uşor, în special că acest proces se suprapune adesea primelor situaţii 
în care copilul se desparte temporar de părinţi. Mediul stimulativ al grădiniţei şi experienţa de comunicare în 
astfel de situaţii a educatoarei facilitează adaptarea preşcolarului la noul său statut. Educatoarea devine pentru 
acesta un punct de reper, în contextul bogat în provocări al grădiniţei. Copilul se va strădui să obţină atenţia 
şi aprecierea educatoarei, acceptând fără condiţionări regulile impuse de aceasta şi îi recunoaşte autoritatea 
absolută. Lucrul acesta nu semnifică renunţarea copilului la manifestarea unor trebuinţe fireşti precum: 
afirmarea de sine, împărtăţirea impresiilor şi a unor puncte de vedere personale, nevoia de a deţine un anumit 
control asupra unor situaţii educaţionale şi de a-şi exersa capacitatea de a alege şi de a lua decizii, iar aceste 
nevoi trebuie încurajate şi îndeplinite de educatoare ori de câte ori este posibil. 

Rolul educatoarei în procesul instructiv-educativ, presupune în primul rând transmiterea de noi cunoştinţe 
pentru copilul preşcolar. Asumarea de către educatoare a acestui rol implică înţelegerea faptului că fiecare 
copil învaţă într-un mod aparte şi are nevoi de cunoaştere diferite. Angajaţi în activităţi de învăţare, copiii sunt 
încurajaţi a gândi singuri, a lua decizii şi a găsi soluţii pentru problemele întâlnite.  Educatoarea este şi 
organizatorul activităţii de joc a copilului, activitate în care se poate angaja uneori ca partener, însă întotdeauna 
observă, asistă şi reglează conduita de joc a copiilor. Prin observarea activităţii ludice, educatoarea are prilejul să 
cunoască „identităţile” copiilor, a trăirilor emoţionale şi a experienţelor de viaţă trăite, a calităţii cunoştinţelor, 
fapt care îi va permite adaptarea şi diferenţierea modalităţilor de relaţionare cu fiecare copil. 

 Rolul educatoarei în relaţia cu copiii este şi acela de mediator al comportamentului copiilor. Activitatea 
de disciplinare în grădiniţă este de natură pozitivă şi implică respectarea de către educatoare a unor principii 
de bază:

	formularea regulilor de comportament într-o manieră pozitivă şi implicarea ori de câte ori este 
posibil a copiilor în stabilirea regulilor;

	evitarea diminuării respectului de sine şi a motivării, argumentării prin comparaţii între copii;
	redirecţionarea comportamentelor inadecvate, grija de a nu amplifica sentimentul de vinovăţie şi 

ruşine;
	utilizarea cu discernământ a recompensei şi pedepsei, folosirea cuvântului şi a tonalităţii vocii ca 
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instrumente pedagogice. 
Nu trebuie lăsat de o parte nici rolul de model jucat de educatoare în relaţia cu copilul. Înclinaţia către 

imitaţie a preşcolarilor se manifestă şi în preluarea fidelă şi rapidă a comportamentelor, limbajului şi atitudinilor 
manifestate de educatoare. Din această cauză, încrederea în sine, echilibrul psihic, capacitatea de comunicare 
eficientă, preocuparea pentru comunicarea interindividuală, dinamismul, simţul ordinii şi a frumosului, calităţi 
absolut necesare cadrului didactic se vor regăsi în personalitatea copiilor. Tot acest ansamblu de relaţionări 
interpersonale condiţionate de rolurile sociale şi facilitate de specificul activităţii din grădiniţă se va reflecta în 
climatul psihosacial al grupei şi al instituţieiu, cu amprenta sa asupra activităţii şi dezvoltării copiilor preşcolari.
 În concluzie, educatoarei îi revine rolul deosebit de a pune bazele personalităţii preşcolarului şi, de 
ce nu, a lăsa o amprentă personală asupra conduitei, temperamentului, atitudinii şi aptitudinii copilului, în a 
învăţa cu uşurinţă cunoştinţele ce vor fi transmise în etapa ulterioară de dezvoltare.

BIBLIOGRAFIE:
•	 Revista „Învăţământul preşcolar doljean” nr.2/1997, Editura „Radical”.
•	 Joiţa, Elena, Pedagogie, E.U.C., Craiova, 2001.
•	 Kolumbus Schulman, Elinor, Didactică preşcolară, Ed. Vşi I Integral, Bucureşti, 2000.
•	 Postelnicu, Constantin., Fundamente ale didacticii şcolare, E.U.C., Craiova, 1999. 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE ÎN  DEZVOLTAREA 
COPILULUI PREŞCOLAR

Prof. Aurica Beleiu, G.P.P. Nr. 53 Oradea
Prof. Mirela Munteanu, G.P.P. Nr. 53 Oradea

   Motto:
             „Cărţile şi revistele citite în copilărie sunt un fel de gene spirituale; ele transmit cititorului întreaga 
lor forţă modelatoare,fiinţa lui morală constituindu-se uneori pentru toată viaţa în puncte de reper pentru 
idealurile sale,pentru felul în care înţelege omul şi societatea, pentru modul său de a fi, de a gândi şi de a 
acţiona”.

Prof.univ.dr. Ion Dodu Bălan

Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte completarea procesului didactic, 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. O cerinţă foarte importantă vizând opţiunea pentru astfel 
de activitate este selecţionarea din timp a suportului teoretic în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor şi 
ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală.

Activităţile extracurriculare organizate pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut ştiinţific 
şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale.

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul educaţional 
are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a încuraja competiţia şi 
asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formarii unei personalităţi armonioase a copiilor încă de 
la cea mai fragedă vârstă.

Activităţile extracuriculare pot dezvolta spiritul creativ conducând la elaborarea unor metode şi 
procedee specifice de stimulare a creativităţii.
           Creativitatea este legată de încrederea în forţele proprii,de comportamentul de căutare, de punere a 
vechilor concepte în contexte noi, de transformare a lumii, de capacitatea de acomodare cu depăşire prin 
originalitate.
           Libertatea de exprimare,convingerea că ceea ce spui este interesant şi valoros pentru alţii, încrederea în 
forţele proprii, echilibru între ceea ce crezi că poţi şi ceea ce faci cu adevărat sunt elemente care oferă stabilitate 
personală, valoare şi confort emoţional în cadrul unităţii. Pentru toate acestea şi pentru multe alte aspecte 
pe care le-am constatat am ales calea unei astfel de activităţi exraşcolare, care să urmărească valorificarea 
aptitudinilor, intereselor, dorinţelor, dar şi necesităţile copilului de vârstă preşcolară, în strânsă legătură cu 
resursele umane şi materiale de care dispune unitatea preşcolară.
           Considerând că revista unei unităţi preşcolare este un act de comunicare ce are rolul de a genera încrederea 
copiilor în sine şi în ceilalţi, sinceritatea, gândirea independentă, libera exprimare a opiniilor, inventivitatea şi 
prezenţa de spirit drept pentru care am dat numele revistei G.P.P. NR. 53 Oradea, „PAŞII JUNIORILOR”, care 
să fie un act de comunicare cu rolul de a genera încrederea copiilor în sine şi în cei de alături.

Pot spune că prin această revistă noi oferim o imagine clară asupra evoluţiei muncii noastre împreună 
cu copiii, constituind o modalitate eficientă de comunicare a progreselor înregistrate.
            Revista grădiniţei noastre, este oglinda  activităţii desfăşurate cu copiii apărând  pentru prima data, în 
anul şcolar2007/2008, până în prezent avem lansate nouă numere, apariţia fiind  trimestrială.
            Este o revista de tip mozaic, adică cuprinde pagini de informaţii, rezultate obţinute, secvenţe atât 
din activităţile obligatorii cât şi din alte activităţi extracurriculare, un loc special  în revista noastră îl ocupă 
rubricile dedicate prof. logoped, asistentei medicale, profersorilor de opţional şi nu în ultimul rând părinţilor. 

Scopul pe care-l urmărim în realizarea revistei preşcolare, este acela de a dezvolta interesul scris-citit 
pentru copil, de-ai antrena în realizarea paginilor de revistă constituind un demers educaţional, pentru a se 
exprima liber şi creativ, de a deschide perspectiva descoperirii de talente şi stimulând evoluţia lor spre acele 
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trăiniciri creative, de a întări parteneriatul grădiniţă – familie prin solicitarea părinţilor în actul publicistic.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, 

din mai multe grupe, sau chiar mai multe grădiniţe şi şcoli. Prezenţa nu este obligatorie, totuşi sunt rare 
cazurile în care copiii să nu intre bucuroşi în astfel de activităţi, care le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.

În toate tipurile de activităţi extracurriculare, un factor important îl constituie climatul vieţii de grup 
şi al relaţiei educator-copil. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, antrenant, de încredere şi de 
prietenie, care să facă posibilă exprimarea liberă.

Fiecare copil trebuie să se simtă „actor” şi nu participant pasiv. Unele activităţi au efecte imediate, 
pe plan cognitiv, emoţional, relaţional. Totuşi trebuie subliniat că influenţa educaţiei extracurriculare nu se 
exprimă în activităţi singulare, ci prin sisteme de activităţi de diferite tipuri,  într-o succesiune gradată.

Această influenţă sistematică, de durată, îşi poate găsi expresia în planurile extracurriculare 
ale unităţii (grădiniţei) şi ale fiecărei grupe, urmărind dezvoltarea armonioasă a copiilor, pe 
toate dimensiunile personalităţii lor.

BIBLIOGRAFIE:

1. „Noul Curriculum” Bucureşti 2009
2. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr. 3 – 4/2006
3. Rafailă Elena, Educarea creativităţii la vârstă preşcolară, Ed. Aramis
4. Redimo-Revistă de ştiinţă şi educaţie, anul II, nr.10.
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DOMENIUL EXPERIENŢIAL ESTETIC ŞI CREATIV

Prof. Andreea Iulia Anton 
Grădiniţa nr. 1 Focşani, Vrancea

Prima impresie pe care ţi-o dă intrarea într-o grădiniţă este faptul că parcă ai pătruns într-o lume a 
expoziţiilor pe cât de interesantă pe atât de ingenuă. La toate panourile şi spaţiile disponibile se pot zări lucrări 
de „artă” minuscule, create de către micii artişti neprofesionalişti dar care pot deveni într-o zi adevăraţi maeştri. 
În pedagogia contemporană, perioada preşcolarităţii constituie perioada de maximă receptivitate, sensibilitate, 
mobilitate şi flexibilitate psihică. Vârsta preşcolarităţii este vârsta imaginaţiei, a fanteziei şi jocului, în care 
copilul are posibilitatea de a-şi exterioriza sentimentele şi trăirile în mod imaginativ-creativ. Preşcolarul 
devine participant activ la propria sa formare, se accentuează astfel caracterul formativ al învăţământului 
actual modern.

La vârsta preşcolară copilul are tendinţa de a se exprima în lucrările lui, bazându-se pe experienţa 
personală. De aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei, de a găsi mijloace şi forme de cedare 
a propriilor impresii despre lume, în care să se reflecte emoţiile şi sentimentele trăite. Activităţile artistico-
plastice constituie un mijloc de dinamizare şi exprimare a vieţii copilului. Motivaţia copilului pentru activităţile 
artistico-plastice este nevoia de exprimare a propriilor trăiri, nevoia de a reda imaginea într-un mod artistic sau 
plăcerea de a povesti în imagini. Reprezentările plastice ale copilului evoluează treptat spre o redare cât mai 
realistă, alteori intervine imaginaţia creatoare şi trece spre fabulaţie, spre ireal.

Copiii de vârstă preşcolară crează cu migală şi pricepere sub îndrumarea atentă a educatoarei lucrări 
practice deosebite, originale dar mai ales interesante prin multitudinea materialelor utilizate şi a tehnicilor de 
lucru folosite.

Hârtia mototolită, rulată, tăiată sau pliată, resturile colorate, seminţele de dovleac, de măr, de fasole, 
pot să se transforme în flori multicolore, hârtia glasată, pliată şi îndoită ia forma unor animale, materialele din 
natură, iau forme nebănuite alcătuind adevărate tablouri de toamnă, iarnă, vara sau primăvară, toate aceste 
materiale pot alcătui adevărate colaje tematice care împodobesc adesea spaţiul mirific al grădiniţei.

Diferitele tipuri de activitati practice sunt deosebit de indragite, de atragatoare pentru majoritatea 
copiilor. Prin intermediul lor, prescolarii intra in contact cu unele forme simple de munca fizica si intelectuala, 
permitand atat dezvoltarea capacitatilor fizice ale copiilor cat si a celor intelectuale. De asemenea se asigura 
familiarizarea copiilor cu unele elemente simple ale activitatii de productie, precum si formarea unor deprinderi 
practice de munca. Copiii au posibilitatea aici sa aplice in practica anumite cunostinte insusite in alte activitati, 
ajutandu-i sa si le consolideze si aprofundeze. Prin desfasurarea activitatilor practice putem educa si dezvolta 
multe procese psihice (perceptii, reprezentari, spirit de observatie, atentia, memoria, gandirea, imaginatia) si 
se pun bazele unor insusiri de personalitate: spiritul de initiativa, increderea in posibilitatile proprii, dorinta de 
a lucra in colectiv, atitudinea creatoare fata de frumos.

Cheia succesului in realizarea de catre copii a unor lucrari reusite o constituie si comportamentul 
educatoarei care trebuie sa se bazeze pe iubire pedagogica echilibrata si armonioasa, apropierea de copil, 
increderea in el, aprobarea si vocea adecvata. Pentru varsta prescolara, exista numeroase si variate activitati 
practice, tinand cont de particularitatile de dezvoltare specifice fiecarui nivel de varsta, precum si de gradarea 
dificultatii sarcinilor care duc la concretizarea temelor propuse.

In ceea ce priveste evaluarea, activităţilor practice implică o analiză complexă, deoarece se referă 
atât la produsul muncii copiilor cât şi la cunoştinţele despre materiale şi caracteristicile acestora precum şi la 
utilizarea de tehnici de lucru specifice vârstei în scopul prelucrării acestora şi realizării unor produse simple, 
dar şi la o analiză a comportamentului şi atitudinii copiilor faţă de creaţiile lor, faţă de realizările lor.

In final las la aprecierea privirilor curioase ale revistei cateva lucrari realizate la grupa pregatitoare ce 
exprima „anotimpul bogatiei”, toamna vazuta prin ochii copiilor:



87

           

„Chipul toamnei”                                                         „Copacul in anotimpul toamna”
cu ajutorul  legumelor, fructelor, frunzelor 
– este o lucrare de aplicatie si de pictură in acelasi timp.

„Zana Toamna”

 

Bibliografie:

1.Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2. 2005.
2. Rev. Inv. Prescolar nr. 3-4, 2005.
3. Introducere in pedagogia prescolara.
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FAMILIA – FACTOR EDUCATIV AL DEZVOLTĂRII COPILULUI

Profesor înv. primar Ramona Chinan,
Grupul Şcolar „Dumitru Popa”, Mogoşeşti, jud. Iaşi

Copilul are în mod legitim dreptul de a ocupa o poziţie privilegiată şi de a se bucura de tratament specific 
pentru că este o fiinţă cu însuşiri calitative diferite de cele ale adultului. Sănătatea, dezvoltarea, educaţia 
copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei.

Familia este una din verigile sociale cele mai importante, demonstrând acest lucru de-a lungul timpului, 
prin asigurarea continuităţii şi afirmare indivizilor ca fiinţe umane. Este considerată relativ independentă 
raportată la societate, dar condiţionată în organizare şi evoluţie de modul de organizare al societăţii care o 
înglobează.

În contemporaneitate, începând cu anul 1970, studiile asupra familiei s-au intensificat, cu atenţie specială 
pe evoluţia relaţiilor din interiorul ei, pe rolurile familiale, structura sa, funcţiile îndeplinite de această unitate 
socială. În acest mod s-au observat evoluţii semnificative în cadrul familiei, evoluţii raportate la timp şi spaţiu. 
Singurele elemente stabile oriunde şi oricând au rămas afecţiunea împărtăşită în cadrul unei familii, rolurile 
parentale ca existenţă, rolurile de copii de asemenea, dar modul de îndeplinire a lor, structura familiei s-au 
modificat în timp.

Dezvoltare personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, comunitari, şcolari. 
Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei care asigură dezvoltarea unei personalităţi armonioase, 
securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului.

Mediul familial se constituie din: membrii familiei între care există relaţii complexe de a căror 
funcţionalitate depinde eficienţa şi succesul în dezvoltare, direcţionarea şi integrarea copilului în societate, 
precum şi spaţiul de locuit cu totalitatea dotărilor de care dispune, care trebuie să răspundă nevoilor familiei.

Mediul familial întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective intense este apt de reacţiona la 
trebuinţele copilului, de a participa şi favoriza elaborarea personalităţii, a imaginii de sine şi despre lume. „ 
Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copiilor. Aceasta este din punct de vedere afectiv cea 
mai adecvată trebuinţelor lui, pentru că numai relaţiile afective şi sentimentele de dragoste îl fac pe părinte 
să înţeleagă şi să intuiască copilul şi starea lui de copilărie. În familie, copilul îşi poate satisface nevoile sale 
primare, îşi poate manifesta frustrările inevitabile, temperate de dragostea părinţilor.” (Ghid de bune practici 
pentru prevenirea abuzului asupra copilului, Organizaţia salvaţi copiii/ Alternative Sociale, Bucureşti, 2002)

În familie copilul poate să-şi investească toate resursele emoţionale, să înveţe să şi le controleze pentru 
că asigurarea unui mediu afectiv va constitui garanţia pentru o dezvoltare armonioasă.
 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 
materială, dragoste şi educaţie.
 Familia îndeplineşte două funcţii generale, ce variază sub aspectul practic de-a lungul istoriei, dar ele 
rămân majore în orice timp şi în orice loc: asigurarea confortului prin satisfacerea nevoilor tuturor membrilor 
familiei, şi creşterea noilor generaţii. Când funcţionarea sistemului este benefică şi membrii ei sunt fericiţi, 
prin intervenţia mecanismului de homeostazie (mecanism ce asigură supravieţuirea), se asigură funcţionarea 
în acelaşi mod, cu continuitate. Dacă, însă, familia a creat roluri nefericite, această homeostazie, cu scopul de 
a menţine sistemul familiei se destramă sau dispare.
 De asemenea, familia îndeplineşte o serie de funcţii pe care alte grupuri nu pot să le satisfacă, 
departajându-se de acestea, asigurându-şi specificitate, durabilitatea şi universalitatea ca formă de comunitate.



89

 Unele studii accentuează o anumită funcţie ca fiind fundamentală şi exclusivă a familiei - cea de 
socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi, la fel de 
fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor.
 H. H. Stahl, remarcabil sociolog, membru al şcolii sociologice de la Bucureşti, clasifică funcţiile 
familiei în două mari categorii: funcţii interne şi funcţii externe, primele contribuind la crearea unui regim de 
viaţă intimă menit să asigure tuturor membrilor un climat de securitate, protecţie şi afecţiune; al doilea grup de 
funcţii asigurând dezvoltarea firească a personalităţii fiecărui membru al grupului, socializarea şi integrarea sa 
corespunzătoare în viaţa socială.
 Funcţii interne: funcţia biologică şi sanitară – satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor partenerilor 
cuplului conjugal, procrearea copiilor şi asigurarea necesităţilor igienico-sanitare de dezvoltare biologică 
normală a tuturor membrilor familiei; funcţia economică - realizată prin acumularea unor venituri pentru 
întreg colectivul familial şi organizarea unei gospodării pe baza unui buget comun; funcţia de solidaritate 
familială - ce include ajutorul bazat pe sentimentele de dragoste şi respect între părinţi şi copii, între fraţi şi 
surori, faţă de bătrânii din familie sau faţă de bolnavi şi infirmi; funcţia pedagogico-educativă şi morală - care 
priveşte asigurarea educaţiei şi învăţământului copiilor, socializarea primară a lor.

Aceste funcţii sunt interdependente, iar cele externe reprezintă o continuare, o prelungire 
a funcţionalităţii interne, efectele pe termen lung ale instituţiei familiei.

Funcţiile externe ale familiei: funcţii stric specializate ale familiei ca grup social - nerealizate 
de alte instituţii, cum sunt funcţia biologico-sanitară,  funcţia de solidaritate, de socializare primară; funcţii în 
raport cu membrii grupului - familia are funcţia de a asigura socializarea prin transmiterea normelor, valorilor, 
tipurilor de comportament, securitatea emoţională şi trebuinţa de apartenenţă la grup a membrilor ei; funcţii 
în raport cu sine ca grup social - are rolul de a se afirma ca grup unitar şi conştient de sine, ce poate sa asigure 
dezvoltarea normală a personalităţii fiecărui membru; funcţii în raport cu societatea externă - are rolul de a 
asigura forţa de muncă a societăţii.

Funcţia educativă a familiei. Familia este prima instanţă de socializare, atât ca etapă a 
acestui proces, cât şi ca amprentă  fundamentală asupra personalităţii individului. În familie copilul deprinde 
prin intermediul socializării primele noţiuni cu privire la datorie, responsabilitate, interdicţie, marcând 
dezvoltarea unei structuri generalizate a cunoştinţei morale şi juridice.
 Funcţia de socializare a familiei se realizează în patru situaţii specifice:

- situaţii de educaţie morală; prin intermediul autorităţii i se formează copilului regulile morale;
- situaţia de învăţare cognitivă prin care copilul învaţă sistemul de cunoştinţe, aptitudini, deprinderi 

necesare în societate;
- situaţia ce stimulează invenţia sau imaginaţia, prin intermediul cărora se dezvoltă capacităţile 

creatoare;
- situaţiile de comunicare psihologică care dezvoltă afectivitatea specific umană cu un rol fundamental 

în asigurarea echilibrului moral şi psihologic al individului.
În cadrul familiei are loc modelarea personalităţii copilului, trecerea de la un 

comportament normativ (reglat din exterior), la un comportament normal (bazat pe autoreglare şi autonomie 
morală). Fiind un mediu afectiv şi protector, familia asigură copiilor securitate, îngrijire, subzistenţă, sprijin 
material şi moral, toate acestea regăsindu-se în personalitatea şi conduita lor.
 Valorile după care funcţionează o familie normală, matură, sănătoasă sunt capacitatea de a iubi şi de 
a munci cu scopul producerii bunurilor necesare convieţuirii. O funcţie definitorie a familiei este aceea de a 
genera iubire faţă de toţi membrii săi.
 Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, fiziologice 
sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate aceste 
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nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta 
satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul individului, de ceilalţi membri ai familiei. Este evident faptul că 
o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice 
de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală.
 În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să 
înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea optimă 
a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau dimpotrivă evoluează la polul opus.
 Există câteva abilităţi de care părintele are nevoie pentru a fi un părinte bun. Cele mai importante astfel 
de abilităţi şi de care depinde modul în care părintele îşi percepe copilul (nevoile şi dezvoltarea lui emoţională) 
sunt:

- abilitatea părinţilor de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului, însemnând 
următoarele aspecte: importanţa de a vorbi cu copilul în timpul îngrijirii, de a lăsa timp pentru 
a răspunde în felul lui, de a-l stimula tactil, de a răspunde chemărilor copilului, de a reconforta 
copilul când plânge luându-l în braţe şi vorbindu-i cu blândeţe;

- abilitatea de a oferi copilului experienţe noi, de a-l stimula cognitiv şi afectiv: copilul trebuie ajutat 
să descopere lumea în care există, părintele trebuie să îngăduie acest lucru;

- abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul său: de a diferenţia şi identifica, numi, gândurile 
şi sentimentele celeilalte persoane, de a prelua rolul altuia din punct de vedere mintal, de a se pune 
în locul celeilalte persoane, de a răspunde în funcţie de sentimentele celuilalt;

- abilitatea de a-şi înfrâna propriile dureri şi porniri agresive fără a le răsfrânge în relaţia cu copilul: 
o anumită toleranţă  a părintelui. În special la părinţii imaturi s-au găsit cauzele tratamentului 
agresiv faţă de copii lor – problemele lor emoţionale, psihozele, retardul mintal, dependenţa de 
alcool şi droguri;

- capacitatea de a avea aşteptări realiste faţă de copil: aşteptările pot stimula copilul, provocându-l 
la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le aşteaptă. Dacă părintele face greşeala de a repeta 
mereu că nu e bun de nimic, acest lucru va conduce la pierderea încrederii de sine şi în capacităţile 
lui, şi aşteptările prea mari şi cele prea mici conducând la frustrare sau lipsa de stimulare;

- capacitatea de a percepe copilul în mod realist: de modul în care îl percepe pe copil depinde 
atitudinea şi comportamentul faţă de el;

- abilitatea de a răsplăti, valoriza copilul: părintele trebuie să înţeleagă nevoia copilului de a fi 
încurajat şi apreciat, de a remarca şi comportamentele pozitive, cât şi pe cele negative.

Uneori părinţii deţin aceste abilităţi, dar în situaţii mai dificile, de criză, ajung să-şi neglijeze copilul, iar 
alteori aceştia îşi neglijează din start copilul şi îl expun constant la diferite tipuri de neglijări, mai ales neglijării 
fizice şi emoţionale. În general, neglijarea copilului apare pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei parentale 
vizavi de nevoile copilului.

Este foarte adevărat că, de multe ori, conflictele intrafamiliale constituie factorul favorizant apariţiei 
neglijării copilului de către părinţi. Funcţiile şi rolurile parentale sunt distorsionate, preocuparea pentru copil 
trece pe plan secundar, iar efectele caracteristice violenţei intrafamiliale sunt resimţite puternic de către copii, 
atât pe plan afectiv cât şi în planul dezvoltării fizice şi sociale.

Familia rămâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii, protecţiei şi educaţiei copilului. În contextul 
schimbărilor sociale, se constată o diversificare a modelelor familiale: frecvenţa crescută a coabităţilor 
(concubinaje), creşterea numărului divorţurilor, a familiilor monoparentale, opţiunea unor femei de a avea un 
copil în afara căsătoriei, noile forme coexistând cu modelul clasic al familiilor conjugale.

Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, 
familia nu poate să rămână neschimbată şi nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială 
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sau de interacţiune părinte-copil. Nu se poate recomanda o reţetă universal valabilă a familiei bune din punct 
de vedere al reuşitei în dezvoltarea copilului, în securizarea acestuia, în asigurarea succesului de integrare.

Modul de abordare a climatului familial trebuie să ţină seama de o serie de situaţii particulare, raportându-
se la multe elemente: pregătirea/profesia părinţilor, stil de viaţă, vârstele şi particularităţile părinţilor, obiective 
- motivaţii, aspiraţii, potenţial, repere culturale sau religioase.

Orice strategie de succes trebuie să se adreseze familiei ca sistem, ţinând cont de relaţiile existente în 
interiorul ei, neuitând că intervenţia se face în interesul copilului.

În ultimii 40 de ani cercetătorii din domeniu au ajuns la concluzia că menţinerea copilului în familie este 
de preferat oricărei alte forme de instituţionalizare. În acest scop se încearcă pentru prima dată a se interveni 
la nivelul părinţilor prin forme adecvate (sprijin financiar, abordare terapeutică interdisciplinară). Din această 
ecuaţie nu este uitat niciodată copilul, bunăstare şi calitatea vieţii lui fiind principalii indicatori ai succesului 
intervenţiei. În cazul în care interesul copilului nu mai este satisfăcut în familia de origine se apelează la 
familia extinsă, şi apoi soluţia plasamentul familial, sau, ca ultimă soluţie prevăzută de specialiştii în domeniu, 
adopţia copilului.

Se  poate spune că potenţarea şi eficientizarea resurselor familiei este esenţială pentru evitarea şi 
renunţarea la fenomenul neglijării copiilor. Nimeni nu spune că este uşor sau simplu, însă fiecare familie 
reintegrată în cursul normal al societăţii este un model pozitiv, cu reale valenţe de influenţare a societăţii.
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE

Prof. înv. primar Sanda Cioroianu
Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal, jud. Olt

Inteligenţa este capacitatea umană de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse  
care sunt valorizate de cel puţin o cultură. Howard Gardner

 Absolvenții sunt confruntați în viața adultă cu rezolvarea unor sarcini care solicită multiple alte abilități, 
ceea ce face ca succesul în școală să nu poată fi continuat și de un succes profesional. De aici, nevoia de a 
stimula toate aceste abilități pentru a pune cu adevărat în valoare potențialul individului. Potrivit definiției lui 
Gardner, ca o asemenea abilitate să fie considerată inteligență, ea trebuie să satisfacă mai multe criterii:  
a) existența unei zone de reprezentare  pe creier;
b) existența unui sistem propriu de expresie (a unui cod specific de simbolizare).
 Pe baza definiției și a criteriilor menționate, Gardner a izolat șapte inteligențe, după care să includă 
ulterior încă una. Acestea sunt:
1. Inteligența lingvistică – capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul codului 
lingvistic.
2. Inteligența logico-matematică – capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul 
schemelor logice și a limbajului matematic.
3. Inteligența spațial-vizuală – capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul 
reprezentărilor spațiale și a imaginii.
4. Inteligența muzicală - capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul ritmului și 
melodiei.
5. Inteligența corporal-kinestezică - capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul 
mișcării.
6. Inteligența naturalistă (este cea nou introdusă), capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse 
cu ajutorul clasificărilor/ taxonomiilor și reprezentărilor din mediul înconjurător.
7. Inteligența interpersonală - capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse prin cunoașterea 
și interacțiunea cu ceilalți.
8. Inteligența intrapersonală - capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse prin cunoașterea 
de sine.
 Anumite inteligențe sunt mai bine dezvoltate, altele mai puțin. Orice individ posedă o colecție de 
inteligențe care îi conferă un profil unic. 
 Un element esențial în aplicarea teoriei inteligențelor multiple la clasă este cunoașterea profilului de 
inteligență al elevilor – cu precădere aflarea punctelor ”tari” și ”slabe” este esențială pentru stabilirea strategiilor 
didactice de diferențiere și individualizare. Gardner propune expunerea de timpuriu a elevilor la medii diferite 
de învățare aparținând domeniilor care determină diferite inteligențe. Copiii se  vor orienta spre acelea care 
se potrivesc inteligențelor. Pe de altă parte, observarea elevilor când li se dau diverse sarcini conduce și ea 
la cunoașterea profilului de inteligență. Voi reda în continuare o serie de comportamente specifice celor opt 
inteligențe:
- lingvistică: povestește ca să explice; participă la dezbateri în grup; scrie poezie/ proză/ articole; caută cărți 
și citește.
- logico-matematică: traduce ceva într-o formulă matematică; folosește analogia pentru a explica; descrie 
modele de simetrie; compune probleme; demonstrează ceva prin scheme;
- spaţial-vizuală: desenează pentru a explica/ demonstra; percepe vizual corect din mai multe unghiuri; 
recunoaște obiecte din spațiu; se orientează în spațiu.
- muzicală: dovedește sensibilitate la sunete; creează melodii și ritm; explică prin melodie și ritm; confecționează 
un instrument și-l folosește pentru a demonstra ceva.
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- corporal-kinestezică: crează mișcarea pentru a explica ceva; controlează mișcarea; mimează ușor; dansează; 
perticipă cu plăcere la un joc de rol.
- naturalistă: observă și notează; clasifică; descrie schimbările din mediul înconjurător; îngrijește animale, 
grădini; desenează/ fotografiază obiecte din natură.
- interpersonală: cooperează în grup; manifestă sensibilitate și atenție la comportamentele/ motivele/ atitudinile/ 
sentimentele celor din jur; explică/ predă ceva cuiva; folosește calculatorul.
- intrapersonală: ține un jurnal; stabilirea și urmărirea unui țel; descrie calitățile personale care îl ajută să 
facă ceva; exprimă și e conștient de diferite sentimente; știe ce vrea și ce poate/ nu poate face ceva; știe să se 
îndrepte dacă are nevoie de ajutor.
 Stabilirea profilului de inteligență nu se face prin aplicarea unui test. Sunt necesare multe observări ale 
comportamentelor copiilor pentru a ne da seama care sunt activitățile cele mai comode, ce coduri de exprimare 
folosesc cu precădere și care sunt acelea pe care le evită.
 În continuare voi da câteva exemple de posibilități privind aplicarea teoriei inteligențelor multiple în 
contextual actual al școlii noastre:
* la începutul lecțiilor obișnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteligențele multiple, în scopul de 
a crește motivația elevilor;
* în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, reprezentând diverse inteligențe 
”tari”, care vor colabora în realizarea sarcinii prin coduri de simboluri și perspective diferite;  
* în cadrul unui proiect  prin care fiecare elev își realizează tema din perspectiva inteligențelor ”tari”;
* explorarea unei teme la nivelul disciplinei prin diferite coduri de reprezentare.
 Aș putea exemplifica o activitate cu o clasă de elevi care și-au exersat inteligențele în alte lecții. În 
acest caz, a fost stabilit un obiectiv vizând înțelegerea profundă care circumscrie toate exercițiile propuse 
grupelor din diferite perspective, ale diverselor inteligențe. Este de remarcat varietatea abordărilor pe o aceeași 
temă. Profesorul joacă rolul de facilitator al activității.
 Grupele de elevi pe tipuri de inteligenţe:
1. Logico-matematică
2. Lingvistică
3. Muzicală
4. Interpersonală 

Cerinţe pentru activitatea  fiecărei grupe:
Grupa I
1. Folosind relațiile ”mai mic” și ”mai mare”, comparați trăsăturile fizice ale lupului și ale bunicii, demonstrând 
că presupunerea Scufiței Roșii era falsă: în pat nu era bunica ei.
2. Realizați dialogul între Scufița Roșie și lupul care o aștepta în patul bunicii.
3. Redați ritmic plimbarea Scufiței Roșii prin pădure. Compuneți un cântecel prin care Scufița Roșie să-și 
anunțe sosirea la casa bunicii.
4. Ajuta-ți-o pe Scufița Roșie să-l convingă pe lup să-și schimbe hotărârea inițială de a o înghiți. 

Grupa II
1. Lingvistică.
2. Logico-matematică.
3. Muzicală.
4. Corporal-kinestezică
5. Spațială.
    Cerinţe:
1. Redactarea dialogului dintre Scufița Roșie și lup când  s-au întâlnit în pădure.
2. Compunerea unei probleme pornind de la legumele pe care le are în coș Scufița Roșie pentru bunica ei.
3. Alegerea temei muzicale celei mai potrivite din „Anotimpurile” de Vivaldi pentru a exprima întâlnirea 
fetiței cu lupul.
4. Interpretarea dialogului dintre lup și fetiță cu ajutorul mișcării, a gestului și mimicii la caracterul replicii.
5. Realizarea costumației personajelor.
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Grupa III
1. Lingvistică.
2. Corporal-kinestezică.
3. Muzicală.
4. Spațial-vizuală.
5. Interpersonală.
6. Intrapersonală.
     Cerinţe:
1. Realizați un alt sfârșit al poveștii.
2. Interpretarea dialogului dintre lup și bunica Scufiței Roșii.
3. Creați o melodie pentru a arăta greșelile Scufiței, folosind versurile: Scufiţa Roşie eu sunt/ Şi la bunica eu 
m-am dus/ De sfatul mamei am uitat/ Şi pentru asta lupul m-a mâncat.
4. Desenați o scenă din poveste.
5. Grupați-vă în apărători și acuzatori ai Scufiței Roșii. Susțineți-vă părerea (dezbatere, proces).
6. Imaginați-vă că sunteți Scufița Roșie și arătați de ce s-a abătut din drum. Cu ce scop?
 Cerințele prezentate mai sus reprezintă versiuni diferite ale unei aceleiași modalități de aplicare a teoriei 
lui Gardner în practica școlară, respective proiectarea de lecții care să stimuleze dezvoltarea inteligențelor care 
„promit” și care să permit aprofundarea unor concepte sau formarea unor competențe prevăzute în proiectul 
unui curs opțional. În funcție de alegerea învățătorului/ profesorului toate lecțiile se pot desfășura pe baza 
inteligențelor multiple sau doar o parte din ele.

Grupa IV 
1. Lingvistică
2. Logico-matematică
3. Muzică
4. Corporal-kinestezică
5. Spațială
 Cerinţe:
1. Identificați secvențele descriptive și pe cele dialogate din basm.
2. Aranjați în ordine cronologică propozițiile: a) Stă departe bunica ta? b) Era odată într-un sat o fetiță frumoasă. 
c) Cele două ființe căzuseră victime șireteniei și necinstei. d) Du-te să vezi cum îi mai merge bunicii, căci am 
auzit că e bolnavă! d) Și se întâmplă ca tocmai atunci să treacă prin fața casei un vânător... și pedepsește 
lăcomia lupului.
3. Alegeți un fragment muzical din opera simfonică ”Carnavalul animalelor” de Saint-Saens adecvat 
caracteristicilor lupului.
4. Câte doi interpretați următoarele scene din poveste.
5. Modelați din plastilină personajele basmului. 
 Câteva recomandări:
- evitați formarea a mai mult de 4 – 5 grupe, deoarece activitatea devine greu de urmărit și sprijinit;
- respectați manierele diferite de exprimare (nu cereți copiilor să verbalizeze: să explice, să povestească prin 
cuvinte. Același lucru poate fi redat prin orice cod, specific unei alte inteligențe decât cea lingvistică);
- începeți prin a folosi inteligențele multiple ca punct de plecare ale unei lecții obișnuite; mai apoi definiți 
obiective și cerințe din perspectiva înțelegerii profunde a unui concept;
- observați în mai multe rânduri copiii, pentru a le cunoaște profilul de inteligență.
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APLICAREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN PREDAREA ACTIVITĂŢILOR 
PRACTICE

Profesor înv. primar Ramona Chinan,
Grupul Şcolar „Dumitru Popa”, Mogoşeşti, jud. Iaşi

 Principiile didactice reprezintă norme de urmat care au ca rol coordonarea activităţii didactice cu 
scopul de a se ajunge la o finalitate propusă. Ele reprezintă direcţii de acţiune prin intermediul cărora se 
conştientizează rolul funcţional al fiecărei discipline de învăţământ, respectiv, în cazul de faţă a abilităţilor 
practice, respectiv educaţiei tehnologice.
 Abilităţile practice reprezintă disciplina care cuprinde în sine: gândire, pricepere şi originalitate. 
Asemeni celorlalte discipline, activitatea practică urmează trasee  deja stabilite în conformitate cu finalităţile 
învăţământului, ţinând cont de importanţa domeniului cultural care studiază personalitatea umană, adică se 
ghidează după principii didactice prestabilite.

Cerinţele societăţii noastre aflată în schimbare au determinat o nouă abordare a disciplinelor Abilităţi 
practice şi Educaţie tehnologică. Noul curriculum vine în întâmpinarea nevoilor copilului , respectându-i 
universul, dar urmărind – în ansamblu – să îi dezvolte atitudini şi capacităţi de tip creative, reflexive, cognitive, 
de interacţiune socială şi de comunicare. Copiii isteţi sunt calmi, învaţă şi concentrându-se, sunt capabili de a 
duce o treabă la bun sfârşit. La copiii timizi, o construcţie realizată de propriile lor mâini le poate determina 
câştig de încredere în posibilităţile lor. Astfel se dezvoltă la toţi copiii aptitudinile practice şi, de asemenea, 
simţul estetic. După ce au frecventat cursurile grădiniţei, unde au învăţat să folosească tot felul de materiale 
reciclabile care nu-i pot răni ( tuburi , dopuri , hârtie glasată , carton colorat , sfoară  etc.) şcoala le oferă teme 
de lucru mai evoluate. Astfel am putea spune că se realizează o intersectare a principiilor didactice ca şi linii 
directoare a reformei din învăţământ.

Principiile didactice (de instruire) în predarea activităţilor practice

Principiul intuiţiei 
Orientează întreaga activitate de instruire, „de predare”, efectuată de profesor , în sensul că la baza 

organizării  acesteia  stă perceperea clară a celor  transmise (a cunoştinţelor, a deprinderilor şi principiilor), a 
celor ce urmează a fi însuşite de subiecţi. 

În domeniul abilităţilor practice, acest principiu, această teză fundamentală este cu atât mai importantă, 
în faza de învăţare, cu cât formarea deprinderilor şi priceperilor motrice nu poate fi ruptă de baza sa senzorială. 
In acest sens, la începutul activităţii este important a se apela la analizatorii vizuali, tactili, auditivi, care 
favorizează înţelegerea temeinică a celor prezentate prin materialele intuitive. Urmează asocierea cu treapta 
logică, prin folosirea limbajului.

Perceperea nemijlocită a materialului intuitiv şi îmbinarea acestuia cu explicaţiile date realizează 
legătura nemijlocită dintre primul şi cel de-al doilea sistem de semnalizare. Folosirea materialelor intuitive şi 
a demonstraţiei este deosebit de importantă în procesul de predare la clasele primare. Copiii, este cunoscut, au 
o mare înclinaţie spre imitare. La aceştia, gândirea lor porneşte de la „concret” la „abstract”.

Folosirea materialelor intuitive (lucrări model, planşe cu etapele de lucru şi a materialelor concrete 
de realizarea a lucrărilor) stimulează gândirea copiilor, care sub îndrumarea cadrului didactic sunt ajutaţi, 
orientaţi, pentru a descoperi elementele principale ale efectuării deprinderilor respective. Explicaţiile primite 
orientează observaţia copiilor spre modul concret de efectuare a mişcării (de exemplu, la aplicarea diferitelor 
tehnici de lucru, cum ar fi: decuparea, lipirea, bobinarea, plierea, etc.).

Utilizarea materialelor intuitive se face, de regulă, în cadrul fiecărei ore de abilitaţi practice. De multe 
ori, în procesul de perfecţionare a deprinderilor şi priceperilor, a unor elemente şi procedee de lucru, se apelează 
poate apela la materiale video sau imagini.

După conştientizarea teoretică, se recurge la demonstrarea etapelor de lucru pentru realizarea lucrării 
propuse. Uneori, în funcţie de abilităţile copiilor, pot fi ei cei care demonstrează realizarea etapei de lucru, dar 
procesul intuitiv a fost foarte bine realizat.
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 Principiul accesibilităţii
In activitatea de abilităţi practice, ca în cadrul şi celorlalte activităţi, procesul de instruire trebuie sa fie 

corespunzător particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. De exemplu, în grădiniţe, spre deosebire 
de şcoală, copiii au posibilităţi de lucru mai mici, ei au o motricitate mai redusă, cu indici de forţă, rezistenţă 
mai scăzută. De aceea, este contraindicat să se lucreze de la început cu ustensile ce presupun o anumită abilitate 
motrică sau realizarea de lucrări cu un grad ridicat de complexitate, precum şi folosirea unor tehnici de lucru 
ce depăşesc capacitatea lor de înţelegere. Principiul accesibilităţii impune ca între predare şi posibilităţile 
concrete ale copiilor să existe o permanentă concordanţă. Posibilităţile subiecţilor sporesc evident o dată cu 
vârsta, cu învăţarea elementelor noi şi perfecţionarea celor vechi. Cadrele didactice trebuie să obişnuiască 
copiii (elevii) cu tehnicile de lucru folosite prin numărul mare de repetări, stimulând continuu dorinţa de 
afirmare a acestora. 

Accesibilitatea tehnicilor de lucru utilizate se realizează în mod progresiv, avându-se la bază respectarea 
regulilor didactice:

• de la simplu la complex;
• de la uşor la greu;
• de la cunoscut la necunoscut.
Regula de la simplu la complex se referă la indicii de îndemânare necesari îndeplinirii corespunzătoare 

a actelor motrice 
Regula de la uşor la greu se referă, cu precădere, la necesitatea eşalonării predării conţinuturilor în 

funcţie de gradul de complexitate pe care le implică. Respectarea acestei reguli are o importanţă deosebită în 
instruirea copiilor, unde orice suprasolicitare a forţelor poate avea consecinţe asupra organismului.

Regula de la cunoscut la necunoscut se referă la necesitatea eşalonării instruirii în aşa fel, încât predarea 
elementelor noi să se sprijine cunoştinţele însuşite în activitatea anterioară. Cu cât instruirea curentă are la 
bază mai multe elemente cunoscute, cu atât se asigură premisele necesare însuşirii trainice a deprinderilor şi 
priceperilor corespunzătoare.
 
 Principiul participării conştiente şi active

Formarea capacităţii de aplicare la momentul optim, cu o cât mai mare măiestrie, cu un efort minim şi 
o eficienţă maximă a deprinderilor şi priceperilor motrice însuşite este nemijlocit condiţionată de participarea 
activă a copiilor în desfăşurarea procesului instructiv al activităţii de abilităţi practice. De exemplu, în scopul 
dezvoltării motricităţii fine a mâinilor, se impune executarea anumitor exerciţii. In situaţia în care aceste 
exerciţii  nu sunt executate corect (cu amplitudinea indicată, cu numărul de repetări cerut şi într-o viteză de 
execuţie optimă etc.), influenţa lor asupra organismului este nesemnificativă şi, prin urmare, nu pot fi realizaţi 
indicii corespunzători de dezvoltare.

Aplicarea principiului participării active şi conştiente implică respectarea următoarelor cerinţe:
a)  înţelegerea de către copii a obiectivelor stabilite pentru activitatea respectivă;
b) manifestarea unei atitudini receptive, responsabile, pentru însuşirea tehnicilor de lucru teoretice predate 
pentru a le putea aplica în realizarea lucrărilor;
c) înţelegerea, memorarea etapelor de lucru, a mecanismelor acţiunilor motrice ce se vor folosite pentru 
obţinerea produsului finit;
d) dobândirea capacităţii de autoevaluare şi evaluarea cât mai obiectivă a lucrărilor realizate;
e) formarea, dezvoltarea capacităţii de a acţiona independent în vederea obţinerii unui produs finit, a realizării 
unei lucrări.

In legătură cu dezvoltarea capacităţii de a acţiona independent trebuie să avem în vedere că însuşirea 
cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare îndeplinirii activităţilor practice se realizează sub îndrumarea cadrului 
didactic, însă aplicarea acestora în activitatea concretă este efectuată numai pe seama forţelor proprii ale 
copiilor. Ca urmare, educarea capacităţii de a acţiona independent are o semnificaţie cu totul deosebită.

Desăvârşirea tehnicii unor deprinderi şi priceperi se realizează pe baza muncii independente, a 
participării creatoare la rezolvarea diverselor variante ale acţiunii vizate prin realizarea unei lucrări, stimularea 
gândirii pentru a găsi cele mai eficiente modalităţi de lucru. Aceasta trebuie dezvoltată permanent în procesul 
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instructiv-educativ de către cadru didactic.
In activitatea practică, profesorul (educatoarea/învăţătorul) va trebui permanent să fie alături de copii, 

să-i supravegheze şi dirijeze în tot ceea ce fac, spre a se ajunge ca, în final, aceştia să fie în măsură să aplice 
tehnicile de lucru învăţate şi să-şi autoevalueze propria activitate.

Principiul sistematizării şi continuităţii
Predarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, dezvoltarea abilităţilor practice se fac în concordanţă 

cu obiectivele urmărite atât prin intermediul activităţilor practice la grădiniţă, apoi prin intermediul lecţiilor 
de abilităţi practice (clasele I, a II-a), respectiv educaţie tehnologică (clasele III-a, a IV-a), cât şi prin activităţi 
interdisciplinare. 

In aplicarea acestui principiu, se recomandă respectarea următoarelor cerinţe: 
	eşalonarea şi desfăşurarea întregului proces instructiv-educativ în concordanţă cu 

particularităţile de conţinut ale programelor şcolare corespunzătoare pentru acest domeniu;
	 materialul nou predat să se sprijine pe cunoştinţe şi deprinderile formate în activitatea anterioară şi, 

în acelaşi timp să contribuie la lărgirea şi perfecţionarea continuă a abilităţilor practice ale copiilor, 
asigurând astfel succesul activităţilor  viitoare;

	asigurarea desfăşurării eşalonate a procesului de instruire, a legăturii dintre clase şi între cicluri de 
învăţământ, pornindu-se de la predarea în mod concentric a cunoştinţelor şi formarea în mod treptat 
a priceperilor şi deprinderilor copiilor;

	 activitatea practicarea desfăşurată de copii pentru formarea abilităţilor practice să aibă caracter 
sistematic, ritmic şi continuu;

Principiul însuşirii temeinice (al durabilităţii)
Pentru rezolvarea numeroaselor situaţii complexe ce apar în formarea abilităţilor practice a copiilor 

este necesară stăpânirea  temeinică a deprinderilor, priceperilor şi cunoştinţelor însuşite în procesul  instructiv-
educativ.  Reuşita activităţii  desfăşurate  impune respectarea următoarelor cerinţe ale principiului însuşirii 
durabile:

• să se asigure fixarea temeinică a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor, dezvoltarea abilităţilor 
practice, în paralel cu simţul estetic, precum şi creativitatea şi imaginaţia;
•  să nu fie programată însuşirea unui număr mare de tehnici de lucru într-un timp scurt. Consolidarea 
unei tehnici de lucru presupune un timp de repetare. Dacă într-un interval scurt se urmăreşte fie 
însuşirea mai multor tehnici de lucru, fie dezvoltarea pe un fond larg a acestora, nu se pot obţine 
rezultatele scontate. Fixarea trainică, durabilă a abilităţilor practice, perfecţionarea lor, precum şi a 
celorlalte componente ale instruirii, cu deosebire Ia preşcolari, constituie condiţia esenţială a obţinerii 
randamentului scontat în activitatea viitoare;
• verificarea periodică a gradului de pregătire a subiecţilor (prin probe, organizarea de expoziţii, 
concursuri).

Principiul legării instruirii de cerinţele activităţii practice
Activitatea de abilităţi practice, după cum am văzut este la modul cel mai des întâlnit o activitate 

prin excelenţă motrică, având finalităţi şi obiective precise. Acest principiu este cunoscut în literatură şi sub 
denumirea de principiul modelării. Este vizat în acest sens o strânsă legătură între conţinutul informativ şi 
cel aplicativ, prin structura pe care lecţia o are. Copilul este permanent pus în situaţia de a aplica cunoştinţele 
asimilate în mod teoretic prin realizarea de lucrări, în mod practic. Se vizează în acest sens şi aspectul  
dezvoltării creativităţii copilului.

Orientarea procesului de activitate practică a copiilor trebuie făcută spre reprezentarea propriilor sentimente, 
atitudini, găsind mijloace proprii de reprezentare, deprinderi de mânuire şi de alegere a instrumentelor şi 
materialelor necesare ( carton, hârtie, lemn, paie, polistiren, creioane simple şi colorate, cariocă, beţişoare arse 
la capăt, scobitori, beţe de chibrituri, sârme, material plastic, cauciuc, sticlă, plastelină, hârtie glacee,  deşeuri 
textile , pânză,  material din natură, care prin diversitatea formelor şi varietatea coloritului, a posibilităţilor de 
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îmbinare, oferă un cadru larg dezvoltării imaginaţiei şi gândirii creatoare (frunzele, seminţele, florile, diversele 
legume şi fructe ).

În aceste ore se poate dezvolta sensibilitatea estetică contribuind la formarea gustului artistic prin intermediul 
mijloacelor de realizare a produsului, prin modul de îmbinare şi alăturare a materialelor, prin modalităţile de 
decorare alese. Formarea deprinderilor de prezentare a propriilor idei, sentimente, trăiri, stări interioare prin 
intermediul culorilor, formelor, proporţiilor acestora etc. În conceperea şi realizarea unor lucrări, elevilor li 
se oferă posibilitatea de a li se  dezvolta imaginaţia, fantezia creatoare, manualitatea, simţul practic, spiritul 
de echipă, capacitatea de cooperare şi colaborare, toate acestea ducând mai târziu la lărgirea ariei de orientare 
profesională.

Activitatea desfăşurată în cadrul activităţilor practice de la Educaţie tehnologică stimulează activitatea de 
cunoaştere a copiilor, permite aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite, consolidarea şi aprofundarea lor. 
Desfăşurarea activităţilor practice permit educarea şi dezvoltarea multor procese psihice (percepţia, spiritul de 
observaţie, reprezentările, atenţia, memoria, gâdirea, imaginaţia) şi a unor însuşiri de personalitate: spiritul de 
iniţiativă, încrederea în posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în colectiv, atitudinea creatoare faţă de frumos, 
simţul estetic, atitudinea justă faţă de muncă şi rezultatele ei, perseverenţa, sârguinţa, hărnicia.

Lucrul în echipă în cadrul orelor de abilităţi practice oferă cadrul cel mai propice prin care cunoştinţele 
teoretice sunt aplicate prin realizarea unui produs finit în grup. Acesta are la baza aplicării norme, cum ar fi:

1. Interdependenţa pozitivă, conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus în realizarea 
sarcinii de către toţi membrii. Echipa este dirijată către un scop comun, stimulată de o apreciere colectivă, 
rezultatul fiind suma eforturilor tuturor.

2. Responsabilitatea individuală, care se referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi asumă 
responsabilitatea sarcinii de rezolvat;

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale, stimularea inteligenţei interpersonale care se referă la 
abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi sprijin atunci când ai nevoie, de a oferi ajutor, la priceperea de 
a rezolva situaţiile conflictuale.

4. Interacţiunea faţă în faţă ce presupune un contact direct cu partenerul de lucru;
5. Împărţirea sarcinilor în grup şi reflectarea asupra modului cum se vor rezolva sarcinile de către 

fiecare membru în parte şi de către colectiv.
 „Punând pe copil să lucreze, îl faci să se intereseze de munca sa,  şi dai imboldul preţios al simţirilor 

plăcute care îi tovărăşesc acţiunea şi plătesc succesul silinţei ”(Alfred Binet).
 Predarea orelor de abilităţi practice/educaţie tehnologică au o deosebită valoare educativă, contribuind 

la formarea trăsăturilor morale de caracter ale elevilor, formându-se totodată  şi o atitudine corectă faţă de 
muncă şi faţă de rezultatele ei, învăţând să aprecieze atât obiectele lucrate de ei, cât şi pe cele lucrate de colegii 
lor de clasă sau de echipă.

Prin intermediul orelor de abilităţi practice se oferă copilului posibilitatea de a cerceta necunoscutul, 
noutatea nemaifiind un obstacol, ci o provocare, de a realiza diferite produse care îl fac să înţeleagă mai bine 
realitatea ce-l înconjoară.
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MODALITĂŢI DE TRATARE DIFERENŢIATĂ 
ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ

Prof. înv. primar  Ovidiu Durac, 
Şcoala cu clasele I-VIII Păstrăveni, Neamţ

 O preocupare majoră a fiecărui dascăl, deschizător de drumuri, este cunoaşterea reală a individualităţii 
elevilor cu care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată 
a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor.
 Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea gradului de 
evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă caracteristică fiecărui 
copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul standardelor şcolare.
 Experienţa acumulată până în prezent în ţara noastră, demonstrează că hotărâtoare în asigurarea reuşitei 
la învăţătură este munca diferenţiată cu elevii în funcţie de particularităţile lor de vârstă şi individuale, pentru 
a asigura fiecăruia posibilitatea de a se dezvolta şi pregăti la nivelul capacităţilor sale.

Tratarea diferenţiată ridică multe probleme în faţa învăţătorilor. Apare întrebarea sub ce aspect trebuie 
privită diferenţierea elevilor: intelectual, al ritmului de lucru şi al volumului de cunoştinţe ce-l pot însuşi,  pe 
obiecte de studiu, după aptitudini?

Din punct de vedere intelectual, este uşor de împărţit colectivul clasei în trei-patru-cinci grupe relativ 
omogene în urma unor teste de cunoştinţe care să reflect puterea copiilor de reprezentare, de analiză şi sinteză, 
de generalizare etc., precum şi volumul de cunoştinţe însuşit. Cele mai mari greutăţi le-am întâmpinat în 
îndrumarea elevilor în activitatea lor independentă, datorită ritmului diferit de lucru al acestora. Fiecare copil 
are ritmul lui propriu de muncă. Chiar în cadrul aceloraşi grupe, copiii se deosebesc între ei sub acest aspect.

Referitor la volumul de cunoştinţe, constatăm că un elev cu un nivel intelectual ridicat şi un ritm 
de lucru rapid este capabil să-şi însuşească un volum de cunoştinţe mai mare decât cel dat de programă, şi 
invers, un copil cu intelect la limită şi de obicei cu un ritm lent poate rămâne sub nivelul programei dacă nu 
primeşte o îndrumare permanentă. Această problemă cred că se poate rezolva respectând programa în conţinut 
şi diferenţiind formele de lucru pe nivelul de dezvoltare. 

Din punct de vedere organizatoric, gruparea copiilor pe nivele de dezvoltare diferă de la obiect la 
obiect, aici intervenind şi aptitudinile lor. O cunoaştere atentă a copiilor de către învăţător este un factor 
important în progresul acestora prin tratare diferenţiată. O tratare diferenţiată cere şi o restructurare a lecţiei, o 
restructurare diferită de la obiect la obiect, de la lecţie la lecţie. 

Dificultăţile de învăţare sunt o realitate în orice clasă de elevi. În învăţământul de masă, copiii sunt 
foarte diferiţi şi de multe ori dificultăţile apar din nivelul lor diferit de a înţelege şi a-şi pregăti temele. Aceşti 
elevi au nevoie de învăţători care să înţeleagă modul lor de a învăţa, să se poată adapta ritmului acestora şi să 
îi orienteze să-şi depăşească dificultăţile fără a fi desconsideraţi.

E. Planchard spune că în general „linia de conduită a profesorului este aceea de a-i frâna pe aceia care 
se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei care nu sunt destul de dezvoltaţi, pentru realizarea unor norme 
unice.” Fiecare elev este unic şi are valoare indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare 
şcolară.

Tratarea diferenţiată creează situaţii favorabile fiecărui elev, descoperind şi stimulând interesele, 
aptitudinile şi posibităţile de afirmare ale individului. Egalitatea şanselor de formare presupune drepturi egale 
de învăţătură, unitatea obiectivelor, finalităţilor şi scopurilor învăţăturii, dar nu reprezintă identitatea sau 
uniformitatea de tratament didactic. Diferenţierea vizează tehnologia didacctică, diferenţierea sarcinilor de 
muncă independentă în clasă sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor.
 Distingem trei moduri de organizare şi desfăşurare a activităţii de învăţare: activitatea frontală, pe 
grupe sau pe echipe şi individuală.
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 Activitatea frontală cu întreaga clasă este cerută pe de o parte de caracterul de masă al învăţătorului, pe 
de altă parte de viruţile educative ale colectivului.
 Activitatea în grup sau în echipă, forma cea mai noua în practica şcolară, constă în efectuaea unor 
sarcini comune sau diferite de către colective de 3-5 elevi. Ea ocupa o poziţie intermediară între activitatea 
frontală şi cea individuală, nivelul şi eficienţa ei depinzând de pregătirea pe care o au elevii de a lucra atât în 
colectiv, cât şi individual.
 Activitatea individuală înlesneşte fiecărui elev realizarea unei sarcini didactice, independent de colegii 
săi, beneficiind mai mult sau mai puţin de ajutorul învăţătorului. Ea asigură antrenarea elevilor la un efort 
propriu. Activitatea independentă se poate realiza în diferite moduri: activităţile cu teme comune pentru toţi 
elevii clasei, cu teme diferenţiate pe grupe de nivel sau cu teme diferenţiate pentru fiecare elev.

Predarea limbii române este un lung drum şi prin excelenţă favorabil acţiunii de dezvoltare a vorbirii 
elevilor. Această acţiune nu poate fi sporadică, ci trebuie urmărită la toate activităţile elevilor, desfăşurată 
organizat, sistematic şi metodic în fiecare comartiment disciplinar.

În şcoală trebuie să se desfăşoare o activitate susţinută pentru ca limba română să fie corect însuşită 
de către toţi elevii. Pentru a cunoaşte nivelul de pregătire al fiecărui elev şi a urmări dinamica dezvoltării 
individuale este necesară o permanentă şi atentă investigaţie. În procesul instructiv, o importanţă majoră o are 
evidenţa greşelilor tipice, a golurilor din pregătire, a dificultăţilor întâmpinate de fiecare elev. 

În timpul activităţilor diferenţiate am folosit strategii didactice menite să activizeze clasa, solicitând 
permanent şi progresiv elevii la eforturi intelectuale maxime şi posibile pentru ei, care să le stimuleze interesul 
şi care sporesc eficienţa învăţării. Pentru tratarea diferenţiată a elevilor am găsit şi folosit cele mai eficiente 
modalităţi de îmbinare a diferitelor moduri de organizare: frontală, independentă, în perechi, în grup. 

Preocupată permanent de a asigura activizarea tuturor elevilor, am folosit diferite aspecte ale activităţii 
independente, printre care şi fişele de lucru.

„Metoda fişelor îmbină armonios activitatea diferenţiată cu cea colectivă, individuală cu cea generală, 
sporind eficienţa învăţământului” (Olga Oprea – „Tehnologia instruirii”).
Prin fişele de lucru folosite am pus elevii în faţa unor sarcini corespunzătoare posibilităţilor lor intelectuale, 
aceştia participând activ şi afectiv la propria lor formare. 

Urmărind munca diferenţiată la clasă şi verificând permanent modul în care elevii au rezolvat sarcinile, 
am constatat un progres al elevilor care întâmpină dificultăţi. La limba română, cele mai bune rezultate în 
tratarea diferenţiată le-am obţinut folosind fişele de lucru. Aplicarea sistematică a fişelor de lucru individual 
permit elevului să rezolve sarcinile în ritm propriu, conform capacităţilor şi nivelului său de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi, asigurând însuşirea corectă nu numai a sistemului de cunoştinţe ci şi a sistemelor de 
operaţii ale gândirii.
 Fişele la limba română vor conţine sarcini de :
	Recunoaştere a obiectelor, fenomenelor sau sarcini de denumire a diferitelor obiecte sau fenomene 

solicitând elevii să răspundă la întrebări de tipul : „Ce este?”, „Cum se numeşte?”
	Reproducere a unor reguli , poezii, descrierea unui obiect sau fenomen, iar întrebările tipice prin care 

elevii sunt antrenaţi sunt: „Ce numim..?”, „Enumeră...!”, „Scrie...!”, „Alcătuieşte...!”
	Aplicarea cunoştinţelor este nivelul la care trebuie să ajungă elevul pentru ca cele dobândite să poată fi 

utilizate în noi situaţii problematice.
În vederea diferenţierii activităţii cu elevii , potrivit cerinţelor concrete de la caz la caz, am folosit fişe 

de tipuri diferite din punct de vedere al structurii şi al gradului de dificultate.
Primul tip de fişe sunt cele cu conţinut comun şi respectiv sarcini unice. O asemenea fişă conţine, 

conform obiectivelor urmărite, un număr de sarcini, eşalonate în ordinea crescândă a dificultăţilor din care elevul 
poate rezolva o parte sau toate, potrivit nivelului de cunoştinţe şi ritmului propriu de muncă. O particularitate 
esenţială a unei astfel de fişe rezidă în faptul că, primele sarcini se referă la cunoştinţele de bază, iar rezolvarea 
lor este obligatorie de către toţi elevii.

Al doilea tip de fişe de lucru sunt cele cu conţinut unic, dar cu sarcini având diferite nivele de dificultate. 
În aceste fişe se introduc informaţii şi puncte de sprijin diferenţiate pentru categorii de elevi, astfel încât devin 
mai accesibile acele sarcini care sunt însoţite de mai multe informaţii privitoare la rezolvarea lor.



101

Un asemenea tip de fişă am folosit la limba română în vederea însuşirii de către elevi a scrierii literelor 
„m” şi „n” înaintea consoanelor „b” şi „p”, aceasta fiind una dintre greşelile de ortografie tipice întâlnită la 
clasele II-IV. Pentru diferenţierea modului de lucru cu elevii am aplicat exerciţii cu grade de dificultate diferite, 
dar care au dus la conştientizarea regulii respective. Exerciţiile au fost rezolvate individual sau în grup, iar 
controlul şi corectarea s-au făcut imediat după efectuare, prin activitate frontală.
	Exerciţiile cu dificultate redusă au urmărit recunoaşterea grupurilor „mb” şi „mp” într-un şir de cuvinte 

ce conţineau unul din cele două grupuri.
•	 Încercuieşte grupul de litere „mb”şi „mp” din cuvintele următoare:
dumbravă, împădurit, computer, umbră, împărat, bomboană.
•	 Completează cuvintele cu litera care lipseşte:
la_ pă, î_păiat, ha_bar, i_portant, câ_p, u_brelă.
•	 Încercuieşte cuvântul scris corect:
împărat – înpărat    bunbac – bumbac
conpunere – compunere   îmbobocit – înbobocit
îmbrăcăminte – înbrăcăminte  ghinpe – ghimpe
	Exerciţiile cu un grad de dificultate medie prin care conştientizarea regulii este dirijată apelând la 

capacitatea de deducţie a elevilor.
•	 Subliniază grupul de litere „mb” şi „mp” ce apare în cuvintele:
umbră, câmpie, Dâmboviţa, împărăţie, împovărat, combină, simplu, întâmplare, strâmb.
•	 Subliniază în propoziţiile de mai jos cuvintele care conţin grupurile de litere „mb” şi „mp”:

Tractoarele ară câmpul roditor.
Compunerea mea a fost lăudată!
Crizantemele din grădina bunicii au îmbobocit.

•	 Continuă după model:
pădure – împădurit
boboc –
prieten – 
piatră – 
•	Găsiţi în textul .... cuvinte ce conţin grupurile de litere „mb” şi „mp” , apoi alcătuiţi cu ele enunţuri .

 
Pentru formarea deprinderilor de scriere corectă a acestor grupuri de litere este necesară introducerea 

exerciţiilor simple, în care să apară frecvent grupurile „mb” şi „mp” urmărindu-se şi pronunţarea corectă a 
lor. Această modalitate de exersare duce fără dificultăţi la conştientizarea regulii de folosire a consoanei „m” 
înainte de „b” şi „p”.
 Al treilea tip de fişe sunt cele cu conţinut diferit, care se dau spre rezolvare elevilor ce întâmpină 
dificultăţi în însuşirea anumitor teme, capitole, lecţii. Aplicarea fişelor cu conţinut diferit pentru elevii cu 
rămâneri în urmă se face până la înlăturarea lacunelor constatate. Fişele respective au un caracter de recuperare 
şi se aplică paralel cu cerinţele adresate întregului colectiv, conform parcurgerii materiei prevăzute în programă 
, fie în cadrul orei, fie în activităţi suplimentare.

O altă activitate diferenţiată este tema pentru acasă.  Am aplicat teme diferenţiate cu ajutorul fişelor de 
lucru pe grupe omogene şi individual. Temele pentru acasă pot fi diferenţiate prin volum, nivel de dificultate, 
obiective specifice, şi chiar conţinut potrivit particularităţilor fiecărui elev.

 Tema pentru acasă trebuie să fie dozată în aşa fel încât să nu depăşească puterea de muncă şi de 
înţelegere a elevului şi mai ales să nu îi ocupe mult timp. Ea poate să fie diferenţiată ori de câte ori este posibil 
sau necesar, să fie controlată permanent şi minuţios, să cuprindă ceea ce au învăţat, ce au înţeles, nu lucruri 
care nu le pot rezolva.
 Tratarea diferenţiată a elevilor are o mare importanţă deoarece este o condiţie a progresului şcolar. 
Randamentul maxim poate fi atins numai atunci când sarcina de rezolvare se află la limita superioară a 
capacităţilor sale de rezolvare. Rezolvarea sarcinii înseamnă punerea în acţiune a potenţialului intelectual de 
care dispune şi a efortului de care este capabil.
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 Rezultatul obţinut este perceput şi trăit de elev ca un veritabil succes. Atunci când sarcina depăşaşte 
limita capacităţii personale sau se află sub nivelul acestora, rezultatul poate fi perceput ca un eşec care îl 
demobilizează. De aceea, formularea sarcinilor de învăţare trebuie să respecte particularităţile individuale şi 
ritmul de învăţare al fiecărui elev.

Activităţile desfăşurate în şcoală răspund astfel necesităţilor de dezvoltare ale copiilor care participă 
activ la ele, transformându-se din obiect al educaţiei în subiect al propriei sale formări. Elevul achiziţionează 
nu o cantitate impresionantă de informaţii, ci îşi formează un stil de muncă propriu care îi asigură autocontrolul 
şi autoinstruirea permanentă.
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VALORIFICAREA CUNOŞTINŢELOR DESPRE ORIZONTUL LOCAL  
ÎN CADRUL CURRICULUMULUI

Învăţător Adriana Gâliţă 
Grupul Şcolar „Dumitru Popa”, Mogoşeşti - Iaşi

Orizontul local cuprinde o suprafaţă convenţională sau unitatea teritorială din preajma unei localităţi 
rurale sau urbane, unde elementele cadrului geografic natural se îmbină cu componentele social - economice, 
respectiv omul şi activitatea sa.
 Orizontul local constituie „laboratorul geografic natural” cel mai fidel, unde elevii intră în contact cu 
lumea reală a multor obiecte şi fenomene, le intuiesc „la faţa locului” însuşindu-şi fondul corect de reprezentări 
şi noţiuni ştiinţifice despre lumea înconjurătoare. Aici se accesibilizează trecerea de la gândirea concretă la ce 
abstractă, şi invers, constituind locul cel mai eficient pentru exemplificare, explicare, interpretare, în scopul 
tuturor relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice şi evoluţia lor în timp.
 Se realizează stări afective, trăiri emoţionale şi sentimente de ataşament faţă de locul natal care cuprinde 
locul naşterii fiecărui om, locul unde a copilărit sau a trăit şi de care îl leagă sentimente deosebite.
 Cine sunt beneficiarii studiului orizontului local? Răspunsul include toate ciclurile de învăţământ, cel 
primar, unde se pun bazele formării primelor reprezentări ţi noţiuni geografice, de altfel „primele cărămizi” ale 
alfabetului unei ştiinţe cu care se clădeşte treptat, în timp edificiul ei, până la cel preuniversitar. Exemplificăm 
în ciclul primar capitolul Noţiuni de orientare, orizont, linia orizontului, punctele cardinal, mijloacele de 
orientare în spaţiu, etc., în cadrul căruia, pentru formarea reprezentărilor şi noţiunilor geografice se impune 
deplasarea cu elevii în orizontul local din preajma şcolii pentru a se realiza imaginea, conţinutul corect şi 
durabil al acestuia. Se fac observaţii în detaliu, în mod comparativ pentru a fi scoase în evidenţă trăsăturile 
comune, dar şi cele particulare care definesc obiectele şi fenomenele geografice. Pentru noţiunea de orizont, 
observaţiile vor urmări linia orizontului, atât într-un loc jos cu vizibilitate limitată, cât şi într-un loc mai 
înalt (movilă, deal, munte), care oferă o deschidere largă, pentru ca, prin exerciţiul comparativ să fie definit 
orizontul prin propriile descoperiri. Elevii vor sesiza cu uşurinţă că linia orizontului este restrânsă, apropiată 
într-un loc jos şi se lărgeşte considerabil când vizibilitatea este mare de pe un spaţiu înalt cu un câmp larg de 
deschidere.
 Aplicaţiile practice se pot realiza la fiecare temă din programă: formele de relief, vremea şi clima, ape, 
plante şi animale, aşezările omeneşti şi ocupaţiile locuitorilor, protecţia mediului înconjurător contra poluării 
sau altor acţiuni ale omului.
 Aplicaţiile didactice cu conţinut geografic la ciclul primar se pot realiza şi în cadrul acţiunilor 
extraşcolare, cum sunt: drumeţia, vizita, excursia de o zi. Drumeţiile, vizitele şi excursiile constituie forme 
organizate ale procesului de învăţământ în natură sau la diferite instituţii culturale sau economice pentru 
realizarea unor scopuri instructiv – educative legate de tematica programei şcolare. 
 Observarea în condiţii dirijate a obiectelor şi fenomenelor în condiţii naturale sau expoziţii, muzee, 
case memoriale, grădini botanice, zoologice, parcuri şi altele, permit elevilor formarea unor reprezentări 
bogate despre cele observate, consolidarea unor deprinderi şi sentimente. 
 În organizarea şi desfăşurarea drumeţiilor, vizitelor şi excursiilor s-a ţinut cont de itinerariul sau locul 
unde s-au efectuat, de data şi obiectivele urmărite. Din punct de vedere didactic pot fi:

- preliminare sau introductive;
- pentru dobândirea de cunoştinţe;
- finale sau de consolidare şi fixare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

Această clasificare a activităţilor în afara clasei vizează scopuri generale dar nu 
poate exclude caracterul ei de complementaritate didactică, în sensul că, într-o acţiune cu scop introductiv sau 
preliminar, pentru a stârni interesul sau iniţierea unei noi teme sau capitol, se face simultan şi dobândire de noi 
reprezentări, noţiuni sau consolidarea altora deja formate.
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 În cele ce urmează voi face precizări asupra activităţii didactice sub formă de drumeţie atât de specifică 
învăţământului primar, unde procesul învăţării se bazează pe intuiţia directă a obiectelor şi fenomenelor 
geografice, pentru a se trece treptat la forma abstractă.
 Drumeţia geografică reprezintă forma de deplasare de scurtă durată, pe distanţe mici în orizontul local, 
desfăşurată pe jos (mai puţin cu mijloace de transport, doar în cazul când obiectivele sunt la distanţe mai 
mari). Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţia elevilor asupra componentelor mediului 
înconjurător, făcându-l să urmărească cu interes poziţia, evoluţia şi diversitatea sau specificul acestora, 
legăturile cauzale dintre ele. 
 Astfel,  aici, la faţa locului elevul îndrumat va trece treptat de la intuiţia empirică a lumii înconjurătoare 
pe care o vede la naştere la cea ştiinţifică pe care o observă într-o anumită evoluţie şi ordine structurală.
 Drumeţiile la fel ca şi vizitele ori excursiile se organizează cu răspundere după o planificare tematică, 
precizându-se foarte clar scopul propus, alegerea perioadei de desfăşurare, obiectivele urmărite.
 Realizarea acestor activităţi didactice trebuie să respecte următoarele etape:
	proiectarea şi selectarea itinerariului de parcurs;
	precizarea obiectivelor;
	documentarea prealabilă;
	desfăşurarea activităţii;
	evaluarea şi valorificarea cunoştinţelor acumulate cu care se încheie activitatea.
Drumeţia introductivă sau preliminară se organizează înainte sau la începutul unor 

teme sau capitole şi urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor, trezirea interesului lor faţă de conţinutul sau 
fondul d probleme ce urmează a fi studiate. De exemplu, la predarea – învăţarea temei „Apele curgătoare” se 
organizează anticipat o drumeţie în orizontul local, la râul sau pârâul care curge prin preajma localităţii natale.

a) Se stabileşte traseul care să cuprindă numeroase elemente geografice: 
atât cele din tema parcursă anterior – formele de relief – cât cele ce urmează – apele curgătoare. Exemplul 
meu se referă la pârâul Bărca care se compune din două artere, una care pleacă din marginea Mogoşeştiului 
şi alta din satul Budeşti (în partea de nord a comunei Mogoşeşti). Un alt pârâu, pârâul Răchita, izvorăşte din 
partea de sud a localităţii Mogoşeşti, se varsă în Rotariu, care curge pe valea denumită Şesul cel Mare. În faţa 
pădurii Bârsan se uneşte cu pârâiaşul Piciorul Ganilor şi-şi varsă apele în Nicolina. Prin localitatea Mogoşeşti 
se scurge Gârla Chetrosu şi Băleanu. Chetrosul izvorăşte din partea de sud a localităţii, fiind cunoscut şi sub 
numele de Gârla Mare. Este de fapt un torent care are apă numai în perioada ploilor abundente. 

b) Ca obiective urmărite sunt: reactualizarea informaţiilor despre formele de relief ( văile 
largi, dealurile joase cu altitudini coborâte în Şesul Bărcii, Şesul cel Mare, Valea lui Gabură de până la 80 m, 
Dealul Pârloage, Dealul Muchia Stâncii, Dealul Bârsan, altitudinile atingând 100 – 150 m, Coasta Mogoşeşti, 
cu deschidere spre nord – nord-est, are forma arcuită şi cuprinde altitudini între 150 – 350 m. Podişul Central 
Moldovenesc ocupă partea sudică a comunei, cuprinzând un relief cu platouri înalte, cu altitudini între 250 
– 350 m . Văile sunt destul de adânci cu pante moderate şi înclinare între 5 – 15 grade; obiective de ordin 
hidrologic: izvor, pârâu, malurile râului sau pârâului, adâncimea, lăţimea, afluent, confluenţă, straturi de roci 
permeabile şi impermeabile, observarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase din preajma râurilor, pâraielor şi 
specificul ei.
 c) Documentarea asupra traseului şi obiectivelor de urmărit este necesară pentru a oferi explicaţia 
ştiinţifică a fiecărui element în parte, a selecta unele informaţii de la localnicii care posedă terenuri agricole în 
preajma apelor, cu privire la posibilele revărsări şi inundaţii, importanţa economică (pentru agricultură).
  d) Desfăşurarea activităţii în drumeţie se face la sfârşit de săptămână pentru a avea suficient timp la 
dispoziţie şi pentru a se îmbina în mod plăcut activitatea de lucru cu cea de recreere pentru copii. 
 Se fac popasuri în punctele reprezentative pentru a   se recunoaşte formele de relief din preajma satului 
Mogoşeşti, poziţia sa în cadrul judeţului. Teritoriul comunei Mogoşeşti- Iaşi este aşezat în partea central 
sudică a judeţului Iaşi, la intersecţia paralelei de 47 grade latitudine nordică, cu meridianul de 27 de grade şi 
30 minute longitudine estică. Mediul geografic pe care îl cuprinde se află la contactul reliefului mai înalt al 
Podişului Central Moldovenesc cu cel de joasă altitudine al Câmpiei Moldovei.
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 În lungul pârâului Bărca s-a făcut aplicaţia practică privind noţiunile de roci permeabile şi impermeabile, 
selectându-se o porţiune de nisip şi pietriş în care se infiltrează apa printre particulele de pietriş şi nisip, numite 
roci permeabile. Într-un alt loc argilos se remarcă aceeaşi experienţă, în urma cărei apa nu se va mai infiltra la 
fel de repede persistând la suprafaţă mult timp, fapt pentru care stratul de argilă lutoasă este impermeabil sau 
greu permeabil.
 Se explică mai departe că în ţinutul dealurilor şi munţilor, unde relieful este mai fragmentat, apa 
subterană găseşte o fisură în straturile de roci şi se scurge la suprafaţă formând izvorul de la care se scurge un 
firişor apă formând pâraie care unite formează un râu.
 Se face demonstraţie practică privind aflarea malurilor drept şi stâng a pârâului prin aşezarea elevilor 
cu faţa în direcţia de curgere a apei .
 e) Aplicaţie practică privind măsurarea unor elemente ale pârâului cu ajutorul unor mijloace simple: 
o sfoară, un cui metalic, o ruletă, două cronometre poate cuprinde măsurători privind adâncimea părăului în 
diferite puncte (lângă mal, în mijlocul pârâului) lansând în apă sfoara care are legat la capăt o greutate (cuiul) 
până ajunge la fundul apei. Apoi se rulează şi se măsoară partea udă a sforii cu ajutorul ruletei. Lăţimea albiei 
se măsoară cu pasul pe un pod sau dacă adâncimea pârâului este mică direct prin traversarea lui cu piciorul 
sau cu sfoara ţinută de doi elevi. O altă aplicaţie constă în calcularea vitezei de scurgere a apei pârâului tot cu 
ajutorul mijloacelor simple şi jocul didactic pentru confecţionarea unor bărcuţe din hârtie cu rol de „flotori” 
lansate la apă de doi elevi cu cronometru, iar la distanţa de 100m, pe malul pârâului în aval, alţi doi elevi 
cronometrează momentul ajungerii bărcuţelor. Diferenţa dintre timpul de pornire şi cel de sosire a fost de 20 
secunde, calcul făcut după formula: v= d x t, în care v - viteza de deplasare, d – distanţa parcursă, t – timpul, 
respectiv v= m/s= 100mx 20s= 5m/s.
 Se fac observaţii asupra formaţiunilor vegetale legate de mediul acvatic – salcie, răchită, papură, trestie, 
şi altele, legate de mediul de apă.
 Drumeţia pe malul pârâului se poate încheia cu diferite jocuri.
 Se subliniază importanţa apei: pentru irigaţii, pentru obiective industriale, pentru pescuit. În acelaşi 
timp, se precizează posibilitatea de revărsare din pâraie şi râuri şi producerea de inundaţii care afectează 
terenurile agricole, gospodăriile oamenilor, căile de comunicaţie. De aceea sunt necesare o serie de măsuri 
pentru prevenirea revărsărilor şi inundaţiilor, cum sunt: construirea de diguri, evitarea depozitării gunoaielor 
pe malurile apei.
 f) Evaluarea drumeţiei şi valorificarea cunoştinţelor se va face în lecţiile din clasă, în care se va derula 
problematica abordată în teren, reconstituindu-se traseul şi obiectivele urmărite după forma chestionarului 
oral:
	Ce traseu s-a parcurs în drumeţia noastră?
	Ce ape au fost observate?
	Ce s-a demonstrat cu ajutorul stratului nisipos şi argilos când s-a turnat apă?
	Cum se formează izvorul în munţi şi dealuri?
	Cine poate defini pârâul? Dar râul?
	Cum putem defini fluviul în comparaţie cu pârâul şi râul?
	Ce este afluentul? Dar confluenţa?
	Cum stabilim malul drept şi malul stâng al unui pârâu?
	Prin ce măsuri putem preveni inundaţiile?

Pe baza celor văzute şi demonstrate în teren se asigură baza iniţială a conţinutului 
ştiinţific care, în ora de clasă, cu ajutorul altor mijloace de învăţământ (planşe, hartă, ilustraţii, desene pe 
tablă) se va trece la redare schematică, simbolică (cu ajutorul semnelor convenţionale), abstractă a elementelor 
învăţate şi reprezentarea lor pe hartă.

IMPORTANŢA ELEMENTELOR DE GEOGRAFIE LOCALĂ PENTRU FORMAREA ELEVILOR
Geografia alături de celelalte obiecte de învăţământ contribuie la educaţia intelectuală a elevilor. Elevii 

îşi însuşesc un sistem de noţiuni, priceperi şi deprinderi, necesare pentru activitatea practică, îşi formează o 
concepţie ştiinţifică despre lume şi, în acelaşi timp, deprinderi intelectuale de muncă. 

Ca să dezvoltăm gândirea elevilor în timpul învăţării geografiei, trebuie să-i învăţăm să desprindă 
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din diferite obiecte şi fenomene separate, legăturile lor interne şi să le folosească în explicarea altor fapte şi 
fenomene geografice. 

A învăţa pe elevi să gândească înseamnă să-i deprindem să privească fenomenele naturii şi societăţii în 
continuă dezvoltare, să pătrundă în legăturile lor interne, să sesizeze interdependenţa dintre ele. De pildă, dacă 
cu ocazia unei excursii în orizontul local elevii studiază un râuleţ, învăţătorul trebuie să atragă atenţia asupra 
obârşiei râuleţului care poate fi un  izvor, un lac, o mlaştină, asupra legăturii ce există între viteza râuleţului 
şi înclinarea pantei pe care curge sau asupra evoluţiei văii în raport de natura petrografică şi morfologică 
a ţinutului pe care îl străbate. De asemenea cercetând vremea elevul observă legăturile care există între 
temperatura, presiunea şi direcţia masei de aer, felul precipitaţiilor, etc.

Trăsătura caracteristică a geografiei constă în aceea că cele mai de seamă însuşiri ale fenomenelor şi 
obiectelor geografice, cum sunt: aşezarea geografică, configuraţia unei suprafeţe pe care  vrem să o reprezentăm, 
forma şi dimensiunile ei nu pot fi cunoscute fără hartă şi nelegat de ea. Particularităţile unui teritoriu sunt 
redate cel mai bine şi mai expresiv prin hartă. 

Harta, prin culorile şi semnele sale convenţionale, simbolizează obiecte şi fenomene geografice 
transpune pe elevi în ţinuturi îndepărtate pe care nu le vor vedea niciodată, face ca elevii să sesizeze trăsăturile 
caracteristice ale acestor obiecte şi fenomene, ca şi cum s-ar afla în mijlocul lor.

Predarea geografiei la clasele I – IV ajută în acelaşi timp la dezvoltarea memoriei. Nu este vorba de o 
memorie mecanică ci de reţinerea datelor geografice cu ajutorul diferitelor asociaţii pe care le sugerează harta.

Predând geografia, pe baza explicării şi înţelegerii cauzalităţii fenomenelor, dezvoltăm spiritul de 
observaţie şi curiozitatea ştiinţifică.

Astfel geografia contribuie la formarea bazelor concepţiei materialist – didactice. Pentru acest lucru 
toate fenomenele geografice trebuie demonstrate în mod dinamic şi nu static. Se studiază geneza fenomenului, 
dezvoltarea sa, stadiul în care se află, posibilitatea omului de a-l modifica şi dirija în interesul societăţii. În felul 
acesta, elevii se conving că schimbările din natură se desfăşoară potrivit unor legi, că omul este capabil să le 
cunoască şi să le folosească în interesul său.

Prin urmare şi conţinutul său concret senzorial, predarea geografiei la clasele I – IV, oferă cel mai bun 
prilej de formare a convingerilor patriotice. Elevii fac cunoştinţă cu frumuseţile şi bogăţiile judeţului lor, ale 
patriei, cu realizările minunate ale oamenilor.

Cultivarea sentimentului patriotic începe la elevii mai mici prin cultivarea dragostei faţă de locul natal. 
Studierea educaţiei patriotice se lărgeşte treptat cu studierea geografiei judeţului şi geografiei patriei, vizitele, 
excursiile reale şi imaginare, vederile şi albumele transportă copilul cu privirea peste tot cuprinsul patriei.

Studiind geografia patriei, elevii vor cunoaşte adâncile transformări petrecute în economia ţării noastre, 
în structura societăţii şi în viaţa celor ce muncesc.

În timpul vizitelor, drumeţiilor sau excursiilor elevii rămân impresionaţi de forţa morală şi intelectuală 
a oamenilor, află despre importanţa muncii pe plan republican şi mondial, contribuind astfel la cultivarea 
sentimentului mândriei naţionale.

Făcând cunoscute ramurile economiei naţionale, activitatea economică a oamenilor, modul de 
organizare a acesteia, principalele procese tehnologice şi metodele de lucru, geografia îşi aduce contribuţia şi 
la orientarea profesională a elevilor.
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UTILIZAREA METODELOR MODERNE ÎN CADRUL
ORELOR DE EDUCAŢIE CIVICĂ LA CICLUL PRIMAR

Prof. Roxana-Mihaela Marina,  
Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” 

Şcoala Generală „Dominic Stanca” Orăştie, Hunedoara

 
Educaţia civică presupune însuşirea unor cunoştinţe referitoare la o societate democratică şi exersarea 

unor practici specifice modului de existenţă şi de manifestare ale cetăţeanului într-o democraţie. Educaţia 
civică reprezintă disciplina de construcţie în sensul că însuşirea cunoştinţelor despre societate, a valorilor 
sociale, raportarea critică la acestea, precum şi exersarea atitudinilor şi comportamentelor democratice îi pot 
ajuta pe elevi să se formeze ca cetăţeni cu drepturi şi responsabilităţi. 
 Se pot, astfel identifica următoarele componente esenţiale ale educaţiei civice, de natură să exprime 
specificul acestei discipline: cunoştinţe, deprinderi civice, valori şi atitudini civice. 
 Urmărind programele şcolare de Educaţie Civică, elemente de conţinut ale disciplinei au în vedere, 
în clasele a III a si a IV a: persoana; raporturile noastre cu lucrurile, plantele, animalele şi cu ceilalţi oameni; 
comunitatea; societatea şi statul. 
 Pe baza cunoştinţelor dobândite, elevii îşi pot dezvolta criterii pe care le pot folosi pentru a se raporta 
critic la anumte probleme sau pentru a evalua măsura în care instituţiile şi sistemul politic din propria ţară sau 
din alte ţări, sunt sau nu democratice. 
 Dacă elevii, viitori cetăţeni, trebuie să-şi exercite drepturile şi responsabilităţile ca membrii ai 
comunităţii, ei au nevoie şi de deprinderi, nu doar de cunoştinţe. În acest sens, este necesară dobândirea unor 
deprinderi relevante: intelectuale şi de participare. Deprinderile intelectuale sunt inseparabile de conţinutul 
curriculumului şcolar. Esenţiale pentru un cetăţean informat, activ şi responsabil, aceste deprinderi sunt: 
identificarea, descrierea, explicarea şi analiza; evaluarea unor poziţii; apărarea unor poziţii. 
 Identificarea presupune precizarea înţelesului sau semnificaţiei unor concepte ca: democraţie, 
constituţionalism, societate civilă, patriotism, drepturi ale majorităţii şi minorităţilor, etc. Clarificarea 
conceptelor cheie este o problemă esenţială pentru înţelegerea funcţionării unui regim democratic. 
 Descrierea este semnificativă pentru înţelegere. Pot fi astfel descrise: funcţii, trăsături, procese, 
participarea cetăţeanului la viaţa socială. 
 Explicarea şi analiza pot interveni în diferite contexte: explicarea modului de funcţionare a sistemului 
politic; analiza consecinţelor unor puncte de vedere; analiza componentelor unor acţiuni, procese, instituţii. 
Semnificaţia acestei deprinderi este legata de identificarea şi corectarea unor aspecte negative; deosebirea între 
fapt şi opinie, între mijloace şi scopuri; clarificarea responsabilităţilor cetăţenilor. 
 Evaluarea, luarea şi apărarea unei poziţii sunt esenţiale pentru: dezbaterea unei probleme; formularea 
unor judecăţi de valoare referitoare la o anumită problemă; discutarea unor probleme cu alte persoane, fie în 
viaţa privată fie în viaţa publică. 
 O altă componentă a Educaţiei civice este reprezentată de valori şi atitudini civice. Activitatea didactică 
presupune ca, pe baza cunoştinţelor şi a deprinderilor civice, elevii să exersezeraportarea critică la valori şi 
norme sociale şi să fie stimulaţi în manifestarea atitudinilor civice. 
 Valorile pot exprima, deopotrivă: obligaţii ale cetăţenilor (dreptatea, egalitatea, autoritatea, participarea, 
responsabilitatea, patriotismul, etc. ) şi drepturi ale cetăţenilor (libertatea, proprietatea, drepturile omului, 
diversitatea, etc.)
 Atitudinile exprimă poziţia faţă de o anumită valoare (de exemplu respectul faţă de emnitatea persoanei, 
faţă de modul de viaţă al altor persoane). 
 Şcoala poartă răspunderea pentru dezvoltarea competenţei şi a responsabilităţii civice. În acest sens, 
la nivel de şcoală, poate fi creat cadrul pentru combaterea influenţelor negative, prin întâlnirea curriculumului 
scris cu orizontul de aşteptare al elevilor: în clasă şi în afara ei. 
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 În clasă, realizarea obiectivelor de referinţă presupune organizarea de către învăţător a unor activităţi 
de învăţare corespunzătoare, care să fie adecvate diferitelor situaţii particulare din clasă şi să facă trimiteri la 
situaţii de viaţă, astfel încât: să fie evidenţiată importanţa Educaţiei civice pentru viaţă; să fie susţinute sau 
după caz, contrazise şi respinse anumite practici şi atitudini; să depăşească dificultăţi conflicte valorice sau 
contraproductive. 
 În afara clasei, şcoala poate să ofere cadrul pentru activităţi democratice, de învăţare prin activităţile 
extracurriculare. Acestea pot fi: cluburi de dezbateri, prin care elevii sunt încurajaţi să exprime opinii şi să 
le argumenteze, să respecte punctul de vedere al celorlalţi, să aprecieze faptul că, întotdeauna, o problemă 
poate fi abordată din diferite perspective; redactarea unor reviste şcolare, prin care elevii pot învăţa despre 
liberatea şi independenţa presei ca aspect deosebit de important al democraţiei, alte aspecte abordate care 
depăşesc activitatea jurnalistică propriu-zisă; investigare şi scriere, folosirea bugetului, semnificaţia activităţii 
bine facute. Rolul unor activităţi de acest tip este cel puţin de susţinere a curriculumului scris şi asigurare a 
coerenţei activităţilor educative, cu atât mai mult cu cât elevii se află la vârsta expermientării unor modele de 
conduită. 
 Gândită în termenii finalităţii, studierea Educaţiei civice la clasele a III-a şi a IV-a presupune: 

-folosirea corectă a cunoştinţelor civice dobândite; 
-respectarea drepturilor şi îndatoririlor copilului; 
-cunoaşterea şi respectarea regulilor de comportare în grupul din care fac parte şi în societate. 

 Se pune însă problema, ce şi cum învaţă elevii în cadrul orelor de Educaţie civică, care sunt activităţile 
cele mai indicate pe care învăţătorul trebuie să le desfăşoare cu elevii. Şcoala de azi urmăreşte nu atât 
inmagazinarea mecanică de informaţii multiple şi diverse în mintea elevului, cât pregătirea acestuia pentru a 
le folosi în diferite situaţii de viaţă, formarea lui ca cetăţean integrat într-o societate modernă şi democratică. 
 În primul rând elevul vine în contact cu grupul – „clasă” în cadrul căruia dezvoltă diverse tipuri de 
relaţii precum cele de prietenie, colaborare şi ajutor reciproc. De aceea, în prezent se pune accent pe utilizarea 
acelor metode predare-învăţare care să fie centrate pe elev, pe evoluţia sa şi pe dezvoltarea gândirii critice a 
acestuia. 
 Gândirea critică nu se deprinde eficient când este separată de contextul general al programei şcolare. 
Învăţarea gândirii critice în şcoală se face eficient când se abordează în acest fel cunoştinţele noi, ca şi cum 
această abordare ar fi parte a programei sau un rezultat previzibil al acesteia. 
 Există un set de condiţii care trebuie îndeplinite de fiecare lecţie şi care sunt esenţiale pentru promovarea 
gândirii critice: 

-trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică; 
-elevii trebuie lăsaţi să speculeze; 
-trebuie promovată implicarea activă a elevilor în procesul de predare-învăţare; 
-trebuie exprimată încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic. 

Cadrul de predare-învăţare a unei lecţii bazate pe gândirea critică începe cu activitatea de evocare, continuă cu 
relizarea sensului şi se încheie cu reflecţia. 
 Activităţile din faza de evocare sunt menite să readucă în mintea elevilor cunoştinţe anterioare legate 
de o anumită temă, să le stârnească interesul şi să îi facă să-şi stabilească scopuri pentru investigaţia pe care 
urmează să o realizeze. Astfel, ei sunt gata pentru etapa următoare de realizare a sensului. 
 În această fază un rol important îl are învăţarea prin colaborare, care presupune ca elevii să lucreze 
în perechi, pe grupe, în echipe. Acest tip de învăţare este deosebit de eficient deoarece dă posibilitatea tutror 
elevilor să lucreze şi să-şi afirme opiniile. 
 Strategiile de predare-învăţare care îi încurajează pe elevi să gândească liber şi să înveţe unu de la 
celălalt sunt diverse. Dintre acestea se pot aminti: 
-scrisul pentru sine însuşi (strategie în care elevii îşi pot exprima liber gândurile, iar accentul cade pe curgerea 
liberă a ideilor); 
-ciorchinele (poate fi utilizat pentru a stimula gândirea înainte de a studia temeinicun anumit subiect); 
-mozaicul (se caracterizează prin faptul că într-un grup competitiv fiecare elev devine expert în anumite aspecte 
ale subiectului studiat; fiecare membru al grupului trebuie să stăpânească toate aspectele subiectului general); 
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-cvintetul (metodă care urmăreşte să surprindă în câteva cuvinte, complexitatea ideilor, sentimentelor şi 
convingerilor; este o poezie care necesită sintetizarea informaţiilor şi a materialelor în exprimări concise care 
descriu sau exprimă reflecţii asupra subiectului); 
-metoda predicţiei (elevii pot să-şi exprime părerile referitoarela conţinutul unui text, la finalul unei povestiri, 
de exemplu, sau al unei întâmplări); 
-brainstorming (elevii pot să noteze toate ideile care le vin în minte în legătură cu un fapt prezentat); 
-jocul de rol (dă posibilitatea elevilor să înveţe prin modul cel mai îndrăgit de ei; înlătură oboseala). 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Calin M., Educatie civica, in Revista - Invatamantul primar, nr. 6-7 1993;
2. Dewey J., Democratie si educatie - O introducere in filozofia educatiei, E. D. P. , Buc., 1972;
3. Piaget J., Judecata morala la copil, E. D. P. , Buc., 1980;
4. Cerghit I. , Negret-Dobridor I. s. a., Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iasi, 2001.
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        METODE ALTERNATIVE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
METODA ,,CUBULUI” 

 
                 Prof. înv. primar Nicoleta Cardaş  

 Şcoala Generală cu cls. I-VIII Nr. 6 Vulcan, Hunedoara 
 

  
Rolul tehnologiei şi al strategiilor didactice este acela de a crea un context situaţional, 

astfel încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor 
predării. 
 Modernizarea tehnologiei şi a strategiilor didactice constă în crearea unui cadru adecvat 
care să asigure transformarea celui care învaţă în subiect al propriei formări. Modernitatea 
metodei nu este un dat sau o etichetă atribuită în mod artificial, ea are un conţinut concret, 
determinat, pe de o parte, de forţa cu care stimulează efortul constructiv al subiectului, iar pe 
de altă parte, de relaţiile sale cu alte metode şi procedee folosite într-o situaţie dată. 
 Valorificarea posibilităţilor de activizare pe care le incumbă metodele şi mijloacele de 
învăţământ depinde de arta cu care sunt folosite şi aplicate de către cadrul didactic. Cunoscând 
factorii implicaţi într-un context concret, el poate decide asupra tehnologiei didactice celei mai 
apte să contribuie la realizarea activizării. Este important ca descoperirile ştiinţei să nu fie 
memorate, ci trebuie să-l introducem pe cel care învaţă în mecanismele care au condus la 
aceste descoperiri, să-l punem pe elev în ipostaza de ,,cercetător”, de a formula ipoteze, de a 
căuta el însuşi adevărurile ştiinţifice, organizând situaţii experimentale, de a descoperi logica 
ştiinţei sesizând înlănţuirile cauzale. 
 Toate acestea îl obligă pe profesor să apeleze la strategiile şi mijloacele cele mai 
potrivite pentru materializarea lor în procesul de învăţământ în funcţie de contextul situaţional 
în care se desfăşoară.  
 Una din metodele alternative de învăţământ o reprezintă:  
                                                    METODA CUBULUI 

 
Este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei 

situaţii, din mai multe perspective. Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei. Ea oferă 
elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe. 

 
Modalitatea de realizare: 

Se realizează un cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite. Pe fiecare 
faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, COMPARĂ, 
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. 

Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată, urmând paşii 
de la simplu la complex. 
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APLICAŢIE 
PROIECT DE LECŢIE 

 
CLASA: a II-a  
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: TOAMNA MÂNDRĂ, DARNICĂ 
SUBIECTUL LECŢIEI: ,,TOAMNĂ” , EMIL GÂRLEANU 
TIPUL LECŢIEI: FORMARE ŞI CONSOLIDARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI 
SCOPUL LECŢIEI: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERII DE CITIRE 
CORECTĂ, FLUENTĂ,  EXPRESIVĂ ŞI CONŞTIENTĂ. ÎMBOGĂŢIREA ŞI ACTIVI-
ZAREA VOCABULARULUI 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: LA SFÂRŞITUL OREI, ELEVII VOR FI CAPABILI: 

a ) COGNITIVE:  
O1- să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar prin diferite 
procedee; 
O2- să specifice titlul lecţiei, autorul şi personajele din textul ,,Toamnă”, de Emil Gârleanu; 
O3- să elaboreze răspunsuri coerente, corecte, complete referitoare la conţinutul textului; 
O4- să compare anotimpul toamna cu anotimpul primăvara; 
O5- să asocieze cuvinte care au acelaşi înţeles; 
O6- să ordoneze logic propoziţiile în ordinea întâmplării evenimentelor. 
            b ) AFECTIVE:  
O7-să-şi exprime liber propriile păreri, gânduri şi sentimente legate de conţinutul textului; 
O8- să participe cu interes la ora de limba şi literatura română; 

c ) PSIHOMOTORII:  
O9- să participe activ la oră organizându-se pe grupe atunci când este cazul. 
STRATEGIA DIDACTICĂ:  
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, 
problematizarea, lectura explicativă, metoda cubului. 
MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, cubul, imagini cu toamna, cartea ,, Din lumea celor 
care nu                                                               cuvântă”, de Emil Gârleanu, portretul autorului, 
poezia ,, Scrisoare de la rândunică”, de Elena Dragoş, manualul. 
TIMP ALOCAT: 45 min. 
FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individuală. 
BIBLIOGRAFIE:  
1. ŞERDEAN, IOAN, METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE LA CLASELE I-IV, 
E.D.P., BUC., 1993 
2. PENEŞ, MARCELA, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, MANUAL PENTRU CLS. a 
II-a, EDITURA ANA, BUC., 2000 
3. BRATU, GABRIELA, APLICAŢII ALE METODELOR DE GÂNDIRE CRITICĂ ÎN 
 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, EDUCAŢIA 2000+/ EDITURA 
HUMANITAS   EDUCATION, BUC., 2004 
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ANEXA 2 
METODA CUBULUI 

 
1.DESCRIE ce schimbări au loc în natură în anotimpul toamna. 
2.COMPARĂ anotimpul toamna cu anotimpul primăvara. 
3.ANALIZEAZĂ pericolele care i-ar fi pândit pe puişorii de rândunică  dacă ar fi rămas peste 
iarnă în cuibul de sub streaşina casei. 
4.ASOCIAZĂ prin săgeţi cuvintele care au acelaţi sens: 
prispă     cadou  
streaşină    argilă 
stoluri     cârduri 
humă     mâini 
dar     terasă 
căpătase    primise      
acoperiş                          braţe  
5.APLICĂ cunoştinţele dobândite până acum şi aşază propoziţiile în ordinea întâmplării lor: 

 Ei şi-au luat rămas bun de la copilaş. 
 
Puişorii de rândunică vor pleca în ţările calde. 
   
Plângând, copilaşul a privit lung stolul de păsări. 
 
Este anotimpul toamna. 
 

6. ARGUMENTEAZĂ  
1. De ce pleacă păsările călătoare în anotimpul toamna ? 
2. De ce i-a spus mama copilaşului copilaşului să nu mai plângă ? 

 
 
 
Caracterul stimulativ al metodei cubului 
Lucrul individual, în echipe, sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor 

“cubului” este o provocare ce  determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi 
completă a cunoştinţelor.  
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EXPLOATAREA PEDAGOGICĂ A CÂNTECULUI
ÎN ORELE DE LIMBA FRANCEZĂ

Profesor Cristina Niţӑ 
Şcoala cu clasele I-VIII Bolintin-Vale, Giurgiu

Metoda comunicativă reprezintă una dintre metodele moderne (ne-tradiționale) de predare a unei limbi 
străine. Obiectivul principal urmărit prin această metodă este însuşirea de cӑtre elevi a capacitӑţii de exprimare 
oralӑ în limba strӑinӑ, ceea ce se realizează utilizând limba în contexte cât mai „reale”/„realiste”, actuale și 
des întâlnite. Tehnicile cele mai folosite în cadrul acestei metode sunt bazate pe comunicare, mai ales orală, 
dar și scrisă: discuții, jocuri lingvistice, jocuri de rol, etc. Materialele folosite sunt cât mai „autentice” și mai 
interesante, menite să sprijine caracterul interactiv al lecțiilor. Rolul elevilor este unul foarte activ, în timp ce 
al profesorului este mai puțin „vizibil”, acesta din urmă fiind doar un facilitator și un manager al activităților 
elevilor. 

La nivel european, studiile Consiliului Europei au făcut ca demersul de învăţare a unei limbi străine 
să fie totalmente regândit, metodele şi manualele fiind rescrise dintr-o perspectivă comunicativă şi acţională. 
Astăzi, predarea limbilor străine înseamnă o experienţă de viaţă, de descoperire, o experienţă agreabilă şi 
amuzantă. Metoda comunicativă, în care profesorul vorbeşte aproape întreaga sesiune, indiferent de nivelul 
elevului, chiar şi la nivelul A1 începători, în limba ţintă, s-a dovedit deosebit de eficace şi este practicată peste 
tot în lume. Odatӑ cu dezvoltarea metodei comunicative şi conştientizarea asupra rolului deosebit de important 
al utilizӑrii documentelor autentice, cântecul  s-a integrat puţin câte puţin în ora de limba francezӑ ca limba 
strӑinӑ, acesta putând juca roluri diverse: poate servi ca suport pentru exerciţii de ascultare şi de întelegere 
oralӑ, oferӑ elevilor modele autentice de limbӑ şi dezvoltӑ capacitatea acestora de a întelege limba francezӑ 
aşa cum este aceasta efectiv vorbitӑ de vorbitorii nativi. Fiecare cântec este un document autentic de limba şi 
culturӑ care nu a fost creeat special pentru elevul strӑin care învaţӑ limba francezӑ, acesta mijloceşte contactul 
direct cu limba şi cu tot ceea ce limba vehiculeazӑ: a fi, a simţi, a vedea, a reacţiona cu lumea din jur. Cântecul 
permite accesul în lumea francofonӑ a zilelor noastre. 

Să înveţi o limbă străină înseamnă să abordezi un alt mod de a vedea lumea, să descoperi un univers 
cultural şi lingvistic diferit de cultura ta proprie, originară. Ea favorizează schimburile de informaţii, oferă 
posibilitatea de a reacţiona şi de a interacţiona; permite exprimarea dorinţelor, a sentimentelor şi a opiniilor 
personale. Succesul învăţării unei limbi străine depinde în mare măsură de abilitatea de a crea un ambient plăcut, 
atractiv în timpul orelor. Folosirea documentelor autentice, enunţuri produse în situaţii reale de comunicare şi 
nu create în scopuri pedagogice, sunt foarte utile în însuşirea unei limbi, datorită puterii lor de reînnoire şi de 
diversificare a procesului de învăţare.

 Cântecul reprezintӑ o operӑ care nu a fost creatӑ în scop pedagogic, acesta face parte din panoplia 
documentelor autentice, este un document sonor cu totul deosebit pentru că integrează un element non-
lingvistic: muzica. Cântecul este limbaj legat de ritm, de dans şi chiar de sărbătoare. Lingviştii insistă mult 
pe plăcerea care există în abordarea unei limbi străine prin cântec. Documentele autentice permit elevilor 
un contact direct cu utilizarea realӑ a limbii strӑine respective. Varietatea documentelor autentice este atât 
de bogatӑ încât ar face imposibilӑ enumerarea lor. Dintre cele mai utilizate se pot enumera totuşi: meniuri 
de restaurant, depliante turistice, fişe de înscriere, hӑrţi, documente mediatice scrise, sonore sau televizate, 
fotografii, tablouri, filme şi cântece. Documentele autentice sunt o mare sursӑ de motivaţie pentru elevi şi 
au în egalӑ mӑsurӑ o valoare de recompensӑ, deoarece elevului poate avea plӑcerea de a constata rezultatele 
eforturilor lui : faptul cӑ întelege limba celuilalt ! Multe argumente militeazӑ în favoarea folosirii cântecului, 
document autentic prin excelenţӑ, în orele de limba francezӑ. Cântecul este  modul de exprimare cel mai 
autentic al unui popor, al culturii acestuia, obiceiurilor şi preocupӑrile lui cotidiene.  

A învӑţa o limba stӑinӑ înseamnӑ în primul rând revenirea la definiţia de baza a unei limbi vii : limba 
înseamnӑ comunicare. Aceasta permite persoanelor sӑ schimbe informaţii, sӑ acţioneze,   sӑ-şi exprime dorinţe, 
sentimente, opinii, sӑ interacţioneze. Evoluţiile pedagogice legate de dezvoltarea tehnologiilor ultimilor ani, îi 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_en.asp
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plaseazӑ pe elevi şi profesori în relaţie directӑ cu prezentul, actualitatea. Acestea faciliteazӑ accesul diversificat 
la informaţie şi conduce în mod natural spre acţiune şi interacţiune.

Cântecul şi muzica constituie solicitӑri afective şi estetice non verbale. Bine prezentate elevilor, acestea 
pot sӑ ofere în mod fructuos accesul spre limba strӑinӑ respectivӑ. Cântecul reprezintӑ apropierea de cultura 
celuilalt în diversitatea sa. Este un mijloc de descoperire a realitӑţii multiculturale franceze şi francofone. 
Cântecul are deasemenea misiunea de a procura plӑcere, divertisment. Predarea/învӑţarea limbii franceze nu 
înseamnӑ rezolvarea cu elevii a unor exerciţii sterile, lipsite de creativitate, într-o atmosferӑ de seriozitate 
strictӑ. Putem învӑţa într-o manierӑ mult mai atractivӑ pentru elevi : prin intermediul cântecului. Învӑţarea 
limbii franceze înseamnӑ deschiderea spre lume, înseamnӑ sӑ descoperi noi posibilitӑţi de exprimare, de 
acţiune şi interacţiune, înseamnӑ sӑ te bucuri, sӑ descoperi plӑcerea de a învӑţӑ. Utilizarea cântecului în ora de 
limbӑ strӑinӑ are ca obiectiv pedagogic sӑ suscite motivaţia elevilor, sӑ le creeze disponibilitatea de a învӑţӑ 
prin intermedil unei abordӑri ludice. Acesta oferӑ elevilor posibilitӑţi multiple, permiţând dezvoltarea la elevi 
a numeroase competenţe:

 - dezvoltarea capacitӑţii de ascultare în scopul descoperirii unui document sonor authentic, cel mai 
adesea prin prezentarea vesurilor cântecului sub forma unui text lacunar (exerciţii de discriminare auditivӑ); 
aceasta permite elevilor sӑ fie în contact cu locutori nativi şi sӑ se obişnuiascӑ cu muzicalitatea limbii respective, 
cu ritmul acesteia, intonaţia, pronunţia.

- dezvoltarea capacitӑţilor lingvistice şi culturale: textul unui cântec reprezintӑ ocazia de a aprofunda 
cunoştinţele de limbӑ, dar şi de lӑrgire a universului cultural. Prin intermediul cântecului, se pot aprofunda 
cunoştinţele de foneticӑ, lexic, gramaticӑ.
 Utilizarea cântecului în orele de limba francezӑ a început prin utilizarea modestӑ a unor cântece 
folcorice, la sfârşitul anilor 50. De atunci, aceasta a evoluat mult : cântecul actual face parte din multi-media 
modernӑ, este însoţit de clipuri video şi chiar de karaoke, ceea ce permite exploatarea acestuia conform funcţiei 
sale principale - cântecul se cântӑ, nu doar se ascultӑ. Pentru elevi, cântecul este o sursӑ de bunӑ dispoziţie, 
de divertisment şi nu subiectul unei activitӑţi « serioase ».  Folosind un cântec ca suport pentru învӑţӑre, se 
creeazӑ elevilor  impresia cӑ în timpul orei respective nu se va munci serios, elevii cad însӑ într-o capcanӑ 
bine pusӑ la cale şi îşi însuşesc, fӑrӑ a fi conştienţi de aceasta, cunoştinţe care, abordate într- alta manierӑ, ar 
putea fi greu accesibile. Cântecul  deţine un potenţial pedagogic extraordinar care permite diversificarea şi 
dinamizarea unui curs de limbӑ strӑinӑ. 
 În ceea ce priveşte alegerea cântecelor cele mai potrivite pentru exploatarea la clasa, trebuie avute în 
vedere anumite criterii : într-o fazӑ iniţialӑ, se aleg cântece care au mari şanşe sӑ placӑ elevilor, aceste trebuind 
sӑ corespundӑ gusturilor muzicale ale vârstei, sӑ abordeze teme preferate de elevi, sӑ fie accesibile. Se pot 
folosi şi « cântece vechi », aparţinând  patrimoniului colectiv comun al francezilor, dar şi cântece pentru 
copii. Tema cântecului sӑ corespundӑ cu tema abordatӑ în ora respectivӑ, cântecul trebuie sӑ fie la modӑ, sӑ 
fie difuzat la radio, sӑ aibӑ succes. Cântecul poate fi propus chiar de elevi, în funcţie de preferinţele lor. Unul 
dintre criterii poate fi acela de a putea folosi ulterior cântecul în cadrul unui spectacol organizat cu elevii, de 
a putea fi cântat de elevi. Dacӑ intenţia este de a exploata cântecul în plan lingvistic şi cultural, este de dorit 
ca versurile sӑ fie bine enunţate şi inteligibile. Este important deasemenea sӑ alegem cântece cu mari şanse 
sӑ placӑ elevilor întâi ca melodie şi interpretare, pentru a-i determina sӑ-şi doreascӑ sӑ descopere şi versurile. 
Nu este deloc de mirare ca la prima ascultare a cântecului, elevii sa constate cӑ nu au înţeles aproape nimic, 
acest aspect se poate constata uneori chiar în propria limbӑ maternӑ. Însӑ aceasta nu este o situaţie de evitat, 
dimpotrivӑ, neînţelegerea textului trebuie exploatӑ. Dacӑ a fost ales bine cântecul, dacӑ melodia şi vocea plac, 
dacӑ acel cântec are cu adevӑrat ceva de comunicat,  aceasta provoacӑ elevii nu doar la ascultare, ei vor dori şi 
sӑ înteleagӑ ceea ce ascultӑ..
 În strategia de predare/învӑţare prin intermediul cântecului, activitӑţile vizeazӑ competenţe diverse, 
acestea fiind realizate pe parcursul a trei etape : activitӑţi înainte de ascularea cântecului, activitӑţi în timpul 
ascultӑrii şi activitӑţi propuse dupӑ ascultarea cântecului. Cântecul serveşte în primul rând ca suport pentru 
exerciţii de ascultare şi întelegere oralӑ, de însuşire a pronunţiei corecte, de îmbogӑţire lingvisticӑ prin studiul 
nivelurilor limbii, al structurilor, al vocabularului. Cântecul poate servi ca bazӑ pentru  exerciţii de exprimare 
scrisӑ, elevii putând fi solicitaţi sӑ-şi exprime în scris opiniile personale despre mesajul cântecului, despre 



119

personajele care apar în cântec, despre artist, etc. Cântecul permite în mod special însuşirea de cӑtre elevi a 
unor elemente de culturӑ şi civilizaţie ale poporului respectiv, ilustrând anumite aspecte ale vieţii sale cotidiene, 
fie prin intermediul unui singur cântec, fie printr-o regrupare de mai multe cântece în jurul aceleiaşi teme. 
  Este suficientӑ o informare minimalӑ asupra acestui subiect, pentru a putea constata bogӑţia de 
posibilitӑţi pe care exploatarea cântecului o poate oferi orei de limbӑ francezӑ:

•	 pentru conjugarea verbelor, se pot folosi urmӑtoarele cântece:
- imperfectul indicativ : « Ah, les crocodiles ! » 
- pefectul compus : « L’enfant et l’arbre » – Alain Morisod, « Les betises » - Bebe Lilly / « Aline » - Christophe 
 -  subjonctivul : « Tout le bonheur du monde » - Sinsemilia
 -  condiţionalul prezent : « Et si tu n’existais pas… » - Joe Dassin
 - imperativul : « Dis-moi que l’amour… » Marc Lavoine

•	 pentru fraza negativӑ : « Je ne t’aime plus », Manu Chao, « Non, je ne regrette rien » - Edith Piaf
•	 pentru elemente de culturӑ şi civilizaţie : « Il est cinq heures » Jacques Dutronc
•	 pentru vocabular tematic (pregatirea unei vacanţe) : « La valise» - Dorothée

Deja este un fapt cunoscut cӑ limba francezӑ a pierdut foarte mult teren în faţa limbii engleze, aşadar 
cum îi atragem pe elevi spre aceasta limbӑ care poate fi extrem de atrӑgatoare? Pedagogi, metodişti de limbӑ 
francezӑ şi profesori au dat acelaşi rӑspuns : prin activitӑţi pedagogice cât mai variate, şi, în mod imperios, cât 
mai atractive. Profesorul are la îndemânӑ o paletӑ largӑ de activitӑţi prin care îi poate atrage pe elevi spre studiul 
limbii franceze, depinde doar de mӑiestria fiecӑruia dintre dascӑli sӑ le aleagӑ pe cele care sunt adecvate pentru 
grupul ţintӑ cu care lucreazӑ. Toate activitӑţile pe care le desfӑsurӑm cu elevii în ora de francezӑ ar trebui sӑ 
aibӑ  un singur scop : incitarea elevilor la comunicare. Obiectivul principal al desfăşurӑrii orelor de limbi 
straine este ca elevii sӑ înveţe să comunice, sӑ se exprime în situaţii concrete din viaţa de zi cu zi. Cântecul 
francofon este un material didactic care slujeşte foarte bine acest obiectiv, explotarea acestuia în cadrul orei 
de limbă francezӑ reprezintӑ o metodӑ atractivӑ de predare şi o sursӑ de motivaţie pentru elevi. Recomand  
utilizarea următoarelor site-uri care promoveaza învăţarea limbii franceze prin intermediul cântecului: 

•	 www.leplaisirdapprendre.com/docs/approches_pedagogiques_chanson.pdf
•	 http://www.leplaisirdapprendre.com/Approche-pedagogique-de-la-chanson.html
•	 http://www.francparler.org/parcours/chanson.htm
•	 http://www.momes.net/comptines/comptines-chansons.html
•	 http://www.chanson-pour-les-enfants.com/
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OBIECTIVELE PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII  
MĂRIMILOR ŞI MĂSURĂRII LOR

Profesor înv. primar Silvia Popovici 
Şcoala  „Dimitrie Anghel”, Corneşti - Miroslava

      La intrarea în clasa I, copilul are capacitatea de a clasifica şi ordona obiectele concrete respectând criterii 
diferite (lung-scurt; gros-subţire; înalt-scund; apropiat-depărtat), de a opera frecvent cu termeni ce exprimă 
raporturile de cantitate (mult-puţin, mai mare-mai mic, mai mult-mai puţin, egal-inegal), de orientare incipientă 
în timp, cunoscând părţile importante ale zilei şi succesiunea timpului (azi, ieri, mâine sau chiar denumirea 
zilelor săptămânii şi ale lunilor anului), precum şi de a sesiza greutatea, temperatura şi consistenţa obiectelor 
(uşor-greu, cald-rece, moale-dur).
         Pornind de la aceste capacităţi care în cursul primului semestru de şcoală se completează şi se desăvârşesc 
tot mai mult, învăţătorul stabileşte obiective vizând însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice în vederea formării 
conceptelor de lungime, arie, volum, masă, timp, valoare, viteză. Realizarea acestor obiective este un deziderat 
în cadrul tuturor obiectelor de curs, dar mai ales la matematică, iar în cadrul acestei discipline, în special în 
capitolele desinate unităţilor de măsură.
         În şcoala primară, pe baza observaţiilor şi a reprezentărilor intuitive, elevii iau cunoştinţă cu noţiuni de 
bază despre mărimi şi unităţile de măsură de largă utilizare, strict necesare omului. Ei îşi formează deprinderi 
de a măsura, de a folosi instrumentele de măsură şi unele măsuri, de a cunoaşte unităţile de măsură, îşi formează 
capacitatea de a aprecia corect diverse mărimi şi înţeleg necesitatea folosirii unităţilor standard de măsură.
         Din practica didactică s-a constatat că elevii întâmpină o serie de dificultăţi în însuşirea noţiunilor şi 
formarea reprezentărilor despre unităţile de măsură. Pentru depăşirea acestor dificultăţi, învăţătorul utilizează 
demersuri didactice eficiente, citează situaţii atractive de învăţare urmărind obiective, vizând însuşirea de 
cunoştinţe şi abilităţi care să-i asigure copilului capacităţi practice de acomodare cu mediul său natural sau 
social. A dimensiona obiectele, a le cântări, a te orienta şi a te încadra în timp pentru făurirea lor şi mai ales a 
le estima valoarea atât de schimbătoare - sunt acţiuni pentru care temeinicia pregătirii lor în ciclul primar are 
rol determinant.
         O importantă preocupare a învăţătorului în proiectarea lecţiilor este aceea de a crea drumul cel mai scurt 
dintre activitatea sa şi rezultatele elevilor. Organizând procesul instructiv- educativ nu prin precizarea a ceea ce 
trebuie să facă învăţătorul, ci prin anunţarea a ceea ce elevul va trebui să fie capabil să facă în urma instruirii.
         A trece de la teaching (din to teach, în engleză: a preda, a instrui) la learning (a  învăţa, a însuşi), înseamnă 
a defini obiectivele instruirii. De fapt, un obiectiv este un comportament ce este aşteptat să se manifeste la 
un elev după instruire. Chiar pentru un conţinut foarte precis, obiectivele pot fi diferite în funcţie de nivelul 
exigenţei, de condiţiile în care sunt plasaţi elevii, de tipul de achiziţionare dorit.
         Obiectivele educaţionale sunt categorii specifice domeniului didacticii/ pedagogiei, desemnând finalităţi 
de acţiuni instructiv-educative cu grad de generalitate variabil, în funcţie de raportul în care se află cu idealul şi 
scopurile urmărite în condiţii temporale. Ele sunt variabile după particularităţile de vârstă şi individuale, după 
specificul conţinutului informaţional şi al structurilor de personalitate puse în exerciţiul devenirii.
         În proiectarea didactică, obiectivele orientează operaţia selectării strategiilor didactice şi pedagogice pe 
baza unor criterii determinate. Eficienţa proceselor şcolare depinde de măsura în care este redus decalajul dintre 
orientarea generală a activităţii didactice şi tipul de solicitări curente, propuse în vederea implicării active a 
elevului în procesul modelării sale. Ca parte integrantă a procesului de învăţământ, obiectivele sporesc gradul 
de funcţionalitate pedagogică a tuturor componentelor. Obiectivele generale ale ciclului primar şi cele specifice 
disciplinelor sunt date pentru învăţător, urmând ca în cadrul acţiunii propriu-zise să le operaţionalizeze, să le 
transforme în sarcini de lucru, să conducă rezolvarea lor, să le transforme în sarcini de lucru, să conducă 
rezolvarea lor, să le evalueze.
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         Introducerea noului Curiculum Naţional a atras după sine conceperea obiectivelor specifice predării-
învăţării matematicii în ciclul primar, ca obiective cadru şi obiective de referinţă.
         Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi de complexitate. În calitatea lor de 
dominante disciplinare, ele se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei (matematicii) 
şi sunt urmările de-a lungul mai multor ani de studiu.
         Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării matematicii (în acest caz) pe fiecare 
an de studiu, urmărind progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an la altul de studiu.
          Aceste obiectivele cadru şi obiective de referinţă se regăsesc în programele şcolare ale fiecărei discipline 
de studiu prevăzute prin planul de învăţământ. Astfel, programa şcolară de matematică pentru învăţământul 
primar stabileşte următoarele obiective cadru pe care le voi însoţi cu câteva exemple de obiective de referinţă 
şi activităţi de învăţare aferente, pe ani de studiu, cu referire la capitolul Măsurarea mărimilor.
         Obiective cadru:

•	cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
•	dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
•	formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
•	dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate.

Clasa I
Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare:

La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:
•	să măsoare şi să compare lungimea, capacitatea 

sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură 
ne-standard, aflate la îndemâna copiilor;

•	să recunoască orele fixe pe ceas.

Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele 
activităţi:
1.  exerciţii-joc de măsurare cu palma, cu 

creionul, guma de şters, degetul etc. a unor 
obiecte;

2.  exerciţii-joc de măsurare a capacităţii 
maselor utilizând vase mai mici;

3.  măsurarea masei utilizând balanţe 
improvizate, confecţionate chiar de ei;

4.  exerciţii de localizare a evenimentelor 
cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce 
etc.
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Clasa  a II-a
Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare:

•	să măsoare şi să compare lungimea, capacitatea 
sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură 
ne-standard adecvate, precum şi următoarele 
unităţi de măsură standard: metrul, centimetrul, 
litrul, kilogramul;

•	să facă estimări cu ajutorul unităţilor de măsură 
familiare;

•	să aleagă instrumente de măsură şi unităţile 
potrivite pentru situaţii variate;

•	să interpreteze numerele obţinute în urma 
măsurătorii cu diferite instrumente.

•	să utilizeze unităţi de măsură pentru timp;
•	să evalueze timpul scurs între două evenimente 

date;
•	să recunoască orele şi minutele indicate pe ceas;
•	să rezolve exerciţii şi probleme utilizând unităţi 

de măsură studiate

1.  exerciţii-joc de măsurare cu palma, 
creionul, paharul, bile, cuburi etc.

2.  comparări de lungimi de obiecte având 
aceeaşi lungime sau cu lungimi diferite;

3.  comparări de lungimi de obiecte dintre 
care lungimea unuia se cuprinde de un număr 
de întreg de ori în lungimea celuilalt;

4.  ordonarea unor obiecte date, în funcţie de 
lungimea, grosimea, întinderea sau forma lor, 
folosind expresii ca: mai lung, mult mai lung, 
cel mai lung, mai scurt etc.

5.  efectuarea unor măsuri folosind etaloane 
neconvenţionale date (palma, cotul, etaloane de 
carton sau plastic de diferite mărimi);

6.  identificarea şi utilizarea instrumentelor 
de măsurară potrivite- linia gradată, metrul, 
balanţa- pentru efectuarea unor măsurători;

7.  plasarea în timp a unor evenimente în 
funcţie de un reper;

8.  exerciţii de ordonare cronologică a unor 
imagini;

9.  compararea duratelor unor activităţi;
10. citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas 

model a diverselor ore;
11. exprimarea orei în mai multe moduri 

(utilizând ceasul mecanic şi cel cu afişaj 
electronic)

12. corelarea numerelor de la 1 la 12, reprezentate 
pa axa numerelor;

13. înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o 
săptămână;

14. identificarea monedelor şi a bancnotelor 
necesare pentru cumpărarea unui obiect;

15. schimburi echivalente cu bani;
16. compararea sumelor de bani.
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Clasa  a III-a
Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare:

•	să cunoască unităţi de măsură standard 
pentru lungime, capacitate, masă, timp 
şi unităţi monetare;

•	să măsoare cu instrumentele de măsură, 
folosind unităţile standard învăţate;

•	să consemneze rezultatele măsurătorilor 
utilizând noţiunile prescurtate ale 
unităţilor de măsură;

•	să exprime legătura dintre unitatea 
principală de măsură şi multiplii, 
respectiv submultiplii ei uzuali;

•	să facă estimări cu ajutorul unităţilor de 
măsură cunoscute;

•	să interpreteze şi să utilizeze datele 
obţinute în urma măsurătorilor în 
formularea şi rezolvarea de probleme.

1.  compararea măsurilor unor mărimi;
2.  utilizarea măsurilor standard 

pentru a înţelege necesitatea introducerii 
unităţilor standard, a multiplilor şi 
submultiplilor acestora;

3. exerciţii de recunoaştere a 
unităţilor de măsură pentru lungime, 
capacitate, masă, timp, valoare;

4.  recunoaşterea instrumentelor 
şi utilizarea corectă a acestora pentru 
efectuarea unor măsurători;

5.  exerciţii de colectare, 
consemnare şi interpretare a rezultatelor 
măsurării;

6.  formularea şi rezolvarea unor 
probleme simple pe baza datelor 
obţinute;

7.  exerciţii de estimare a unor 
mărimi cu ajutorul unităţilor de măsură;

8.  plasarea în timp a unor 
evenimente;

9. ordonarea unor imagini în funcţie 
de succesiunea derulării lor în timp;

10.  scrierea datei (zi, lună, an);
11.  recunoaşterea valorii monedelor şi 

bancnotelor;
12.  efectuarea de schimburi echivalente 

cu monede şi bancnote, compararea 
sumelor de bani;

13.  rezolvarea unor situaţii problemă 
utilizând unităţile de măsură studiate;

14.  compararea măsurilor unei mărimi.
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Clasa  a IV-a
Obiective de referinţă: Exemple de activităţi de învăţare:

•	să conştientizeze necesitatea existenţei 
unităţilor de măsură pentru a se măsura 
mărimile, în vederea comparării, evaluării 
lor;

•	să măsoare, folosind diferite unităţi de 
măsură non-standard;

•	să conştientizeze necesitatea existenţei 
unităţilor de măsură standard;

•	să măsoare, folosind unităţile de măsură 
standard;

•	să efectueze transformări ale unei 
unităţi de măsură în multiplii, respectiv 
submultiplii acesteia, completând tabelele 
corespunzătoare;

•	să efectueze operaţii de adunare şi 
scădere cu unităţi de măsură de acelaşi 
fel;

•	să efectueze operaţii de înmulţire şi 
împărţire a unei unităţi de măsură cu/la 
un scalar;

•	să aplice, în rezolvarea problemelor, cele 
4 operaţii, după caz.

1. ordonarea unor obiecte date, în funcţie 
de lungimea, grosimea, întinderea sau 
forma lor;

2. utilizarea instrumentelor şi a unităţilor 
de măsură potrivite pentru efectuarea 
unor măsurători;

3. recunoaşterea conturului şi suprafeţei 
pentru o figură geometrică;

4.  determinarea perimetrelor poligoanelor 
prin măsurare şi calcul;

5. activităţi practice de copiere, decupare, 
suprapunere a unor suprafeţe în vederea 
comparării întinderii acestora;

6. activităţi practice de măsurare şi 
comparare a ariilor unei suprafeţe 
folosind pătrate, unităţi diferite, 
convenabil alese;

7. determinarea ariilor pătratului şi 
dreptunghiului prin măsurare şi calcul 
(dimensiunile fiind exprimate în 
centimetri, numere naturale);

8. plasarea în timp a unor evenimente;
9. ordonarea unor imagini în funcţie de 

succesiunea derulării lor în timp;
10. citirea ceasului;
11. repartizarea pe un ceas model a diverse 

ore;
12. înregistrarea activităţilor desfăşurate 

într-un interval de timp;
13. scrierea datelor;
14. recunoaşterea valorii monedelor şi a 

bancnotelor;
15. schimburi echivalente cu sume de bani;
16. rezolvări şi compuneri de probleme 

care implică utilizarea măsurilor unor 
mărimi;

17. să efectueze transformări.
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Obiectivele determinate de conţinutul învăţării capitolelor privind unităţile de măsură trebuie să 
urmărească:
•	dobândirea de informaţii şi capacităţi de gândire;
•	formarea priceperilor şi deprinderilor de măsurare a diverselor mărimi utilizând unităţi de măsură, multipli 

şi submultipli ai acestora şi de a efectua transformări;
•	formarea abilităţilor vizând aplicabilitatea în toate domeniile practicii ştiinţei şi tehnicii a măsurii.
         Predarea şi învăţarea unităţilor de măsură şi a operaţiilor de măsurare, şi anume (Rogers, Joseph, 1981, 
p. 11):
•	comparările unităţilor de măsură folosite;
•	tehnicile de măsurare;
•	necesitatea unei unităţi standard;
•	necesitatea unei medii şi a înregistrărilor;
•	relaţia între măsurare şi conceptul studiat.

         Elevii vor înţelege astfel Sistemul Internaţionale de unităţi ca pe un sistem coerent, simplu şi raţional 
structurat, cu aplicabilitate în toate domeniile practicii, ştiinţei şi tehnicii.
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IMPORTANŢA LECTURII PENTRU COPII

Profesor Florentina Ignat 
Liceul Teoretic - Şcoala cu cls. I-VIII Piatra, Jud. Teleorman

 
Fiecare carte pare să închidă în ea un suflet. Şi cum o atingi cu ochii  

şi cu mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.
Maxim Gorki

Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit. Este o comoară în care unii îşi adună cele 
mai frumoase gânduri, pentru ca alţii să le poată folosi.

Formarea şi cultivarea gustului pentru lectură reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale orelor 
de limba şi literatura română. Prin lectură, elevul este condus să îşi formeze capacitatea de a surprinde, de 
a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie, de a le 
asocia unele cu altele, ceea ce le permite să îşi extindă astfel aria cunoaşterii. Lectura contribuie într-o măsură 
însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea gustului 
estetic. Varietatea de texte literare reprezintă un suport material ce poate asigura dezvoltarea vocabularului şi 
a limbajului literar, a creativităţii, precum şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, imaginative şi motivaţionale. 
Lecturile literare, prin accesibilitatea lor, îi apropie de realitate, le oferă o diversitate de informaţii şi experienţe 
umane, modele morale, emoţii şi sentimente. Mulţi copii asociază cititul cu şcoala şi cu temele pentru acasă. 
Noi trebuie să le arătăm că o carte poate fi o aventură palpitantă, o adevărată plăcere şi că imaginaţia îi va purta 
pe tărâmuri necunoscute, unde vor întâlni personaje noi şi situaţii spectaculoase.

Importanţa lecturii zilnice a copiilor:
- contribuie la crearea unei relaţii strânse între copii şi adulţi;
- ajută la dezvoltarea capacităţii de exprimare, a memoriei şi a creativităţii;
- îi expune pe copii la cuvinte noi şi îi învaţă structura gramaticală corectă a limbii; 
- îi ajută să înveţe să gândească şi îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare;
- îi ajută să înveţe mai uşor şi să aibă succes la şcoală;
- îi învaţă valori morale;
- previne excesul de televizor sau calculator;
- ajută la crearea dorinţei de cunoaştere şi de a învăţa pentru tot restul vieţii.
Pediatrii şi psihologii susţin faptul că mulţi părinţi doresc dobândirea unor abilităţi intelectuale exagerate, 

în timp cât mai scurt şi mult prea repede. Părinţii trebuie să înţeleagă că cea mai bună metodă de învăţare este 
aceea realizată prin joacă. Cititul trebuie privit ca o activitate distractivă, relaxantă şi nu ca pe o obligaţie pe 
care copiii o au faţă de părinţi sau educatori. Există mai multe metode de a face din citit o activitate plăcută. 
În timp, copilul va învăţa adevărata valoare a lecturii. Răsfoirea unei cărţi sau cititul nu trebuie privite ca nişte 
activităţi serioase care se desfaşoară încondiţii de stres - stând pe scaun, cu spatele drept, doar la anumite ore 
şi cu scopul de a îndeplini o anumită normă impusă de părinţi.  Cititul poate deveni extrem de distractiv şi 
atractiv atunci când copilul este lăsat să îşi aleagă o anumită carte, să citească în condiţii ambientale care îi sunt 
pe plac sau să combine cititul cu alte activităţi precum plimbarea în parc, ascultarea muzicii etc.

Inspirate din universul copilăriei sau adresându-se direct cititorului, textele recomandate pentru lectură 
trebuie să se constituie în adevărate bijuterii, modele de vorbire frumoasă, în care lumea evocată este plină de 
sunet, culoare şi parfum. Depozit al inteligenţei omeneşti, cartea rămâne prietenul fidel al omului, putând-o 
regăsi oricând la fel de credincioasă, răbdătoare şi discretă...

Se ştie că la ora actuală se citeşte din ce în ce mai puţin. Cauzele care au condus la schimbări majore în 
gustul tinerilor, care ignoră din ce în ce mai mult cartea, sunt cele bine-cunoscute. Nu precizez decât avansul 
extraordinar pe care l-a luat rivalul dintotdeauna ,,al scripturalului, vizualul, transformând vechiul prieten 
sigur, dar rece hugolian într-un actual mare perdant.” Accesul internautic este facil tuturor şi la îndemâna celor 
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tineri, ale căror abilităţi în ale PC-ului le depăşesc pe ale celor vârstnici. ,, Lectura foilor de hârtie, mirosind 
încă a cerneală tipografică sau, după caz, a specificul praf de bibliotecă, este percepută ca fiind perimată (...) 
E mult mai profitabil să te aşezi confortabil în faţa ecranului, îngurgitând informaţie de ordin secund, de la 
rezumat ori referat la cronică de întâmpinare ori recenzie; cu un singur click după tastarea numelui autorului 
sau al cărţii într-un program de căutare, intri într-un veritabil paradis informaţional virtual (...)” 

Un rol esenţial în atragerea tinerilor spre lectură, spre cartea apărută de mult în această lume, dar părăsită 
într-un colţ al casei, îl are profesorul de limba şi literatura română. Indiferent cum se numeşte, profesor de 
literatură sau de lectură, acesta este cel care îi iniţiază pe elevi în tainele textului literar. Pentru ca secretele 
ascunse în paginile cărţilor să fie descoperite, profesorul trebuie să aibă anumite calităţi ca: imaginaţie sau 
creativitate, o cultură generală şi de specialitate întinsă şi solidă, deschidere către multiplicitatea interpretativă 
şi, bineînţeles, o imensă dragoste de carieră didactică, talent şi tact didactic, spontaneitate, înclinaţie spre 
comunicarea interpersonală etc. Un bun profesionist al catedrei trebuie să cunoască şi să folosească permanent 
rolurile prevăzute în paradigma educaţională: mediator, facilitator al desfăşurării activităţilor didactice, 
moderator. 

Din experienţa mea la clasă am observat cât este de importantă lectura în dezvoltarea gândirii, a 
limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor. 

Lecţia, principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, necesită o muncă frontală, 
uniformă, limitând deseori cadrului didactic posibilitatea de a respecta în totalitate particularităţile individuale 
ale elevilor. Din această cauză este esenţial să se introducă diferite forme de activitate care să întregească 
procesul instructiv- educativ. Un asemenea rol îndeplinesc activităţile extraşcolare, în cadrul cărora elevii 
au posibilitatea să-şi stimuleze cunoştinţele către care se simt atraşi, să-şi dezvolte spiritul de observaţie, 
imaginaţia, gândirea, să pună în practică acele informaţii obţinute în cadrul lecţiilor. 

Formele de activitate privind lucrul cu nu epuizează diversitatea activităţilor ce pot fi desfăşurate 
în acest domeniu. Iniţiativa şi dragostea de muncă a cadrului didactic pot reliefa şi alte metode, procedee 
prin intermediul cărora elevii să fie atraşi spre lectură. Important este ca aceste activităţi să nu depăşească 
posibilităţile de înţelegere ale copiilor, să existe o corelare între ele, ocolind supraîncărcarea elevilor. 
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JOCUL DIDACTIC – MIJLOC INSTRUCTIV-EDUCATIV
DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII

Profesor Doina Ivan 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Călăraşi

Cerinţele mereu crescânde ale societăţii contemporane, determinate de dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei 
şi tehnicii, impun învăţământului sarcini importante în scopul înarmării tinerei generaţii cu cunoştinţele 
necesare dezvoltării ei mutlilaterale, pregătirii ei pentru viaţă.

Pentru aceasta, însă, este necesar ca şcoala, ca factor activ al progresului, să utilizeze în desfăşurarea 
procesului de învăţământ cele mai eficiente căi, cele mai variate metode şi mijloace care să asigure şi să 
stimuleze creşterea ritmului de însuşire a cunoştinţelor, în raport cu cuceririle ştiinţei şi cu cerinţele actuale şi 
de perspectivă ale societăţii.

Unul din aceste mijloace, folosit frecvent în cadrul procesului de instruire şi educare a şcolarilor şi care 
şi-a dovedit eficienţa, este jocul didactic.

Rolul şi importanţa jocului didactic constau în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare 
şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii 
elevului. Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală, care pune în valoare şi antrenează 
capacităţile creatoare ale şcolarului.   Eficienţa lui depinde de cele mai multe ori de felul în care învăţătorul 
ştie să asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească 
cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri, etc.

Un joc bine pregătit şi organizat constituie un mijloc de cunoaştere şi familiarizare a elevilor cu viaţa 
înconjurătoare, deoarece în desfăşurarea lui cuprinde sarcini didactice care contribuie la exersarea deprinderilor, 
la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare.

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, cei timizi devin 
cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi capătă mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă 
siguranţă şi rapiditate în răspunsuri.

Datorită conţinutului şi modului lor de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 
activizare a întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de într-ajutorare, formează şi dezvoltă 
unele deprinderi practice elementare şi de muncă organizată. 

Acceptarea şi respectarea regulilor determină pe elev să participe la efortul comun al grupului din care 
face parte. Subordonarea  intereselor personale celor ale colectivului, lupta pentru învingerea dificultăţilor, 
respectarea exemplară a regulilor de joc şi în final succesul, vor pregăti treptat pe omul de mâine, capabil să 
se integreze în societate.

JOCURI DE CREATIVITATE

1. Jocul antonimelor
Primul jucător spune un cuvânt, iar al doilea antonimul. Apoi rolurile se inversează. Pentru acomodare, 

este bine să înceapă cu cuvinte care au antonime uşor de găsit. Jocul devine cu adevărat interesant şi creativ 
când cuvintele sunt mai complexe şi nu au antonime evidente. Jucătorii discută diversele răspunsuri posibile, 
explicându-le şi gândindu-se care ar putea fi „cel mai bun”. Jocul poate fi extins la mai mulţi jucători.

2. Desenarea muzicii
Copiii stau în bănci cu tot ce le trebuie pentru desenat şi colorat (hârtie, creioane cu mină neagră şi 

colorate, stilouri, vopsele etc.). Ei vor asculta un fragment muzical (Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi etc., 
la alegere). Unii dintre copii s-ar putea să cunoască fragmentul, dar nu are importanţă faptul că l-au mai auzit. 
Ei trebuie să deseneze, să picteze sau să coloreze muzica. Nu trebuie să fie neapărat un tablou; poate fi un 
joc de culori şi de forme. După terminarea fragmentului muzical, se alege o altă piesă a aceluiaşi compozitor, 
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dar foarte diferită de prima. Copiii trebuie să pună pe hârtie ceea ce le vine în minte ascultând muzica. Se vor 
compara cele două desene obţinute şi, eventual, se argumentează diferenţele dintre ele.

3. Povestiri din titluri de ziar
Jocul îşi propune dezvoltarea fluidităţii şi flexibilităţii gândirii, a capacităţii de analiză şi sinteză, a 

imaginaţiei creatoare, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului şi, nu în ultimul rând, stimularea umorului.
Elevii vor decupa  titluri din ziare, le vor tăia în cuvinte sau propoziţii scurte şi le vor amesteca pentru 

a obţine ştiri despre evenimente absurde, senzaţionale sau, pur şi simplu, distractive. Întâmplările trăsnite 
obţinute prin operaţia descrisă pot da efecte comice fără durată sau pretexte ce se pot dezvolta într-o adevărată 
naraţiune.

4. Compuneţi o propoziţie
Jucătorilor li se dictează (sau îşi aleg singuri) cinci litere oarecare. Cel ce reuşeşte să compună primul o 

propoziţie din cinci cuvinte care să înceapă, în ordine, cu literele respective este declarat câştigător. Propoziţia 
trebuie să aibă sens şi să respecte topica limbii române.

5. Tangram
Jocul are la bază şapte figuri geometrice, numite „tan”-uri : cinci triunghiuri (două mari, două mici, unul 

mijlociu), un pătrat şi un paralelogram, decupate toate dintr-un pătrat mai mare. Pentru confecţionarea acestor 
piese se poate folosi un carton în formă de pătrat, care va fi tăiat urmând liniile trasate în desen. Cu cele şapte 
piese pot fi alcătuite o mulţime de imagini : unele imagini sunt figurative (sugerând, cu o oarecare imaginaţie, 
păsări, peşti, case, bărcuţe, păduri, oameni, unelte etc.), altele reproduc figuri geometrice, alfabetul sau cifre 
de la 1 la 10.

Regulile jocului sunt simple :
- la alcătuirea unei imagini se folosesc obligatoriu toate cele şapte   piese;
- piesele se aşează pe o suprafaţă plană, una lângă alta, fără a fi suprapuse;
- piesele pot fi folosite pe ambele feţe – acestea fiind colorate identic –şi trebuie să fie aşezate în aşa fel, 

încât să alcătuiască o anumită imagine, fie că ea este propusă de profesor, fie că este alcătuită de jucător.  

6. Personaje fantastice
Învăţătorul solicită elevilor să imagineze un anumit personaj, de exemplu, un om de sticlă. Elevii trebuie 

să descrie , într-o poveste, aventurile omului de sticlă. Este evident că acestea pot fi deduse din caracteristicile 
sale. Astfel, omul de sticlă trebuie să acţioneze, să se mişte, să stabilească relaţii, să suporte incidente, să 
provoace evenimente numai supunându-se naturii materialului din care a fost imaginat că este realizat. 
Deducând în acest mod aventurile şi comportamentul omului de sticlă, elevii le pot folosi ca „materie primă” 
în cadrul unor poveşti.

Prin acest joc sunt dezvoltate imaginaţia creatoare, fluiditatea şi originalitatea gândirii, capacitatea de 
analiză şi modelare.

7. Povestire dintr-un desen făcut… de mai multe mâini
Primul jucător desenează o figură, sugerează o imagine, face un semn, care poate avea un sens sau nici 

unul. Al doilea face abstracţie, în orice caz, de sensul acela şi foloseşte semnul celui dintâi ca element al altei 
figuri cu o semnificaţie diferită. Al treilea procedează la fel, nu pentru a completa desenul primilor, ci pentru a-i 
schimba direcţia, pentru a-l răstălmăci. Rezultatul final este adesea un desen de neînţeles, în care nici o formă 
nu se fixează, ci toate trec una în alta într-un fel de mişcare combinatorie perpetuă. Produsul final este mai 
puţin important decât jocul, decât lupta care se naşte pentru a domina formele celuilalt şi a le impune pe ale 
tale, decât surprizele şi descoperirile ce răsar la tot pasul. Pe baza figurilor desenate se poate crea o povestire, 
mai ales că în multe cazuri este vorba despre un personaj insolit, fantastic.

8. Povestiri din cuvinte fantastice
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Se alcătuiesc două liste : una cu prefixe şi alta cu substantive alese la întâmplare. Se vor combina apoi 
câte un prefix şi câte un substantiv prin tragere la sorţi. În acest mod se pot obţine cuvinte fantastice cărora 
elevii trebuie să le precizeze – făcând apel la imaginaţie – noua semnificaţie şi, acolo unde este cazul, şi 
utilizările obiectelor pe care le desemnează. Oricare dintre cuvintele create în acest mod poate sta la baza unei 
povestiri fantastice.

9. Afişe originale
Elevii trebuie să alcătuiască, singuri sau în grupuri de 2-4 persoane, câte un afiş publicitar original. Li se 

va lăsa elevilor întreaga libertate în alegerea subiectului, a materialelor pe care vor realiza afişul, a culorilor, a 
mărimii literelor şi a desenelor ilustrative. Jocul se va desfăşura numai dacă, în prealabil, elevii şi-au procurat 
cele necesare.

10. Jocuri… rapide
♦	 Spune alfabetul repede, dar de la sfârşit la început.
♦	 Spune repede alfabetul…normal, dar adăugând lângă fiecare literă, în ordine, cifre (exemplu: A1, B2, 

C3,…).
♦	Găseşte repede rime pentru cinci cuvinte date.
♦	 Scrie-ţi pe tablă numele, dar cu mâna stângă.
♦	 Priveşte, timp de 30 de secunde, 10-15 obiecte diferite aşezate pe o masă şi apoi scrie numele 

obiectelor memorate.
♦	 Împreună cu colegul de bancă, priveşte un desen timp de 30-60 de secunde. Răspundeţi apoi în scris 

la 10 întrebări în legătură cu desenul respectiv, adresate de un al treilea coleg. Este declarat câştigător cel care 
are mai multe răspunsuri corecte. La o nouă rundă, rolurile se inversează.

♦	 Priveşte o cană mare, plină cu apă, şi un pahar gol. Apreciază câte pahare cu apă cuprinde cana.
♦	 Priveşte timp de 30 de secunde o tablă de şah pe care sunt câteva piese – albe şi negre – şi apoi 

notează poziţia, culoarea şi felul pieselor respective sau reaşează-le în aceeaşi poziţie, după ce toate piesele se 
iau de pe tabla de şah.

♦	Cântă versurile unui cântec cunoscut, pe o altă melodie.
♦	Cântă un anunţ din ziar pe o melodie cunoscută.
♦	Alege o pagină dintr-o carte sau un articol din ziar. Întoarce textul cu susul în jos şi citeşte-l apoi cu 

voce tare.
♦	Alege dintr-un text tipărit un cuvânt la întâmplare. Scrie cuvântul ales în partea de sus a unei foi de 

hârtie şi apoi în cinci minute aşterne pe hârtie cât mai multe fraze care să conţină cuvântul respectiv. Nu te opri, 
nu sta pe gânduri : scrie chiar dacă asociaţiile de cuvinte ţi se par absurde. Sarcina constă în „a învinge” timpul. 
După trecerea celor cinci minute, te opreşti, numeri până la 20 şi continui jocul cu alt cuvânt.

♦	 Spune alfabetul cât se poate de repede, găsind pentru fiecare literă un cuvânt care începe cu ea. Dacă 
pentru a găsi cuvântul potrivit unei litere îţi trebuie mai mult de 30 de secunde de gândire, renunţă şi treci la 
următoarea literă.

♦	Numără cu voce tare, cât poţi de repede, de la 100 la 1.
♦	Enumeră rapid 20 de prenume de bărbaţi dând, totodată, fiecăruia, un număr (exemplu: 1-Alexandru, 

2-Ion, 3-Petre,…).
♦	 Procedează la fel, dar prenumele să fie de femei.
♦	 Spune alfabetul şi găseşte pentru fiecare literă un cuvânt care să însemne un aliment sau un fel de 

mâncare. Continuă, enumerând şi numerotând alte 20 de alimente.
♦	Alege o literă din alfabet şi enumeră rapid 20 de cuvinte care încep cu această literă, numerotându-le 

(exemplu: 1-mamă, 2-măr, 3-maşină,…).

11. Cuvântul interzis
Jocul se poate desfăşura în colectiv sau pe perechi. Se cere ca la întrebările învăţătorului (sau partenerului) 

să se răspundă în aşa fel încât un anumit cuvânt – stabilit anterior – să nu fie folosit, ci să se găsească alte 
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formulări, prin care să se construiască totuşi răspunsul la întrebarea pusă. Aceasta trebuie construită de aşa 
manieră, încât să ceară în răspuns folosirea cuvântului interzis. Pentru fiecare răspuns, elevii au la dispoziţie 
un minut de gândire.

De exemplu, cuvântul interzis este „primăvara”. La întrebarea: „Când înfloresc ghioceii?”, un răspuns 
posibil este : „Când se topesc zăpezile”.

Cuvântul interzis se poate schimba de două-trei ori în timpul jocului.

12. Concurs de ghicitori
Principalele etape de parcurs în alcătuirea unei ghicitori sunt :
- definirea obiectului despre care se va alcătui ghicitoarea, ca şi cum l-am vedea pentru prima dată;
- alegerea unei trăsăt5uri importante a obiectului, care va fi introdusă în ghicitoare;
- exprimarea acestei trăsături într-un alt fel, prin asemănarea cu alte obiecte sau acţiuni;
- găsirea unei forme atrăgătoare.
Jocul se desfăşoară astfel : se alcătuiesc echipe de 2-4 elevi cărora li se cere să elaboreze o ghicitoare cu 

acelaşi subiect. Timpul acordat este maximum 10 minute. Juriul, alcătuit tot din elevi, apreciază care este cea 
mai frumoasă şi originală ghicitoare, iar echipa care a creat-o este câştigătoare.

13. Cel mai mare „mincinos”
Elevii trebuie să creeze o poveste care să conţină un număr cât mai mare de „minciuni” pe o anumită 

temă, aleasă de învăţător sau propusă de ei. Minciuna se alcătuieşte asociind termeni care, la prima vedere, 
nu au nici o legătură. Criteriile de alegere a povestirilor câştigătoare vor include şi originalitatea asociaţiilor 
efectuate, precum şi efectul produs asupra colegilor.

14. Să vedem cu …patru ochi
Cu câteva zile înainte de desfăşurarea jocului, învăţătorul indică o temă în legătură cu care elevii se vor 

documenta amănunţit. Clasa se împarte în două echipe : elevii primei echipe adresează întrebări colegilor din 
echipa a doua. Apoi rolurile se schimbă.

Vor fi evidenţiaţi cei care au formulat cele mai multe şi variate întrebări, precum şi cei care au formulat 
cele mai corecte şi complete răspunsuri.

15. Să ne placă (să ne amuze) mai mult
Învăţătorul arată elevilor un obiect obişnuit şi le cere să descopere câteva modalităţi de modificare, aşa 

încât obiectul respectiv să placă – să amuze mai mult.
Vor fi evidenţiate cele mai originale modificări propuse. În locul obiectului se poate propune elevilor să 

modifice un desen dat. În acest caz, ei vor realiza efectiv modificările imaginate.

16. 1.001 desene
Dându-se o anumită formă geometrică (cerc, pătrat, triunghi etc.), elevii trebuie să o încadreze în cât mai 

multe desene originale ale unor obiecte şi să scrie, în dreptul fiecăruia, ce reprezintă.
Timpul acordat : 5 – 10 minute.

17. Poveşti…din două cuvinte
Fiecare elev scrie un cuvânt pe o hârtie şi apoi o împătureşte. Se amestecă toate hârtiile şi se extrag două 

la întâmplare. Apoi, fiecare elev încearcă – dacă este posibil chiar în clasă – să creeze o poveste prin care cele 
două cuvinte să fie puse în legătură într-un mod cât mai original.

Cele două cuvinte alese trebuie să fie din domenii cât mai diferite.

18. Să găsim alte sfârşituri la poveşti
Se cere elevilor să modifice sfârşitul unei anumite poveşti (clasică) într-un mod cât mai surprinzător şi 

original.
Vor fi premiate finalurile cele mai inedite.
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19. Poveşti repovestite
Se cere, ca pornind de la o anumită poveste, arhicunoscută, să se creeze o altă poveste prin înlocuirea 

personajelor pozitive cu cele negative şi reciproc, ori prin modificarea sensului acţiunilor prezentate în povestea 
iniţială.

Se poate proceda analog şi cu diverse poezii, dificultatea intervenind la alcătuirea rimelor. Încercaţi!

20. Jocuri de cuvinte
♦	 Scrie cât mai multe cuvinte care încep cu „sin” , „tim” , „bar”, …
♦	 Scrie cât mai multe cuvinte care conţin diftongul „ia” , „ea” , „oa” , …
♦	 Scrie cât mai multe cuvinte care au ca primă silabă grupul de litere „car” , „sar”, …
♦	 Pornind de la ultima silabă a unui cuvânt, găsiţi, pe rând, alte cuvinte care să înceapă cu silaba 

respectivă (jocul presupune mai mulţi participanţi ; fiecare preia cuvântul de la cel dinaintea sa); cel care nu 
găseşte cuvântul potrivit este sancţionat.

♦	 Pornind de la o combinaţie oarecare de consoane, păstrând ordinea dată, enumeră cât mai multe 
cuvinte generate prin inserarea unor vocale (de exemplu: pentru consoanele s- p- r- t, spirt, sport, separat, 
sprint, etc.). Jocul poate fi individual sau colectiv.
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EVALUAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR.  
APLICAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Prof. înv. primar Amalia Nica 
Școala cu clasele I-VIII Perieți, Comuna Perieți, Județul Olt

Rezumat
Evaluarea în învăţământul primar este delicată datorită impactului pe care îl are asupra elevilor. Acest 

proces complex poate păstra atractivitatea şi dinamica activităţilor de predare-învăţare prin intoducerea 
Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicării în cadrul său. Pedagogi precum Ioan Nicola tratau problematica 
evaluării cu ajutorul „maşinilor” încă din 1980. O dată cu evoluţia societăţii, calculatorul a devenit un „must 
have” şi în şcolile din România, aducând o serie de avantaje prin folosirea acestuia în activităţile de evaluare: 
obiectivitatea evaluării rezultatelor, feed-back imediat pentru elev şi profesor, întocmirea diagnozei, elevii 
îşi expun în mod independent cunoştinţele, diminuarea emoţiilor. Exisată o serie de programe ce se pliează 
pe cerinţele educaţionale ale profesorilor şi elevilor cu ajutorul cărora se pot crea teste, chestionare, jocuri. 
Printre acestea se numără Hot Potatoes, ProProfs sau Classtools.

Cuvinte cheie: evaluare, calculator, învățământ, TIC, click, Hot Potatoes, ProProfs sau Classtools.

Evaluarea în învățământ
Evaluarea în învățământ este un subiect controversat datorită încărcăturii morale: în urma evaluării se 

claisifică, se ierarhizează elevii. Această ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar uneori 
poate fi demoralizatoare.

De-a lungul timpului s-au dat diferite definiții ale evaluării, dintre care amintim:
•	  ,,Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se utilizează informații utile, 

pemițând luarea unor decizii ulterioare.” (Cucoș, C., 2000,101)
•	  Steliana Sima definește evaluarea ca fiind un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor 

sistemului de educație și învățământ sau a unei părți a acesteia, a eficienței resurselor, condițiilor și 
strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în vederea luării unor decizii de 
îmbunătățire și perfecționare. (Jinga, Ioan, 2001, 385)

•	 Ioan Jinga consideră că evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activității instructiv-
educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau 
cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). (Jinga, Ioan, 2001, 385)

Exemplele pot continua; cert este că evaluarea este un proces, nu un produs, care nu se rezumă la 
notarea elevilor, ci vizează curriculumul și sistemul de învățământ în ansamblu. De asemenea, ea implică 
emiterea unor judecăți de valoare pe baza cărora se pot adopta anumite decizii menite să optimizeze activitățile 
din domeniul supus evaluării.Actul complex al evaluării are la bază trei operații: măsurarea, aprecierea și 
adoptarea deciziilor.

Masurarea rezultatelor școlare reprezintă operația de evaluare care asigură consemnarea ,,unor 
caracteristici observabile” exprimate în termeni cantitativi (scor, cifre statistici etc.) (De Landsheere, Gilbert, 
1975). Obiectivitatea operației de măsurare este conferită de instrumentele speciale de evaluare folosite 
(chestionare, probe standardizate etc.)

Aprecierea presupune ,,emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatului unei 
măsurători, acordându-i o semnificație pe baza unui criteriu sau a unei scări de valori”. (Radu, 
I., 1996, 127). Trei tipuri de judecăți valorice trebuie respectate de evaluator, și anume:  
a) „cântărirea” rezultatelor consemnate în funcție de achizițiile obținute de elev sau de situația grupului de elevi 
al clasei în raport cu alte clase; b) diagnosticarea rezultatelor consemnate în funcție de calitatea pedagogică 
atinsă; c) prognosticarea evoluțiilor în funcție de interpretarea rezultatelor măsurate, care vizează anticiparea 
succesului viitor.

Decizia exprimă concluziile desprinse din interpretarea datelor evaluării rezultatelor. Are valoare de 
prognoză prin măsurile luate pentru înlăturarea factorilor care generează un nivel scăzut al rezultatelor școlare.



134

Evaluarea cu ajutorul calculatorului

Tehnologia Informației și a Comunicării a pătruns și în învățământul românesc în ultimii douăzeci de 
ani, aducând beneficiile de care s-au bucurat înainte sistemele de învățământ din statele dezvoltate.

Învățământul asistat de calculator vine să revoluționeze învățământul tradițional fundamentat de 
Comenius în lucrarea sa „Didactica Magna” prin dezvoltarea imaginației creative, a capacității de a emite 
judecăți de valoare asupra unor rezultate simularea operativă a unor soluții posibile.

Experții au remarcat că informatica are un potențial educativ foarte mare față de ceea ce pot oferii alte 
tehnologii. Prin informatică ne putem atinge scopul de a „structura un învățământ pentru fiecare, pentru un 
elev concret, ci nu a unui învțământ unic pentru toți, ce corespunde unui elev abstract” (M.E.N., 1998, 14)

Ioan Nicola descria încă din 1980 alternativa evaluării cu ajutorul „mașinilor”=„dispozitive mecanice, 
electromagnetice sau electronice cu ajutorul cărora se administrează programul de verificare și se înregistrează 
răspunsurile date de către elevi” (Nicola, I., 1980,286). Aceste „mașini” sunt astăzi la îndemâna tuturor – 
computere, iar evaluarea cu ajutorul lor reprezintă direcția de modernizare spre care se îndreaptă învățământul.

Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de evaluare, T.D. Chicioreanu enumeră: 
•	 Obiectivitatea evaluării rezultatelor. Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, 

subiectiv, de aceea și actul evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de 
calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul. „De asemenea, în 
cazul aceluiași test există posibilitatea comparării reale a rezultatelor obținute de elevi aflați în clase 
paralele, ce studiază o materie anume cu profesori diferiți.”

•	 Feed-back imediat pentru elev şi profesor. Evaluarea asistată de calculator asigură corectarea 
imediată a răspunsurilor de către elev, dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin. 
Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite profesorului o 
analiză rapidă și corectă a rezultatelor.

•	 Întocmirea diagnozei.Centralizând rezultatele obținute de elevi într-o bază de date, dispunem 
de informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluării.

•	 Elevii îşi expun în mod independent cunoştinţele. Numărul mare de itemi și combinarea lor cu 
un algoritm de selecție cât mai inventiv (ex. în funcție de numele și prenumele candidatului), reduce 
posibilitatea elevului de a se inspira de la colegi.

•	 Diminuarea emoţiilor. Confruntarea directă, activă cu ecranul calculatoruli exercită un efort 
psihologic pozitiv, dispare inhibiția des întâlnită în momentul expunerii orale a cunoștințelor.

La toate acestea se adaugă și atacția sporită a copiilor către calculator, fiind astfel folosit în mod 
constructiv.

La polul opus avantajelor, T.D. Chicioreanu expune și limitele evaluării asistate de calculator:
•	 Costurile ridicate ale programelor de instruire/evaluare, acestea având nevoie a fi supuse unei 

cercetări psiho-pedagogice care să-i valideze conținutul, ceea ce presupune testări, modificări până se 
ajunge la forma acceptată.

•	 Reticență din partea cadrelor didactice care nu țin pasul cu spiritul epocii
•	 Există pericolul fraudei. Această amenințare este minimă din partea elevilor ciclului primar, dar 

pentru maximă siguranță programul trebuie să fie cât mai eficient.
Este de menționat faptul că o parte din limitele expuse în 2006 au fost depășite. Ex.: existența bazei 

materiale sau intstruirea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a calculatorului.
Evaluarea asistată de calculator reprezintă o alternativă la evaluarea  tradițională, ea asigurând condiții 

egale pentru toți elevii.
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Aplicații online
Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la 

Internet a școlilor și a cadrelor didactice. 
Divere aplicații online, create pentru a ușura activitatea profesională în diverse domenii, pentru 

socializare sau pentru loisir, se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile.

Hot Potatoes
http://hotpot.uvic.ca/
Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea unor exerciţii interactive cu ajutorul 

Internetului. Aceste exerciţii pot fi transmise oricărui computer legat la Internet, dacă este echipat cu un 
program de căutare. Pentru accesare se downladează de pe adresa menționată versiunea 6.3.

În Hot Potatoes sunt cinci programe de bază: 
Programul JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Pentru fiecare spaţiu liber poate 

fi dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar elevul poate cere o indicaţie şi poate vedea o literă a 
răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific. Notarea automată este de 
asemenea inclusă. Etape:
1. Tastați titlul.
2.   Tastați textul în secțiunea principală.
3. Evidențiați un cuvânt și dați click pe Gap. Caseta deschisă vă permite să scrieți indicii. Repetați procedura 

pentru toate cuvintele dorite.
4. Salvați activitatea cu opțiunea Save As 
5. Convertiți fișierul în HTML urmând pașii: Fișier     Create Web Page      Standard Format
6. În fereastra deschisă selectăm View the exercices in my browser.

Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări. Întrebările pot fi de patru tipuri diferite, incluzând 
răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte.  Feedback-ul specific poate fi asigurat atât pentru 
răspunsurile corecte, cât şi pentru răspunurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, opţiunea 
elevului este analizată şi se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului este corectă 
şi care este greşită. Elevul poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei “litere libere” din răspuns. 
Etape:
1. Tastați titlul.
2. Tastați întrebarea în secțiunea Q1 .
3. Tastați răspunsurile și bifați pe cel corect.

Pașii 4,5,6 sunt identici cu cei de la JCloze .
Programul JCross crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Se pot folosi tabele de orice 

dimensiune. Ca şi în cazul programelor JQuiz şi  JCloze, un buton de identificare permite elevului să solicite 
o literă, dacă are nevoie de ajutor. Etape:
1. Tastați titlul.
2. Alegeți opțiunea Grid-Maker din Manage Grid.
3. Tastați cuvintele care doriți să apară în grilă apoi click pe Make the grid; apare o grilă de cuvinte încrucișate.
4. Click pe Add Clues.
5. Activați primul cuvânt cu un click, îl definiți în secțiunea de jos, apăsați OK. Definiți în mod asemănător 

celelalte cuvinte.
Se continuă cu pașii 4,5,6 de la JCloze.

Programul JMix crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie. Se pot specifica oricâte 
răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele şi punctuaţia din propoziţia de bază, iar un buton indicator 
îi dă elevului următorul cuvânt corect ori segmentul de propoziţie, dacă e necesar.Etape:
1. Tastați titlul.
2. Scrieți definiția în rubrica Main Sentence așezând cuvintele unele sub altele.

Se continuă cu pașii 4,5,6 de la JCloze.

http://hotpot.uvic.ca/
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Programul JMatch crează exerciţii de împerechere sau de ordonare. În partea stângă apare o listă de 
item fixși (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi. Programul poate fi folosit 
pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propziţiile ca să formeze o secvenţă 
sau un dialog.  Etape:
1. Tastați titlul.
2. Completați coloanele (ex. stânga nume de orașe, dreapta numărul de locuitori ).

Se continuă cu pașii 4,5,6 de la JCloze. 
În plus, există un al şaselea program numit  Masher. Acesta este proiectat pentru a crea unităţi complete 

de materiale printr-o singură operaţie simplă.    Dacă realizaţi secvenţe de exerciţii sau alte pagini care ar trebui 
să formeze o unitate, s-ar putea să găsiţi folositor acest program. 

ProProfs
 http://www.proprofs.com/quiz-school/ 

           Este un instrument  pentru generare de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în 
timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau 
videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Pentru accesarea 
programului este suficient să accesați platforma la adresa menționată. Alegeți din meniu opțiunea Quiz Maker 
. Pentru început creați un test gratuit dând click pe Tray it free. 

Incepeți crearea testului cu un click pe Create a Quiz. Din fereastra deschisă alegeți Create a new 
quiz cu un click pe Continue. Fie vă logați prin crearea unui cont, fie intrați cu un cont de Facebook sau Twiter.

Apare  acum fereastra ce ne permite crearea testului. Acesta poate fi format din itemi diferiți sau itemi 
de același fel.Tastați tilul în rubrica Quiz Title și descrieți testul astfel încât elevul să înșeleagă din ce parte 
a materiei este testat. Selectați categoria Education and Exams și adăugați întrebări de forma dorită. Iată 
tipurile de întrebări și folosirea lor:

•	 Multiple Choise - elevul trebuie să aleagă răspunsul corect dintr-o serie de răspunsuri date. Tastați 
întrebarea, răspunsurile și bifați-l pe cel corect.

•	 Check box - elevul bifează răspunsul corect sau răspunsurile corecte dacă întrebarea are mai multe 
răspunsuri. Tastați întrebarea, răspunsurile și bifați-le pe cele corecte.

•	 True/False - elevul stabilește valoarea de adevăr a propoziției. Tastați întrebarea, stabiliți valoarea 
de adevăr.

•	 Fill in the blanks - elevul completează lacunele unui enunț. Tastați enunțul marcând cu o  line 
continuă lacuna, tastați răspunsul corect.

•	 Esay type – elevul rezolvă cerința respectând numărul de  cuvinte. Tastați cerința și alegeți numărul 
de cuvinte în care doriți să se încadreze elevul.

•	 Matching – elevul trebuie să potrivească cuvinte de pe două coloane. Tastați cerința, completați cele 
două coloane.

*Se pot adăuga materiale suplimentare sub formă de documente sau video la fiecare item.
Salvați testul creat cu click pe Save and go to final step. Alegeți setările dorite și SAVE. Pentru 

siguranță, programul întreabă dacă ați finalizat setările; dacă da, clik pe I am done changing settings. Pentru 
a vizualiza testul click pe Preview this Quiz. 

Programul permite o serie larga de setări. În avantajul elevului ar fi indicat să optați pentru:
•	 a vizualiza o singură întrebare pe pagină – elevul iși va putea concentra întreaga atenție asupra 

acestei întrebări;
•	 indicarea răspunsului corect imediat după răspunsul dat de elev – acesta va realiza repede ceea ce 

nu știe și unde trebuie să revină pentru a-și completa cunoștințele;

http://www.proprofs.com/quiz-school/
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•	 permisiunea de a verifica înainte de predarea testului – elevii care au incertitudini cu privire la 
răspunsurile date pot verifica;

•	 adăugarea unor imagini alături de explicații;
•	 acces la sursele exterioare – încurajează elevii să caute materiale;
•	 ascunderea punctajului la întrebări de genul „La ce ți-a folosit acest test?”;
•	 limitarea timpului de lucru – o provocare în plus pentru elev;
•	 permisiunea elevului de a încerca rezolvarea testului de mai multe ori;
•	 folosirea întrebărilor de rezervă – în încercările următoare elevul va avea întrebări diferite față de 

primele;
•	 crearea unei diplome – elevii sunt motivați în plus dacă primesc o diplomă la finalul testului.

Classtools
http://classtools.net/
Cu Classtools se pot crea ușor jocuri dinamice, cu grafică atarctivă, astfel încât elevii învață jucându-

se. Pot fi înglobate în bloguri sau pagini web.Progarmul are o varietate largă de modele ce pot fi salvate ca 
fieșiere HTML sau plasate pe un blog sau pagina wiki. Pentru deschidere, fișierul trebuie să comunice cu 
serverul Classtools. 

Iată o serie de activități ce pot fi folosite în secvențele evaluative ale activității didactice:
•	 Arcade Game Generator este folosit pentru crearea unor jocuri dinamice prin care copiii își 

tetează cunoștințele în mod atractiv. „Generatorul” include cinci jocuri, elevii putând alege unul 
dintre acestea în funcție de preferințe. Etape pentru crearea jocului:

1. din lista Templates , selectați Arcade Game Generator. 
2. tastați titlul jocului, apoi întrebările și răspunsurile în caseta principală, separând fiecare întrebare de 

răspuns prin *. 
3. este indicat să introduceți  o parola; astfel jucătorii nu vor putea să editeze întrebările deja scrise.
4. cilck pe iconița Embed into blog/web page, veți primi un link cu care accesatți jocul
5. clik OK
6. salvați jocul cu clik pe iconița SAVE
7. dechideți fișierul salvat și jucați de probă, alegând unul dintre jocurile Maniac Miner, Wordshoot, 

Matching Pairs, Cannonball Fun, Flashcards.
•	 Dusbin Game este joc cu aiutorul căruia elevii pot grupa elemente din cel mult patru categorii 

după criterii date. Există și un cronometru care îi antrenează pe copii să lucreze repede. Etape 
pentru crearea jocului:

1. din lista Templates, selectați Dusbin Game
2. clik START
3. Tastați categoria și elementele corespunzătoare fiecăreia
4. este indicat să introduceți  o parola; astfel jucătorii nu vor putea să editeze elemente deja scrise.
5. cilck pe iconița Embed into blog/web page, veți primi un link cu care accesați jocul
6. clik OK
7. salvați jocul cu clik pe iconița SAVE
8. dechideți fișierul salvat și jucați de probă.

           În evaluare se mai pot folosi Random Name (programul permite alegerea numelor copiilor la întâmplare 
pentru a răspunde la întrebări adresate de profesor) sau Countdown Timer (o numărătoare inversă însoțită de 
diverse teme sonore).

http://classtools.net/
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Concluzii:

Practica educațională  indică un interes sporit pentru utilizarea noilor tehnologii, susținut de nevoia 
tot mai mare de ține pasul cu schimbările profilului de competențe cerut pe piața muncii. Pentru aceasta este 
nevoie de o accesarea programelor de elearning aflate în derulare și de elaborarea altora pentru întâmpinarea 
noilor provocări lansate de societatea modernă.
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FOLOSIREA WEB-ULUI PENTRU PREDARE,  
INSTRUIRE ŞI ÎNVĂŢARE

Profesor Petruţa Oprişoiu 
Şcoala „Petre Ţuţea” Boteni, Argeş

 
Metodele tradiţionale de predare nu satisfac în întregime calitatea proceselor de predare şi învăţare, 

IAC şi e-learning, folosite creativ şi efectiv, pot să ofere suport, să menţină şi să îmbunătăţească  procesul de 
învăţare a elevilor.

Rolul profesorului într-un mediu de instruire în reţea se modifică:
– de la lector la consultant, la rolul de ghid şi furnizor de resurse didactice;
– profesorii devin experţi în a pune întrebări, nu numai a da răspunsurile corecte;
– profesorii devin proiectanţi ai mediilor experimentale de instruire, depăşind calitatea de furnizori 

de cunoştinţe;
– profesorii oferă numai cadrul iniţial al activităţii elevilor, încurajând orientarea  personalizată;
– profesorii prezintă subiectele predate din perspective multiple, subliniind direcţiile importante de 

studiu;
– profesorul devine un membru al grupului de studiu;
– se acordă o mai mare importanţă stilurilor de învăţare ale elevilor.
Rolul elevilor într-un mediu de instruire în reţea se modifică:
– de la receptori pasivi la edificatori ai propriului bagaj de cunoştinţe;
– elevii devin rezolvatori de probleme complexe, nu doar memorizatori de fapte;
– elevii văd subiectele predate din perspetive multiple,
– elevii îşi formulează propriile întrebări pentru care caută răspunsuri adecvate;
– elevii discută propriile rezultate;
– se pune accent pe folosirea cunoştinţelor, nu numai pe observarea performanţei de expert a 

profesorului sau pe promovarea testelor
– se pune accent pe asimilarea strategiilor de învăţare(atât la nivel individual, cât şi colaborativ);
– accesul la resursele de instruire este mărit în mod semnificativ.
Profesorii pot detalia conţinutul disciplinei şi anunţurile curente pe site-ul Web al disciplinei. Site-

ul disciplinei conţine o diagramă ce prezintă ce prezintă succint subiectele, lecţiile, obiectivele, activităţile, 
temele de casă, evaluările distribuite pe un calendar organizat săptămânal.

Metode de predare specifice instruirii online:
– lecţiile au următoarele funcţii: transferul de informaţie; explicarea principiilor, prezentarea 

demonstrativă a unor deprinderi certe; încadrarea conceptelor într-un anumit context, motivarea 
elevilor şi divizarea muncii lor în echipe; împărţirea programei utilizând modul explicativ;

– dezbaterile faţă în faţî sunt pentru dezvoltarea înţelegerii, elevii fiind stimulaţi să-şi explice unora 
altora noţiunile şi conceptele, să-şi argumenteze explicaţiile şi mai puţin să-i adreseze întrebări 
profesorului;

– fiecare activitate de laborator poate include, de exemplu, un miniproiect necesar dezvoltării 
deprinderilor de a rezolva probleme ca o adăugare la deprinderile analitice atât de importante în 
ştiinţe;

– dacă laboratoarele sunt utilizate în dezvoltarea deprinderilor practice sau a experienţei, este necesar 
să se insiste asupra performanţelor realizate de elevi.
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 Instruirea asistată de calculator reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi 
analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul utilizării tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, 
caracteristice societăţii contemporane. 
 Avantajele proiectării sistematice a instruirii:

1. susţine instruirea focalizată, concentrată asupra învăţării;
2. menţine o instruire efectivă, eficientă şi atractivă;
3. susţine comunicarea şi colaborarea dintre proiectanţi, profesori, specialişti în informatică aplicată 

şi alţi utilizatori;
4. facilitează difuzarea şi diseminarea cunoştinţelor pedagogice de către educatorii profesionişti,
5. oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru probleme de instruire,
6. faza de analiză susţine, de asemenea, elaborarea ulterioară a altor tipuri de materiale didactice;
7. asigură faptul că tot ceea ce se predă este necesar pentru învăţarea obiectivelor de învăţare ale 

elevilor;
8. facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de instruire.
Metoda instruirii programate dezvoltă propriile sale principii, valabile la nivel strategic în orice variantă 

de organizare cibernetică a învătării, într-o structură liniară sau ramificată:
– Principiul paşilor mici – se referă la divizarea materiei în unităţi de conţinut, care asigură elevului 

şansa reuşitei şi a continuităţii în activitatea de predare-învăţare-evaluare;
– Principiul comportamentului activ – vizează dirijarea efortului elevului în direcţia selecţionării, 

înţelegerii şi aplicării informaţiei necesare pentru elaborarea unui răspuns corect;
– Principiul evaluării imediate a răspunsului – înseamnă întărirea pozitivă sau negativă a 

comportamentului elevului în funcţie de reuşita sau nereuşita în îndeplinirea sarcinii de învăţare 
corespunzătoare fiecărui pas.

Bibliografie
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2. Instruire asistată de calculator: Adrian Adăscăliţei.
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VALENŢELE FORMATIVE ÎN UTILIZAREA  
METODELOR ACTIVE DE ÎNVĂŢARE

Prof. înv. primar Carmen Leaua 
Şcoala cu clasele I-VIII „Emil  Brăescu”, Măgura, jud. Bacău

                 Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii 
critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de 
a realiza conexiuni logice, de aproduce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de 
a sintetiza/ esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să 
respecte părerile colegilor. „Privită sub raport funcţional şi structural, metoda poate fi considerată drept un 
model sau un ansamblu organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practica a operaţiilor care stau la 
baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea 
scopurilor  propuse.” (I. Cerghit)  
          ,,Înţelegând prin metodă de învăţământ o cale , un drum de străbătut deopotriva de elevi şi profesori, prin 
care- conform unor principii (principii didactice) dar şi unor legi (legile învăţării)  se înfăptuiesc obiectivele 
instruirii, adică se însuşesc de către elevi anumite cunoştinţe de bază şi se formează anumite capacităţi 
intelectuale şi convingeri în vederea integrării progresive în societate.” (Ion Berca) 
       Dacă în învăţământul tradiţional, pricipalele metode le constituie conversaţia, expunerea, demonstraţia, 
metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoştinţe, pasivitatea elevilor, învăţământul modern solicită 
aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă gândirea critică. Aplicarea acestor metode care 
generează învăţarea activă şi prin care elevii sunt iniţiaţi în gândirea critică nu este simplă ci necesită timp, 
rabdare, exerciţiu si este de preferat să se facă de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea 
trebuie să fie selectate şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse, de specifcul 
grupului educaţional şi nu trebuie să constituie un trend sau un moft al cadrului didactic.
           Mi-am propus sa demonstrez prin acest studiu teoria conform căreia utilizarea frecventă în cadrul  lecţiilor 
a diverselor metode active de predare- învăţare duc la dezvoltarea gândirii critice a elevilor, dezvoltarea 
creativităţii sau îi implică activ în procesul de învăţare. Elevii au fost puṣi în situaţia de a gândi critic, de a 
realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a 
sintetiza/ esenţializa informaţiile, ajungându-se la o învăţare independentă şi prin cooperare.
        
Studiul a fost realizat la clasa a II-a, având un efectiv de 16 elevi: 4 fete si 12 băieţi. 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Vară, vară, dulce vară,
                                     Bine ai venit!
Subiectul lecţiei: “Doi prieteni”, după Anton Pann
        În  etapa Dirijarea  învăţării am aplicat Metoda Cubului.

Etapele metodei:
- se realizează un cub pe ale cărui feţe se specifică: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează
- se pot nota direct cerinţele unei teme
- se anunţă tema/subiectul discuţiei : ex :” Povestea unui om lenes”, de Ion Creangă
- se împarte clasa în şase grupe
- atribuirea perspectivei de lucru pentru fiecare echipă se face prin rostogolirea cubului
- fiecare grup va rezolva perspectiva unei feţe a cubului, astfel:



142

1. Descrie 
însuşirile prietenului care 
s-a prefăcut mort;

2. Compară cei doi prieteni 
între ei;

3. Analizează 
comportamentul prietenului 
din copac.

4. Argumentează: pro 
şi contra atitudinile celor 
două pesonaje;

5. Aplică: Scrie un sfat pe 
care l-ai da prietenului din 
copac

6. Asociază  prietenia cu 
sentimente umane.

După rezolvarea cerinţelor fiecare grupă a ales câte un lider care a prezentat rezolvarea cerinţei. Echipele s-au 
felicitat pentru munca depusă prin  aplauze.  

 În etapa Obţinerii Performanţei s-a aplicat  Metoda Răspunde-Aruncă-Întrebă. Copiii au fost aşezaţi 
în cerc şi au formulat întrebări legate de text şi le-au adresat colegilor aruncând o minge.   Copilul care 
primeşte mingea răspunde la întrebare şi la rândul lui acesta va formula şi adresa o intrebare. Această metodă 
este îndrăgită de copiii şi  participă cu plăcere .

Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor                                     
Subiectul lecţiei: „Puiul”, după I. Al. Brătescu Voineşti  

În etapa  Feed-back-ului  am aplicat Metoda Pălăriilor gânditoare.  Elevii trebuie să-şi exprime opinia 
cu privire la faptele, atitudinea personajelor.

Povestirea transmite un avertisment copiilor, atrăgând atenţia asupra urmărilor grave ale neascultării 
sfaturilor mamei. Copiii trebuie să exprime opinii diferite din perspectiva pălăriei pe care o poartă:
Pălăria albă este neutră, povesteşte întâmplările fără a-şi exprima opiniile;
Pălăria roşie oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor ;
Pălăria neagră ofera perspectiva gândirii negativiste, pesimiste;
Pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. ;
Pălăria verde trebuie să fie creativ. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de 
creaţie;
Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul pălăriei albastre 
defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează 
ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. 

Disciplina:   Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare:   În cireşul verii
Subiectul lecţiei:  “Prietenii adevăraţi” , de George Naum

În etapa  Obţinerii performanţei  am  aplicat Metoda Explozia stelară.  Am expus  la tablă steluţa cu 
cele patru întrebări şi am  anunţat elevii că  vom juca un joc numit “Explozia stelară”. 

- Din steaua mare explodează alte steluţe care conţin câte o întrebare. Voi trebuie să formulaţi 
întrebări legate de text, folosindu-vă de întrebările date, solicitând câte un  coleg care să răspundă.

Explozia stelară
Formulează întrebări referitoare la prietenie care încep cu cuvintele date şi adresează-le colegilor tăi.   
                                De ce........ ?                                                             
  
          
      Când......?                                   Cine........?
                      
              Ce.........?                        Unde.........?
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     Exemple de întrebări formulate de elevi:  Cu cine se întâlneşte Pătrăţel ?/  De ce a ales Dreptunghiul să 
se ascundă după un cufăr ?/ Unde s-a ascuns Dreptunghi ?  

          La începutul realizării acestui studiu le-am administrat elevilor un test prin care am urmarit evidentierea 
relaţiilor dintre ei, adica atragerile/respingerile fiecarui elev faţă de colegii lor. După un anumit timp elevii 
au primit acelaṣi test, dar cu itemii puţin schimbati. In urma aplicarii acestor metode activ-participative s-a 
constatat o îmbunătăţire a procesului de invăţare, elevii aveau mai multă incredere în ei si s-au îmbunătăţit 
relatiile dintre ei. Colaborează mai mult între ei, ṣi-au format mai multe relaţii de prietenie, au învăţat ce 
înseamnă spiritul de echipă. 
          Rezultatele testului au fost centralizate într-un poligon de frecvenţă, linia albastră indică un indice de 
frecvenţă scăzut (mici relaţii de prietenie), iar linia mov indică un indice de frecvenţă crescut (îmbunătăţirea 
relaţiilor dintre elevi), obţinut după utilizarea în cadrul lecţiilor a metodelor activ-participative de predare-
învăţare.

                          Poligon de frecvenţă
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INSUCCES / SUCCES ŞCOLAR LA CLASELE I-IV

Profesor Mihaela Neacşu
Şcoala cu cls. I-VIII Săpata, Argeş

Insuccesul şcolar prezentat în literatura de specialitate şi sub alte denumiri mai mult sau mai puţin 
echivalente (nereuşita şcolară, eşecul şcolar, eşecul la învăţătură) este opusul succesului şcolar, manifestând 
„simptomele unei discordanţe dintre posibilitatea şi exigenţa impusă printr-o anumită metodă instructiv-
educativă”. Din unghiul de vedere al psihologiei educaţiei acest concept „exprimă o discordanţă, mai mult sau 
mai puţin accentuată, între eforturile pedagogice şi cerinţele instructiv-educative şi trebuinţele şi posibilităţile 
psihice şi psihofiziologice ale elevului” (Kulcsar, Tiberiu, 1978, pag.35).

De cele mai multe ori, insuccesul şcolar a fost definit prin raportare la ceea ce reprezintă reversul său, 
adică succesul şcolar. Se consideră că între succesul şi insuccesul şcolar există o relaţie dinamică, dialectică şi 
complexă. Aşa cum nu poate exista un succes total şi continuu, tot aşa nu poate exista un insucces definitiv şi 
global. Cel mai frecvent ne întâlnim cu succese sau insuccese parţiale. 

Noţiunile de succes şi insucces şcolar nu sunt atemporale, ci sunt impuse de istoria socială. Din acest 
unghi, succesul şcolar constă în „obţinerea unui randament superior în activitatea  instructiv-educativă, la 
nivelul cerinţelor programelor şi al finalităţilor învăţământului”, iar insuccesul se referă la rămânerea în urmă 
la învăţătură sau la neîndeplinirea cerinţelor obligatorii din cadrul procesului instructiv-educativ, fiind efectul 
discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate (Popescu, 1991, pag. 24).                

O primă distincţie pe care o regăsim în literatura pedagogică este aceea între insuccesul generalizat 
(situaţie în care elevul întâmpină dificultăţi de adaptare la viaţa şcolară în ansamblu şi nu face faţă baremelor 
minime la majoritatea obiectelor de învăţământ) şi insuccesul limitat, de amplitudine redusă (situaţie în  care 
elevul întâmpină dificultăţi doar la unele materii de învăţământ sau chiar la una singură).                                             

O a doua distincţie este aceea între eşecul şcolar de tip cognitiv, ce are în vedere nerealizarea de către 
elev a obiectivelor pedagogice şi se exprimă în rezultate slabe la examene, corigenţe, repetenţie, şi un eşec de 
tip necognitiv, care se referă la inadaptarea elevului la exigenţele ambianţei şcolare. Insuccesul şcolar poate 
avea un caracter episodic, de scurtă durată, limitat la circumstanţele unor dificultăţi în rezolvarea sarcinilor de 
învăţare, sau poate avea aspectul unui fenomen de durată, exprimat în acumulare de lacune pe perioade mai 
mari de timp, un semestru sau un an şcolar. 

Aceste dimensiuni ale insuccesului şcolar care privesc amploarea şi persistenţa cu care el se manifestă 
pot fi surprinse şi în descrierea fazelor pe care le parcurge fenomenul în discuţie (Konopnicky, 1978, p.99; 
Popescu, 1991, pag. 24-25):

- faza premergătoare, caracterizată prin apariţia primelor probleme în realizarea sarcinilor şcolare, a 
primelor goluri în cunoştinţele elevului, încetinirea ritmului în raport cu ceilalţi elevi; în plan psihologic, 
impactul acestor dificultăţi se exprimă în apariţia primelor simptome ale nemulţumirii elevului în legătură 
cu şcoala, în lipsa interesului şi a dorinţei de a învăţa; acesta e un insucces episodic, de scurtă durată, care 
poate fi uşor de recuperat dacă este sesizat la timp; din nefericire această stare de lucruri poate să rămână 
necunoscută atât profesorilor şi părinţilor, cât şi elevului însuşi, care nu înţelege ce se întâmplă şi cum a 
ajuns să nu mai facă faţă sarcinilor şcolare;
- faza de retrapaz propriu-zis, caracterizată prin acumularea de goluri mari în cunoştinţele elevului şi 
evitarea oricărei încercări de independenţă a sarcinilor; pe plan psihocomportamental, apar aversiunea 
faţă de învăţătură, de profesori şi de autoritatea şcolară în general, perturbarea orelor, chiulul de la ore 
şi alte forme de negare a activităţii şcolare; notele proaste şi atitudinea elevului faţă de şcoală sunt 
simptome uşor de sesizat, şi acum intervin primele încercări oficiale de rezolvare a problemei, dacă 
aceste încercări nu sunt cele adecvate, eşecul se adânceşte;                                                 
- faza eşecului şcolar formal, care se exprimă în repetenţie sau abandon şcolar, cu consecinţe negative 
atât în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii, cât şi integrarea socială şi profesională.
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Aprecierea insuccesului / succesului şcolar prin raportare la norme, la standardele de performanţă stabilite 
de sistemul educaţional face să se piardă din vedere dimensiunea umană a acestor fenomene. Profesorul este cel 
care constată, printr-o varietate de tehnici de evaluare, care sunt cunoştinţele şi competenţele achiziţionate de 
elev şi emite o apreciere (note sau calificative) prin care decide, în ultimă instanţă, destinul şcolar al copilului. 
Foarte rar contează în această ecuaţie ceea ce simte elevul. Modul în care elevul se percepe pe sine şi îşi 
evaluează rezultatele poate fi foarte diferit de cel al profesorului.  

Dimensiunea subiectivă a insuccesului şcolar poate fi relevată şi atunci când acelaşi rezultat şcolar capătă 
semnificaţii diferite pentru profesor, pentru elev şi, respectiv pentru părinţii săi. În timp ce profesorul va 
aprecia, de exemplu, o notă de 8 drept un succes, elevul o poate considera un eşec. Ceea ce contează în acest 
caz este nivelul de aspiraţie ce exprimă rezultatul pe care se aşteaptă să-l obţină un elev într-o anumită sarcină 
şcolară. În fixarea nivelului de aspiraţie, un rol important îl au atât autoaprecierea elevului cât şi familia.

Putem avea şi situaţia inversă, în care există o nereuşită obiectivă, reală, exprimată printr-o notă proastă, 
dar care să nu fie resimţită de elev ca un insucces. Elevul neinteresat de obţinerea de note mari, a cărui ţintă este 
doar promovarea la limită a clasei va trăi un sentiment de succes ori de câte ori îşi îndeplineşte acest obiectiv.

Rolul familiei se face simţit şi în fixarea sau reglarea nivelului de aspiraţie al elevului. De multe ori, se 
întâmplă ca nivelul de aspiraţie stabilit de părinţi să nu corespundă posibilităţilor reale ale elevului. Părinţii îşi 
proiectează în copii propriile lor ambiţii, visele şi dorinţele lor nerealizate, fără a ţine seama de ceea ce doresc 
ei şi pot cu adevărat să facă. Expectanţele înalte ale părinţilor cu privire la rezultatele şcolare ale copilului sunt 
resimţite de acesta ca o presiune permanentă, motiv pentru care poate dezvolta o teamă accentuată de eşec.

Fenomenul insuccesului şcolar trebuie tratat cu toată responsabilitatea de factorii educaţionali, pentru 
că efectele sale negative se fac simţite pe multiple planuri: şcolar, familial, social şi individual. Insuccesele 
şcolare ale elevilor reprezintă şi insuccese ale instituţiei şcolare. Unii autori consideră că insuccesul şcolar 
marchează, în primul rând, inadaptarea şcolii   la elev , deci ar trebui reconsiderate obiectivele şi finalităţile 
învăţământului. Pentru părinţi, insuccesul şcolar este, dintr-un anumit punct de vedere, mai dramatic, pentru 
că poate semnala un puternic insucces profesional, o situaţie economică modestă şi un statut social inferior 
pentru copil, atunci când va creşte. El mai semnifică eşecul proiectului parental cu privire la viitorul copilului.

Ceea ce interesează cel mai mult este impactul psihologic al insucceselor şcolare asupra elevului. Elevul 
este cel mai vulnerabil în această situaţie. Astfel, notele proste, persistenţa evaluărilor negative vor determina o 
alterare a imaginii de sine, pierderea încrederii în propriile posibilităţi de a rezolva sarcini şcolare, dezvoltarea 
unui sentiment de ineficienţă personală.

Degradarea progresivă a imaginii de sine, subapecierea propriilor capacităţi de a face faţă sarcinilor 
cu un anumit grad de dificultate se corelează adesea cu o supraapreciere a problemelor întâlnite. Elevul aflat 
în situaţie de insucces şcolar trăieşte, în plan subiectiv, sarcinile şcolare ca pe nişte situaţii foarte dificile şi 
anticipează numai eşecuri în acţiunile sale. Insuccesele şcolare îl fac să creadă că nu posedă nici o competenţă 
şi, în consecinţă, nu se va mobiliza pentru depăşirea dificultăţilor. Un număr mare de elevi aflaţi în situaţie de 
eşec şcolar lucrează sub posibilităţile lor reale din cauza acestei supraestimări a dificultăţilor. Ei dezvoltă astfel 
o atitudine fatalistă în raport cu insuccesele şcolare, pe care o vor reproduce şi în alte situaţii.

Evaluările negative se răsfrâng şi în sfera relaţiilor interpersonale, în opiniile grupului şcolar, care preia 
aprecierile profesorului şi dezvoltă o atitudine de marginalizare şi chiar de respingere a elevilor aflaţi în situaţie 
de eşec. Eşecul şcolar generează treptat sentimente de culpabilitate, inferioritate şi excludere. Şcoala ajunge 
să devină o adevărată povară pentru aceşti elevi, care se simt neînţeleşi de profesori, părinţi şi colegi. De aici 
şi până la dezvoltarea unor conduite deviante – chiulul de la şcoală, fugă de acasă, abandon şcolar, violenţe 
şcolare - nu mai e decât un pas.

Impactul psihologic al insuccesului şcolar este cu atât mai puternic şi mai greu atenuat cu cât apare mai 
de timpuriu.

Cercetările în acest domeniu au distins trei categorii de factori ai insucceselor şcolare: factori care ţin de 
elev (caracteristici anatomo-fiziologice şi psihologice), factori care ţin de şcoală şi de condiţiile pedagogice şi 
de factori care ţin de familie şi de mediul sociocultural în general.

Multă vreme s-a considerat că inteligenţa este cel mai important factor al reuşitei şcolare.
În multe cazuri, insuccesele şcolare ale elevilor nu sunt determinate de insuficienţe intelectuale, ci de 
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alţi factori cu caracter individual, şi anume: factori de ordin somato-fiziologic (dezvoltarea fizică, starea de 
sănătate şi echilibrul fiziologic), factori afectiv- motivaţionali şi de personalitate. Dezvoltarea fizică a copilului 
(statură, greutate, forţă musculară, maturizare fizică) reprezintă un parametru important, care trebuie luat în 
consideraţie atât de părinţi, cât şi de profesori. Anomaliile şi dereglările în dezvoltarea fizică favorizează 
instalarea stării de oboseală cu repercusiuni asupra activităţii intelectuale a elevilor.

Starea generală a sănătăţii îşi pune amprenta asupra puterii de muncă şi a rezistenţei la efort. Unui copil 
care oboseşte repede din cauza unei sănătăţi mai şubrede îi va fi mai greu să efectueze o muncă rapidă şi de 
bună calitate în cazul unui efort prelungit.

În ultimii ani, cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de provenienţă 
al copilului (familie mediu comunitar restrâns), pe considerentul că un mediu defavorizant nu poate să asigure 
referinţele culturale minime necesare pentru a valorifica eficient oferta şcolară existentă.

Atunci când se evaluează impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, se iau în 
consideraţie o serie de parametri: situaţia economică a familiei şi statutul socioprofesional al părinţilor, nivelul 
cultural, stilul educaţional familial, structura familiei, relaţiile intrafamiliale şi tipul de coeziune familială. 
Situaţia economică precară şi instabilă, nivelul scăzut al veniturilor familiei afectează traiectoria şcolară a 
elevului în mai multe feluri. În primul rând, sărăcia face ca multe familii să nu poată suporta cheltuielile de 
şcolarizare ale copilului (rechizite, îmbrăcăminte, transport), şi atunci ele recurg la întreruperea şcolarităţii. În 
ultimii ani, se înregistrează o rată ridicată a abandonului şcolar, cauzată de situaţia economică a familiei.

În al doilea rând, sunt situaţii în care familiile fac mari eforturi financiare şi sacrificii pentru a-şi trimite 
copiii la şcoală, dar lipsurile pe care trebuie să le suporte se transformă adesea în conflicte intrafamiliale, în 
relaţii tensionate, în acumularea de către elev a unor frustrări legate de sărăcia familiei sale, toate acestea 
influenţând negativ calitatea prestaţiei lui şcolare.

În al treilea rând, copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de-aşi însuşi o educaţie şcolară 
completă. Cheltuielile pe care le presupune şcolaritatea, îndeosebi şcolaritatea de lungă durată, face ca multe 
familii să se orienteze spre filiere solicitate imediate pe piaţa forţei de muncă.

În general, elevul provenit din familii favorizate va beneficia, chiar de la începutul şcolarităţii, de „un 
capitol cultural” identic sau apropiat de cultura vehiculată în şcoală care îi va facilita obţinerea succesului 
şcolar.

Spre deosebire de acesta, elevul provenit dintr-un mediu defavorizat poate fi confruntat cu valori, norme 
şi atitudini diferite de cele specifice codului cultural familial. Între şcoală şi casă apare un fel de prăpastie. 
Lipsa de compatibilitate între modelul cultural al familiei şi modelul cultural al şcolii a fost desemnată prin 
conceptul de violenţă simbolică, propus de Pierre Bourdieu. Această bulversare a valorilor şi certitudinilor 
elevului dobândite prin socializarea familială poate genera atitudini de refuz şcolar, proteste, violenţă etc.

Atitudinile şi performanţele şcolare ale elevilor sunt influenţate şi de stilurile educative familiale. Stilul 
educativ al familiei desemnează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în cadrul cărora se realizează 
procesul educativ.

În aceeaşi arie de influenţe se înscriu şi climatul educativ-familial, respectiv tipul de interacţiune 
familială. S-a constatat că elevii slabi trăiesc deseori într-un climat tensionat, caracterizat prin instabilitate, 
prin dezacorduri între cei doi părinţi cu privire la educaţia copilului şi prin culpabilizări reciproce. În familiile 
elevilor slabi, mamele nu au suficientă autoritate, sunt permisive şi dau dovadă de slăbiciune, sunt anxioase 
şi superprotectoare, în timp ce taţii sunt irascibili şi prea rigizi. Atât tatăl, cât şi mama sunt lipsiţi de calm, 
de răbdare şi de stabilitate în relaţia lor cu copilul. Cei doi părinţi nu sunt de acord cu privire la modul de 
intervenţie educaţională, tatăl acuzând mama de prea multă indulgenţă, iar aceasta spunând despre soţ că 
e prea sever şi nu se ocupă îndeajuns de educaţia copilului. Incoerenţa atitudinii părinţilor, lipsa de calm ţi 
de stabilitate în viaţa de familie sunt tot atâţia factori care îl situează pe copil într-un climat de insecuritate 
afectivă puţin favorabil unei bune adaptări şcolare.

Dacă la divergenţele privind educaţia copilului se adaugă lipsa de afecţiune între soţi, cu viciile sau 
neînţelegerile lor, cu certuri, cu acte de violenţă şi cu integrare slabă a familiei în viaţa socială, avem tabloul 
complet al unui mediu nefavorabil dezvoltării normale a copilului. Psihicul acestor copii este traumatizat. Ei 
îşi pierd treptat încrederea în forţele proprii, au sentimente de inferioritate, de nesiguranţă, devin retraşi, timizi, 



147

anxioşi sau, dimpotivă, nestăpâniţi, obraznici, violenţi. Şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă 
în care să se simtă în siguranţă. Copilul trebuie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui 
necazuri şi la problemele care îl interesează. El are însă nevoie şi de un cadru de disciplină şi de exigenţă, 
pentru a nu socoti că libertatea lui este fără margini.

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere şi tipul de familie în care elevul este crescut şi educat: familie 
conjugală (compusă din doi părinţi căsătoriţi şi copiii rezultaţi din uniunea lor), familie monoparentală 
(compusă dintr-un singur părinte şi unul sau mai mulţi copii), familie reconstruită (în care cel puţin unul dintre 
parteneri a mai fost căsătorit), familie adoptivă (în care unul sau mai mulţi copii sunt adoptaţi). Eşecul şcolar al 
copiilor proveniţi din familii monoparentale se datorează nu atât carenţelor educative ale acestui tip de familie, 
cât şi situaţiei complexe create din compunerea mai multor variabile: un statut socio-profesional, un nivel al 
veniturilor şi un nivel educaţional scăzute ale părintelui care primeşte custodia copilului, costurile materiale, 
psihologice şi sociale ale divorţului, schimbările repetate de domiciliu care antrenează şi schimbarea şcolii, a 
anturajului copilului, criza de autoritate a părintelui.

Şcoala prezintă o constelaţie de variabile ce pot acţiona ca factori cauzali sau favorizanţi ai insucceselor. 
Sunt menţionate în această privinţă atât unele caracteristici generale ale şcolii, precum nivelul cheltuielilor 
şcolare, calitatea echipamentelor, a programelor cât şi aspecte mai specifice, referitoare la organizarea 
procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, metode de predare-învăţare, sistem de evaluare), pregătirea 
psihopedagogică a profesorului, stilul educaţional, trăsăturile de personalitate ale profesorului, relaţiile 
profesor-elev, relaţiile şcolii cu familia.

Dezavantajul şcolilor din mediul rural, sub aspectul bazei materiale, al calităţii echipamentelor şcolare 
de care dispun şi al dotării cu personal didactic calificat, nu mai trebuie amintit, este foarte cunoscut. Cu greu 
putem să ignorăm prăpastia uriaşă care s-a creat în ultimul deceniu între şcoală în care majoritatea elevilor au 
acasă un calculator, iar în cadrul şcolii au laboratoare modern echipate, şi şcolile din mediul rural, unde mulţi 
copii nici nu au văzut cum arată un calculator. Este o realitate de care trebuie să ţinem seama atunci când aceşti 
copii acced spre trepte superioare de învăţământ aflate în mediul urban.

În mod inevitabil, succesul sau insuccesul şcolar furnizează informaţii şi despre calitatea acţiunii 
pedagogice şi personalitatea profesorului. În repetate rânduri, profesorii, elevii şi chiar şi familia au pus în 
discuţie conţinuturile învăţământului, respectiv caracterul lor supradimensionat, cu programe şi manuale 
supraîncărcate, dar şi cu un limbaj greu accesibil. Exigenţele şcolare impun parcurgerea şi asimilarea acestor 
conţinuturi de către toţi elevii în aceleaşi unităţi temporale, ignorându-se dificultăţile pe care le întâmpină cei 
cu ritmuri de învăţare mai lente.

O altă variabilă a procesului educaţional aflată în legătură cu succesul sau insuccesul şcolar al elevilor se 
concretizează în metodele de predare-învăţare.

De aceea s-au făcut eforturi substanţiale în direcţia desfăşurării unor cursuri de formare a cadrelor 
didactice cu privire la utilizarea metodelor care asigură învăţarea activă, instruirea diferenţiată a elevilor, 
formarea gândirii critice a acestora.

Rigiditatea metodelor de predare-învăţare, accentul pus pe memorare şi reproducere, precum şi activităţile 
de tip exclusiv frontal generează probleme de învăţare multor elevi.

În multe situaţii, insuccesele şcolare nu ţin de dificultăţile de înţelegere ori de ritmul prea lent de învăţare, 
ci de lipsa de informaţii a profesorului referitoare la trăsăturile de personalitate ale elevului, la problemele lui 
de sănătate ori la coordonatele mediului său familial.

În aceeaşi categorie a factorilor care ţin de profesor se află şi caracteristicile relaţiilor profesor-elev. 
Relaţia personalizată a profesorului cu elevul este o condiţie a reuşitei. În practica educaţională lucrurile 
se petrec invers: pentru profesor,  reuşita e o condiţie a unei relaţii personalizate şi directe cu elevul. Deşi 
profesorii doresc să lupte contra eşecului, ei au relaţii în special cu cei care reuşesc. Şi asta nu face decât 
să-i excludă pe cei care eşuează şi chiar să întărească situaţia de eşec. În plus, profesorii îi percep pe elevi în 
termenii apartenenţei lor la o anumită categorie socioeconomică şi vor fi înclinaţi să-i privească într-o lumină 
nefavorabilă pe cei proveniţi dintr-un mediu defavorizat. De aici pot rezulta diferenţe de atitudine şi de relaţie 
cu elevul, care se vor repercuta în planul rezultatelor lui şcolare.

Nu în ultimul rând, modul în care profesorul realizează evaluarea, distribuind recompensele şi pedepsele, 
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poate favoriza apariţia insucceselor şcolare. Profesorul care utilizează foarte puţin recompensele, în schimb 
are un repertoriu larg de pedepse pe care nu ezită să le aplice ori de câte ori se iveşte ocazia, reprezintă un 
dezastru pedagogic pentru mulţi elevi. Stilul aversiv este caracteristic acelor profesori care văd în evaluare fie o 
expresie a autorităţii discreţionate de care dispun, fie un mijloc de întărire a acestei autorităţi prin constrângeri 
şi intimidare. Acest stil generează frustrare, teama permanentă a elevului de a fi examinat şi judecat, trăiri 
care pot îngreuna concentrarea pentru înţelegerea cunoştinţelor. Teama de pedeapsă şi teama de eşec nu pot 
reprezenta o motivaţie în vederea efortului şcolar, mai ales în cazul elevilor care nu au trăit niciodată bucuria 
succesului la învăţătură, au abandonat această speranţă pentru viitor şi nu au interiorizat nici o aspiraţie în acest 
sens.

De asemenea, accentul prea mare pus pe competiţia dintre elevi şi evaluarea fiecărui elev prin comparare 
cu performanţele celorlalţi colegi îi va dezavantaja pe copiii cu un ritm mai lent de învăţare ori cu goluri în 
cunoştinţe. Rezultatele lor nu vor fi niciodată socotite suficiente în raport cu notele şi poziţiile ocupate de elevii 
buni ai clasei. Evaluarea în manieră competitivă, prin operarea permanentă cu ierarhii, poate fi benefică doar 
pentru o minoritate a elevilor, şi chiar şi în cazul acestora, doar în anumite condiţii. Pentru elevul cu dificultăţi 
şcolare trebuie practicată o evaluare de progres, care să-l angajeze în competiţia cu sine însuşi. Este important 
deci să-i furnizeze elevului feed-back-uri frecvente, care să-l informeze în privinţa progresului făcut, pentru că 
această informaţie conţine multe elemente motivaţionale.

Randamentul şcolar
Randamentul şcolar exprimă nivelul, performanţele şi eficienţa procesului de predare-învăţare la un 

moment dat şi la sfârşitul perioadei de şcolarizare a unui ciclu, grad, profil sau formă de învăţământ, fiind 
evidenţiat de estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal (şi necesar) proiectat în documentele şcolare 
şi rezultatul didactic obţinut în pregătirea tineretului studios.

Randamentul şcolar se stabileşte prin actul didactic al evaluării activităţii şcolare şi al personalităţii 
elevilor în interacţiune. El este evidenţiat, în primul rând, de evaluarea pregătirii teoretice şi practice a 
tineretului studios, ca urmare a aprecierii raportului dintre conţinutul învăţământului (curriculum), oglindit în 
documentele şcolare oficiale (planuri de învăţământ, programe analitice şi manuale) şi cunoştinţele teoretice 
şi practice dobândite de elevi.

Sub aspect cantitativ acest raport variază de la 0,1 la 1. Atunci când acest raport este de1, rezultă un 
randament şcolar pozitiv maxim, obiectivat în note de 10. Se consideră că este un randament şcolar optim în 
toate cazurile în care raportul este de 0,7 şi 1, adică atunci când elevii obţin note între 7 şi 10. Când raportul 
este de 0,5 şi 0,6, obiectivat în note de 5 şi 6, se consideră că, deşi sunt note de promovare, randamentul şcolar 
este mediocru. Iar atunci când raportul variază de la 0,1 la 0,4 adică elevii nu au obţinut note de promovare, 
deci note de la 1-4, randamentul şcolar este negativ, nefavorabil, nesatisfăcător.

Randamentul şcolar este evidenţiat de evaluarea personalităţii elevilor sub toate dimensiunile ei. În afară 
de dimensiunea intelectuală, dobândită în mare măsură prin note la învăţătură, randamentul şcolar priveşte 
şi evaluarea capacităţilor psihice – felul memoriei, imaginaţiei, gândirii, coeficientul de inteligenţă, calităţile 
profesionale şi moral-civice, spiritul de independenţă, iniţiativă şi creativitate, motivaţiile, aptitudinile, 
aspiraţiile etc.. iar după absolvirea şcolii şi calităţile şi eficienţa integrării socio-profesionale. Unele calităţi 
ale personalităţii elevilor, şi mai ales sub raport moral-civic pot fi apreciate prin note la purtare. Randamentul 
şcolar privind valoarea şi calitatea personalităţii necesită un sistem complex de evaluare, care se poate realiza 
cu ajutorul unui sistem de teste, cum sunt cele de inteligenţă, de aptitudini, de interese, de creativitate şi 
îndeosebi metode şi teste psihometrice.  

Reuşită / nereuşită şcolară
Factorii noncognitivi sau nonintelectuali, de natură afectiv-motivaţională, volitivă, caracterială au un rol 

important în proiectarea, realizarea şi susţinerea unei reuşite şcolare durabile.
Rolul motivaţiei în realizarea reuşitei şcolare este un fapt de evidenţă. Motivaţia învăţare contribuie 

decisiv la reuşita şcolară prin intermediul unor elemente structurale care sunt proprii acestui fenomen psihologic 
extrem de important în orice acţiune umană, fenomen integrat, la nivel de sistem, în categoria condiţiilor care 
stimulează sau facilitează procesele, activităţile şi însuşirile psihice.
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Sfera motivaţională a personalităţii elevului include un ansamblu de necesităţi, de trebuinţe, mobiluri 
interne, interese, convingeri, aspiraţii, individualizate în activitatea de învăţare, în mediul şcolar şi extraşcolar. 
Toate aceste structuri motivaţionale declanşează, orientează şi susţin energetic activitatea de învăţare şcolară, 
facilitând sau, din contră, blocând succesul şcolar. 

Motivaţia pentru învăţare şcolară intervine ca factor nonintelectual dar menit să echilibreze raporturile 
elevului cu mediul şcolar şi social.

Motivaţia ca factor nonintelectual al reuşitei / nereuşitei şcolare constituie o pârghie extrem de importantă 
pentru reglarea-autoreglarea raporturilor elevului cu mediul şcolar care îl solicită intens şi în sens larg, extensiv, 
în activitatea de instruire; o forţă motrică a întregii personalităţi a elevului, care orientează, la nivelul palierelor 
sale superioare, educaţia, dezvoltarea psihosocială a elevului; o verigă intimă care sensibilizează în mod direct 
(resursă a individualizării instruirii) acţiunile elevului în procesul complex de raportare a acestuia la cerinţele 
şi influenţele tot mai numeroase ale mediului extern, şcolar dar şi extraşcolar.

Formele structurale ale motivaţiei, implicate în condiţionarea, în diferite grade, la polul pozitiv sau 
negativ, a reuşitei şcolare, sunt cele consacrate în literatura psihologică: 

a)  trebuinţele (primare/biologice; secundare-materiale, spirituale; 
b) interesele (generale, colective, personale; pozitive, negative; constructive, distructive); 
c) idealurile (individuale, care orientează valoric personalitatea elevului, integrând pe de o parte 

structurile anterioare, anticipând, pe de altă parte, viitoarele integrări şcolare, comunitare, profesionale, sociale 
ale elevului); 

d) convingerile, care sunt tot individuale, incluzând însă ”anumite idei adânc implantate în structura 
personalităţii”, ceea ce în cazul elevului înseamnă o sinteză deplină realizată la nivelul educaţiei morale, între 
latura cognitiv-afectivă-volitivă a acţiunilor sale de raportare la mediul extern, şcolar şi extraşcolar.

Motivaţia elevului pentru realizarea reuşitei şcolare, evoluţia sa la parametrii superiori, presupune 
creşterea” nivelului de aspiraţie şi de angajare a eului în sarcina şcolară”. Acest nivel diferă de la un elev la 
altul, ceea ce impune realizarea unui învăţământ individualizat.

Rolul afectivităţii nu poate fi neglijat pe parcursul activităţii de învăţare constituind o premisă pentru 
realizarea reuşitei şcolare.

În mod analogic, în măsura în care mediul de învăţare şcolar şi extraşcolar şi practicile curente ale 
profesorului promovează sau induc stări afective negative, apar fenomene care încurajează, întreţin sau chiar 
cronicizează, nereuşita şcolară, insuccesul şcolar.

Profesorul trebuie să aibă în vedere criteriile referitoare la intensitatea stărilor afective pozitive care 
favorizează şi stimulează succesul şcolar; forţa şi profunzimea sentimentelor elevului în raport cu activitatea 
de învăţare; durata care poate asigura succesul şcolar durabil; expresivitatea care îi oferă profesorului semnale 
semnificative pentru reglarea-autoreglarea succesului activităţii, pentru susţinerea afectivă a succesului şcolar; 
comunicarea afectivă, criteriul empatiei pedagogice a profesorului, premisa succesului şcolar durabil.

Cunoaşterea condiţiilor determinante ale succesului sau ale insuccesului şcolar, a cauzelor reuşitei / 
nereuşitei şcolare permite orientarea sau reorientarea corectă a activităţii profesorului care poate adopta măsuri 
adecvate pentru stimularea dezvoltării psihice a elevilor, pentru lichidarea şi prevenirea pierderilor şcolare. 

Reuşita şcolară desemnează, prin contribuţia pedagogică a tuturor factorilor implicaţi, în primul rând a 
profesorului, gradul de adaptare a elevilor aflaţi într-o anumită etapă de dezvoltare psihosocială la cerinţele 
didactice, la cerinţele procesului de instruire. Succesul şcolar reflectă astfel o anumită echilibrare realizată 
între ansamblul acestor cerinţe şi posibilităţile de moment şi de perspectivă ale elevilor.
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CHRISTMAS AROUND THE WORLD

Prof. Roxana-Mihaela Marina,  
Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” 

Şcoala Generală „Dominic Stanca” Orăştie, Hunedoara

 Christmas in England 
The English enjoy beautiful Christmas music. They love to decorate Christmas Trees and hang up 

evergreen branches. One England’s customs is mummering. In the Middle Ages, people called mummers put 
on masks and acted out Christmas plays. These plays are still performed in towns and villages. The English 
gift giver is called Father Christmas. He wears a long red or green robe, and leaves presents in stockings on 
Christmas Eve. However, the gifts are not usually opened until the following afternoon. Christmas in England 
began in AD 596, when St Augustine landed on her shores with monks who wanted to bring Christianity to 
the Anglo Saxons. Father Christmas delivers them during the night before Christmas. The Children leave an 
empty stocking or pillowcase hanging at the end of the bed. In the morning they hope it will be full of presents. 
In England the day after Christmas is called Boxing Day because boys used to go round collecting money in 
clay boxes. When the boxes were full, they broke them open. In England Christmas dinner was usually eaten 
at Midday on December 25, during daylight. 

Christmas in France 
On Christmas Eve, children leave their shoes by the fireplace to be filled with gifts from Pere Noel. 

In the morning they also find that sweets, fruit, nuts and small toys have been hung on the tree. In cathedral 
squares, the story of Christ’s birth is re-enacted by both players and puppets. Nearly every French home at 
Christmas time displays a Nativity scene , which serves as the focus for the Christmas celebration. The scene 
is often peopled with little clay figures called santons or “little saints. “ In addition to the usual Holy Family, 
shepherds, and Magi, the craftsmen also produce figures in the form of local dignitaries and characters. The 
craftsmanship involved in creating the gaily colored santons is quite astounding and the molds have been 
passed from generation to generation since the seventeenth century. Throughout December the figures are sold 
at annual Christmas fairs in Marseille and Aix. 

Christmas in Italy
The Christmas season in Italy goes for three weeks, starting 8 days before Christmas known as the 

Novena. During this period, children go from house to house reciting Christmas poems and singing. In some 
parts shepherds bring musical instruments into the villages, play and sing Christmas songs. 
In the week before Christmas children go from house to house dressed as shepherds, playing pipes, singing 
and reciting Christmas poems. They are given money to buy presents. A strict feast is observed for 24 hours 
before Christmas Eve, and is followed by a celebration meal, in which a light Milanese cake called panettone 
features as well as chocolate. 

Christmas in The United States of America
Santa Claus was born in US in the 1860’s he was named this as he had a white beard and a belly, so 

he was named Santa Claus as this was the Dutch word for St Nicholas, Sintaklaas. Although the Dutch had 
bought him with them in the 17th century, he did not become an important person at Christmas until the 
Novelist Washington Irving put him in a novel that he wrote in 1809. This first Santa Claus was still known as 
St. Nicholas, he did smoke a pipe, and fly around in a wagon without any reindeer, but he did not have his red 
suit or live at the North Pole, he did however bring presents to children every year. In 1863 He was given the 
name Santa Claus and bore the red In America the traditional Christmas dinner is roast turkey with vegetables 
and sauces. For dessert it is rich, fruity Christmas pudding with brandy sauce. Mince pies, pastry cases filled 
with a mixture of chopped dried fruit. 
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The majority of Americans celebrate Christmas with the exchange of gifts and greetings and with family 
visits. For many, the day begins on Christmas Eve with the Midnight Mass. At Christmas it snows in many 
states, so dinner is usually eaten indoors. Dinner usually is roast turkey, goose, duck or ham served with 
cranberry sauce, then plum pudding or pumpkin pie followed by nuts and fruit. 
American homes are decorated with holly, mistletoe and branches of trees, most have a Christmas tree hung 
with electric lights, tinsel, baubles, and strings of popcorn and candy canes. 

Christmas in Romania 
Carols form an important part of the Romanian folklore. Romanian carols are not simple songs (a sort 

of invocation in verse sung by children and lads, on the evening of Winters Holidays) with religions origin, 
but wide windows through which we are allowed once in a year to go by the immaculate snow-towards the 
evergreen Heaven and to eye-touch God at least for an instant , in order to give us the power to surpass the 
life’s obstacles. Carols put people in the mood for a perfect communion with the simple and healing greatness 
of Jesus’ Birth. 

On the first Christmas day, children walk in the streets of snow covered towns and villages, when 
holding in their hands a star made of board and paper with a biblical scenes painted in water colors or an icon 
showing Virgin Mary and baby Jesus, they sing somewhat of a question: 

„Do you receive the pretty star,  
Pretty and so bright? 
It has appeared on the earth 
Just like God through it would be right 
And it could be seen on high,  
Just like we did, in the sky. 
Five days before Christmas with a very sharp knife the pig is cut. 
This custom is called “Ignatius” from Saint Ignatius (celebrated on December the 20th). Straws are put 

in his snout and then it is covered with burning straws and then is it singed. The pig is nicely washed and 
covered with a piece of cloth for ten minutes. The housewife comes and incense the pig and then the husband 
comes and makes the sign of the cross on the pig’s head saying to the family gathered around: “Let’s eat the 
pig!” After the pig is cut there is a feast called the pig’s funeral feast or alms. At the feast the whole family 
friends and neighbors take part. All eat the rid or the skin of the bacon and they also eat small pieces of fried 
pork they drink wine or plum brandy. 
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ABORDĂRI RAŢIONAL-EMOTIVE ŞI COMPORTAMENTALE PENTRU 
COMPORTAMENTUL AGRESIV AL ADOLESCENŢILOR

Profesor înv. primar Florentina Corduneanu 
Şcoala cu clasele I-VIII Doljeşti, judeţul Neamţ

Conform modelului ABC, convingerile raţionale generale conduc spre emoţii moderate, care permit 
adolescenţilor să-şi atingă scopurile prin facilitarea unui comportament constructiv. Convingerile raţionale 
pot să aibă ca efect niveluri extreme ale emoţiilor, cum ar fi tristeţea extrema sau regretul, dar care sunt 
adecvate. Convingerile iraţionale conduc spre consecinţe extrem de stresante la nivel emoţional (anxietate, 
furie sau depresie intense) şi la nivel comportamental (agresivitate sau evitare), consecinţe care îngreunează 
ameliorarea situaţiei de către individ. 

Ellis a indicat că există un număr de convingeri derivate din gândirea absolutistă care contribuie la 
intensificarea problemelor emoţionale, acestea incluzând catastrofarea, toleranţa scăzută la frustrare şi 
evaluarea globală (a propriei persoane, a celorlalţi şi a lumii). De exemplu: Este groaznic să faci greşeli, Nu 
pot suporta să fiu criticat, Nu pot suporta să fac teme plictisitoare, Oamenii care mă tratează rău sunt răi şi 
merită o pedeapsă severă. 

Cele mai frecvente convingeri iraţionale ale adolescenţilor includ  (Waters,1982): 
    - Ar fi groaznic dacă prietenii mei nu m-ar plăcea; 
    -Ar fi groaznic să fiu un ratat social; 
    - Nu trebuie să fac greşeli, în special greşeli sociale; 
    - Este vina părinţilor mei că sunt atât de nefericit; 
    - Nu pot face nimic. Aşa sunt eu şi cred că voi fi aşa întotdeauna;. 
    - Lumea trebuie să fie corectă; 
    - Este groaznic când lucrurile nu stau cum vreau eu;
    - Trebuie să mă conformez prietenilor mei; 
    - Nu pot suporta sa fiu criticat
Spivack, Platt şi Shure (1976) şi Shure (1996) au identificat unele abilităţi pentru rezolvarea cognitiv-

interpersonală de probleme.Cercetarea lor s-a centrat pe dezvoltarea unor forme psihometrice de măsurare 
a acestor abilităţi în rezolvarea problemelor sociale care în mod consecvent distingeau populaţia cu 
psihopatologie de populaţia normală. Cea mai importantă abilitate pe care au descoperit-o a fost găsirea unei 
soluţii alternative (de exemplu: numărul de soluţii diferite pe care un copil le poate genera pentru a rezolva 
o problemă practică specifică). O a doua abilitate foarte importantă, gândirea asupra consecinţelor, măsoară 
abilitatea copiilor de a prezice consecinţele sociale sau rezultatele acţiunilor lor. Odată ce copiii pot genera 
soluţii şi pot prezice consecinţele, următoarele abilităţi ce par a fi importante sunt abilitatea de a anticipa 
problemele şi implementarea unei soluţii pentru aceste probleme. Spivack şi colegii săi le-au denumit ,,gândire 
mijloc-scop”. 

Cercetările au sugerat că încercările de a-i învăţa pe copii abilităţi cognitiv-interpersonale de rezolvare 
de probleme pot duce la niveluri mai scăzute ale emoţiilor negative şi spre comportamente mai adaptative 
(Urbain şi Kendall, 1980). Aceste abilităţi de rezolvare a problemelor pot fi eficiente din mai multe motive în 
contextul episodului emoţional a lui Wessler. Rezolvarea de probleme poate să apară după inferenţe, evaluare 
sau emoţie. Cei ce rezolvă eficient probleme  pot experientia emoţii disfuncţionale mai puţin frecvent deoarece: 

   - îşi distrag atenţia de la cognitiile evaluative şi ca urmare îndepărtează emoţia- atât timp cât cineva se 
gândeşte cum să rezolve o problemă, este mai puţin probabil să întreţină idei catastrofale şi prin urmare să 
devină tulburat; 

   - rezolvarea problemelor sociale poate să aducă soluţii pentru modificarea elementului activator şiş a 
elimine problema de la început; 

   - raţionamentul asupra soluţiilor alternative poate să ajute persoana să-şi modifice evaluarea evenimentului 
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negative. Persoanele care cred că au mai multe opţiuni au o probabilitate mai mică de a considera evenimentele 
ca fiind groaznice sau catastrofice. 

  Agresivitatea a fost caracterizată în literatura CBT în termeni de deficit de mediere verbală. 
Comportamentele necorespunzătoare sunt considerate ca derivând fie din raţionamentul prea rapid al copilului, 
fie din lipsa acestuia. 

  Programele cognitive de tratament prin auto-verbalizare sunt utilizate pentru a dezvolta strategii mai 
generale de raţionament reflectiv, incluzând procesele implicate în tratamentul unei varietăţi de tulburări 
comportamentale hiperactivitatea şi agresivitatea (Lochman et al.,2000). Oferind copilului abilităţi ce pot fi 
utilizate în situaţii problematice, aceste programe par să influenţeze inferenţele făcute de copil la confruntarea 
iniţială cu o sarcină impersonală sau interpersonala dificilă. Odată echipat cu abilităţi specifice sarcinii, copilul 
nu va mai subestima resursele sale de coping şi astfel este redus stresul emoţional care probabil ar fi fost 
experentiat anterior. 

Se poate observa că atât perspectiva rezolvării cognitiv-interpersonale de probleme cât şi perspectiva 
medierii verbale tind să sublinieze soluţiile cognitiv-comportamentale pentru tulburările copiilor şi 
adolescenţilor, în timp ce REBT este puternic orientat spre rezolvarea problemelor emoţionale.

După cum se ştie, agresiunea şi violenţa pornite din furie au devenit probleme importante în rândul 
tinerilor. Conform lui Riley şi McDaniel (2000) însă majoritatea infracţiunilor serioase în care sunt implicate 
tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, nu au loc în cadrul şcolilor. De aceea, este importantă atenţia 
acordată  preventei violenţei în ,general, precum şi rezolvării conflictelor şi managementului furiei. Poate nu 
ar trebui sa ne surprindă că tinerii sunt responsabili pentru mai mult de jumătate din infracţiunile violente; până 
la urmă, în medie riscurile asumate iraţional şi violenţa sunt private ca moduri de a face faţă furiei şi frustrării. 

  Deşi până nu demult violenţa în rândul tinerilor era conceptualizata ca reacţie izolată de furie, acum 
este considerata ca o potenţială problemă de dezvoltare, la care contribuie factori situaţionali, influenţe 
sociale,caracteristici de personalitate şi factori biologici (Heide, 1999), Fryxell şi Smith (2000) arătau că, 
deşi violenţa este un subiect complex cu multiple cauze, o variabilă foarte importantă este gradul ridicat de 
furie şi ostilitate, care este un precursor al exteriorizării şi al comportamentului agresiv. Nivelurile ridicate de 
furie şi ostilitate sunt de asemenea asociate cu performanţă academică slabă şi cu o arie largă de probleme 
sociale şi comportamentale, atât în cadrul şcolii cât şi în afara ei (Smith, Furlong, Bates & Laughlin, 1998). 
Mai mult decât atât, există date care arată că niveluri ridicate de furie sunt asociate cu risc crescut pentru 
uzul de substanţe, delicvenţă, dificultăţi interpersonale şi vocaţionale, şi alte comportamente dezadaptative 
(Deffenbacher, Lynch, Oetting & Kemper, 1996).

Dată fiind inter-relaţionarea problemelor care par să provină din furie, este limpede că este nevoie de 
creşterea eforturilor de a ajuta copiii şi adolescenţii să facă faţă adaptativ furiei şi frustrării, pentru a preveni 
apariţia altor probleme.  

Reacţiile nesănătoase de furie cum ar fi: ura, amărăciunea, sfidarea şi ostilitatea se bazează pe cerinţe 
absolutiste, învinovăţire şi ostilitate. Ele interferează cu abilitatea de a atinge scopuri pentru că generează 
perturbări emoţionale  şi adesea conduc la comportamente punitive negative, şi, aproape întotdeauna sunt 
autodefensive (Wilde,1996). 

Conform REBT furia este în mintea observatorului. Un eveniment stresant sau frustrant nu este cauza 
furiei oamenilor, mai mult nici alţii nu îi fac să fie furioşi. Mai degrabă este vorba despre percepţia fiecărui 
individ ce determină o anumită reacţie emoţională, pentru că doi oameni pot experientia aceeaşi situaţie şi să 
reacţioneze diferit. Furia este asociată cu o pretenţie, şi este experentiata atunci când extindem dorinţele spre 
absolut: Chiar vreau lucrul acela. De aceea trebuie să-l am. În cazul în care doar şi-ar fi dorit acel lucru, ar fi 
fost, în mod natural, dezamăgiţi, dacă nu l-ar fi obţinut. Dar când exacerbează preferenţă într-o pretenţie, devin 
furioşi când nu obţin ceea ce cred că trebuie să aibă. 

Furia apare adesea atunci când copiii  simt că le este încălcat spaţial personal, drepturile le-au fost 
ameninţate, sau au fost trataţi nedrept. Adesea este prezent un element de toleranţă scăzută la frustrare: Nu 
suport asta. Din cauza abilităţilor cognitive limitate tinerii adesea  presupun că ceilalţi îi atacă într-un mod 
sau altul, când de fapt, de cele mai multe ori, nu este cazul. Mai mult, natura lor egocentrica contribuie la 
convingerea lor că ceilalţi trebuie să acţioneze în acord cu regulile, drepturile şi raţiunea lor. 
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Furia poate fi îndreptată spre lume, spre sine, sau spre ceilalţi. Tinerii care sunt furioşi pe lume tind 
să pretindă ca viaţa să le ofere ceea ce vor ei şi că totul să fie corect şi just. Mai ales adolescenţii sunt foarte 
idealişti şi au adesea idei foarte rigide despre cum ar trebui să fie lumea şi cum ar trebui să fie trataţi (Walen 
et al, 1992). Copiii care sunt furioşi pe ei înşişi sunt de părere că nu ar trebui să acţioneze în felul în care au 
făcut-o, şi de aceea sunt răi sau nu sunt buni de nimic. Furia îndreptată spre sine poate conduce la simptome 
de depresie şi vinovăţie. Atunci când copiii sunt furioşi pe ceilalţi, ei cred că într-un fel le-au fost incalcate 
drepturile, şi că ceilalţi nu le-au urmat regulile. Furia lor provine din convingerea lor că ceilalţi nu ar trebui să-i 
trateze în această manieră- este îngrozitor, nu pot suporta, iar cei care au greşit trebuie pedepsiţi. 

Din păcate, în societatea de azi, prea mulţi copii cresc în situaţii în care au fost maltrataţi sau în care 
drepturile le-au fost incalcate. Desigur, acest abuz este greşit şi nu ar fi trebuit să aibă loc- dar s-a petrecut. De 
aceea, tinerii clienţi trebuie să se gândească dacă furia îi ajută în mod constructiv să facă faţă unei situaţii cum 
este maltratarea, o situaţie asupra căreia au foarte puţin control sau deloc. 

Pentru ca furia poate să conducă foarte uşor la comportament de tip opozant, agresiune verbală sau 
fizică, şi la alte forme de exteriorizare ale conflictelor emoţionale, este important să fie ajutaţi adolescenţii să 
identifice convingerile iraţionale care le cauzează furia, şi sa fie învăţaţi cum să reducă intensitatea furiei lor 
prin disputare. 

 Exemple de disputare ale convingerilor iraţionale relaţionate cu furia includ: Unde este scris că trebuie 
să obţii întotdeauna ce vrei, că lumea trebuie să fie corectă, şi că lucrurile trebuie să se întâmple aşa cum 
vrei tu? Cum te ajută pe tine furia? În ce mod îţi face rău furia?  Furia, adesea, le oferă adolescenţilor întăriri, 
şi în consecinţă, ei se simt îndreptăţiţi şi puternici în convingerile lor. Atunci când adolescenţii devin furioşi, 
adesea acţionează împotriva propriilor interese, strigând, lovind, sau opunandu-se celor care au drepturi asupra 
lor. Consecinţele  acestor comportamente includ de obicei pedepse cum ar fi interdicţia de a ieşi din casă, 
suspendarea participării în echipele sportive,sau molestări fizice în cazul altercaţiilor cu cei de aceeaşi vârstă. 
Este esenţial să li se arate că prin faptul că devin furioşi, riscă să-şi piardă controlul şi sa-şi piardă autoritatea. 
Astfel, de fapt furia îi face slabi şi nu puternici.    

Pentru că adolescenţilor nu le place în general ideea de a ceda altora controlul, această motivaţie de 
obţinere a puterii, influenţei şi autorităţii asupra celorlalţi (empowerment) reprezintă adesea un factor 
motivaţional puternic în încurajarea lor de a lucra asupra managementului furiei. Este la fel de important să 
fie învăţaţi că este posibil să nu poată controla multe aspecte din vieţile lor, dar ce pot ei controla sunt reacţiile 
emoţionale şi comportamentale faţă de evenimentele activatoare; aceste reacţii controlate le pot oferi în mod 
constructiv putere, influenţă şi autoritate. În sfârşit, este esential să li se arate copiilor cum furia le întunecă 
judecata, precum şi abilităţile de luare a deciziilor sau de rezolvare de probleme, şi îi plasează într-un fel de 
ceaţă emoţională. 

Exemple de convingeri iraţionale asociate cu furia: Trebuie să am ceea ce vreau. Lumea trebuie să fie 
corectă. Trebuie ca lucrurile să se întâmple aşa cum vreau eu. Ceilalţi oameni trebuie să mă trateze aşa cum 
vreau eu, iar dacă nu o fac merită să fie pedepsiţi. 
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1. ARGUMENT

Puţini sunt cei care au nostalgia vechilor epistole: să te aşezi la masa de scris, să înmoi peniţa în călimara 
cu cerneală şi să-ţi aşterni pe hârtie gândurile şi sentimentele; iar atunci când primeşti o scrisoare să fii însoţit 
de emoţii până la ultimul rând, să o miroşi, să-i simţi parfumul şi să percepi urma celui care a scris-o, mâna 
lui...

Astăzi, doar scriitorii şi poate îndrăgostiţii mai scriu cu pasiune scrisori. În iureşul unei existenţe trepidante 
majoritatea oamenilor preferă telefonul, faxul sau e-mailul pentru tansmiterea unor informaţii. Ni se spune 
că graţie noilor tehnologii atingem de acum limitele comunicării totale. Cu spaimă vedem concretizându-
se scenariul de coşmar care ni se anunţă: fiecare închis în propriul său apartament, complet izolat, într-o  
singurătate înfricoşătoare, dar branşat pe Internet în comunicare cu toată planeta.

Cine îşi mai scrie astăzi lungi epistole, când are la îndemână telefonul?! Un mesaj nu cere imaginaţie, nici 
reguli ortografice sau de punctuaţie şi ajunge imediat la destinaţie.

Cu toate acestea, scrisorile există în viaţa noastră şi sunt necesare în toate situaţiile. Reguli de minimă 
politeţe ne impun ca o scrisoare de dragoste sau de felicitare să fie întotdeauna scrisă de mână. Totodată trebuie 
să recunoaştem utilitatea calculatorului în redactarea unor scrisori oficiale. Elevii trebuie să se adapteze la 
cerinţele societăţii contemporane, să ştie să redacteze tipuri cât mai variate de scrisori (de recomandare, de 
acceptare, de refuz), dar să nu uite valorile culturale şi faptul că scrisorile au şi o latură personală: ele ne 
dezvăluie personalitatea autorului, gradul de cultură şi de instrucţie intelectuală, măsura politeţii, a gustului şi 
educaţiei pentru frumos.

Se ştie că în şcoală genul epistolar este aproape neglijat, dar a scrie o scrisoare este înainte de toate o artă. 
Să ne gândim numai la câteva exemple de oameni iluştri care s-au afirmat în acest gen: Montesquieu, Voltaire, 
I. Ghica ş.a.

Opţionalul Tehnici de corespondenţă pune în evidenţă cerinţele redactării (începând de la calitatea şi 
culoarea hârtiei până la conţinut şi redactarea pe calculator), având ca model textele unor scriitori precum: 
Mihai Eminescu, I.Creangă, V.Alecsandri, Emil Gîrleanu şi alţii.

În orice moment din viaţă putem fi nevoiţi să redactăm o scrisoare, iar bunul simţ trebuie să ne oblige să 
cunoaştem regulile corespondenţei pentru că o scrisoare rămâne, totuşi, o cerinţă a culturii generale.

Cu cât cineva va fi în stare să folosească mai bine şi mai nuanţat limbajul, cu atât se va integra mai repede 
într-o anumită colectivitate. Srisorile sunt insrumente prin care spiritul se cultivă şi se rafinează.
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2.  OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

1. să utilizeze cunoştinţele teoretice 
dobândite pentru redactarea corectă 
a scisorilor;

-exerciţii de încadrare în pagină a scrisorilor;
-exerciţii de identificare şi delimitare a părţilor 
componente ale unei scrisori;
-exerciţii de scriere îngrijită, lizibilă, corectă;
-exerciţii de folosire corectă a semnelor 
ortografice şi de punctuaţie;
-exerciţii de utilizare a îndreptarelor şi a 
gramaticilor;

2. să utilizeze un vocabular adecvat 
în redactarea diferitelor tipuri de 
scrisori;

-exerciţii de selectare a vocabularului adecvat 
unei scrisori;
-exerciţii de folosire a dicţionarelor;
-exerciţii de utilizare a sinonimelor în scopul 
evitării repetiţiilor;
-exerciţii de utilizare a neologismelor în 
contexte adecvate;
-exerciţii de utilizare corectă a formulelor 
oficiale;

3. să-şi formeze un stil propriu în 
redactarea scrisorilor;

-exerciţii de redactare a diferitelor tipuri de 
scrisori (de recomandare, de dragoste, oficiale);
-exerciţii de identificare şi de receptare a unor 
procedee de expresivitate artistică;
-exerciţii de  redactare nuanţată în raport cu 
structura şi motivaţiile personale;
-exerciţii de combinare a informaţiilor conform 
propriului univers afectiv;

4. să redacteze la calculator scrisorile 
oficiale;

-exerciţii de redactare la calculator;
-exerciţii de scriere, de încadrare în pagină;

5. să citească o varietate de scrisori 
care aparţin unor scriitori cunoscuţi;

-exerciţii de lectură;
-exerciţii de interpretare a ideilor şi 
sentimentelor comunicate;
-exerciţii de formulare aunor opinii referitoare 
la textele studiate;

6. să manifeste curiozitate şi interes 
faţă de genul epistolar;

-activitate de grup în care elevii să pună 
întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un 
text citit;
-discutarea textelor citite;
-exerciţii de recunoaştere  a destinaţiei unui 
text.

3. CONŢINUTURI

I. Tehnici de redactare:
1.1. Asigurarea cu instrumente de lucru.
1.2. Aşezarea funcţională a textului în pagină. Scrierea de mână.
1.3. Necesitatea folosirii ciornei. Modele de corectare a greşelior.
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1.4. Folosirea vocabularului adecvat. Sursele folosite.
1.5. Respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie.
1.6. Adoptarea unui stil potrivit. Alegerea stilului în funcţie de destinatar.
1.7. Elemente auxiliare: hârtia, plicul, post-scriptum-ul.
1.8. Trăsăturile scrisorilor oficiale.

II. Tipuri de scrisori:
2.1. Scrisoare amicală. Caracteristici. Definire. Formule specifice de introducere şi încheiere. Modele. 
Recomandări. 
2.2. Scrisoare de dragoste 
2.3. Scrisoare de rugăminte (stil amical/familial şi oficial).
2.4. Scrisoare de mulţumire 
2.5. Scrisoare de reproş
2.6. Scrisoare de reclamaţie
2.7. Scrisoare de refuz şi scuze
2.8. Scrisoare de acceptare
2.9. Scrisoare de condoleanţe

III. Modelele folosite (din biografia autorilor: Mihai Eminescu, Ion Creangă, V.Alecsandri, Emil Gîrleanu, 
Demostene Botez)
Scrisorile lui I.Creangă către M.Eminescu.
Corespondenţa M.Eminescu-Veronica Micle.
Corespondenţa lui V.Alecsandri.
Corespondenţa lui I.L.Caragiale.

IV. Genul epistolar 
4.1. Caracteristicile genului epistolar. Primii prozatori.
Dimitrie Bolintineanu-Manoil
Ion Ghica - Scrisori către Vasile Alecsandri
Costache Negruzzi - Negru pe alb. Scrisori la un prieten. 
                                Scrisoarea XXII  (Istoria unei plăcinte)
 

4. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Modalitatea analitică 
 
Parametrii de evaluare

I. Prezentarea grafică
1. Lizibilitate............. Calitatea unei scrisori care permite o citire uşoară, rapidă, fără echivoc.   
2. Estetică.................. Linie armonioasă şi plăcută a literelor, aşezarea în pagină.
3. Prezentare.............. Curăţenie, îngrijire, prezentare bună lucrării.

II. Folosirea limbii
 1. Corectitudinea ortografiei......... Densitatea greşelilor de ortografie.
 2. Corectitudinea morfologică....... Densitatea greşelilor morfologice.
 3. Corectitudinea sintactică........... Densitatea greşelilor de sintaxă.
 4. Proprietatea limbajului.............. Folosirea corectă a termenilor.
 5. Stil............................................. Uşurinţă, exactitate, stăpânirea limbii din punct de vedere al 

„construirii frazelor”.
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III. Conţinutul şi organizarea expunerii
 1. Structura expunerii................... Calitatea unei expuneri redactată ordonat, în proporţiile dorite, 

conform unui plan. 
 2. Bogăţia de idei......................... Cantitatea de idei; resursele utilizate.
 3. Pertinenţa ideilor...................... Calitatea prin care ideile se află într-un raport strâns cu subiectul 

tratat.
 4. Concizie.................................... Calitatea prin care ce trebuie spus se spune cu minimum de 

termeni necesari, fără repetiţii, expresii emfatice sau digresiuni.
IV. Aspecte personale ale fondului
 1. Originalitate.............................. Calitatea conform căreia, din scrisoare, se manifestă ceva din 

personalitatea celui care scrie.
 2. Maturitate................................. Capacitatea de judecată, acuitatea raţionamentelor expuse.
 3. Imaginaţie................................. Capacitatea de creare, de transfigurare, evidenţiată în lucrare.
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LECTURA BASMULUI

Profesor Mariana-Mădălina Bondrescu 
Şcoala cu cls. I-VIII Pîrşcoveni, jud. Olt

,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să 
iubim cartea, să o citim, să o păstrăm cu grijă, ca pe un bun de preţ.” (Nicolae Iorga)

Copilul trebuie permanent îndrumat, orientat spre un evantai diversificat de cărţi instructive, de la basm 
la povestire, schiţă sau nuvelă, de la legendă la poezie patriotică, de la fabulă la călătoriile extraordinare, la 
romanele ştiinţifico-fantastice sau literatură de informare.

Pentru a transmite însă copilului pasiunea pentru citit, pentru literatură, nevoia interioară de lectură, 
trebuie ca profesorul însuşi să fie un om cultivat, un foarte bun cunoscător al valorilor naţionale şi universale. 

Cunoaşterea treptelor de dezvoltare a copilului, a principiului accesibilităţii în vederea îndrumării 
permanente a lecturii copilului constituie o altă sarcină importantă. De exemplu literatura pentru copii se 
adresează celor mai diferite vârste. Este foarte mare diferenţa de la cartea cu poze însoţite de versuri sau proză 
(din perioada preşcolară şi clasele I-IV când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustraţia ca auxiliar 
preţios în înţelegerea semnificaţiei operei) la cărţile în care primatul îl deţine textul literar, din clasele V-VIII, 
când gândirea copilului începe să fie capabilă de generalizări şi abstractizări.

De aceea este nevoie de cărţi diferite care să se adreseze copilului potrivit nivelului de înţelegere în 
funcţie de particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale.

George Călinescu afirma: „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura 
care îi satisface acesta pornire îl încântă (…); ca să fie operă de artă scrierile pentru copii şi tineret trebuie 
să intereseze şi pe oamenii maturi şi instruiţi. A ieşi din lectura cu stima sporită pentru om, acesta e secretul 
marilor literaturi pentru tineret.”, iar basmul întruneşte aceste calităţi.

Basmul este o specie accesibilă şcolarului mic şi şcolarului mijlociu. La această vârsta copiii citesc 
basme fără a fi constrânşi de către cineva ci din dorinţa de a intra în lumea imaginara a basmului, o lume ireala 
în care totul este posibil şi totul se poate rezolva. Deşi este o lume la limita realului cu fantasticul, deci o lume 
diferită de cea în care copilul trăieşte, le poate oferi modele demne de urmat în viaţa de zi cu zi.

Dacă ne gândim la funcţiile basmului (gnoseologică, estetică, morală) acesta oferă exemple pozitive de 
viaţă. În basme binele învinge mereu răul, deci şi în viaţă e bine să urmăm mereu calea dreptăţii şi a adevărului. 
Tot din basme observăm că personajele pozitive sunt frumoase atât moral cât şi fizic, iar cele negative sunt 
urâte atât fizic cât si moral şi în final vor fi pedepsite. Deci basmul poate îndruma copilul către a face doar fapte 
bune, şi astfel va fi mereu răsplătit.

Basmul este o specie care face uşor legatura cu alte specii literare prin faptul că de la basm se poate face 
uşor trecerea către caracteristicile altor specii. De exemplu legenda se aseamana cu basmul prin îmbinarea 
elementelor reale cu cele fantastice, fabula se aseamana cu basmul cu păsări şi animale prin catagoria de 
personaje implicate, snoava se aseamana cu basmul prin caracterul optimist pe care îl au ambele specii.

Prin funcţia informativă, dar şi prin cea formativă, basmul ajută la formarea şi modelarea caracterelor, la 
deprinderea copiilor cu normele de comportare civilizată, la cultivarea sentimentelor morale.

Viaţa este departe de a fi întotdeauna roză în basme. Sărăcie, foamete, nedreptate, animale feroce, zâne 
rele, vrăjitoare… sunt atatea obstacole pe care eroii trebuie să le înfrunte. Prin ei, copiii fac cunoştinţă cu răul 
şi pericolele care îi înconjoară. Identificandu-se cu eroii, copilul îşi imaginează că le împărtăşeşte suferinţele. 
Îşi exteriorizează angoasele sau sentimentele lui negative. Este o lume totodată minunată şi realistă: prin basme 
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copilul poate să-şi dea seama tot ce ascund sau atenueaza adulţii. Basmele se termină în cele mai multe cazuri 
prin victoria justiţiei. Văzând că binele învinge şi triumfează, copilul conştientizează că situaţiile dificile sunt 
doar trecătoare, că răul este pedepsit sau cel puţin trebuie să fie. 

Basmul relatează deseori o perioada din viaţa eroului: o transformare, o metamorfoză, o 
Scufiţa roşie este înghiţită de lup, dar reapare. Aceste renaşteri îi permit copilului să se proiecteze în 

viitor, cu speranta să treacă fiecare etapa cu bine, mai puternic, mai mare, mai puţin copil şi prin urmare mai 
aproape de adult.

Trebuie să pornim de la ideea că elevul are nevoie de un ghid bun, care să îl ajute să păşească în lumea 
mirifică a cărţilor. El nu ştie ce ascunde biblioteca în spaţiul ei magic şi auster, nu bănuieşte ce se află dincolo 
de un titlu. Însă, atâta vreme cât lectura este asumată ca gest impus, ea nu va avea succes. Elevul ar trebui să 
o înţeleagă ca necesitate şi act de libertate a gândirii. 

„Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi 
înţelesul şi filozofia vieţii.” 

(Mihai Eminescu)

Bibliografie:

1) Bârlea, O., „Antologie de proză populară epica”, vol.I, Editura pentru literatură, 1966, Bucureşti;
2) Călinescu, G., „Estetica basmului” Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965;
3)  Ivăncescu, R., Curs Folclor-Literatură populară, an I, sem I-II, Universitatea Transilvania din Braşov, an 
universitar 2000-2001;
4) Pop, M., Ruxăndroiu, P., „Folclorul literar românesc”, Ed. Didactică şi pedagogica, Bucureşti, 1978;
5) Stoica, C., Vasilescu, E., „ Literatura pentru copii” (Manual pentru clasa a XII-a-scoli normale), Ed. 
Didactică şi pedagogica, Bucureşti, 1996.
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                                                                                                  Profesor Adrian Florea 

Şc. Nr. 98 ,,Avram Iancu” 
                                                                             Bucureşti 

 
 
 
- Paradoxul este un enunţ contradictoriu şi în acelaşi timp demonstrabil, contrar adevărului 

unanim recunoscut. 
 

Din schema implicaţiei: a a (A), a f (F), f a (A), f f (A) putem trage concluziile:  
a) Din propoziţii false se pot deduce atât propoziţii adevărate cât şi propoziţii false; 
b) Propoziţiile adevărate se pot deduce atât din propoziţii adevărate cât şi din propoziţii false. 
Dar din ideea ,,se pot deduce” nu rezultă cazurile: 
a) Din orice propoziţie adevărată se deduce orice propoziţie adevărată; 
b) Din orice propoziţie falsă se deduce orice propoziţie adevărată; 
c) Din orice propoziţie falsă se deduce orice propoziţie falsă; 
 

 
 

1) Un triunghi poate să aibă două unghiuri drepte! 
 Se consideră un semicerc cu diametrul AB=2a şi 
centrul O.  
În mijlocul M al razei AO construim o perpendiculară pe AB 
pe care luăm punctul C, astfel încât AC=a. Dreptele AC şi 
BC intersectează semicercul în punctele E şi respectiv F. 
Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiurile AMC şi BMC: 

MC2=AC2−AM2 ⇒MC2= ⇒MC2= ; BC2=BM2+MC2 ⇒ 

BC2= ⇒BC2=3a2. Găsim că AC2+BC2=4a2=AB2 şi conform reciprocei teoremei lui 

Pitagora, triunghiul ABC este dreptunghic, cu ∢ACB drept. Dar şi ∢AFB este drept, fiind 
înscris în semicerc. Am găsit că triunghiul ACF are două unghiuri drepte! 
 
 
2) Nu există nici triunghiuri isoscele şi nici echilaterale! 

 
Notăm cu a, b, c lungimile laturilor unui triunghi. Ştim că în orice triunghi suma lungimilor a 

două laturi este strict mai mare decât lungimea laturii a treia. Astfel că putem scrie: a+b>c şi 
b+c>a. Scădem cele două relaţii membru cu membru şi obţinem a+b−b−c>c−a ⇒ a−c>c−a 
⇒2a >2c,  
⇒ a >c (1), adică nu există triunghiuri isoscele! Scriind  a+c>b şi b+c>a, prin scădere obţinem 
a>b (2), şi apoi din a+b>c şi a+c>b obţinem b>c (3). Din relaţiile (1), (2) şi (3) reiese că a, b, c 
sunt diferite, adică nu există triunghiuri echilaterale! 
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 3) Toate triunghiurile sunt isoscele! 
 

În triunghiul ABC, oarecare, bisectoarea b a unghiului A 
se intersectează cu mediatoarea m a laturii BC în punctul P. 
Construim PE⊥AB şi PF⊥AC. Deoarece P∈ m, [PB]≡[PC]. 
P∈b, [PE]≡[PF] ⇒∆APE≡∆APF ⇒[AE]≡[AF] (1).   
∆BPE≡∆PFC ⇒[EB]≡[FC] (2). Din (1) şi (2) rezultă  
[AB]≡[AC], adică triunghiul ABC este isoscel! 
 

 
 
 

 4) O problemă de geometrie elementară în care eroarea apare dacă nu se acordă suficientă 
atenţie construcţiei şi se urmăreşte mai 
mult raţionamentul pur. 

Se consideră un pătrat cu latura 
de 8 unităţi (figura 1). Se împarte 
pătratul în două trapeze dreptunghice 
egale şi în două triunghiuri dreptunghice 
egale. Decupând aceste figuri, le aranjăm 
formând un dreptunghi (figura 2). 
Calculând ariile, găsim aria pătratului de 
8∙8=64, iar aria dreptunghiului de 
5∙13=65, adică 64=65! 
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5)  Un pătrăţel în plus ! 
 

Desenăm pe o foaie cu pătrăţele de 
matematică un triunghi dreptunghic cu o 
catetă de 13 pătrăţele şi cealaltă catetă de 
5 pătrăţele. Împărţim apoi acest triunghi 
conform figurii alăturate.  
Decupând figurile formate, recompunem 
triunghiul din aceleaşi figuri, dar ordonate 
altfel, ca în partea de jos din figură. 
Observăm că rămâne în plus un pătrăţel !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Toate cercurile, de raze diferite, au aceeaşi lungime! 
 

Se consideră o roată (cilindrul C2 din 
figura 3) şi axul ei (cilindrul C1). Cilindrul mic 
se rostogoleşte pe suportul (1), iar cilindrul 
mare se rostogoleşte pe suportul (2).  
Punctele P1 şi P2 sunt punctele de tangenţă cu 
suporturile respective (figura 4).  
Prin rostogolire (rotaţia cercurilor din figura 4), 
punctele O, P1, P2 rămân coliniare (vezi poziţia 
(2) intermediară). După o rotaţie completă 
(poziţia (3) din figura 4), punctele P1 şi P2 devin 
iar tangente la dreptele (d1) şi (d2). Aceste puncte au parcurs aceeaşi distanţă MN (figura 4), 
adică MN reprezintă atât lungimea cercului mic cât şi a celui mare, deci lungimile lor sunt egale! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desigur, în demonstraţiile de mai sus s-au ,,strecurat” raţionamente greşite, figuri construite 
incorect pe care s-au făcut demonstraţii corecte, sau pur şi simplu s-au făcut raţionamente corecte 
pornind de la ipoteze incorecte! 
 
Frumuseţea constă în efortul de raţionament, o provocare, de a descoperi greşelile! 
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ALCĂTUIREA PROIECTULUI DIDACTIC

Profesor Ana Maria Iordache 
Liceul Economic-Administrativ, Roşiorii de Vede

Proiectarea – premisă a reuşitei activităţii didactice

Proiectarea activităţii didactice include un ansamblu de operaţii de elaborare şi organizare anticipativă a 
obiectivelor, conţinutului, strategiilor de predare-învăţare, a modalităţilor de evaluare a rezultatelor obţinute, 
precum şi a relaţiilor dintre acestea.

În literatura de specialitate întâlnim o mare diversitate de moduri de abordare a proiectării didactice 
(adesea, exprimate în opinii contradictorii), cele mai frecvente sintagme fiind: „proiectarea pedagogică”, 
„proiectarea didactică”, „design al instruirii” (engl. instructional design), „design pedagogic”. Cei mai mulţi 
autori consideră proiectarea didactică drept demersul de anticipare a „paşilor” ce urmează a fi parcurşi în 
realizarea unei activităţi didactice eficiente:

*  definirea obiectivelor formării, la unul sau mai multe niveluri;
*  determinarea unităţilor de conţinut, a temelor de activitate capabile să provoace învăţarea în 

sensul dorit;
*  selectarea metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare;
*  propunerea instrumentelor de evaluare a rezultatelor şcolare;
* determinarea condiţiilor, resurselor prealabile ale unei activităţi eficiente.

Obiect a numeroase investigaţii şi dezbateri în ultimele decenii, proiectarea educaţională a realizat 
un salt calitativ prin abordarea sistemică a procesului de învăţământ ce facilitează corelarea optimă a 
principalelor sale variabile: „de intrare”, procese de predare, învăţare şi evaluare şi variabilele „de ieşire”.

În pedagogia contemporană se confruntă două moduri de abordare a demersului instructiv-educativ: a. 
considerarea acestuia ca un act de „creaţie” inedit, nerepetabil al educatorului desfăşurat pe baza inspiraţiei 
sale şi a deciziilor adoptate momentan, minimalizându-se acţiunea de anticipare a procesului; b. abordarea 
activităţii didactice ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii structurale ce urmează o anumită normativitate, 
printr-o acţiune de proiectare în toate aspectele procesului, conferindu-i rigoare maximă.

Din această perspectivă, se prefigurează o dimensiune a paradoxului creativităţii pedagogice: „cu cât 
traseul este mai bine stabilit, cu atât intuiţia creatoare poate fi mai puternic valorificată. Numai într-un 
teritoriu în care liniile acţionale sunt trasate în mod clar, doar atunci momentele fericite, „întâmplătoare” se 
convertesc în soluţii spontane ce merită a fi fructificate.
În fond, creativitatea didactică nu este decât capacitatea de a regrupa sisteme şi situaţii acţionale ştiute, în 
funcţie de un anumit câmp de posibilităţi; ea reprezintă racordarea şi contextualizarea nimerită a unui 
ansamblu procedural coerent, desenat înainte, în detaliu.

Practica educaţională eficientă a confirmat importanţa şi necesitatea proiectării temeinice a demersului 
didactic, dar şi posibilitatea intervenţiei unor elemente, aspecte neprevăzute care solicită din partea 
educatorului „gândire şi acţiune în situaţie”, supleţe, flexibilitate, capacitate de adaptare; creativitatea sa 
trebuie să intervină însă într-un câmp de acţiuni precis delimitate. Rigoarea excesivă în elaborarea proiectării 
didactice este la fel de dăunătoare ca şi lipsa oricăror repere procedurale.

Prin urmare, proiectarea pedagogică îndeplineşte mai multe funcţii:
*  de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, a instrumentelor 

de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între acestea;
*  de orientare a întregii activităţi desfăşurate de profesor;
*  de organizare şi dirijare a activităţilor de predare-învăţare, a sarcinilor de lucru, a modalităţilor 
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de lucru cu elevii, a tipurilor de interacţiune didactică;
*  de reglare-autoreglare a întregului proces de instruire;
*  de decizie şi inovare a activităţii didactice.

Proiectarea didactică are semnificaţia unei prognoze pe baza analizei diagnostice a condiţiilor 
prealabile ale activităţii didactice. S. Cristea distinge modelul tradiţional, didacticist al proiectării pedagogice 
şi cel modern, curricular şi sugerează o analiză comparativă, în
funcţie de următoarele aspecte:

Modelul didacticist Modelul curricular
Este centrat:

▪ pe conţinuturi, pe acţiuni specifice procesului 
de predare;
▪ conţinuturile îşi subordonează obiectivele, 
metodologia şi evaluarea didactică într-o logică a
„învăţământului informativ”;

▪ pe obiective, propunând acţiuni didactice 
de predare - învăţare-evaluare;
▪ obiectivele constituie punctul de plecare, 
fiind stabilite în spiritul unui învăţământ 
formativ;

Relaţiile dintre elementele activităţii didactice sunt:
▪ întâmplătoare, disparate, nediferenţiate şi 
nedefinite pedagogic;

▪ interdependente, determinate de rolul 
central al obiectivelor pedagogice;

Generează:
▪ dezechilibre în formarea formatorilor 
(iniţială şi continuă; pregătirea de specialitate şi 
cea psihopedagogică)

▪ echilibrul dintre pregătirea de 
specialitate a formatorilor şi cea 
psihopedagogică.

2. Etapele proiectării pedagogice

R. M. Gagné şi L. J. Briggs (1977) consideră că „cea mai bună metodă în proiectarea instruirii este 
aceea de a lua ca punct de plecare rezultatele pe care ne aşteptăm să le obţinem”. Cum pot fi realizate aceste 
rezultate aşteptate ale instruirii ? Pentru a răspunde la întrebare, trebuie parcurse următoarele etape:

– precizarea cu claritate a rezultatelor aşteptate (obiective instrucţionale urmărite);
– stabilirea conţinuturilor şi a capacităţilor de învăţare necesare realizării obiectivelor urmărite;
– elaborarea strategiilor instrucţionale (combinarea optimă a metodelor şi mijloacelor, activităţilor 

de învăţare, de realizare a obiectivelor urmărite;
– alegerea procedeelor de verificare a nivelului de realizare a obiectivelor, comparând rezultatele 

aşteptate cu cele obţinute.

După I. Negruţ (1983), principalele „etape ale proiectării corecte a activităţii didactice”, sau 
„componentele de bază ale tehnologiei educaţionale” pot fi astfel rezumate:

1. Ce voi face ? --------------------------1. Trebuie să precizez obiectivele educaţionale urmărite.
2. Cu ce voi face ? ----------------------2. Trebuie să analizez resursele educaţionale disponibile
3. Cum voi face ? ------------------------3. Trebuie să elaborez strategiile didactice potrivite.
4. Cum voi şti dacă ceea ce am făcut este bine făcut ?---------4. Trebuie să evaluez eficienţa activităţii 
desfăşurate.
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Analiza conţinutului proiectării didactice evidenţiază mai multe grupe de procese şi operaţii ce alcătuiesc 
un fel de „algoritm”. 

A. Precizarea obiectivelor educaţionale 
Într-un demers didactic riguros, toate celelalte componente (conţinuturi, forme de organizare, metode 

şi mijloace de învăţământ etc.), sunt stabilite în funcţie de finalităţile vizate şi în strânsă legătură cu acestea.
B. Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic reprezintă o altă etapă 

importantă în proiectarea activităţii instructiv-educative. Ea presupune cunoaşterea condiţiilor în care se va 
desfăşura această activitate şi în primul rând condiţiile didactico-materiale, timpul de instruire – avut la 
dispoziţie, nivelul de pregătire al elevilor, potenţialul lor de dezvoltare. Pentru cunoaşterea capacităţilor de 
învăţare ale elevilor, la începutul unui program de instruire, psihopedagogii recomandă aplicarea în cadrul 
„evaluării iniţiale” a unor probe de „inventariere”, de diagnosticare a nivelului de pregătire al elevilor în 
acel moment, al gradului de stăpânire al cunoştinţelor şi abilităţilor necesare asimilării conţinutului etapei ce 
urmează. Rezultatele obţinute la aceste probe furnizează sugestii educatorului privind oportunitatea adoptării 
unor măsuri de recuperare în sprijinul unor elevi, pentru integrarea lor în noul program precum şi precizarea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare: ritm de parcurgere a materiei, metodele şi mijloacele de 
învăţământ folosite, gradul de aprofundare.

C. Organizarea şi pregătirea conţinutului procesului instructiv - educativ cuprinde: sistematizarea 
conţinutului prin delimitarea şi ordonarea unităţilor didactice (capitole, subcapitole, teme) sau alte moduri de 
structurare potrivit specificului fiecărei discipline; identificarea, pentru fiecare unitate de instruire, a elementelor 
esenţiale; organizarea conţinutului pe sisteme de lecţii şi lecţii; accesibilitatea conţinutului privind ritmul de 
parcurgere, capacităţile elevilor şi posibilităţile de aprofundare a acestora; ordonarea logică a conţinutului, 
ierarhizarea noţiunilor pentru stabilirea ordinii secvenţelor de instruire-învăţare.

D. Stabilirea activităţilor de predare-învăţare centrate nu pe ce are de făcut propunătorul, ci pe 
activitatea de învăţare a elevilor; presupune analiza modalităţilor de lucru posibile, a alternativelor şi 
adoptarea celei considerate optime în fiecare situaţie dată. În acest sens, procesele de predare-învăţare 
trebuie să fie adecvate obiectivelor şi conţinuturilor, ele presupunând:

*  precizarea tipurilor de învăţare ce urmează a fi realizate, astfel încât acestea să ofere prilejul de 
manifestare şi exersare a comportamentelor vizate de obiective şi adecvate elementelor de conţinut;

*  modalităţile de lucru cu elevii, tipurile de interacţiune didactică: a) expozitiv; b) dialogat; c) bazat 
pe activitatea personală a elevilor; d) activităţi interactive;

*  alegerea metodelor, a procedeelor şi mijloacelor în funcţie de modalităţile de lucru şi tipurile de 
interacţiune. De exemplu, pentru o interacţiune dialogată vor fi folosite următoarele metode: conversaţia, 
dezbaterea, problematizarea; pentru tipul de interacţiune bazat pe activitatea personală a elevilor se vor folosi 
ca metode: observaţia, exerciţiul, munca cu cartea, experimentul, lucrările practice etc

*  alegerea exerciţiilor, temelor şi lucrărilor practice pentru activitatea elevilor, independentă şi dirijată.
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BAGDADUL ŞI CALIFUL HARUN AL-RASHID ÎN  
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

 
Prof. Adriana Zamfir

Școala cu clasele I-VIII ,,Costache Antoniu”
Structura M. Kogălniceanu, Com. Țigănași, Jud. Iași

Motto
„Bagdadul nu are asemănare nici în răsăritul nici în apusul lumii”

Yakubi

Bagdadul
 Cronicile spun despre acest oraș că „Bagdadul se găseşte în inima Islamului şi este oraşul mântuirii, 
aici trăiesc oameni vestiţi, aici sălăşluiesc bunul gust şi curtenia. Adierile sunt mângâietoare, iar învăţătura 
e adâncă. Aici se află tot ce-i mai bun şi mai frumos. Din Bagdad ne vine tot ce e demn de luat în seamă iar 
eleganţa se întoarce la Bagdad. Lui îi aparţin toate inimile, împotriva lui se pornesc toate războaiele.”� 
 În 762 , la o dată fixată de un astrolog persan, începe construirea Bagdadului sub influenţa celei mai 
benefice planete, Jupiter. Oraşul, centrul imperiului, este în formă de cerc împărţit în cruce iar cele patru porţi 
reprezintă cele patru direcţii cardinale. Se instalează la Bagdad Al-Mansur şi succesorii săi. Abbasizii sunt 
sprijiniţi de armata din care fac parte şi aristocraţi militari iranieni. Mircea Eliade menţionează ca iranienii, 
convertiţi la islam, preiau de la sasanizi modele de politică, administraţie şi etichetă. ,,Stilul sasanid şi bizantin 
domină arhitectura. Este, totodată, epoca traducerilor, prin intermediul limbii siriace, a operelor filosofilor, 
medicilor şi alchimiştilor greci. Sub domnia lui Harun al-Raşid (788-809) şi a urmaşilor lui, civilizaţia 
mediteraneană a Antichităţii târzii cunoaşte o primă Renaştere, de expresie arabă; ea completează (uneori i se 
opune) procesul de asimilare a valorilor iraniene încurajat de Abbasizi”1.
 Bagdadul este capitala imensului Imperiu arab, a lumii islamice dar mai este în acelaşi timp şi capitală a 
nopţilor arabe şi cetate a califilor. Se pare că în secolul X, epocă de înflorire a culturii arabe, s-a conturat ciclul 
O mie şi una de nopţi; forma definitivă a fost atinsă după un îndelungat proces de şflefuire, abia în secolele 
XV-XVI. Oricum, opulenţa şi lumina sunt degajate de Nopţile orientale în epoca Evului Mediu framântat şi 
întunecat din Europa.
 Ovidiu Papadima aminteşte de un istoriograf arab din secolul X care spunea despre cartea celor O 
mie şi una de nopţi că este ,,istoria unui rege, a vizirului său, a fiicei acestuia şi a sclavei lui: Şihrazad şi 
Dianarzad”2.  
 Sub rama poveştilor Şeherezadei descoperim o lume în care se amestecă efriţi şi genni, vrăjitori, eroi 
de poveste dar şi o mulţime de regi identificabili sau nu în istorie. De cele mai multe ori Bagdad şi Cairo sunt 
cetăţile predilecte ale plasării acţiunilor poveştilor iar califul Harun al-Rashid este figura cea mai prezentă 
(după cadâna povestitoare desigur).
 Istoric vorbind, în vremea lui Harun Al-Rashid (786 - 809), Bagdadul numără poate un milion de 
locuitori, este poate cel mai mare oraş din lume, putându-se compara în epocă doar cu Damascul sau Cairo. 
Această expansiune (care are loc în Europa abia în secolele XII-XIII) are ca şi determinanţi o perioadă de 
pace, de stabilitate politică, guvernare eficientă, resurse noi utilizate de populaţii active. Agricultura e în plină 
înflorire datorită desecărilor şi irigărilor; oamenii migrează spre oraş, din întregul Orient vin toate clasele 
sociale care umplu oraşul şi cartierele mărginaşe: intelectuali, artizani, neguţători, săraci. În acelaşi timp 
această populaţie aduce şi o abundenţă de secte religioase care dau uneori fanatisme sângeroase iar incendiile, 
1  Mukadassi – geograf arab din secolul al X-lea
2  Mircea Eliade, Istoria credinţelor şl ideilor religioase, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 524.
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inundaţiile şi epidemiile se iscă şi se întind cu viteza unor uragane. 
 Evident că în cartea celor O mie şi una de nopţi – poveşti arabe - regăsim doar opulenţa oraşului şi 
întrevedem doar boala, moartea ori rapididatea execuţiilor. Astfel, Bagdadul este locul în care se ţes intrigi, 
locul în care poţi târgui orice de la fructe, flori, migdale, dulceţuri, cofeturi, la parfumuri şi băuturi ameţitoare. 
Hamalului din Povestea hamalului şi a celor trei surori i-ar trebui un catâr să care târguielile făcute: de 
la negustorul de pometuri poţi cumpăra ,,mere sirieneşti şi gutui osmanlîi, boabe de mirt, flori de hennea, 
dediţei sângerii şi flori de rodie...”3, de la cofetar: ,,acadele de zahăr cu unt, împletite şi răsucite, găgăşi calde 
înmiresmate cu mosc şi umplute cu dulceţuri, cofeturi numite sabun, plăcinte, turte dulci cu lămâie, baclavale, 
zumaricale numite muşabac...”4; de la neguţătorul de parfumuri ,,apă de trandafiri, apă de flori de portocal, 
... graunţe de tămâie tare, lemn de aloe, chihlimbar cenuşiu şi mosc”5. Negustorii ocupă străzi separate, după 
natura negoţului lor, aceste străzi fiind mai degrabă considerate centrul cetăţii decât piaţa centrală care poate 
fi folosită ca loc de execuţie: pedepsirea vizirului Giafar urmează să aibă loc în faţa palatului lui Harun. 
Chiar dacă în O mie şi una de nopţi  vizirul se salvează prin poveste, în realitate, pentru că făcuse un copil cu 
sora califului, acesta îl ucide tăindu-i trupul în două şi expunând câte o parte pe fiecare mal al râului Tigru; 
rămăşiţele sunt acolo vreme de trei ani apoi arse şi cenuşa risipită în vânt. 
 Casele din Bagdad au adesea rolul unui han în care călătorii se adună şi spun poveşti de plăcere sau 
pentru a se salva. Dintre ele, desigur cea mai importantă este palatului lui harun Al-Rashid. Spre palat converg 
toate activităţile din cetate, palatul apare ca un univers închis în care califul îşi primeşte demnitarii şi oaspeţii 
aşezat pe un fel de pat acoperit cu mătăsuri ţesute în fir de aur şi perle, sub un baldachin. Califul este despărţit 
de asistenţă de o perdea, ceea ce-i subliniază caracterul sacru de trimis al divinităţii pe pământ. 
 În O mie şi una de nopţi este descrisă una din sălile palatului: „Era o sală cu tavanul boltit, sprijinit pe 
douăzeci şi patru de coloane străvezii, din alabastrul cel mai pur, ale căror baze şi capiteluri erau sculptate cu 
o artă desăvîrşită şi împodobite cu păsări din aur şi vietăţi cu patru picioare. Bolta era pictată în întregime, pe 
fond auriu, cu linii colorate ce-ţi furau ochiul, închipuind aceleaşi desene ca pe covorul cel mare care acoperea 
pardoseala. In spaţiile dintre coloane se aflau vase mari, cu flori minunate, sau numai nişte cupe largi, goale, 
însă frumoase doar din pricina frumuseţii lor şi a jadului, agatei sau cristalului din care erau făcute. Această 
sală dădea într-o grădină a cărei intrare înfăţişa, din pietricele colorate, desenul de pe covor; astfel, bolta, sala 
şi grădina se continuau sub cerul liber şi albastrul liniştit”6.
 Pentru că din poveşti transpare doar strălucirea, nu regăsim în textul Nopţilor arabe descrieri amănunţite 
ori prea sugestive ale vestimentaţiei săracilor. Se regăseşte în schimb strălucirea femeilor bogate din Bagdad 
care îşi transformă în realitate toate fanteziile în materie de rochii şi bijuterii: „Mi-am ales cea mai frumoasă 
dintre cele zece rochii noi şi m-am îmbrăcat cu ea; apoi mi-am pus neasemuitul meu şirag de mărgăritare 
domneşti, brăţările, cerceii şi toate giuvaierurile; mi-am luat vălul cel mare de mătase albastră cu fir de aur şi 
mi-am încins mijlocul cu brîul de brocart, mi-am potrivit iaşmacul, după ce mi-am adumbrit ochii cu khol”7. 
Iată şi alte eleganţe din O mie şi una de nopţi: „Nur al-Huda se înveşmîntase cu o rochie de mătase roşie 
împodobită cu păsări de aur, ai căror ochi, ciocuri şi gheare erau rubine şi smaralde”8.

Hammanul, baia orientală, pare a fi mai importantă decăr oricare altă încăpere a casei sau palatului mai 
ales prin funcţia sa:  „Cît despre Zeim al-Mawasif, aceasta intră în casă şi se duse mai întîi la hammam să se 
îmbăieze. însoţitoarele ei i-au dat, după baie, toate îngrijirile trebuincioase unei găteli fără pereche; pe urmă 
i-au scos firele de păr care erau de scos, au frecat ce aveau de frecat, au parfumat ce aveau de parfumat, au 
alungit ce aveau de alungit şi au scurtat ce aveau de scurtat. După aceea au îmbrăcat-o cu o rochie ţesută cu fir 
de aur curat, şi i-au potrivit pe cap o cunună de argint, ce sprijinea o diademă bogată cu mărgăritare, care avea 
la spate un nod cu capetele împodobite cu cîte un rubin mare cit oul de porumbel, spînzurîndu-i pe umerii-i 
3  Ovidiu Padadima – Prefaţa la O mie şi una de nopţi, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. VIII.
4  O mie şi una de nopţi, Bucureşti, Editura Minerva, 1978.
5  A 10-a noapte.
6  Ibidem.
7  A 552- a noapte.
8  A 17-a noapte.
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strălucitori, ca argintul cel neatins vreodată. În  cele din urmă i-au împletit părul frumos şi negru, înmiresmat 
cu mosc şi ambră, în douăzeci şi cinci de cosiţe care-i atîrnau pînă la călcâie”9.
 Luxul caracterizează aşadar şi locuinţa şi vestimentaţia în Bagdadul lui al- Rashid.  Însă în domeniul 
gastronomiei acesta depăşeşte orice închipuire. Nopţile arabe adaugă notă de artă culinarului şi îl introduc în 
rândul bunelor maniere. Iată-l pe Harun al-Rashid în O mie şi una de nopţi pregătind un peşte: „Harun a luat 
tigaia, a aşezat-o pe foc, a pus în ea untul şi a aşteptat. Cînd untul a început să sfîrîie, a luat peştele, pe care-1 
curăţase bine de solzi, îl spălase, îl sărase şi îl tăvălise uşor prin făină; şi 1-a aşezat în tigaie. După ce peştele 
s-a fript bine pe o parte, 1-a întors pe cealaltă cu o îndemînare fără greş, iar cînd s-a fript cum trebuie, 1-a scos 
din tigaie si 1-a întins pe nişte frunze mari şi verzi de bananier. Apoi s-a dus în grădină să culeagă cîteva lămîi, 
pe care le-a tăiat felii şi le-a rînduit pe frunzele de bananier şi a dus totul mesenilor, în sala de ospăţ”.
 Haremul califului este şi el o importantă componentă a curţii. Numărând cu aproximaţie două sute de 
femei, dintre care vreo douăzeci i-au dăruit copii, haremul este fascinant pentru lumea europeană. Ocupând o 
importantă parte a palatului, haremul se compune din soţii,  concubine, familie şi slujitori. Interesant este că Al-
Rashid îsi alege femeile nu doar după frumuseţe ci şi după inteligenţă şi instruire şi că la curtea califului există 
profesori care predau muzica şi celelalte arte ,,studentelor”, chiar dacă acţiunea are ca scop doar divertismentul 
stăpânului10. Cântăreţul Işak apare în texul cărţii celor O mie şi una de nopţi:„Califul [Harun], care îl iubea pe 
Işak cu o neţărmurită dragoste, îi dăruise drept locuinţă cel mai frumos şi mai ales din palatele lui. Aici, Işak 
primise porunca de a le instrui în arta cântului şi armoniei pe fecioarele cele mai înzestrate din rîndul celor ce 
fuseseră cumpărate în suk-vl11 de sclave şi în alte pieţe ale lumii pentru haremul califului, îndată ce vreuna se 
distingea printre tovarăşele ei, luîndu-le-o înainte în meşteşugul cântecului, al alăutei şi chitarei, Işak o înfăţişa 
califului, punând-o să cânte dinaintea lui. Dacă se arăta pe placul califului, intra degrabă în haremul lui”12.
 Bagdadul este deci un adevărat univers, poate cel mai potrivit a fi ales de Nopţile arabe ca matrice 
din care pleacă sau spre care tind aproape toate personajele cărţii, la fel cum toate poveştile sunt spuse de 
învăţata Şeherezada sau auzite şi spuse de ea. Bagdadul este locul scăpării, al rezolvării conflictelor, este într-
un fel magic locul protejat de zidurile cetăţii dar şi apărat de personajele supranaturale: în Bagdad vom întâlni 
vrăjitori, aceştia nu vor face însă vrăji în interiorul cetăţii; în cetate nu vin ginni şi efriţii, de cele mai multe ori 
aceştia apar în pustiu, pe malul ori în mijlocul mării sau în locuri părăsite în care cel mai adesea personajele 
găsesc o poartă spre altă lume. Bagdadul este aşadar un refugiu pentru personajele cărţii la fel cu scăparea 
Şeherezadei stă în poveste.

 Bagdadul însă n-ar însemna toate acestea fără calif – şi cel mai important,mai cunoscut poate şi datorită 
celor O mie şi una de nopţi, este califul Harun al-Rashid.
 Califul Harun al-Rashid
 Se ştie că Harun al-Rashid s-a născut la Rei, în Khorasan, în februarie 776, primii ani ai copilăriei 
petrecându-i în castelul ce domina oraşul care era apărat de un şanţ şi un zid gros, străpuns de cinci porţi, şi 
bine irigat de două rîuri; oraşul Rei va deveni în cîţiva ani „una din mîndriile islamului”13. Un istoric ne spune 
„că Harun îşi va aminti întotdeauna cu plăcere de oraşul său natal, unde nevestele notabilităţilor îşi disputaseră 
onoarea de a-1 alăpta”14.

La douăzeci şi trei de ani Harun are o înfăţişare plăcută şi este bine clădit şi înalt. Frumos la chip, 
după relatările lui Tabari, el are pielea albă şi părul ondulat, iar potrivit relatării din O mie şi una de 
nopţi, „gura foarte mică şi obrajii rotunzi şi bucălaţi”. Cel mai adeseori, locuieşte la Bagdad, în palatul 
reziden ţial al-Khuld, „Fericita veşnicie”, ridicat de tatăl său pe malul Tigrului. În faţa palatului se 
9  A 611-a noapte.
10  A 656-a noapte.
11  Andre Clot, Civilizaţia arabă în vremea celor 1001 de nopţi, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989, p. 
246.
12  Piaţă din oraşele musulmane.
13  A 926- a noapte.
14  Andre Clot, op. cit., p. 35.
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întindea o mare esplanadă, dominată de clădirile şefului poliţiei. În zilele de sărbătoare, defilările şi 
parăzile militare atrag mulţimi uriaşe, venite să admire spectacolul impresionant al fastului imperial şi 
defilarea regimentelor califului.
 Cunoscut ca ,,iubitorul de înţelepciune” sau ,,cel care urmează calea dreaptă”, Harun dobândise încă 
din copilărie toată înţelepciunea Islamului şi devine mare iubitor de arte, patron al poeţilor şi filosofilor, autor 
de versuri, conducător talentat, înţelept şi aspru. Încă dinainte de moartea tatălui său ajunge până aproape de 
Constantinopol; se dovedeşte a fi un diplomat strălucit – încheie alianţe cu împăratul Chinei şi cu Împăratul 
Cherlemagne căruia, precizează izvoarele vremii, îi trimite daruri: un elefant uriaş şi un ceas cu apă ce marca 
trecerea timpului aruncând bile într-o cupă. 
 Califul este foarte credincios (deşi îi place vinul), combate erezia sub toate formele ei şi de-a lungul 
vieţii săvârşeşte zece pelerinaje la Mecca. În vremea lui acest pelerinaj capătă caracter spectaculos: într-o 
astfel de călătorie cheltuie un milion de dinari. Spre sfârşitul domniei, însă, zelul religios al lui Harun al-
Rashid ajunge la manifestări care seamănă cu cele ale Inchiziţiei. 
 Locuitorii Bagdadului văd în calif personajul providenţial şi îl apreciază. Împreună cu Giafar, vizirul 
său, deghizaţi în oameni simpli, merge de multe ori noaptea, în cetate, pentru a lua „pulsul”oraşului. 

În Poveştile arabe, califul este adesea în această ipostază, alături de vizirul său, ascultă istorisirile 
şi chiar se salvează povestind, ca multe alte personaje ale cărţii. Descris ca iubitor de cetate, îl descoperim 
pe Harun în 1001 de nopţi şi ca iubitor de lectură, de literatură, de misterele ştiinţei. Cărţile pentru el sunt 
„lecul cel mai bun împotriva urâtului” şi sunt păstrate în „dulapurile cele mai strălucite” şi în „lăzile de lemn 
înmiresmat”. Desigur că biblioteca lui Harun, sultanul între sultani, ascunde şi cartea magică, una care îl face 
să râdă şi să plângă în acelaşi timp, element ce apare în  imaginarul medieval  occidental, şi al cărui mister este 
intrigă pentru alte poveşti, dar care rămâne nedezvăluit. Stăpânul bibliotecii, califul, este păstrător al culturii, 
instinctual o întrevede ca apanaj aristocrat, şi este şi culegător de texte: poveştile auzite de el sunt scrise „cu 
scriere cât mai frumoasă şi mai bine îngrijită şi rânduite în dulapurile sale”.

Harun Al Rashid a avut de condus un imperiu foarte întins, zgudiut  de numeroase revolte şi, fapt 
înspaimântator pentru contemporani, şi-a decapitat vechii prieteni şi aliaţi. Dar victoriile militare, pioşenia şi 
faptul ca i-a sprijinit pe savanti şi scriitori i-au facut faima, iar literatura şi mai ales poezia erau foarte preţuite 
în lumea arabă. Când era descoperit un poet celelalte triburi de prin partea locului veneau şi-i vizitau familia, 
felicitându-l pentru marele ei noroc. Un poet în familie însemană o pavază a onoarei lor, o armă care le ocrotea 
numele de insultă, o cale de a le nemuri faptele şi de a le aduce gloria. Aceste felicitări nu aveau loc decât cu 
trei prilejuri: când se naştea un fiu, când apărea un poet sau când făta o iapă de rasă.
 Harun al-Rashid nu este nici pe departe singurul calif care apare ca personaj în cartea celor 1001 de 
nopţi însă figura sa alăturată imaginii Bagdadului predomină peste toate celelalte. Dând la o parte povestea, 
efriţii, genni şi miraculosul, Cartea celor 1001 de nopţi se constituie într-o imagine strălucitoare a lumii 
orientale care nu se poate suprapune peste Evul Mediu întunecat ce domină Europa în vremea în care poveştile 
arabe încep să circule. 
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ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUĂRII ÎN CONTEXTUL 
CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL

 Prof. Dana Veronica Bâlteanu 
Şcoala cu clasele I-VIII Botoşeşti-Paia

 Judeţul Dolj

În contextul educaţional actual, problematica evaluării capătă o importanţă din ce în ce mai mare în 
activitatea specialiştilor şi, mai ales, a practicienilor. Influenţa evaluării, în special prin intermediul examenelor, 
se face tot mai mult resimţită atât asupra activităţii de predare, cât şi asupra celei de învăţare.

Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru descentralizare şi 
adaptare a demersului educaţional la nevoile, aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor categorii de elevi, dar şi la 
necesităţile comunităţii în care elevii se vor încadra, după încheiere perioadei de formare.

Relaţia dintre curriculum şi evaluare este complexă, de aceea necesită o abordarea unitară a procesului 
de predare – învăţare – evaluare. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează 
modalităţile de realizare a celorlalte, generându-se, astfel, o interacţiune ce impune reveniri şi revizuiri 
permanente.

Activitate de mare complexitate, evaluarea subsumează două dimensiuni: o activitate de măsurare, care 
trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă, şi o activitate de apreciere, care trebuie să acorde semnificaţiile 
curente vis-a-vis de informaţiile recoltate prin intermediul primului demers. Aşadar, evaluarea presupune 
îmbinarea celor două demersuri şi, pentru a deveni relevantă, fiecare dintre acestea trebuie să se realizeze la 
nivel optim. 

Deontologia procesului de evaluare se află într-o relaţie intrinsecă cu codul deontologic al profesiei 
de educator, accentul punându-se pe modul în care actorii implicaţi în procesul de măsurare şi apreciere a 
rezultatelor elevilor respectă principiile specifice ale acestei activităţi. 

Distincţia dintre ceea ce este realmente obiectiv şi ceea ce este obiectiv este esenţială pentru abordarea 
corectă a problemei evaluării. În planul evaluării, aceasta înseamnă a face distincţie între factorii obiectivi 
ai evaluării, adică structurile, procesele, condiţiile exterioare subiecţilor implicaţi în evaluare, şi caracterul 
obiectiv al evaluării, care se referă la calitatea actului de evaluare efectuat de subiecţi concreţi şi care nu mai 
este nici exterior şi nici independent de subiectul ce face evaluarea. Atunci când se estimează obiectivitatea 
unei evaluări, se urmăreşte tocmai măsura în care evaluarea este sau nu influenţată de subiectul care o face. În 
acest context, o evaluare este obiectivă nu în sensul că este exterioară şi independentă în raport cu evaluatorul, 
ci în sensul că influenţele acestuia nu distorsionează datele obiective pe baza cărora se face evaluarea.

În planul evaluării, obiectivele şi conţinutul evaluării, sistemul de notare, funcţiile sociale ale evaluării, 
normele de promovare acţionează, în cea mai mare parte, ca factori obiectivi, consacraţi prin reglementări 
legale şi metodologii. 

Realizarea unor demersuri adecvate noilor programe curriculare presupune nu numai proiectarea 
riguroasă a conţinuturilor, ci şi o anume calitate a relaţiei profesor-elev şi a dialogului dintre aceştia, prin care 
profesorul, posesorul unor acumulări teoretice şi practice de specialitate, concepe un sistem bine proporţionat 
de evaluare a capacităţilor şi a atitudinilor elevilor, formate de-a lungul unei perioade de timp.

Dacă în învăţământul tradiţional evaluarea apărea ca un act intrinsec, plasat în afara procesului de 
instruire, căci viza numai performanţele obţinute de elevi în activitatea de învăţare, învăţământul curricular 
realizează mutaţii esenţiale, plasând evaluarea în rândul celorlalte elemente ale procesului de instruire, întrucât 
aceasta furnizează informaţii date despre modul de desfăşurare a procesului care a dus la obţinerea acestor 
rezultate. Aşadar, evaluarea este considerată o componentă esenţială a curriculumului căreia trebuie să i se 
acorde o atenţie deosebită şi care trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, cu strategiile 
de predare-învăţare şi conţinuturi, cu mijloacele de învăţământ şi cu timpul alocat.

Este evident faptul că modificările survenite în didactica modernă cer o nouă abordare a activităţii 
de evaluare, care reprezintă o dominantă a procesului instructiv- educativ, de aceea, în contextul analizării 
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relaţiei dintre curriculum şi evaluare, evaluarea apare ca parte integrantă a acestuia şi îi conferă caracter unitar: 
predare-învăţare-evaluare.

Pentru a se elimina caracterul subiectiv, arbitrar al evaluării, s-au realizat numeroase studii iar consecinţa 
firească a fost observarea complexităţii demersurilor subsumate evaluării: măsurarea riguroasă şi precisă 
a capacităţilor/atitudinilor şi aprecierea ce acordă semnificaţiile curente în raport cu informaţiile recoltate 
prin măsurare. Dacă măsurarea presupune o descriere cantitativă a comportamentelor formate de elevi într-o 
unitate de timp, aprecierea urmăreşte să-i formeze în spiritul dezvoltării capacităţii de a emite judecăţi de 
valoare în legătură cu aceste comportamente. Pentru optimizarea evaluării, cele două demersuri trebuie să fie 
în concordanţă şi să se realizeze eficient, altfel, nici evaluatorul, nici subiectul evaluării nu vor avea o imagine 
clară asupra însuşirii competenţelor vizate a fi formate prin programa şcolară.

Pentru a evalua corect şi eficient, profesorul este obligat să cunoască nu numai funcţiile generale şi 
specifice ale evaluării, ci şi strategiile, tipurile de evaluare,etapele procesului de evaluare, precum şi standardele 
educaţionale/de conţinut/de performanţă fixate de programa şcolară. 

Prin utilizarea diverselor forme de evaluare şi a multiplelor metodelor de examinare a elevilor de-a 
lungul desfăşurării instruirii instituţionalizate, profesorul poate releva funcţiile evaluării: cea de diagnosticare, 
cea de prognosticare, cea de reglare, cea de clasificare, cea de selecţie, cea motivaţională, cea de certificare şi 
cea socială. În învăţământul gimnazial, se recurge la anumite forme de evaluare: evaluarea iniţială, continuă şi 
sumativă, ultima distingându-se prin câteva caracteristici specifice care ţin de momentul când se realizează (la 
sfârşitul unui semestru/an şcolar/ciclu de învăţământ), de obiectivele vizate (evidenţierea progresului elevilor 
după încheierea unei perioade bine delimitate) şi de consecinţele pe care le determină (validarea/invalidarea 
instruirii). Obţinerea performanţelor standard prevăzute de programa şcolară nu se poate realiza decât dacă 
profesorul urmează logica procesului de evaluare: cunoaşterea obiectivelor cadru şi a celor de referinţă pe 
care le va relaţiona cu acele conţinuturi propuse a fi însuşite într-o perioadă de timp pentru a le forma/dezvolta 
elevilor competenţe specifice. 

Pentru predarea-învăţarea-evaluarea lor, va stabili competenţele/obiectivele de evaluare, va selecta 
metodele şi instrumentele de evaluare, însoţite de baremele de corectare/criteriile de notare şi, abia după 
aceea, va măsura/aprecia calitatea muncii elevului iar pentru eliminarea subiectivităţii din evaluare şi pentru 
diminuarea diferenţelor de notare dintre elevi, acesta va trebui să analizeze foarte bine standardele/criteriile 
de evaluare. 

În contextul educaţional românesc, standardele educaţionale (standardele de conţinut, standardele 
privind oportunităţile de învăţare şi cele de performanţă) sunt insuficient cunoscute şi de aici derivă numeroase 
confuzii sau erori în evaluare.

Pentru ca evaluarea să fie competitivă şi eficientă, este nevoie de crearea unei concordanţe depline 
între programa şcolară şi cea pentru evaluare. Ca documente programatice, programele şcolare trebuie să 
îndeplinească nişte caracteristici (caracter reglator, caracter coercitiv, caracter indicativ şi caracter orientativ) 
şi să onoreze o serie de exigenţe valorice, în vreme ce programele pentru evaluare trebuie să aibă rolul de 
instrument cu caracter reglator, căci orientează atât activitatea didactică, desfăşurată de profesor, cât şi 
pregătirea elevilor, în vederea participării la testările naţionale. Este firesc, aşadar, ca evaluarea să se raporteze 
la obiectivele cadru/competenţele generale şi la competenţele specifice ale programei şcolare pe care elevii 
sunt obligaţi să le realizeze.

Obiectivele de evaluare sunt obiectivele având acel grad de specificitate care permite o măsurare 
educaţională caracterizată printr-un grad suficient de obiectivitate pentru a fi validă şi fidelă, deoarece acest 
lucru se face pe baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare, a comportamentului observabil al 
celui evaluat, aflat în situaţia de evaluare sau de examinare. La rândul lor, instrumentele de evaluare sunt create 
pe baza unor obiective cu un grad de specificitate mai ridicat (sunt obiective operaţionalizate, răspunzând 
celor trei întrebări clasice: Ce se evaluează?/ Cum se evaluează? / Cât se evaluează?), facilitând „măsurarea” 
performanţelor. Formularea obiectivului de evaluare trebuie să satisfacă toate stagiile sau etapele următoare: 
să identifice comportamentul vizat, pe care elevul trebuie să-l demonstreze; să identifice cu claritate condiţiile 
importante în care comportamentul se poate produce sau poate deveni vizibil, măsurabil; să precizeze un nivel al 
performanţei acceptabile, prin enunţarea unui criteriu de reuşită direct măsurabil. Obiectivele şi competenţelor 
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de evaluare au caracter derivat în raport cu obiectivele/ competenţele curriculumului şcolar, în vigoare. Dacă 
se doreşte într-adevăr ca întregul proces instructiv-educativ să se desfăşoare la niveluri mai înalte de eficienţă 
şi productivitate, atunci în mod obligatoriu trebuie să se aibă în vedere şi îmbunătăţiri la nivelul activităţilor 
evaluative, indiferent de palierul la care se derulează acestea. 

Evaluarea prin examene are, de asemenea, implicaţii social-morale mult mai largi. Ea vizează părinţii, 
comunitatea socială, relaţiile dintre profesori, interesul pe care societatea îl manifestă faţă de rezultatele 
procesului evaluativ. 

Evaluarea poate fi corectă sau incorectă nu numai sub raportul adevărului sau corectitudinii logice, dar 
şi sub aspect etic. Subiectivismul profesorului este adesea pus în discuţie şi nu arareori el este invocat drept 
cauză a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului educaţional. Manifestările de subiectivism se 
reflectă, de asemenea, în actul evaluării, în criteriile folosite, în „ecuaţia personală a profesorului”. Iată, prin 
urmare, doar câteva argumente pentru care merită ca evaluarea să fie analizată şi din perspectiva deontologiei 
profesiunii de educator. Deontologia evaluării (considerată un caz particular al deontologiei pedagogice) are 
ca referenţial un set de valori ce pot fi considerate esenţiale pentru procesul evaluativ. Dintre acestea pot fi 
diferenţiate următoarele categorii: 

1. valori care sunt importante pentru evaluator (diferenţierea diferitelor tipuri de rezultate ale învăţării, 
asocierea acestor rezultate ale învăţării cu indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau dificultăţile de 
interpretare a rezultatelor procesului evaluativ etc);

2. valori care sunt importante pentru cel evaluat (recunoaşterea efortului pe care cel evaluat îl investeşte 
în pregătirea pentru examen, identificarea poziţiei pe care el o ocupă într-o ierarhie, modalităţile prin care 
rezultatele procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui evaluat)

3. valori care sunt importante în raport cu procesul însuşi al evaluării (ideea de obiectivitate a evaluării, 
capacitatea de discriminare a diferitelor tipuri de rezultate, acurateţea măsurării performanţelor, surprinderea 
valorii adăugate etc);

4. valori care sunt importante pentru societate atât pe termen lung cât şi pe termen scurt (obţinerea unor 
informaţii despre modul în care au fost valorificate investiţiile făcute în educaţie, obţinerea unor informaţii 
despre calitatea pregătirii absolvenţilor de pe diferite trepte ale sistemului de învăţământ, posibilitatea de 
folosire a rezultatelor evaluării ca indicator al selectării elevilor/absolvenţilor pentru o nouă treaptă de 
şcolarizare sau pentru integrarea lor pe piaţa muncii). 

Altfel spus, evaluarea rezultatelor activităţii şcolare reprezintă un compartiment esenţial şi definitoriu 
al procesului de învăţământ, situat pe acelaşi plan cu dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
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MATEMATICA... O PLĂCERE!

Profesor Leontina Chiriţescu 
Şcoala cu cls. I-VIII „Petre Ţuţea” -Boteni

1) Iată o farsă algebrică:
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Unde este greseala?

2) Orice pisică normală are 4 labe. Nici o pisică nu are 3 labe.
Aşadar: 1 pisica...........4 labe
      0 pisici...........3 labe
       ------------------------

     Prin adunare:   1 pisica..........7 labe

Când eşti ingenios nimic nu e imposibil

„Matematica… o plăcere” este gimnastica matematică tuturor, chiar dacă nu au un bagaj bogat de cunoştinţe 
matematice. Ingeniozitatea, spiritul de iniţiativă, perspicacitatea, deducţia sunt calităţi care „puse în mişcare” 
duc la soluţii surprinzătoare.

 Un tânăr toată viaţa crezuse că-i orfan,
 Deoarece, de mic, crescuse la un neam.
 Dar iată că odată, cam pe la majorat,
 Băiatul nostru singur misterul l-a aflat.
 Părinţii săi trăiesc şi stau în urbea X
 Str. Rebusistul Vesel, numărul 14 fix.
 Ajunge iute-acolo şi intră-n casă-ndată
 Nerăbdător să-şi vadă mama-adevărată.
 Dar vai, o voce blândă din semiobscuritate
 Îi temperează zelul cu circa jumătate.
 Cu duioşie-i spune: “Copilul meu iubit”
 Ce mare fericire simt că te-am regăsit.
 Atâta doar e răul, şi inima mi-e grea:

Eşti fiul meu, e drept, dar eu nu-s mama ta.
---------------------------------------------------
Aceasta-i întâmplarea, nimic nu e greşit.
Rămâne doar să spuneţi, după ce-aţi chibzuit:
Atuncea când în casă băiatul a intrat
Cu cine-a stat de vorbă, pe cine a aflat?
     (Atuncea când în casă băiatul a intrat

În semiobscuritate... de tatăl său a dat!)
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Matematica distractivă

La o discotecă participă 21 de colegi, băieţi şi fete. Bianca a dansat cu 8 băieţi, Corina cu 9, Daniela cu 
10, şi tot aşa, până când ultima fată a dansat cu toţi băieţii?

O problemă de 100 de ani:  În fiecare zi pleacă din Paris spre Bucureşti şi din Bucureşti spre Paris, câte 
un tren.

Cu câte trenuri se va întâlni pe un traseu un tren plecat din Bucureşti, ştiind că drumul dintre cele două 
capitale durează exact o săptămână?

Între cele două războaie mondiale, Gazeta Matematică a organizat un concurs cu următoarea temă:
„Să se scrie numărul 1.000.000,  folosind numai cifre identice, cât mai puţine, şi unele semne de 

operaţii aritmetice.” S-au primit numeroase răspunsuri, dintre care vă prezentăm câteva:

Cu 14 cifre identice: 
n

nnnnnnnnnnnn −  (unde n poate fi oricare cifră nenulă).

Cu 7 cifre identice: 
222

2
222 +







 −  

Cu 6 cifre identice: 
3 333 3

3

+
 ⋅ + 
 Încercaţi să scrieţi numărul 1.000.000 folosind numai cinci cifre identice.

Glume

1. Azi l-am împiedicat pe Costel să-i facă o farsă stupidă domnului profesor.
 - Foarte bine, dar ce s-a întâmplat?
 - Păi, bine, Costel a pus o pioneză pe scaunul de la catedră şi atunci eu, când l-am văzut pe domnul 
profesor că vrea să se aşeze i-am tras imediat scaunul...

Bibliografie
V. Nechita; I. Gheorghe – Avantajele corectitudinii matematice, Ed. Paralela 45.
D. Savulescu; M. Perianu, I. Banica – Clubul matematicienilor, Ed. ART.
B. Ionescu; D. Săvulescu – Gazeta Matematică, Bucureşti, 1995.



176

DIN BĂTRÂNI SE POVESTEŞTE…

Prof.  înv. primar Geanina Corobco
Şcoala Nr. 135 „Ştefan cel Mare”, București

Mi-ar plăcea să ieşim seara, să ne plimbăm pe câmpurile înzăpezite, să ne închipuim că suntem personajele 
din poveştile spuse de bunicii noştri, să respirăm starea de Crăciun şi să readucem pentru o clipă copilăria. Cea 
mai frumoasă poveste, cea care menţine flacăra ascunsă a unei neînţelese emoţii este sădită în noi de când eram 
copii. Mirosul casei curate şi al mâncării de pe sobă, zâmbetul mamei care ne strângea grijulie fularele, înainte 
de a pleca să colindăm, s-au ascuns în noi pentru totdeauna. Acestea sunt notele pe care le auzim cântate acum, 
când se revărsă peste casa noastră, în care suntem noi acum părinţi, muzica lină a colindelor. E o pace simplă, 
de care ne aducem aminte, o stare care ne uimește cum, fără să ne dăm seama, de atunci am adus-o cu noi. 
Poate nici nu știm de ce vrem să fim buni, poate nici nu știm că vrem să fim iarăși acei copii. Doar avem în noi 
o stare plăcută și inexplicabilă, starea de Crăciun.

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală măsură la 
tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea 
și o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Echinocțiul de Iarnă, momentul în care natura dă sperante 
ca va renaște.

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și simboluri 
ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creștin 
care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din țară, începe 
colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc 
cu mere, nuci și colaci.

În Maramureș, cei care colindă sunt oameni în toata firea. Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă iar 
apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue colindatul.

Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale: preparatele din carne de 
porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniste 
și pace în case.

Crăciunul este o sărbătoare celebrată atât de către creștini cât și de către cei necreștini, centrul de greutate 
al celebrării deplasându-se de la participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri 
sau, pentru copii, darurilor de la Moș Crăciun.

Fiecare dintre noi, ştim din copilărie, frumoasa poveste despre “Moş Crăciun”. Părinţii ne bucurau cu 
această poveste în fiecare an. Aşteptarea era aşa de lungă dar şi foarte preţuită. Copii fiind nu înţelegeam de ce 
această poveste minunată era spusă doar în preajma acestei sărbători sfinte.

Să fie Crăciunul o sărbătoare a sufletului nostru de copil, cum Paștele este o sărbătoare a maturității și 
a oamenilor mari iar Anul Nou și revelionul o sărbătoare păgână. Crăciunul rămâne aceea stare a duioșiei, 
care nu este a copiilor sau a părinților ci este o dorință de iubire spre ceilalți copii și spre ceilalți oameni. 
Este definiția dată an de an familiei. Braduțul încărcat cu daruri, împodobit pe ascuns, este surpriza bucuriei 
dar și dovada materială a iubirii. Ruperea ambalajelor frumoase, ale cadourilor, este primul semn al trecerii 
inevitabile a stării de Crăciun. Vinul fiert cu miros de scorţişoară, prăjiturile pufoase şi parfumul de portocale 
sunt accesoriile care înfrumuseţează spiritul Crăciunului.

Pomul de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă lumina 
scântâietoare a lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost din totdeauna împodobit astfel. Deși în 
Europa originea sa precreștină nu mai e contestată de nimeni, părerile rămân totuși împărțite: unii văd în el o 
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reprezentare a „arborelui lumii”, alții îl consideră o referire directă la „arborele Paradisului”, împodobit cu 
mere de un roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii oameni, înaintea de alungarea lor din Rai. 
Până în sec. al 15-lea, crenguțele verzi cu care erau împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și darurile care 
le făceau oamenii unii altora, erau condiderate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme în locul acestora va 
fi folosit un arbore întreg.

Obiceiul de a împodobi bradul în ajunul Crăciunul provine din țările germanice și este cunoscut atât ân 
România cât și alte părți ale lumii. Pentru prima oară un brad a fost împodobit în Lituania, în anul 1510, pentru 
ca mai apoi tradiția să fie răspândită și la Paris, datorită prințesei Helene de Mecklembourg.

În copilăria mea bradul era împodobit, în majoritatea zonelor, cu biscuiţi, cu cercuri din nuiele de salcie 
sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie colorată, peste ele sunt trecute sfori din ață de fuior pe care sunt înşirate 
boabe de fasole albă.

Astăzi, toţi alergăm după podoabe colorate, beculeţe multicolore, cadouri sofisticate şi uităm de 
simplitatea sărbătorii care ne cere să fim mai buni, să ne deschidem inimile şi să avem pace în suflete.

Linistea unei sărbători religioase poate demonstra singură, celor ce nu cred decât în lutul simplu, peste 
care nu s-a suflat, că există un loc de întâlnire al sufletelor. În ce poate să se regăsească îndemnul creștinilor 
? Poate în pace și în liniște, sunt singurele locuri unde vrem să ajungem și pentru care, în mod paradoxal, e 
nevoie de atâta strădanie. 

Intră în noi, odată cu primii fulgi căzuți, o căldură moale și o dorință de uitare a alergăturii după lucruri. 
În fiecare an ne gândim, fără să vrem, că poate prea mult am vrut să pregătim Crăciunul și pe langă toate 
celelalte făcute, oboseala ne fură iarăși din acea stare pe care sufletul nostru o pretinde, starea de Crăciun.

Starea de Crăciun este o răsplată pe care o putem lua singuri din marele spațiu ce ne înconjoară. Numai 
că, la fel multor lucruri pe care nu le putem înțelege, acel mare spațiu se află ascuns, ca un cântec, în noi.

Să-l ascultăm…

Bibliografie
	 I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor românești, Ed. Humanitas, Buc., 1998;
	 M. Rădulescu-Codin, Sărbatorile poporului, 1909;
	 T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, Bucuresti, 1977.
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PROCESUL EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALA MODERNĂ

 Profesor Graţiela Notreţu 
 Liceul Teoretic Petre Pandrea, Balș, jud. Olt

 
 „Învăţarea nu trebuie să ne conducă undeva;  

ea trebuie să ne permită să continuăm mai uşor în etapa următoare”
 (J. S. Brauner)

Propunându-şi să dezvolte în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil, educaţia este o dimensiune 
constitutivă a fiinţei umane. „Omul nu poate deveni om decât prin educaţie” spunea Kant. Educaţia este unul din 
fenomenele care a apărut odată cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluţiei sale modificări esenţiale. 
De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială, educaţia a parcurs un drum lung, 
devenind o adevărată ştiinţă, cu statut propriu. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, a 
interdependenţelor culturale, economice sau de altă natură, pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat 
niciodată în istoria sa. Obiectivă în cele trei ipostaze (formală, informală şi nonformală), educaţia este chemată 
să formeze personalităţi uşor adaptabile la nou, creative şi responsabile. 

Profesorul reprezintă figura centrală a actului pedagogic, deopotrivă instrucţie şi educaţie. O bună 
pregătire profesională trebuie dublată de o bună pregătire psihopedagogică pe o anumită zestre aptitudinală 
(vocaţie pedagogică), întărită de un profund sentiment de afecţiune pentru copii. Permanent profesorul se va 
afla în zodia perfecţionării şi autoperfecţionării profesionale şi pedagogice. Şcoala de azi schimbă statutul 
profesorului şi al elevului. Vremea lui „magister dixit” a trecut, învăţarea nu mai este un simplu proces de 
„predare”, de „comunicare” a cunoştinţelor pe o programă şcolară intangibilă şi pe un manual unic, şi de 
„predare”, de „asimilare” pasivă a elevului. 

Din „obiect” al acţiunii educative, elevul devine „subiect” al formării sale profesionale, îşi formează 
capacităţi intelectuale şi trăsături morale. Relaţia clasică profesor-elev devine una de parteneriat strategic 
întemeiat pe simpatie şi empatie. 

Profesorul, ca moderator, trebuie să antreneze elevii în propria pregătire, să „personalizeze” comunicarea 
şi să creeze o atmosferă pozitivă. Misiunea lui de a modela spiritele se realizează adoptând metode adecvate 
fiecărui caz, într-un cadru lipsit de tensiuni. 

Dirijor al procesului educaţional, profesorul apelează la o serie întreagă de pentru a uşura şi accelera 
asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor. 

Metodele de învăţare sunt selectate de profesor în funcţie de finalităţile educaţionale, particularităţile 
individuale şi de vârsta elevilor, conţinutul procesului de predare-învăţare, natura mijloacelor de învăţământ. 

Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute, universal valabile, susţinând 
o metodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă. 

Ritmul alert al vieţii, noua viziune asupra cunoaşterii şi rolul ei în istoria dezvoltării personalităţii umane, 
au deschis noi direcţii de diversificare a căilor de realizare a activităţii instructiv-educative. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice, se înscriu pe direcţiile sporirii 
caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formative , 
în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi suprapunerea problematizării 
asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să readucă o însemnată contribuţie la dezvoltarea 
întregului potenţial al elevului. 

Un loc important în cadrul tehnologiei didactice îl ocupă strategiile didactice, „respectiv un amestec de 
procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor şi elevi în vederea predării şi învăţării unui volum 
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de informaţii, a formării unor priceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii umane”(Didactica-teorie a 
instruirii instituţionalizate). 

În interiorul tehnologiei didactice, strategiile didactice cuprind, la rândul lor, metode şi procedee specifice 
de predare-învăţare: metode tradiţionale (conversaţia, expunerea, demonstrația, descoperirea, observarea, lucrul 
cu manualul, exerciţiul), dar şi metode noi (algoritmizarea, brainstorming-ul, sinelg, instruirea programată, 
studiul de caz, metode de simulare). 

Brainstorming-ul („furtună în creier” sau asaltul de idei) reprezintă formularea cât mai multor idei - 
oricât de fanteziste ar putea părea - ca răspuns la o situaţie enunţată. Se pleacă de la o întrebare-problemă care 
incită gândirea elevilor, aşteptându-se apoi răspunsurile, argumentate şi în logica textului. 

O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: participarea activă a tuturor elevilor; dezvoltarea 
capacitării de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea soluţiei optime; exprimarea 
personalităţii;dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia; realizarea unei ambianţe 
pline de prospeţime şi de emulaţie. 

Pentru derularea optimă a unui brainstorming se pot parcurge următoarele etape:
- alegerea temei şi a sarcinilor de lucru;
- solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid a tuturor ideilor;
- înregistrarea ideilor în scris (pe tablă, flipchart);
- anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 min. până la o zi);
- reluarea ideilor şi gruparea lor pe categorii;
- analiza critică;
- evaluarea;
- argumentarea, contraargumentarea ideilor emise;
- selectarea ideilor originale şi afişarea lor. 
Brainstorming-ul are valoarea unui test pentru a afla disponibilităţile receptive ale elevilor, pentru a 

favoriza emiterea reacţiilor intime afectiv-intelectuale ale elevilor în contact cu unul din aspectele structurale 
ale problemei, pentru a-i pune să-şi exprime, spontan şi deschis impresiile, asociaţiile de idei, prezumţiile 
cognitive. 

De exemplu, în procesul receptării specificităţii artistice a dramei „Iona” de Marin Sorescu prin alternarea 
unor metode şi procedee precum lectura expresivă, descoperirea, dialogul, se poate folosi la un moment dat 
brainstorming-ul, punând elevilor întrebarea: Ce semnificaţii se pot da cuvintelor lui Iona din finalul dramei?

 — (Strigă) „Iona, Ionaaa! E invers. Dar nu mă las. Plec din nou, de data asta, te iau cu mine. 
Ce contează dacă ai sau nu noroc? E greu să fii singur. ” 

Este sigur că întrebarea va pricinui o efervescenţă creatoare in mintea elevilor, cuvintele lui Iona 
implicând valenţe ambigue. Elevii vor fi lăsaţi să-şi exprime ideile, chiar dacă sunt bizarre. Evaluarea lor se va 
realiza ulterior de către profesor sau tot de elevi, prin dialog orizontal. 

Realitatea instruirii şi logica demersurilor specifice, arată că într-o activitate didactică (lecţie), profesorul 
utilizează o combinaţie de strategii, de situaţii corespunzătoare pentru a creşte eficienţa acţiunilor şi calitatea 
rezultatelor. 

O importanţă deosebită în demersul didactic o au mijloacele de învăţământ, definite de I. Dumitru şi C. 
Ungureanu drept „ansamblu de instrumente, materiale, adaptate şi selecţionate în mod intenţionat pentru a 
servi nevoilor organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ din şcoală”. Mijloacele de învăţământ, 
fie tradiţionale (creta, tabla), fie moderne (audio-vizuale: retroproiector, casetofon, calculator, epiproiector, 
aparate video, epirex) reprezintă suportul pentru materialele didactice: scheme, planşe, folii transparente, 
diapozitive, benzi magnetice. Alegerea modalităţilor de utilizare a materialului didactic potrivit, depind de 
particularităţile de vârstă ale elevilor, de conţinutul lecţiei, de obiectivele specifice urmărite într-un moment 
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sau altul al lecţiei. 
În realizarea obiectivelor instruirii (educaţiei), procesul de învăţământ urmăreşte nu numai precizarea, 

crearea condiţiilor desfăşurării proceselor, operaţiilor ci şi finalizarea lor, controlul, măsurarea şi aprecierea, 
interpretarea cantitativă şi calitativă a rezultatelor. 

Prin constatările şi analizele variate făcute, evaluarea are o funcţie de diagnoză, de cunoaştere cât mai 
obiectivă a nivelului acţiunii instructive, a elementelor procesului de învăţământ la un moment dat. Dar, prin 
aprecierea soluţiilor, direcţiilor posibile (de recuperare, de corectare, dezvoltare, de menţinere) în continuare, 
evaluarea are şi funcţie prognostică şi de reglare. 

La fel, cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare de către elev, analiza lor împreună cu profesorul 
are efecte prin dimensiunea afectiv-atitudinală asupra gradului, modului său de implicare în autoinstruire şi 
instruire în clasă, în realizarea sarcinilor, în perfecţionarea tehnicilor de învăţare, intereselor, atitudinilor, în 
mobilizarea pentru prevenirea altor insuccese. 

Teoria şi practica evaluării arată că, prin îmbinarea formelor sale: iniţială (se realizează la începutul 
unei secvenţe, unui capitol sau ciclu de învăţământ), formativă sau continuă (care are loc pe tot parcursul 
desfăşurării procesului de învăţământ) şi sumativă sau globală (se realizează la sfârşitul unei perioade mai 
lungi de instruire: capitol, semestru, an şcolar), a metodelor se obţine obiectivizarea mult aşteptată ce se 
răsfrânge şi asupra calităţii evaluării. Alături de predare şi învăţare, evaluarea întregeşte unitatea procesului de 
învăţământ, mai ales că raportează rezultatele la contribuţia elementelor componente ale acestuia. 

În realizarea evaluării profesorii, pot folosi: metodele de evaluare tradiţională: probele orale, scrise şi 
practice sau metodele alternative (complementare): investigaţia, proiectul, portofo- liul, autoevaluarea. 

Portofoliul este metoda de evaluare cu caracter integrator, complex şi flexibil. El reprezintă „cartea de 
vizită” a elevului urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai privind cunoştinţele achiziţionate pe 
o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valorifica munca individuală a elevului, 
acţionând ca un factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i un rol activ în învăţare. 

Portofoliul realizat la clasa a VIII-a având ca temă „Balada populară românească”va putea cuprinde:
1. Date privind activitatea elevilor la clasă:
a) investigaţii: „Teme şi motive existente în balada haiducească”, „Asemănări şi deosebiri între doină şi 

balada haiducească”. 
b) caiet de notiţe. 
2. Compoziţie cu cerinţe prestabilite: „Caracterizaţi personajul central din balada populară studiată”, cu 

următoarea structură: prezentarea succintă a conţinutului; identificarea procedeelor de caracterizare; ilustrarea 
trăsăturilor fizice şi morale. 

3. Date privind activitatea elevilor în afara clasei:
a) tema pentru acasă;
b) referate;
c) fotografii de pe copertele unor studii asupra baladei;
d) fişe de prezentare ale unor balade. 
În evaluarea portofoliului se va urmări:
- verificarea şi aprecierea fiecărui element al portofoliului ;
- comunicarea criteriilor de evaluare;
- analiza rezultatelor obţinute la fiecare probă;
- comunicarea rezultatelor, care sunt puse în portofoliul elevilor şi prezentate periodic părinţilor. 
Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare 

a elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a 
posibilităţii şi a validităţii autoaprecierii elevului. Pe lângă această modalitate implicită a evaluării capacităţii 
de autoevaluare, profesorii pot dispune de căi explicite de formare şi de educare a spiritului de evaluare 
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obiectivă, cum ar fi:autocorectarea sau corectarea reciprocă, autonotarea controlată, notarea reciprocă, metoda 
de apreciere obiectivă a personalităţii. 

Reuşita şcolară a elevului, care rezultă din interacţiunea factorilor psihofiziologici, pedagogici şi sociali, 
indică atât dorinţa şi capacitatea elevului de a se adapta la cerinţele muncii şcolare, cât şi preocuparea şi 
capacitatea cadrului didactic de a crea un mediu şcolar predominant „selectiv” sau „adaptativ”. 

Succesul şcolar este un „barometru” al gradului de adaptare şcolară a elevului, fără a fi un scop în sine, 
asa cum poate deveni în unele cazuri. Reuşita şcolară a elevului trebuie să fie maximă, posibilă nu numai în 
raport cu cerinţele externe, ci şi cu posibilităţile interne ale elevului. Orice progres înregistrat în activitatea de 
învăţare, în sensul depăşirii unei dificultăţi anterioare se asociază cu ideea de succes şcolar. 

De cele mai multe ori, familia vine în sprijinul şcolii pentru ameliorare reuşita şcolară a elevului, dar 
uneori „valorile” promovate în familie nu coincid cu cele cultivate în şcoală. Colaborarea reală între şcoală şi 
familie poaten fi un factor favorizant al învingerii de către elev a dificultăţilor şcolare. 

Pentru ca modificările iniţiate în conţinutul sau în metodologia de învăţare să fie reale şi eficiente, se 
impune şi modernizarea formelor de organizare instructiv-educative, modernizarea evaluării, schimbarea 
relaţiilor profesor-elev. Se impune adaptarea unei strategii de instruire care să conducă la crearea unui mediu 
şcolar cu valenţe pozitive asupra desfăşurării propriu-zise a procesului de învăţământ. 

Didactica moderna nu impune folosirea metodelor ca pe nişte reţete ci, dimpotrivă, ţinând seama de 
numeroasele criterii valabile in alegerea lor, lasă libertate deplină profesorului. Această opţiune se va face 
în urma unei analize temeinice a fiecărei situaţii didactice, in funcţie de specificul disciplinei si după criterii 
precise, cum ar fi:obiectivele si scopurile urmărite, conţinutul activităţii, particularităţile de vârstă şi nivelul de 
pregătire al elevilor, normele de desfăşurare a procesului didactic, forma de organizare a activităţii (individuala, 
pe grupe, frontala) dar si de personalitatea cadrului didactic. Mulţimea criteriilor atestă dificultatea de a opta, 
dar şi creativitate din partea celui care alege si aplică. 
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LECTURILE FACULTATIVE

Prof. Adelina Nuţescu 
Şcoala „Petre Ţuţea” Boteni, Argeş

 „O carte pe care ai cetit-o în adevăr este şi opera ta.” 
(N. Iorga)

Fiindcă limba este „expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale”, identificându-se cu existenţa 
milenară a poporului şi fiindcă limba română este limba oficială a statului naţional român, studierea limbii şi 
literaturii române în şcoală are o importanţă deosebită, deoarece însuşirea corectă a limbii române de către 
elevi este o condiţie de bază în formarea lor ca oameni şi în integrarea lor în societate. Studiul limbii şi 
literaturii române este parte integrantă a acţiunii de cultivare a gândirii şi contribuie la dezvoltarea tuturor 
laturilor conştiinţei (sensibilitate, observare, creativitate, imaginaţie) şi posibilitatea de a colabora cu semenii.

Televizorul, calculatorul sau internetul sunt pentru elevii noştri mijloace de informare rapidă şi 
comodă, oferindu-le posibilitatea de a-şi acoperi timpul liber. De aici se naşte întrebarea dacă lectura unei 
cărţi în bibliotecă sau în casă îi mai atrage pe elevi. Consider că este obligaţia şcolii şi în egală măsură şi a 
părinţilor de a repune cartea în drepturi. Elevul trebuie să înţeleagă că o carte bună e o călătorie prin care 
descoperi şi te descoperi, te raportezi la ceilalţi, la un ideal; o carte ridică întrebări care te ajută să te cunoşti 
mai bine, să analizezi, să compari şi să-i înţelegi şi pe alţii. Gustul pentru lectură se formează de timpuriu; cu 
cât povestioara citită de mama, de educatoare sau de învăţător e mai atractivă şi afectiv realizată, captând în 
proporţie mare atenţia, cu atât copiii se identifică cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, 
ba chiar lectura proprie pentru a o comenta cu alţii. 

În şcoală, educatorul trebuie să răspundă prompt, la momentul adecvat, dorinţelor elevilor de cunoaştere 
şi înţelegere, să-i conducă la biblioteca şcolară, comunală, orăşenească sau judeţeană să-i impresioneze prin 
mulţimea şi varietatea cărţilor şi să le stârnească interesul prin povestirea doar a unui moment de mare tensiune 
din carte pentru a-i incita pe elevi la continuarea lecturii în timpul liber.

„Având în vedere lectura globală pentru însuşirea unei culturi temeinice, putem grupa lecturile elevilor 
în două categorii: lecturi obligatorii şi lecturi facultative. Lecturile facultative se pot împărţi, la rândul lor, în 
particulare şi extraşcolare.”

Scopul lecturilor obligatorii (ele sunt stabilite prin programele şcolare, sunt în mare parte cuprinse 
în manuale – texte fragmente sau texte integrale) este atât instructiv cât şi educativ. „Operele literare sunt 
grupate în manuale sau antologii conform principiului sistematizării şi accesibilităţii cunoştinţelor, conform 
unei viziuni generale asupra studierii literaturii române  într-un anumit ciclu  şcolar, conform principiului 
concentric şi prin respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. Elevii trebuie obişnuiţi să lucreze pe fişe 
de lectură, ordonat şi sistematic.”

Lecturile particulare sunt, de fapt, o recomandare nu o obligaţie, rolul lor este de a scuti profesorul de 
un efort în plus, pentru dozarea în timp a unor lecturi, şi de a ajuta elevul care doreşte să citească, îndrumându-l 
în alegerea lecturilor.

„Lecturile extraşcolare, didactic vorbind, cuprind un evantai foarte larg de opere din literatura română 
şi universală. Aici intră şi alte tipuri de carte ca, de pildă, literatura poliţistă, memoriile, scrieri SF, scrieri cu 
fals subiect istoric, biografii romanţate etc.”

Studierea literaturii în afara clasei şi a şcolii este o lectură dirijată şi sistematică; recomand elevilor 
lecturile facultative la început de an şcolar şi la sfârşit de an şcolar, îndrumându-i să-şi completeze portofoliul, 
care este o metodă modernă de evaluare a activităţii, şi recunosc faptul că unii elevi citesc din obligaţie („pentru 
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că aşa a zis doamna”), dar există şi elevi care citesc din plăcere şi vin cu propuneri în alcătuirea listelor de 
lecturi suplimentare. În gimnaziu, controlul lecturii particulare se poate face prin orele special prevăzute de 
profesor.

Iată câteva metode şi procedee prin care poate fi urmărită lectura facultativă:
- controlul fişelor din biblioteca şcolii;
- cercetarea rezumatelor şi însemnărilor;
- controlul fişelor biografice, prin sondaj, atunci când se studiază opera unui scriitor;
- grafice pentru urmărirea lecturilor, etc.

„Legătura dintre studiul literaturii în clasă şi lectura în afara clasei asigură posibilităţi de îndrumare 
şi control permanent deoarece elevii, ştiind că răspunsurile lor la lecţia de zi vor fi apreciate şi din punctul de 
vedre al cunoştinţelor literare mai largi, vor da mai multă atenţie operelor recomandate pentru lectura în afara 
clasei, se vor sili să le citească şi să stabilească asociaţii cu operele studiate la clasă.”

Lectura suplimentară devine familiară din anii de şcoală, iar selectarea ei revine învăţătorului sau 
profesorului care cunoaşte cel mai bine afinităţile elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită 
etapă a dezvoltării lor. 
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SECOLELE VI-VII – PRIMELE CONTACTE  
DINTRE SLAVI ŞI ROMÂNI

ÎMPRUMUTURI DE SUPERSTRAT SLAV ÎN LIMBA ROMÂNĂ  
CA REZULTAT AL BILINGVISMULUI

Prof. înv. primar Andreea Oprescu 
 Şcoala Nr. 3 „Nanu Muscel” Câmpulung, Argeş

Româna e singura limbă neolatină care s-a format - mai cu seamă în privinţa lexicului - cu 
contribuţia unei limbi slave.

De aceea, e şi considerată «o limbă latină altoită cu slavism”1.

Vocabularul limbii române este foarte variat ca origine, la formarea lui contribuind neobişnuit de multe 
limbi. Lingvistul Dimitrie Macrea, studiind compoziţia etimologică a 49.642 de cuvinte şi variante înregistrate 
în DLRM (Dicţionarul limbii române moderne, publicat în 1958), constata următoarea structură: Elementele 
latine 20,02%, slave vechi 7,98%, bulgare 1,78%, bulgaro-sârbe 1,51%, turce 3,62%, maghiare 2,17%, 
neogreceşti 2,37%, franceze 38,42%, latine literare 2,39%, italiene 1,72%, germane 1,77%, onomatopeice 
2,24%, de origine nesigură 2,73%, de origine necunoscută 5,58%2. Într-o lucrare mai recentă, Vocabularul 
reprezentativ al limbilor romanice(1988), coordonată de Marius Sala, este prezentată următoarea structură 
etimologică a vocabularului: Elemente romanice 71,66%( 30,33% latineşti moştenite, 22,12% franceze, 
15,26% latineşti savante, 3,95% italiene), Formaţii interne 3,91% (majoritatea fiind bazate pe etimoane 
latine), Slave total 14,17%(9,18% slava veche, 2,6% bulgăreşti, 1,12% ruseşti, 0,85% sârbo-croate, 0,23% 
ucrainene, 0,19% poloneze),   Germane 2,47%,  Neogreceşti 1,7%, Traco-dace de substrat 0,96%, Maghiare 
1,43%, Turceşti 0,73%, Englezeşti 0,07%(în creştere), Onomatopee 0,19%, Origine incertă 2,71%.3 Oricare 
dintre cele două structuri am urmări, observăm că un procent important în vocabularul limbii române îl ocupă 
superstratul slav, rezultat al bilingvismului româno-slav.

Prezenţa slavilor pe teritoriul dacoromân este semnalată documentar, istoric şi arheologic, începând 
cu sec. VI-VII. Anterior triburile slave sălăşluiau în patria lor primară, la nord de Carpaţi, în regiunile dintre 
fluviile Vistula şi Nipru de Mijloc. De aici, în căutarea unor ţinuturi mai largi pentru locuire şi profitând de 
o relativă linişte de după invazia din răsărit spre apus a seminţiilor barbare asiatice, ele s-au deplasat în două 
direcţii: spre peninsula Balcanică, pe la vest de Carpaţi, prin Ardeal şi Câmpia Panoniei, şi spre Marea Neagră, 
pe la est de Carpaţi, prin Bucovina şi Moldova. Ajunşi la Dunăre, slavii întreprind numeroase incursiuni în 
Imperiul Bizantin, apoi trec marele fluviu, străbat munţii Balcani şi ajung până în Grecia. Migrarea slavilor 
la sud de Dunăre a continuat şi în sec. al VII-lea. Cultura materială a slavilor vechi, descoperită în regiunile 
de convieţuire romano-slavă, prezintă trăsături comune cu cea a slavilor din fosta lor patrie dintre Vistula şi 
1  Gheorghe  Petruşan,  Emilia  Martin,  Mihai  Cozma, Românii  din  Ungaria, p.42, http://www.scribd.com/
doc/7118943/romanoktorteneteromanul?__cache_revision=1236888012&__user_id=-1&enable_docview_caching=1
2  Theodor Hristea (coord.), Mioara Avram, Grigore Brâncuş, Gheorghe Bulgăr, Georgeta 
Ciompec, Ion Diaconescu, Rodica Bogza-Irimie, Flora Şuteu, Sinteze de limba română, Ed. Albatros, 
Bucureşti, 1984, p.15
3   Marius Sala (coord), Mihaela Bîrlădeanu, Maria Iliescu, Liliana Macarie, Ioana Nichita, 
Mariana Ploae-Hanganu, Maria Theban, Ioana Vintilă-Rădulescu, Vocabularul reprezentativ al 
limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, http://wapedia.mobi/ro/Limba_
rom%C3%A2n%C4%83?t=1.1
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Nipru de Mijloc. Ea este raportată la ultima perioadă de existenţă a slavei comune, care a durat până în sec. 
VIII-IX. Epoca de convieţuire romano-slavă a durat până în sec. Al XIII-lea, perioadă în care slavii deveniseră 
deja cunoscători şi vorbitori de limbă română, ceea ce a favorizat în ultimă instanţă asimilarea lor de către 
populaţia autohtonă. 

Despre coabitarea slavilor cu populaţiile romanofone există destule dovezi: slavii îi numeau pe români 
“vlahi” (cu o formă de plural “vlas”), iar locurile în care locuiau “vlăsii”. Există astfel de toponime prin mai 
toată ţara: Vlăşcuţa (Argeş), Vlaha (Cluj), Vlahii (Constanţa), Vlăsceni (Dâmboviţa), Vlaşin (Giurgiu), Vlăhiţa 
(Harghita), Vlaşca (Ialomiţa), Moara Vlăsiei (Ilfov), Voloşcani (Vrancea), etc.

 
De pe urma slavilor, în zonele de intensă convieţuire, au rămas numeroase nume de locuri şi localităţi, 

pe care le-au preluat în vorbirea lor românii băştinaşi. Fiecare judeţ din România are nume de locuri de origine 
slavă, mai multe sau mai puţine, dar există. De exemplu: Ciorogârla (”râul negru”, nu are nici o legătură cu 
ciorile), Snagov (zăpadă), Baia (de la sl. banja „baie”), Ciucurova („groapă”, numele satului traducându-se 
aşadar prin Gropeni), Garvăn (de la sl. gavran > garvan „corb”), Ciocovaliştea, Ostrov (de la sl. ostrovŭ 
„insulă mai mare”), Colentina, Topolog ( topol(a) desemnează o specie de plop – Populus alba. La numele 
Topolog se întâlneşte fenomenul de înlocuire a sufixului original – ova prin – og), Jilava, Bucova, Cruşova, 
Dâmbova, Glâmboca, Ilova, Sadova, Snagov, Brasov, Bistrita, Dambovita, Ialomita, Prahova, Cernavoda, 
Târnova etc.. Slavii, la rândul lor, utilizau denumiri geografice create de romani sau moştenite din fondul 
geto-dacic, pe care le adaptau fonetic sau chiar le traduceau în limba lor. De aici toponimele cu aspect aparent 
slav Bârzova, Berzova (din antic. Berzobia,Bresobis), Cerna (din antic. Dierna, Tierna, Zerna), Drencova (din 
antic. Drencov, Drncov), Bistra (după rom. Repedea), Camena(după rom. Piatra), Brod (după rom. Vadul).

Altă dovadă preţioasă în susţinerea prezenţei şi influenţei slavilor pe aceste teritorii este onomastica 
românească intrată prin filieră slavă, uneori păstrând forma iniţială, alteori adaptând-o necesităţilor sistemului 
lingvistic românesc. În primă fază, majoritatea numelor de botez calendaristice din documentele de cancelarie 
româneşti apar în forma lor slavă şi aparţin onomasticonului de rit greco-ortodox. Acest lucru este datorat 
culturii slave bisericeşti care a transmis românilor numele preluate de slavi prin uzul calendarului bisericesc, 
renunţându-se astfel la numele “păgâne” în favoarea celor “creştine”, prezente în calendarul bisericesc.  Paralel 
cu aceste antroponime de origine calendaristică, prin contact lingvistic direct cu popoarele vecine, au pătruns 
în antroponimia noastră unele nume bulgăreşti şi sârbeşti, hipocoristice sau derivate cu instrumente lingvistice 
specifice acestor limbi. Din 1200 de nume calendaristice, câte se consideră că ar exista, limba română a păstrat 
foarte puţine, dar deosebit de productive preferând numele slave laice: Dobrin, Dobrina, Dobrinel, Dobrinuţa, 
Dobra, Draga, Drăguţa, Drăgănel, Dragu, Dragalina, Rada, Răduţa, Radu, Răducu, Răduţ, Radalina, Stana, 
Stănuţa, Stanca, Stăncuţa, Mira, Miralina, Miralinda, Mirana, Vlădica, Vlăduţ, Vlada,Vladelina et.

Lexicul comun a manifestat, în decursul formării sale, deschidere maximă spre împrumutul direct din 
limbile de adstrat, proces care tinde să se închidă astăzi. Acest lucru este dovedit prin numărul mare de cuvinte 
de provenienţă slavă ce acoperă aproape toate sferele semantice ale vocabularului general. Sunt împrumuturi 
vechi slave pătrunse pe cale orală, ca urmare a convieţuirii românilor cu slavii: agricultură (plug, brazdă, 
ogor, snop), calităţi şi defecte (blajin, destoinic, dârz, gârbov, nătâng, smead), nume de animale domestice şi 
sălbatice (bivol, cârtiţă, dihor, râs, veveriţă), amenajări şi instrumente casnice (daltă, grajd, nicovală, pivniţă, 
ţeava, zăvor), armată (război, sabie, puşca, steag, straja, tabăra, trâmbiţa), dar şi cuvinte intrate în română 
pe cale scrisă, prin utilizarea slavonei timp de câteva secole ca limba a administraţiei, diplomaţiei şi a cultului 
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religios: apostol, candela, cazanie, călugăr, citi, duhovnic, hram, icoana, letopiseţ, mitropolit, pomelnic, 
psalm, stareţ, voievod, zapis.

Comparaţia dintre influenţele de suprastrat exercitate în limbile romanice occidentale şi influenţa 
superstratului slav asupra Romaniei Orientale l-a determinat pe romanistul Ovid Densuşianu să afirme 
că influenţa slavă „a fost mult mai intensă şi mai variată decât aceea germanică asupra limbii italiene sau 
franceze.”4

Elementele slave ale suprastratului sunt cele care au îmbogăţit secole de-a rândul limba română, 
contribuind la crearea individualităţii acesteia între limbile romanice ale Europei.
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DISPUTA BLAGA – STĂNILOAE  
AŞA CUM ESTE EVOCATĂ ÎN PRESA VREMII

Pr. Prof. Dr. Daniel Marius Oprescu
Seminarul Teologic Ortodox Liceal Iustin Patriarhul 

Localitatea Câmpulung Muscel, judetul Argeş

Despre Lucian Blaga-polemist s-au scris mai multe articole în presa vremii, imediat după declanşarea 
disputelor cu anumiţi oameni de cultură români. În acest sens s-au publicat articole care vorbesc direct despre 
acest subiect. 

Dumitru Isac, într-un articol publicat în anul 1944, adoptă încă de la început un ton dur, criticând ,,vicierea 
fundamentală a gândirii lui Blaga, prin lipsa preocupării de adevăr’’1. Această lacună din sistemul filosofic al 
lui L. Blaga transformă modalitatea sa de gândire într-o ,,pseudo filozofie şi un focar de ţinută anti-ştiinţifică; 
eroarea gravă (promovată de filosofia în cauză) constă în faptul că o concepţie filosofică (consideră că) poate 
să existe şi să aibă valoare chiar şi atunci când nu se preocupă câtuşi de puţin dacă ea corespunde realităţii, sau 
este un vis frumos al fanteziei’’2. 

D. Isac nu face decât să semnaleze lipsa de originalitate a lui L. Blaga, ce nu ar mai corespunde, în privinţa 
concepţiilor, perioadei în care a apărut. Aceasta întrucât filosofia nu trebuie să îşi propună drept ţel suprem 
crearea doar de ,,vederi teoretice, de ansamblu asupra lumii (…); (este necesară) verificarea, argumentarea, 
justificarea celor spuse’’3 . 

Ceea ce recunoaşte fără îndoială ca având cu adevărat valoare, în filosofia lui L. Blaga  este frumuseţea 
expunerii. Însă, ,,o atare manieră de a filosofa este un atentat contra spiritului  critic şi o pledoarie pentru 
obscurantism şi misticism (…); şi oare nu s-a pronunţat de atâtea ori în jurul scrierilor lui Blaga pretenţia de a 
nu i se aplica un examen critic şi raţional, ci a fi admis pe simplă simpatie intelectuală, sau înţelegere intuitivă, 
ceea ce ar echivala cu aducerea haosului şi întronarea nopţii mintale în filozofie?’’4 Dumitru Isac se întreabă în 
fraze întregi de ce L. Blaga nu a răspuns imediat obiecţiilor ridicate ci, a luat poziţia impenetrabilă de sfinx. 
Iar răspunsul intuit ar fi că adoptarea unei asemenea atitudini nu s-a făcut pentru totdeauna, ci reacţia a venit, 
însă ceva mai târziu, iar când a făcut-o, a făcut-o  ,,tunând şi fulgerând din Olimpul său de la Sibiu, a lovit în 
neştire în stânga şi în dreapta, cu intenţia vădită de a rămâne singur pe scena filosofiei româneşti’’5. 

D. Isac consideră că L. Blaga a confundat dorinţa de a ataca persoanele care i-au ridicat obiecţii cu 
nevoia de a se justifica în privinţa tezelor sale filosofice. Direcţia indicată aici ar fi că lui Blaga i-ar fi convenit 
statutul de incontestabil. A uitat probabil că ideile îşi primesc nemurirea numai prin focul disputelor. 

Atitudinea lui Blaga a condus şi la apariţia unor efecte în cultura românească:
- mai întâi ,,reinaugurarea unui gen degradat de discuţie filosofică (…) – în care s-a înlocuit – discuţia 

de idei cu balcanica obişnuinţă  de atacuri personale mahalagiste’’6. Acest gen de discuţii nu poate fi socotit 
decât superficial şi pătimaş.

1  Dumitru Isac – Lucian Blaga polemist, în rev. Symposion, anul III, nr. 3-4, iulie, 1944, p. 310; la pagina 
311 din articolul citat, autorul face lui L. Blaga o caracterizare a activităţii sale de polemist: ,,apariţia lui Blaga 
în chip de polemist a însemnat o figură atât de stângace şi tristă, gafele efectuate cu acest prilej au fost atât de 
numeroase şi grosiere, încât au produs o firească jenă atât la adversari, cât şi la admiratorii de bun simţ’’.
2  Ibidem, p. 310
3  Ibidem, p. 311
4  Ibidem, p. 311
5  Ibidem, p. 311
6  Ibidem, p. 311; cuvântul a fost subliniat pentru a întări că este chiar cel folosit de autorul citat; este greu 
de înţeles cum acest cuvânt este asociat lui L. Blaga, dar el nu este aplicat ideilor filosofice, ci doar pentru a 
indica atitudinea vulgară, grosolană, certăreaţă şi bârfitoare manifestată în toiul disputelor de filosoful Blaga.
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- contestarea tuturor oamenilor de cultură. D. Isac se referă cu precădere în acest articol la cei care au 
fondat filosofia românească, iar acum ,,trebuiesc blamaţi şi loviţi în obraz’’7. 

Nu înseamnă că L. Blaga nu şi-a atras prin această atitudine replici pe măsura poziţiei sale lipsită de 
bunăcuviinţă, fineţe şi eleganţă, articolul citat, semnat de D. Isac fiind mai mult decât reprezentativ în acest 
sens. Acesta mai dăduse un răspuns lui L. Blaga, şi implicit revistei Saeculum în anul 1943, referitoare la cele 
trei  note apărute în numărul 5 din 1943 al revistei amintite şi conduse de L. Blaga. În acest sens, considerând 
că în filosofia românească de până atunci a fost păstrată ,,o notă de distincţie, de calm şi de obiectivitate, aşa 
cum îi stă bine unei discipline în care vorbesc înţelepţii şi nu măscăricii’’8, D. Isac caracterizează activitatea 
polemică a lui Lucian Blaga ,,penibilă, prin uşurinţa şi patima cu care este scrisă, dăunătoare tinerei noastre 
filosofii (…) şi chiar autorului însuşi (întrucât) se acoperă de ridicol, şi-i dezvăluie o găunositate morală de 
nebănuit la un om de talia sa’’9. 

Articolul acesta din Symposion nu face vreo altă referire, privitor în special la chestiunea care ne 
interesează, anume la polemica purtată de L. Blaga cu D. Stăniloae. Totuşi, din el se degajă un iz de polemică 
între revista condusă de L. Blaga şi revista Symposion. Motivul? Atât L. Blaga cât şi un colaborator al domniei 
sale, ce semna cu iniţialele N.T – nu se oferă vreun alt indiciu care să ne lămurească cine este persoana -  
caracterizaţi drept  ranchiunoşi, nu au fost de acord cu afirmaţiile lui D. Isac despre Ion Petrovici, pe care-l 
considera ,,cea mai luminată minte a timpului său, un gânditor de factură clasică şi de dimensiuni europene’’10. 
D. Isac  considera că această afirmaţie a stârnit ambiţii, întrucât cele două persoane cărora se adresează articolul 
nu se regăsesc în aprecierea elogioasă a acestuia. Datorită criticii rău informate, pe care o lansează N.T. în 
revista Saeculum, D. Isac îl socoteşte ca având ,,pielea îngroşată de neruşinare şi rea credinţă (…), iar după 
cum ţine condeiul în mână, n-a prea avut de-aface în viaţa sa cu ideile’’11. 

În finalul articolului, D. Isac consideră reacţia colectivului revistei Saeculum o  neruşinare la care nu se 
cuvine un răspuns de aceeaşi factură.

O nouă critică, caracterizată prin distanţarea de concepţiile lui Blaga privitoare la lume a venit din partea 
lui Pavel Apostol. Creaţiile lui Blaga sunt văzute ,,într-o lumină mai obiectivă, şi totodată mai propice pentru 
a-i desprinde semnificaţia trainică’’12. 

Recunoscându-i lui Blaga însemnătatea avută în formarea sa cultural spirituală, P. Apostol îl denumeşte 
maestru spiritual, ,,chiar dacă am respins conţinutul filosofiei lui raport spiritual (…); el a deschis un orizont 
nou asupra unei atitudini fundamentale pentru orientarea noastră şi un termen de raportare teoretică faţă de 
care am avut şi avem o poziţie critică radicală’’13. 

Acest autor încearcă o explicaţie care să răspundă la întrebarea: de ce a dat Blaga curs stilului polemic: 
,,pamfletele filosofice (…) gravează în cuvânt, cu acidul sarcasmului, portrete şi reflecţii asupra oamenilor şi 
moravurilor din lumea filosofiei (…), fie spre a veşteji sterilitatea filosofică a unor curente, fie conformismul 
lipsei de convingeri statornice, retorismul patriotard, sau spiritul retrograd’’14. În acest articol, deşi iniţial 
mărturisea că ,,nu gândesc în limitele viziunii lui Blaga’’15, P. Apostol acceptă că Blaga a purtat polemici şi 
pentru a veşteji spiritul retrograd, indicându-se între paranteze articolul intitulat De la cazul Grama la tipul 
Grama, articol ce conţinea fulgere la adresa părintelui Stăniloae. În rest, nici un alt indiciu. Este neîndoielnic 
faptul că autorul nostru acceptă asocierea făcută de Blaga între părintele Stăniloae şi spiritul retrograd. P. Apostol 
indică şi o direcţie polemică avută de L. Blaga cu revista ortodoxă a lui Nichifor Crainic, Gândirea, ,,izvorâtă 

7  Ibidem, p. 312
8  Idem – Răspuns revistei ,,Saeculum’’, în rev. Symposion, anul III, nr. 2, octombrie 1943, p. 229
9  Ibidem, p. 229
10  Ibidem, p. 230
11  Ibidem, pp. 229-230
12  Pavel Apostol – Lucian Blaga polemist şi câteva reflecţii asupra discuţiei filosofice, în rev. România 
Literară, anul II, nr. 19, joi 8 mai 1969, p. 13
13  Ibidem,col. I, p. 13
14  Ibidem,col. II, p. 13
15  Ibidem, col. I, p. 13
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din îngrijorarea că teza gândiristă poate seca însăşi sursa voinţei de creaţie în spiritualitatea românească’’16

La polul opus, referindu-se la persoana lui D. Stăniloae, D. Isac, făcând o caracterizare a lucrării semnată 
de teologul nostru în care critica filosofia lui L. Blaga, afirma: ,,(cartea este) o încercare foarte serioasă de a 
cerceta critic teoria gânditorului ardelean, dintr-un punct de vedere bine precizat; - câştigul adus de reacţia 
teologului de la Sibiu este văzut ca fiind limpezirea raporturilor lui Blaga cu Ortodoxia. Însă se critică – 
punctul de vedere teologic aplicat – de Stăniloae – unui sistem de gândire liberă (…); luându-se o atitudine 
chiar împotriva spiritului filosofic în general’’17. 

Într-un nou număr al revistei citate anterior, D. Isac continuă aprecierile la adresa părintelui Stăniloae, 
numindu-l ,,un teolog eminent, (cu o) inteligenţă pătrunzătoare şi clară, cu o cunoaştere adâncită şi vastă a 
modului cum problemele se pun atât din punct de vedere filosofic, cât şi teologic, şi cu un suflet cald de creştin 
care animă şi captează’’18. Critica realizată de părintele Stăniloae lui Blaga este socotită cea mai serioasă 
reacţie ortodoxă, dar ,,necontrolată şi periculoasă şi în formă şi în fond’’19. 

Rânduri de aleasă apreciere faţă de părintele Stăniloae, în direcţia cercetată de noi, au apărut şi din partea 
unor colegi de breaslă. Astfel, Petru Rezuş scria: ,,Părintele Dumitru Stăniloae este un mare teolog şi dogmatist 
ortodox, un mare filosof creştin şi un mare teoretician al culturii’’20. 

În ceea ce priveşte atmosfera culturală din acea vreme, P. Rezuş afirma că acesteia îi lipseşte convergenţa 
cu religia. Aceasta  în numele dorinţei de libertate de creaţie, de inspiraţie, de gândire ce duce inevitabil la 
necredinţă şi ateism. Tendinţa aceasta culturală românească anticreştină vine în special dinspre filozofie, care 
se răscoală ,,contra adevărurilor creştine (creându-şi) existenţă şi originalitate filosofică, ştiinţifică şi artistică, 
prin loviturile contra ei’’21. Filosofia românească o caracterizează printr-o frică de revelaţie, criticând cartea 
Religie şi Spirit, ca una ce are ,,triste repercusiuni pentru credinţa noastră strămoşească’’22. Prin excluderea 
revelaţiei divine, L. Blaga exclude transcendentul şi supranaturalul. Ca alternativă la revelaţia pe care o 
exclude, L. Blaga propune plăsmuirile spirituale şi categoriile stilistice,  fiind asemănat cu ereticul Arie, 
deoarece ,,deşi forma una dintre cele mai legitime speranţe ale Ortodoxiei, a evada din cadrele sănătoase şi 
cuminţi, (şi) cu durere trebuie s-o recunoaştem că d-l L. Blaga (…) foloseşte raţiunea sa numai şi numai spre 
a ne dărâma temeiurile Bisericii strămoşeşti’’23. 

Lucian Blaga va răspunde printr-o replică – notă publicată în revista Saeculum profesorului de teologie 
P. Rezuş24. Scurtele fraze ce formează nota cu pricina sunt străbătute de un ton sarcastic indubitabil. Aici, 
filosoful ţine morţiş să dezmintă zvonul oficial cules de P. Rezuş, cum că L. Blaga şi-a mărturisit regretul 
tipăriri cărţii sale Religie şi Spirit, nenorocită carte filosofică. Iar L. Blaga se întreabă: ,,cine-i fi guşatul care 
a putut să născocească, în mizeria sa această incalificabilă minciună ? Unde, când şi cum ne-am exprimat noi 
16  Ibidem, col. II, p. 13
17  Dumitru Isac – Părintele Stăniloae şi Lucian Blaga, Însemnări, în rev. Symposion, anul III, nr. 1, iunie 
1943, p. 118
18  Idem – Însemnări. Iisus Hristos sau restaurarea omului, de pr. D. Stăniloae  –  recenzie, în rev. Symposion, 
anul III, nr. 2, octombrie 1943, pp. 218, 219
19  Idem -  Lucian Blaga şi Marele Anonim, în rev. Symposion, anul III, nr. 1, iunie, 1943, p.47; nu se dau 
mai multe lămuriri în ce constă acest pericol în formă şi în fond al reacţiei părintelui Stăniloae, surprins de 
autorul citat. Interpretările pot fi multiple, însă ceea ce a gândit autorul, la ce anume s-a referit cu exactitate nu 
vom putea şti.
20  Petru Rezuş – Prot. Stav. Dr. Dumitru Stăniloae, în rev. Altarul Banatului – Caransebeş 1944, anul I, nr. 
1-2, ianuarie – februarie 1944, p. 67; Aici se precizează de către P. Rezuş că cele mai bogate aderenţe sufleteşti 
părintele Stăniloae le-a avut cu N. Crainic. 
21  Idem – Prolegomene la o istorie a filosofiei religioase româneşti, în rev. Altarul Banatului, Caransebeş, 
1944, anul II, nr. 1-2, ianuarie – februarie 1944, p. 48
22  Ibidem, p. 49
23  Ibidem, p. 53, 54, 55; de aceea el este încadrat în acest studiu în panoplia de intelectuali ce au dat naştere 
la ,,imensa necredinţă a filosofiei româneşti’;’
24  cu referire directă la articolul acestuia publicat în Altarul Banatului, anul I, nr. 1, ianuarie – februarie 1944, pp. 66-69; astfel, 
pe col. I, p. 87 socotea această nouă publicaţie ,,naiv periodic de provincie’’.
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vreodată regretul, oficial sau neoficial pentru tipărirea nenorocitei scrieri?’’25 În finalul articolului, Blaga îşi 
exprimă speranţa ca lucrarea sa, atât de criticată, dar ,,foarte citită tocmai în cercuri teologice’’26, să reapară în 
noi ediţii. 

Ostilitatea filosofiei româneşti faţă de teologie şi teologi este remarcată şi de o altă persoană: este vorba 
de Constantin Micu, această ostilitate contribuind la ruptura dintre ele, la apariţia unei cerţi ,,de pe urma căreia 
are de pierdut în mod special filosofia’’27. Acesta identifică motivul de apropiere între aceste două discipline 
ale spiritului uman: căutarea comună a cauzei cauzelor, punctând totodată şi linia despărţitoare între ele şi care 
constă în: ,,(filosofia) poate dovedi că Dumnezeu există, dar ea nu are mijloacele pentru a ne învăţa dragostea 
de Dumnezeu’’28. Oricum, autorul vede atmosfera cotidiană dintre filosofie şi teologie ca una de conciliere, 
indicată de altfel şi de prof. I. Petrovici, cu ocazia rostirii discursului când a fost ridicată la rangul de facultate, 
Academia Teologică din Sibiu.  

Revenind la filosoful Blaga, D. Isac va scoate la lumină contradicţiile certe din sistemul său filosofic, 
contradicţii care şi ele nasc efecte nefaste. Această acţiune s-a făcut însă fără dezaprecierea, în ansamblu, 
a operei lui Blaga. Într-un nou articol semnat D. Isac, acesta va începe expunerea privitoare la concepţia 
despre Marele Anonim, făcând chiar o introducere elogioasă operei acestuia. Totuşi, autorul manifestă ,,o 
totală rezervă cu privire la unele din punctele esenţiale ale gândirii filosofice cuprinsă în ea’’29. 

George Dănescu
Acesta considera că este eronat să se creadă că doar teologii au dreptul să vorbească despre Dumnezeu; de 

aceea afirmă: ,,oricât de fundamentat teologhiceşte, rechizitoriul  lui Stăniloae  este însă neavenit filosoficeşte, 
căci toţi avem dreptul să ridicăm ochii la cer, nu numai astronomii. Dumnezeu, dacă este, este al tuturora, 
orice ar spune teologii. Aşa fiind, la un moment dat, Blaga a crezut de cuviinţă să-l numească simplu, Marele 
Anonim, căci nici una din teologiile lumii, nu a reuşit să ne dea vreo idee mai clară despre El’’30. G. Dănescu 
justifică spunând că teologia nu va putea convinge pe nimeni să-l primească pe Dumnezeu, dacă lumea nu 
va avea ea însăşi credinţă în El. Justificarea poziţiei lui Lucian Blaga se face prisma  doctoriilor, avantajelor, 
drepturilor şi inconvenientelor care sunt diferite la teologi, diferite la filosofi. De aceea, ,,regretatul Dumitru 
Stăniloae s-a cam ofuscat degeaba în contra lui Blaga în urmă cu cincizeci şi mai bine de ani. Este ca şi cum 
lui Blaga i-ar fi trecut prin minte  să scrie o carte despre poziţia Papei cutare, de la Roma, faţă de filosofia lui 
stilistică’’31. 

Demersul lui Lucian Blaga punea pe Dumnezeu sub observaţia umană, ca odinioară Toma Geamănul, 
îndrăznind să explice, să experimenteze, pornind de la gândul că, dacă se întâmplă asta, El nu se împuţinează 
cu ceva, sau ar pierde ceva, ci noi am fi câştigaţi, fie dobândind înţelepciune, fie credinţă. Există în acest demers  
o aspiraţie legitimă, care a fost condamnată de Stăniloae, şi care în viziunea lui G. Dănescu nu este meritată. 
Acesta recunoaşte că nici din interiorul filosofiei, al criticii filosofice, Lucian Blaga nu a fost bine primit, căci 
el nu a ţinut seama de clişee şi scheme. Originalitatea sa constă în regândirea problemelor filosofice, nu în 
numărul acestora, în modalitatea în care face această abordare. 

Blaga nu poate demonstra existenţa lui Dumnezeu, însă G. Dănescu îndeamnă pe teologi ca ei să studieze 
argumentele filosofice folosite de acesta. ,,Fenomenul filosofic Blaga ne pune în faşa unei realităţi mult mai 
complexe şi mai profunde decât simpla, banala şi adesea stearpa şi orgolioasa originalitate. Blaga nu este 
numai original, el este şi actual (…); faţă de profunzimea şi de actualitatea filosofiei sale, în afara unor foarte 

25  Lucian Blaga -  Sancta Simplicitas, în rev. Saeculum, anul II, nr. 1, ianuarie – februarie, 1944, col. II, p. 
87
26  Ibidem,col. II, p. 87
27  Constantin Micu – Teologie şi filosofie, în rev. Symposion, anul III, nr. 2, octombrie 1943, p. 220
28  Ibidem, p. 221
29  Dumitru Isac -  Lucian Blaga şi Marele Anonim…, p. 26; În notele Revistei Teologice XXXIII, nr. 9-10, septembrie – octombrie 
1943, la p. 474 se face referire la acest articol al lui D. Isac, publicat în rev. Symposion, socotindu-l ,,binevenit, întrucât el nu e semnat  
de un teolog care l-ar vedea pe Blaga în mod invidios, un gânditor ahtiat după originalitate’’ – col. I, p. 475
30  L. Blaga – Curs de filosofia religiei, text stabilit de Dorli Blaga, Christu Nastu şi G. Piscoci Dănescu, 
Fronde, Alba Iulia – Paris 1994 p. 234
31  Ibidem, p. 243
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promiţătoare festivisme, care-şi au şi ele locul lor, noi, toţi urmaşi ai  filosofiei lui Blaga,ne-am cam oprit în 
faşa operei sale, precum viţelul la poarta nouă’’32

Nicolae Terchilă, în articolul publicat în Telegraful Român33, porneşte de la recunoaşterea demersului 
filosofic, pe deplin îndreptăţit, în a-şi orienta atenţia şi asupra religiei pentru a-i cerceta fundamentele şi fiinţa. 
Însă, în gândirea filosofică românească, acest demers a fost absent până la Lucian Blaga, care va scrie o 
primă lucrare de filosofia religiei intitulată Religie şi Spirit (Sibiu 1942). Aici, filosoful şi-a propus tratarea 
subiectului depăşind viziunea teologică, care poartă amprenta credinţei şi care totodată alterează această optică. 
N. Terchilă observă că Lucian Blaga s-a oprit în mod special asupra formelor religioase colective, sau care au 
legături cu cele colective. ,,Analizând viaţa religioasă, d-l Lucian Blaga face un efort gigantic să ne convingă 
că religiozitatea, fie aceasta în chipul misticei, fie în chipul credinţei, este o simplă plăsmuire a spiritului uman 
(…), îmbrăcând doar forme istorice’’34. L. Blaga considera că spiritul uman se amăgeşte cu aceste proiecţii 
extra-umane, ,,aşa zise revelate’’, tocmai din sforţarea de a pătrunde misterul existenţei în categorii stilistice35. 

N. Terchilă recunoaşte sistemului filosofic al lui L. Blaga importanţa pe care o acordă, locul central, în 
cultură: ,,concepţia despre religie a d-lui Lucian Blaga mai lasă deschisă putinţa de a apropia, printr-o oarecare 
interpretare, sistemul domniei sale de doctrina creştină’’36. Definiţia la care se referă autorul nostru este: ,,religia 
circumscrie, în oricare din variantele ei, capacitatea de auto-totalizare sau de auto-depăşire a fiinţei umane în 
corelaţie ideală cu toată existenţa, dar mai ales în corelaţie ideală cu ultimele elemente sau coordonate ale 
misterului existenţial în genere, pe care omul şi le revelează sau le socoteşte revelate’’37. Autorul se opreşte 
asupra modului în care L. Blaga înţelege religia, ca rod al conlucrării tuturor puterilor sufleteşti din om, 
religia însemnând o auto-depăşire. Este însă o suto-depăşire creativă. ,,Forţele sufleteşti spirituale şi obscure 
le foloseşte omul în vederea creării unei existenţe de alt ordin decât cea naturală’’38. 

Din concepţia că orice religie este supusă unor determinaţiuni stilistice, N. Terchilă consideră că Blaga 
nu recunoaşte nici unei religii, chiar dacă fiecare îl revendică: ,,prin urmare, adevărul absolut nu se află în 
nici o religie, pentru că o revelaţie divină este cu neputinţă, din cauza categoriilor stilistice’’39. Aici, L. Blaga 
este acuzat că nu merge cu cercetarea în esenţă, ci rămâne la suprafaţă. El nu ajunge să explice complet, ci 
doar tangenţial, fiinţa religiei, îndreptându-şi privirea, în mod prioritar, asupra formelor stilistice. De aceea, el 
afirmă: ,, pe d. sa îl pasionează aşa de mult formele vieţii religioase, încât îi scapă din vedere fondul, esenţa 
religiei’’40. Este de fapt o recunoaştere a negării Revelaţiei Divine pe care o face L. Blaga. Negarea Revelaţiei 
divine, despre care spune răspicat ,,revelaţie divină sau nu există în general, sau dacă există ea se adaptează 
la condiţiile umane’’41, duce, în viziunea lui N. Terchilă, la negarea religiei în care de altfel L. Blaga s-a şi 
născut. Cunoaşterea acesteia s-ar realiza nu prin analiza doar a formelor stilistice, ci prin trăire vie ce depăşeşte 
raţionalul, prin trăirea adevărului ce se identifică cu Hristos Calea, Adevărul şi Viaţa. 

L. Blaga elimină perspectiva teologică asupra fenomenului religios care are o apartenenţă confesională 
de fiecare dată, fiind părtinitoare – spune el – şi socotindu-se doar pe sine privilegiată datorită unor pretinse 
revelaţii divine, fiind şi exclusiviste. 

N. Terchilă îl compară chiar cu un ,,naturalist învechit, care credea că va putea cunoaşte viaţa în natură 
omorând vietăţile şi astfel având în faţa sa formele lor frumos preparate în laborator, le va putea studia liniştit’’42. 

Autorul nostru identifică şi alte afirmaţii eronate din lucrarea citată, a lui L. Blaga, culmea lor fiind mitul 
32  Ibidem, p. 247
33  Nicolae Terchilă -  Filosofia Religiei la d-l Lucian Blaga, în rev. Telegraful Român XC, nr. 14, 5 aprilie 
1942, pp.3-5
34  Ibidem, p. 1
35  Lucian Blaga – Religie şi Spirit,  Editura Dacia Traiană S. A., Sibiu, 1942, p.187
36  Nicolae Terchilă – op. cit., p. 1
37  Lucian Blaga – Religie şi Spirit…, p. 178
38  Nicolae Terchilă – op. cit., p. 1
39  Ibidem, p. 1
40  Ibidem, p. 1
41  Lucian Blaga – Religie şi Spirit…, p. 139
42  Nicolae Terchilă – op. cit., p. 2
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mesianic; ideea nu era o noutate în cultură, autorul găsindu-i corespondenţe la Ludwing Feuerbach,  E. Renan, 
dar şi la bolşevicii ce urmăreau despărţirea poporului de religia creştină.

N. Terchilă găseşte în lucrarea lui L. Blaga şi o contradicţie: L. Blaga recunoaşte că în fiecare religie 
credincioşii admit un ultim şi suprem Principiu, dorind să se unească cu Acesta; apoi neagă ,,în general orice 
revelaţie ’’; de aici se naşte întrebarea: ,,cum află omul religios despre existenţa scopului suprem al năzuinţelor 
sale, cum află omul religios că există Dumnezeu, cum află el care este voia lui Dumnezeu?’’43. Apoi, îl acuză pe 
Blaga de lipsă a logicii în sistemul său de gândire: ,,admite efectul, dar neagă cauza; admite creaţia, dar neagă 
pe Creator; admite apa cristalină a izvorului, dar neagă izvorul şi revărsarea lui’’44. 

Prin excluderea Revelaţiei Divine din fiinţa religiei L. Blaga potenţează doar omenescul, refuzând 
spiritului uman puterea de transcendere, de descoperire, de înălţare. 

Concepţia lui L. Blaga despre Revelaţie o implică şi pe cea despre Divinitate, care, în viziunea sa nu 
are corespondenţe cu concepţia creştină despre Dumnezeu; Marele Anonim al lui Lucian Blaga este ,,egoist, 
despotic şi exclusivist, însuşiri care nu pot fi atribuite Dumnezeului adevărat’’45. În învăţătura creştină 
Dumnezeu face tocmai contrariul: se deschide spre comuniune, doreşte să se facă cunoscut, în acest sens se 
descoperă pe Sine, chiar prin Însuşi Fiul Său, Iisus Hristos. 

Metafizica lui Blaga gravitează în jurul noţiunii de transcendenţă, acesta afirmând certitudinea existenţei 
unei Realităţi transcendente, învăluită de mister; puterea umană de cunoaştere nu pătrunde aceste mistere 
întrucât e veşnic frânată; apoi, contrazicând ideea anterioară a lucrării cenzurii transcendentale, filosoful afirmă 
totuşi o cunoaştere pozitivă, parţială a unor realităţi metafizice.

Conceptul de Mare Anonim ,,nu aparţine lui L. Blaga decât prin conţinutul nou pe care i-l dă. Ca noţiune, 
ca poziţie metafizică centrală (…), el exista sub diverse forme şi numiri de multă vreme’’46. Prin folosirea 
acestui concept, substituit celui de Divinitate, L. Blaga nu făcea decât să încerce să exprime fiinţa supremă. 

Pornind de la subiectivitatea cunoaşterii omeneşti care în lumea transcendentă nu poate opera, iar atunci 
când totuşi ea intuieşte ,,câte ceva’’, această lume se tot transformă, încât ea nu mai seamănă cu cea iniţială, L. 
Blaga explică eşecul iniţiativei cognitive umane nu prin limitarea individului, ca persoană, ci prin conceptul 
de Mare Anonim: ,,Marele Anonim, ca fiinţă metafizică supremă, sub a cărui oblăduire stă ordinea imanentă şi 
transcendentă, din motive superioare, care privesc buna orânduire a celor două lumi, interzice printr-o censură 
straşnică orice cunoaştere pozitiv adecvată a misterelor’’47. 

Autorul studiului identifică o similitudine între ,,ideea unei existenţe a omului într-un orizont saturat de 
mistere (ca fiind) susceptibilă de a fi plasată foarte aproape de concepţia kantiană a lucrului în sine’’48. De la 
această convergenţă cu concepţia kantiană se ajunge la afirmaţia: ,,nu considerăm că concepţia lui Blaga este 
aşa de inedită pe cât au afirmat-o comentatorii şi însuşi autorul ei (…); toate încheieturile şi concluziunile 
ultime ale gândirii lui L. Blaga arată o substanţială similaritate de poziţie speculativă cu filosofia Kant-
Schopenhaueriană’’49. 

În crearea conceptului de Marele Anonim, asociat transcendenţei, ,,L. Blaga neagă cu desăvârşire 
puterea de cuprindere a misterelor supreme, dar construieşte totuşi o metafizică a cunoaşterii în care ordinea 
transcendentă devine vizibilă în alcătuirea şi intenţiile ei intime’’50. Folosirea acestui concept se face, cu alte 
cuvinte, în vederea antropomorfizării transcendenţei. Afirmând censura definitivă şi irevocabilă a cunoaşterii 
individuale, L. Blaga ajunge să se contrazică atunci când stabileşte o hartă a suprasensibilului. El recunoaşte 
pe de o parte că nu putem cunoaşte absolut nimic pozitiv adecvat despre transcendenţă, iar pe de altă parte ştie:

a) că transcendenţa e o multiplicitate de mistere;
b) că există printre acele mistere unul suprem, Marele Anonim;

43  Ibidem, p. 2
44  Ibidem, p. 2
45  Ibidem, p. 3
46   Dumitru Isac -  Lucian Blaga şi Marele Anonim…, p. 29
47  Ibidem, p. 30
48  Ibidem, pp. 32-33
49  Ibidem, p. 33
50  Ibidem, p. 37
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c) că misterele nu se lasă pradă cunoaşterii omeneşti, ci se apără de ea;
d) că ele nu se apără direct, ci prin intermediul Marelui Anonim;
e) şi, în sfârşit, că Marele Anonim, singur, poate cunoaşte pozitiv adecvat misterele51. 
Ipoteza creată de Blaga, recunoscută de altfel ca fiind expusă cu un talent inegalabil şi cu forţă speculativă, 

considerată ca expresie mitică a transcendentului, e socotită ca fiind doar o plăsmuirea imaginaţiei pe marginea 
întinderii necunoscutului, în termeni fabulatorii. 

Potrivit autorului acestui articol, teoria Marelui Anonim nu corespunde cerinţelor şi exigenţelor 
manifestate de omenesc, de cunoaştere şi niciodată de cuprindere a transcendenţei. Admiterea interpretării 
de tip mitic a Marelui Anonim transformă valenţele filosofice ale conceptului în afirmaţii nule. ,,Obiecţia 
fundamentală ce o aducem aici lui Blaga constă în afirmarea că nu e treaba filosofiei să construiască metafore; 
(dacă s-a făcut totuşi lucrul acesta) avem de-aface cu o creaţie mai mult artistică decât filosofică’’52.

D. Isac respinge explicarea prin valenţe mitice şi metaforice a teoriei Marelui Anonim, întrucât, misterul 
ce-l învăluie, ce se doreşte a fi de nepătruns, protejat prin bariera censurii, nu mai este unul desăvârşit, atunci 
când deja explici în ce constă şi cum se manifestă: ,,despre un mister nu eşti în drept să spui nimic, atâta vreme 
cât îl consideri mister; (iar apoi va continua ideea spunând) (…) în concluzie, teoria Marelui Anonim ne apare 
cu totul arbitrară şi în flagrantă contradicţie cu ideea de censură transcendentă’’53 .  

Contradicţiile din filosofia lui L. Blaga sunt concentrate la aceea că el ,,interzice trecerea în transcendent, 
şi totuşi o efectuează într-un mod surprinzător (…); neagă în mod absolut funcţiunilor de cunoaştere ale minţii 
omeneşti valoarea de revelare, dar, construieşte totuşi o metafizică a Marelui Anonim. Prin aceasta, Marele 
Anonim devine punctul dramatic al gândirii lui Blaga, deoarece se instalează ca un focar de contradicţii în 
sânul sistemului’’54

N. Terchilă amendează ,,despuierea de atributele divine’’ a persoanei lui Hristos, pe care o gândeşte L. 
Blaga, ca efect al categoriilor stilistice ce îşi pun amprenta chiar şi asupra Sa. Autorul indică şi cauza ce l-a 
determinat pe Blaga să refuze revelaţia: ,,(lui Blaga) îi lipseşte credinţa cât un grăunte de muştar  cerută de 
Mântuitorul (…), iar fără această credinţă nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu în care nu sunt valabile 
categoriile stilistice’’55. 

Fără puterea pătrunzătoare a credinţei, cunoaşterea lui L. Blaga rămâne în umbră ea însemnând o filozofie 
a religiei fără religie.

Grigorie T. Marcu
Ca şi N. Terchilă, Gr. T. Marcu aduce în discuţie scopul urmărit de L. Blaga în cartea Religie şi Spirit, 

scop ce se regăseşte în patru dimensiuni56: 
1. ilustrarea varietăţii fenomenului religios;
2. conceperea unei noi definiţii a religiei;
3. evidenţierea importanţei fundamentale a factorilor stilistici pentru constituirea valorilor religioase; şi,
4. integrarea fenomenului misticii în ordinea umană.
Cartea lui L. Blaga foloseşte metode proprii filosofiei în analiza fenomenului religios, lucru pe care îl 

şi afirmă autorul în pagina cinci din ediţia citată. Dar, ulterior face o critică aspră perspectivei  teologice. Gr. 
Marcu respinge ideea transformării teologilor doar în nişte disciplinaţi ascultători care ,,trebuie compătimiţi 
pentru neputinţa de a se rosti în toată libertatea, ca filosofii’’57. Unde greşeşte L. Blaga? Acolo unde discreditează 
ştiinţa teologică. 

Autorul nostru  sesizează existenţa unor numeroase erori în cartea cu pricina, pe care L. Blaga le 
promovează. Dintre acestea, cea mai gravă este socotită cea care vizează persoana lui Hristos, căruia îi refuză 
51  Ibidem, p. 39
52  Ibidem, p. 44
53  Ibidem, p. 45, 46
54  Ibidem, pp. 47-48
55  Nicolae Terchilă – op. cit., p. 3
56  Lucian Blaga -  Religie şi Spirit …, pp. 8-9
57  Dr. Grigorie T. Marcu -  O carte care nu trebuia scrisă: Religie şi Spirit, de d-l Lucian Blaga, în rev. 
Revista Teologică, XXXII, nr. 5-6, mai iunie 1942 , p. 297
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calitatea Sa de Dumnezeu adevărat. Arătând că în virtutea spiritului liber, ce caracterizează fiinţa umană, îi 
este respectat dreptul la opinie, însă îi reproşează lui Blaga ,,un limbaj reţinut şi cumpătat (…), - care duce la 
– dezamăgirea de a nu fi întâlnit în carte noutatea pe care ne-o anticipase58. 

Concluziile lui Gr. Marcu în ceea ce priveşte conţinutul cărţii ar fi că ,,L. Blaga adoptă teze perimate care 
au făcut vâlvă altă dată în Apus şi dincolo de Canalul Mânecii. Astăzi, ele sunt lepădate din capul locului sau 
cel mult tolerate cu indulgenţă’’59.

Articolul lui Gr. Marcu, care se opreşte în acest număr al Revistei Teologice, deocamdată aici, anunţând 
că ,,vom arăta altă  de ce noi contestăm atât de mult originalitatea mitului lui Hristos’’, este o apologie a 
învăţăturii creştine şi va fi completat de o serie de articole în care scoate la lumină punct cu punct, erorile lui 
L. Blaga pe care nu le lasă neamendate. 

Gr. Marcu va mai semna un articol, de scurtă întindere în care anunţă reacţia avută de L. Blaga în urma 
luării de poziţie contra unor afirmaţii ale sale: ,,s-a supărat şi pe mine şi pe alţii’’60. Aceasta deoarece i s-a 
reproşat o ,,repetiţie, ca să nu-i zicem împrumut, de vreme ce l-au făcut mulţi alţii înaintea domniei sale ( în 
domeniu cultural)’’61. 

Într-un alt articol62, Gr. Marcu face referire la reacţia teologică privitoare la cartea Religie şi Spirit, ca şi 
la raportul dintre Ortodoxie şi Românism, socotindu-o ca  deschisă, fără ocolişuri şi fără violenţe de limbaj 
sau stil. 

Autorul consideră că reacţiile ,,contra lui Blaga’’ ce urmăreau denunţarea erorilor şi contradicţiilor  din 
sistemul gândirii sale filosofice au fost primite cu izbiri grosolane, fără o cutezare în a se angaja în dezbateri 
senine, de fond, cu privire la problemele în litigiu63. Reacţia la reacţie a fost caracterizată de ,,aversiune, şi încă 
de una comparabilă cu aceea a diavolului faţă de tămâie’’64. 

Ceea ce le reproşează autorul, în numele teologilor ortodocşi, celor care i-au sancţionat pentru atitudinea 
contra Blaga este că nu înţeleg ,,un adevăr elementar: teologii nu se propovăduiesc pe ei înşişi, ci pe Hristos; 
(ei) veghează atenţi lângă fântânile pure ale credinţei creştine’’65. În ceea ce priveşte folosirea raţiunii , consideră 
că L. Blaga nu o foloseşte spre a se apropia de Dumnezeu, ci din contră. Marele Anonim nu este Dumnezeul 
de care te poţi apropia, întrucât el e ,,egoist şi înăcrit’’66. 

O reacţie foarte fermă, pragmatică şi evidentă va avea acest autor (Gr. Marcu) în privinţa cărţii Religie 
şi Spirit, într-un nou număr al Revistei Teologice, considerându-o ,,nenorocita carte a lui L. Blaga’’67. Tot aici 
sunt indicate şi ,,stângăciile şi serbedele aprecieri ale revistei Saeculum la adresa Revistei Teologice’’68, care 
zadarnic se căznesc să fie înţepături inteligente. ,,Cât priveşte filosofia lui Blaga, am repudiat-o ori de câte ori 
trâmbiţata ei coloratură  pro-ortodoxă s-a decolorat’’69. 

Colectivul de redacţie al  Revistei Teologice  a răspuns publicaţiei Saeculum, printr-un articol – notă, 
caracterizând această publicaţie ca ,,năzuind să fie monitorul unei direcţii filosofice de orientări incerte, 
58  În  pagina 8 din lucrarea Religie şi Spirit,  L. Blaga afirma: cercetarea fenomenului religios  se va săvârşi 
mai ales sub raportul unor foarte puţin aspecte sesizate până acum.
59  Dr. Grigorie T. Marcu -  op. cit., pp. 297-298; În privinţa mitului lui Hristos, Gr. Marcu îl consideră de 
origine semită – p. 298.
60  Idem – Lucian Blaga – Ştiinţă şi Creaţie, Sibiu, Editura Dacia Traiană S. A. 1942, 222 p. – recenzie -, în 
rev. ,,Revista Teologică’’, XXXIII, nr. 7-8, iulie 1943, p. 401
61  Ibidem, p. 401
62  Publicat în Revista Teologică, XXXIII, nr. 5-6, mai – iunie, 1943, Sibiu, pp. 338-340, fără titlu, regăsit la 
Notele de informare ale revistei.
63  Ibidem, col. I, p. 339
64  Ibidem, col. II, p. 339
65  Ibidem, col. II, p. 339
66  Ibidem, col. II, p. 340
67  Idem – (fără titlu, articolul este de fapt o notă), în rev. Revista Teologică XXXIII, nr. 9-10, septembrie 
– octombrie 1943,col. II,  p. 475
68  Ibidem, col. II, p. 477
69  Ibidem, col. I, p. 478
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confuze şi de răsunet problematic’’70. Încă de la primele numere ale acesteia se identifică în scrisul lui Blaga 
agresiuni direcţionate către reprezentanţii de seamă ai filosofiei româneşti, manifestate prin violenţe de limbaj, 
lucru ce l-a determinat pe D. Stăniloae să scrie un articol în care îl consacră le Blaga cu statutul de victimă a 
grandomaniei. 

Această violenţă a limbajului s-a dovedit în desele rânduri în care filosoful Blaga numea pe criticii şi 
chiar colegii săi de breaslă cu diverse numiri peiorative. Aşa s-a întâmplat cu D. Stăniloae, cu C. Rădulescu 
Motru, ş.a., pe acesta din urmă spre exemplu numindu-l Constantin Mortu71. 

Însăşi Academia Română va reacţiona printr-o scrisoare adresată lui C. R. Motru în care îşi exprima 
adâncul regret că ,,atacul brutal din revista Saeculum vine din partea unui membru al Academiei Române, lipsit 
de cea mai elementară deferenţă faţă de instituţiunea din care face parte, şi vă trimite cu cea mai caldă simpatie 
nestrămutatele sentimente de înaltă stimă colegială72. Scrisoarea purta semnăturile a 29 de academicieni. 
Faţă de atitudinea manifestată de L. Blaga în toiul polemicilor purtate, Petru Manoliu scria în timpul: despre 
,,hotărâta împotrivire a unor intelectuali de a nu lăsa să se încetăţenească în viaţa noastră de cultură, metode 
degradante şi care insultă demnitatea de om’’73. Autorul acesta pare să fi fost printre puţinii care i-au răspuns 
lui Blaga cu aceeaşi metodă: ,,dacă dl. Blaga iubeşte jocul ieftin de cuvinte, de ce nu se gândeşte  că filosofia 
sa este predestinată  să se numească blagism, sau blegism  ?74

Un alt teolog ce a avut aprecieri critice la adresa filosofiei lui L. Blaga a fost Irineu, Mitropolitul Moldovei. 
Acesta considera că apariţia lucrării Eonul dogmatic a făcut ,,mare vâlvă şi mult sânge rău teologilor’’75. 
Totuşi, lucrarea este apreciată de autorul nostru ca fiind bine argumentată şi bogată în conţinut, dar cu lipsuri, 
slăbiciuni, imperfecţiuni şi cu o influenţă hegeliană clară. 

Cuvântului eon, înţeles nu ca în sistemele gnostice drept fiinţă imaginară, intermediară între divinitate 
şi lume, ci drept veac, secol, ev, i se asociază noţiunea dogmatic, întrucât L. Blaga vede neglijată metoda 
dogmatică aplicată filosofiei. Aceasta, odată folosită, pe viitor va da unitate filosofiei. 

I.P.S. Irineu nu acceptă din expunerea lui L. Blaga despre dogmă afirmaţia potrivit căreia aceasta ar 
fi absurdă şi incompatibilă cu raţiunea, că raţiunea e văzută de teologii ortodocşi drept organul formulării, 
însuşirii şi justificării dogmelor creştine, al căror cuprins se bazează pe revelaţiune, îmbinând astfel într-o 
desăvârşită armonie divinul cu umanul’’76.

Dacă L. Blaga consideră dogmele ca fiind perimate, întrucât ele formează fundamentul creştinismului, 
afirmaţia se extinde şi asupra acestuia. De aceea, filosoful consideră că omului modern nu-i mai pot corespunde 
dogmele vechi, cu unele noi. Însă, I.P.S. Irineu nu găseşte la L. Blaga indicii care să arate care sunt elementele 
ce vor constitui  noile dogme, noua religie. Totuşi, el afirmă: ,,Blaga admite o inteligenţă specială, antilogică 
sau metalogică, un intelect eustatic sau logic, şi altul ecstatic sau antilogic. Numai această inteligenţă antilogică 
sau intelect antilogic poate crea dogme. Dar ele au un mare cusur, un defect grav: nu pot funcţiona fără un 
imbold, un avânt, cum este revelaţia din dogmele creştine. În locul acestui stimulent divin al dogmei, domnia 
sa propune experienţa (…); Eonul dogmatic a fost un vis cu ochii deschişi’’77.

Paul Costin Deleanu are şi el un articol în care mărturiseşte că ia atitudine referitor la cartea Eonul 
70  Note şi Comentarii - Academia Română Anti – Blaga?, în rev. Revista Teologică, XXXIII, nr. 11-12, 
noiembrie – decembrie, 1943, col. I, p. 534
71  Ibidem, col. I, p. 535
72  Ibidem, col. I, p. 535; Nota din Revista Teologică de care ne ocupăm nu pătrunde în esenţa motivelor 
care stau la baza polemicii (conflict concret) dintre C. R. Motru şi L. Blaga. Face precizarea concret în acest 
sens, încercând să se delimiteze, spre a surprinde cât mai clar atitudinea lui L. Blaga faţă de adversarii săi. De 
aceea, nota continuă cu cuvintele: ,,aceasta degenerează de fiecare dată în atacuri ad personam’’. Acestea se 
manifestau  prin invective, insulte şi mijloace vulgare.
73  Ibidem, col. I, p. 536
74  Ibidem, col. II, p. 536
75  Irineu Mitropolitul Moldovei – Eonul dogmatic, în rev. Cetatea Moldovei, anul II, vol. III, nr. 131 
octombrie, 1941, p. 1 
76  Ibidem, p. 3
77  Ibidem, p. 4
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dogmatic, şi pentru motivul  că ,,bătrânii teologi de şcoală nu au făcut-o (încă spunem noi, pentru că ceva mai 
târziu vor apărea articole din această direcţie); lipsiţi de priză în vreun plan actual (…) care n-au răspunsuri 
doctrinare pentru actualitate’’78. Teologia creştină a creat prin dogme un alt tip de cunoaştere, recunoscute de 
acesta drept elemente religioase vii. 

Se reproşează lui Blaga că prin dogme acuză Biserica că este ataşată iremediabil de trecut şi că nimeni 
nu poate vorbi despre dogmă, fără numai cel care o vede ca element organic în Biserică. 

I. Gr. Oprişan surprinde într-un articol79 atitudinea trează manifestată de unele cercuri bisericeşti 
referitoare la articolele din ziarul Viaţa, în care se găsesc diferite afirmaţii tendenţioase ale filosofului L. Blaga 
privitoare la creştinism şi ortodoxie. Autorul consideră că reacţia bisericească (el nu foloseşte cuvântul reacţie 
teologică), manifestată de Biserica Ortodoxă la interviul dat de L. Blaga ziarului Viaţa,  a constat doar într-o 
,,mică scărmăneală din partea a doi profesori de la Şcoala Teologică din Sibiu: profesorul Marcu, cunoscutul 
autor al antropologiei pauline şi profesorul Stăniloae’’80. 

Tonul tăios la adresa teologilor citaţi se va preface spre finalul articolului în elogiu de recunoaştere a 
valorii lor. 

Pornind de la separaţia pe care o face L. Blaga între românism şi ortodoxie, autorul analizează punctual 
răspunsurile teologilor, care sunt totodată întrebări la adresa filosofului: se poate face o distincţie între 
spiritualitatea românească şi creştinism? Dacă Ortodoxia a fost asimilată de spiritualitatea românească, mai 
face ea parte din acest românism? În sfârşit, o altă întrebare  fundamentală ar fi: cum a fost cu putinţă ca 
spiritualitatea românească, cu stilul ei propriu, să asimileze o religie produsă de un stil străin?81

Observaţia autorului surprinde poziţia echivocă în care se plasează L. Blaga prin afirmaţiile sale. ,,d-lui 
L. Blaga nu-i convine să dea un răspuns net afirmativ dacă Ortodoxia face parte  din spiritualitatea  românească, 
pentru a nu fi considerată neromânească filosofia sa anti-ortodoxă. Nici net negativ nu dă un răspuns, căci asta 
ar însemna că poporul român n-are nici o religie , ceea ce este imposibil de susţinut, oricâtă armătură filosofică 
are d-l Blaga’’82. O altă observaţie o constituie critica pe care o face la adresa definiţiei dată de L. Blaga religiei, 
acesta nereuşind o definiţie obiectivă83. 

Părintelui Stăniloae i se recunoaşte apoi meritul de a fi sesizat  greşeala mitului aşa cum îl concepe L. 
Blaga cu privire la Marele Anonim, care veghează cu foarfecele censurii ca să nu afle vreo făptură ceva din 
realitatea lui şi să i se pericliteze dominaţia lui, şi omul să nu mai caute să depăşească ceea ce ştie’’84. 

Spre finalul articolului autorul trage şi o concluzie în ceea ce-l priveşte pe L. Blaga: ,,dacă d-l Blaga n-a 
simţit nici o legătură cu realitatea în filosofia domniei sale şi totul i s-a arătat ca o construcţie subiectivă, ca un 
joc fără răspundere, produs al stării de somnolenţă a spiritului, apoi greşeala domniei sale  constă tocmai în 
aceea că a extins şi asupra religiei sentinţa aceasta’’85, iar religia nu poate fi un joc fără răspundere. 

Dacă la începutul articolului cuvântul teologie (c) lipsea cu desăvârşire din vocabularul autorului, cu 
privire la reacţia prea bisericească manifestată asupra modului de gândire filosofică al lui L. Blaga, din partea 
Bisericii, în final autorul recunoaşte părintelui D. Stăniloae atât calitatea de teolog, gânditor şi literat în acelaşi 
timp, datorită căreia avem astăzi ,,icoana clară a ortodoxiei şi românismului pentru ca să putem înţelege poziţia 

78  Paul Costin Deleanu – Răspuns la Eonul dogmatic – scrisoare deschisă d-lui Lucian Blaga, în rev. 
Floarea de Foc, 23 ianuarie 1932, anul I, nr. 3, p. 2
79  I. Gr. Oprişan – Vitrina cărţii - Dumitru Stăniloae – Poziţia d-lui L. Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie, 
Sibiu, 1942, în rev. Tribuna Avântenilor, anul VII, septembrie – octombrie 1942, nr. 9-10, pp. 48-50
80  Ibidem, col. I, p. 48
81  Ibidem, col. I, II, p. 48
82  Ibidem, col. II, p. 48
83  Ibidem, col. I, p. 49 – pune accent mai mult pe metafizică. Iată textul: ,, domnia sa a adus religia sub 
un numitor comun cu metafizica (…); filosoful nostru prezintă compătimitor pe teologii lumii şi găseşte că numai 
d-sa are dreptate (…); de aceea omite să vadă un lucru esenţial: că teologii aceştia sunt mai apropiaţi între ei decât 
e d-l Blaga faţă de oricare grup…’’.
84  Ibidem, col. II, p. 49
85  Ibidem, col. II, p. 49
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falsă a metafizicianului nostru L. Blaga’’86. Deşi se vrea apologet al românismului, filosofia lui Blaga  fiind 
anti-ortodoxă (în mod cert), este neîndoielnic şi antiromânească.

Am lăsat pentru final o atitudine manifestată de părintele Dumitru Stăniloae, şi expusă în Revista 
Teologică. În acest articol, L. Blaga e văzut ca fiind stăpânit de patima grandomaniei. Care erau semnele acestei 
posedări? Mai întâi, nestăpânirea de sine, apoi neputinţa de ţine în propriile mâini frâul fiinţei personale, dar şi 
manifestarea unei violenţe excepţionale, care ducea la pierderea cumpătului sufletesc. 

Părintele Stăniloae considera că L. Blaga a parcurs un progres în negaţie prin filosofia sa caracterizată 
de înlăturarea lui Dumnezeu din ea. El urmărea atribuirea uni cult totalitar, în care eu-l său filosofic să fie 
în centru, venerat de către toţi. Mai mult, înlăturarea lui Dumnezeu nu s-a făcut izolat, ci prin afirmarea 
,,apologiei duhului luciferic, ridicând un monstru  cu toate atributele acestuia pe tronul divin (…) cu numele 
de Mare Anonim (…); (acesta), oricât de mare ar fi socotit, tot anonim rămâne, aşa cum un zero, oricât ar fi de 
mare tot zero rămâne’’87. 

Găsim în prezentul articol şi aprecieri privind evoluţia spirituală a oponentului său. Ele sunt exprimate 
astfel: ,,(L. Blaga) are dubioase calităţi de filosof; (creaţiile sale) sunt enormităţi filosofice; (Marelui Anonim) 
i se atribuie atribute meschine; (faţă de neam) îşi bate joc de ce este mai scump lui’’88. Ceea ce exclude în mod 
pragmatic părintele Stăniloae din polemica pe care o acceptă cu L. Blaga este folosirea injuriilor deplasate 
la adresa lui, făcând referire la articolul maliţios: De la popa Grama, la cazul Grama, adresat lui, dar şi la 
cel intitulat Despre viitorul filosofiei româneşti. Despre ce era vorba în acest prim articol? L. Blaga, folosind 
tonul ironic şi chiar arogant la adresa părintelui Stăniloae scrie articolul cu pricina în revista Saeculum. Aici, 
filosoful explică, folosind limbajul simbolic, năzuinţele popii Grama, ajuns în vremea lui Eminescu rector al 
unui Seminar din Transilvania, unde preda dogmatica. Aceste năzuinţe nu ţineau însă seama de mediocritatea 
celui ce le producea, aspirând la mai mult, la fapte epocale, memorabile. De aceea, va începe un război de 
defăimare a personalităţii poetului Eminescu, în scris şi nu numai, răstălmăcind şi trunchiind fraze din opera 
acestuia şi blamând pe faţă, în expresii triviale ideile lui Eminescu. Preocupările cărturăreşti ale popii Grama 
vizau şi scrierea de articole, cele care tratau despre sufletul naţiunii fiind rod şi al împrumuturilor din chiar 
articolele lui Eminescu. 

Popa Grama era aşadar un găinar ştiut, însă, niciodată denunţat. El era ,,împintenat de un vis nerod ce 
îşi depăşise zelos rolul normal de profesionist şi salariat al unui pretins adevăr cu A mare. El era cel din urmă 
în stare a-şi da seama în chip dezinteresat de înalta calitate şi misiune a creatorilor, în a căror inimă bate ceasul 
mai presus de vreme’’89.

Chiar folosirea cuvântului popă indica la filosof dispreţul nu pentru un popă oarecare, ci pentru o întreagă 
tagmă, din care (uitase poate?) făcuse parte şi tatăl său. L. Blaga nu doar a dispreţuit, ci a ridiculizat, chiar şi 
instituţii serioase, culturale, precum gazeta întemeiată de mitropolitul Andrei Şaguna. 

În cel de-al doilea articol menţionat anterior, Blaga afirma despre părintele Stăniloae: ,,îmi amintesc 
că după apariţia unuia din studiile mele de metafizică, un pretins servitor al adevărului cu A mare, scriind 
despre cartea mea spunea între altele că ideile mele n-ar fi româneşti, fiindcă dragă Doamne, n-ar fi în acord 
cu o anumită doctrină tradiţională, şi dascălul avertiza poporul românesc să se ferească de ideile mele ca de 
necuratul. Urechilor mele uluite rar le-a fost dat să audă o mai gravă şi mai naivă sentinţă’’90.

În privinţa cărţii pe care o scrie şi în care ,,i s-a dezvăluit  ( lui Blaga) punct cu punct enormităţile 
sistemului’’91, destinatarul ei s-a dovedit a fi incapabil să-i răspundă, asociindu-i numelui său chiar noţiunea 
folosită de acesta, mare anonim (din punct de vedere cultural)92, care manifesta o vădită ,,teamă să nu fie 

86  Ibidem, col. I, p. 50
87  Dumitru Stăniloae – Atitudini. O victimă a grandomaniei, în rev. Revista Teologică XXXIII, nr. 5-6, 
mai – iunie, 1943, p. 317
88  Ibidem, pp. 317-318
89  Lucian Blaga – De la popa Grama la cazul Grama, în rev. Saeculum, anul I, nr. 3, 1943, p. 93 
90  Idem – Despre viitorul filosofiei româneşti, în rev Saeculum, anul I, nr. 1, 1943, p. 3
91  Dumitru Stăniloae – Atitudini. O victimă a grandomaniei…, p. 318
92  Ibidem, p. 319
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cineva ca el, (precum şi) ambiţie şi invidie bolnavă, pe care îşi întemeia idealul său filosofic’’93. 
Acest articol este unul dur, în care părintele Stăniloae îl dezaprobă şi chiar înţeapă părinteşte, dar şi îl 

mustră pe L. Blaga pentru ,,trufia care îi este singurul Dumnezeu, alături de blasfemie’’94, deşi după propria 
mărturie el însuşi îl lăudase până în 1940.

Caracterizarea pe care i-o face în finalul articolului este mai mult decât grăitoare: ,,nu Duhul Sfânt al lui 
Hristos şi al Tatălui ceresc locuieşte în acest ins chinuit de megalomanie, ci duhul pătimaş al acelui monstru 
moral, al cărui amestec de prezumţie luciferică şi neputinţă ridicolă îl redă atât de adecvat numele de ,,mare 
anonim’’95. Iar faţă de ceea ce a scris privitor la polemica noastră, însuşi părintele Stăniloae mărturisea că ,,e în 
stare să ardă tot (…); un preot e în stare să se mistuie cu bucurie în umbra uitării şi a insignifianţei total, numai 
Dumnezeu să fie preamărit’’96
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MĂNĂSTIREA „BRÂNCOVEANU” DE LA SÂMBĂTA DE SUS –  
CENTRU DE VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ ÎN VREMEA STĂREŢIEI  

PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

   Profesor Marioara-Daniela Petcu 
   Grupul Şcolar Mihăileşti
  Structura Şcoala Popeşti, Jud. Giurgiu

        
Lucrarea duhovnicească a părintelui Arsenie la mănăstirea Sîmbăta de Sus a fost una de excepţie şi de 

aceea a generat o mişcare de reînnoire religioasă1, în sprijinul acestui adevăr, venind atât mărturiile directe ale 
celor care l-au căutat şi s-au folosit de sfaturile, rugăciunile şi harul Sfinţiei Sale, cât şi numeroasele aprecieri 
deosebit de elogioase ale unor personalităţi de seamă ale Bisericii şi nu numai.

Însă mai înainte de a descrie anumite aspecte a vastei lucrări duhovniceşti a părintelui, credem că este 
mai întâi necesar să scoatem în evidenţă câteva dintre virtuţile duhovniceşti ale Sfinţiei Sale.

Mai întâi de toate trebuie să remarcăm că părintele Arsenie (luând poate exemplu pe Sf. Ioan Gură de 
Aur) nu a alergat după preoţie, această atitudine ieşind în evidenţă atunci când l-a rugat pe Serafim Popescu să 
primească preoţia, căci părintele se simţea “nevrednic”2. Se vede aici că o calitate fundamentală a părintelui 
(asaltat de mulţimi încă de pe timpul când nu era preot) era smerenia, virtute duhovnicească care se observă 
şi în ultimele cuvinte ale autobiografiei de la Securitate când spune că “asta îmi este toată misiunea şi rostul 
pe pământ, pentru care (Dumnezeu - n.n.) m-a înzestrat cu daruri, deşi eu sunt nevrednic”3. Aşadar, părintele 
Arsenie avea daruri dumnezeieşti (recunoscute de atâţia credincioşi), era asaltat de oamenii care se foloseau 
de Sfinţia Sa şi cu toate acestea părintele se considera nevrednic. 

Prezenţa virtuţii smereniei la părintele Arsenie iese şi mai mult în evidenţă gândindu-ne că numărul 
impresionant de oameni care l-au căutat pe părintele, nu numai la Sâmbăta dar şi în celelalte locuri prin care 
a trecut, nu l-a făcut să cadă în mândrie, căci este cunoscută uşurinţa cu care un om cu faimă mare, căutat de 
mulţi alţii, poate cădea în ispita mândriei, ci dimpotrivă l-a adâncit şi mai mult pe părintele în trăirea acestei 
viruţi fundamentale.

Autobiografia de la Securitate ne mai descoperă un aspect deosebit de important în ce priveşte destinul 
şi preocupările părintelui Arsenie, anume înstrăinarea de orice alte scopuri lumeşti ale vieţii, aceasta reieşind 
din ultimele cuvinte ale declaraţiei autobiografice ce constituie o încheiere scurtă şi revelatoare: “De alte 
gânduri şi rosturi sunt străin”4.

O altă calitate sfinţitoare cu care era înzestrat părintele Arsenie, era capacitatea de a se jertfi şi de a 
suferi pentru alţii, precum şi puterea de a-i ierta pe cei ce i-au greşit. În sprijinul celor afirmate stau dovadă mai 
multe fapte ale Sfinţiei Sale. Să ne aducem aminte în primul rând de acceptarea tânărului Leonida Plămădeală 
la mănăstirea Prislop, unde a fost acceptat de părintele Arsenie (deşi era urmărit de autorităţi şi putea crea 
probleme tuturor celor cu care venea în contact) şi unde a fost călugărit şi hirotonit ierodiacon. 

Tot în acest sens este cunoscut episodul întâlnirii dintre părintele Arsenie şi părintele Nicolae Bordaşiu 
(actualmente slujitor la biserica Sf. Silvestru)5 care, fiind urmărit de Securitate, se afla ascuns undeva în 

1  Ioan GÂNSCĂ, op. cit., p.15.
2  *** Biserica de la Drăgănescu - Capela Sixtină a Ortodoxiei Româneşti, Editura Charisma Adversing, 
Deva, 2005, p. 13.
3  Idem, ibidem.
4  Idem, ibidem.
5  Într-o emisiune televizată la TV Trinitas părintele Bordaşiu relata că tatăl său i-a destăinuit părintelui 
Arsenie locul unde se afla (iată ce încredere avea tatăl în discreţia părintelui Arsenie) şi părintele a venit la 
Timişoara să-i propună să se călugărească la Prislop.
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Timişoara. Pentru faptul că părintele Arsenie nu a comunicat Securităţii locul unde părintele Bordaşiu se 
ascundea, la 11 noiembrie 1955 a fost arestat de Procuratura Militară Teritorială Timişoara şi condamnat la 6 
luni de detenţie6. 

În fine ca o ultimă dovadă a calităţii mai sus amintite a părintelui Arsenie (care mai mult de jumătate 
din viaţă a fost urmărit şi persecutat), stă şi mărturia părintelui Savian Bunescu (parohul de la Drăgănescu) 
care a făcut publice cuvintele pe care părintele Arsenie i le-a împărtăşit la ultima spovedanie: “Să spui părinte 
că i-am iertat pe toţi”.

O altă caracterizare a părintelui Arsenie vine şi de la actualul mare duhovnic al mănăstirii, părintele 
Teofil, care spunea că din câţi oameni lucrători în Biserică a cunoscut, părintele Arsenie Boca a fost personalitatea 
cea mai puternică, cea mai distinctă şi a avut nişte daruri pe care nu le-a întâlnit la altcineva7.

De asemenea, cel mai de seamă teolog al Bisericii noastre, părintele profesor Dumitru  Stăniloae,  
ne-a  lăsat  o  elocventă  mărturisire  despre  lucrarea  duhovnicească a părintelui Arsenie de la mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, afirmând într-un articol de ziar astfel: “De multe ori ne simţeam datori să scriem în această 
foaie despre lucrarea duhovnicească ce se săvârşeşte zi de zi la Mănăstirea “Brâncoveanu”, cu largi şi adânci 
efecte în viaţa poporului nostru. Într-o foaie ca a noastră, nu se dau numai îndemnuri pentru ceea ce ar trebui 
să se facă în scopul întăririi credinţei, ci se încrestează faptele care ilustrează modul în care trebuie să se 
lucreze în zilele noastre şi care pot influenţa astfel asupra altora, preoţi şi credincioşi. Cu atât mai mult eram 
datori să vorbim despre o lucrare de proporţiile celei de la Sâmbăta de Sus, care taie azi brazdă adâncă în viaţa 
sufletească a unor cercuri de credincioşi... O facem deci cu riscul de a supăra pe Părintele Arsenie, ostenitorul 
smerit de la Sâmbăta, care consideră vorba bună care i se spune ca cel mai mare rău ce i se poate face. Gândul 
Î.P.S. Mitropolit Nicolae de-a iniţia prin restaurarea mănăstiri martire a lui Constantin Brâncoveanu nu numai 
reînfiinţarea monahismului  din Transilvania, ci, cu voia lui Dumnezeu, o refacere generală a duhului călugăresc 
ortodox, atât de scăzut în ultimile timpuri, a început să-şi  arate rodul cel mai promiţător. Mănăstirea de la 
Sâmbăta de Sus nu e loc pitoresc de excursii şi de distracţii înrămate în chenare arhaice, ci mediu de zguduiri 
sufleteşti înnoitoare, de întâlniri serioase ale sufletelor cu vocea lui Dumnezeu care le obligă la o viaţă scoasă 
din mocirla inconştienţei şi plăcerilor uşoare.”8 

Nu putem să mergem mai departe fără a face câteva sublinieri necesare pe marginea spuselor atât de 
importante ale părintelui Stăniloae, care de multe ori se simţea dator să scrie “despre lucrarea duhovnicească 
ce se săvârşeşte zi de zi la Mănăstirea Brâncoveanu”. 

În primul rând articolul marelui nostru teolog ne descoperă la părintele Arsenie o adâncă şi autentică 
smerenie (aşa cum de fapt am mai spus). Dacă activitatea părintelui Arsenie era una extraordinară şi plină de 
osteneală, cu toate acestea a face o simplă scoatere a ei în evidenţă comporta riscul “de a supăra pe părintele 
Arsenie ostenitorul smerit de la Sâmbăta, care consideră vorba bună care i se spune ca cel mai mare rău ce 
i se poate face”. Constatăm, aşadar, o atitudine creştină profund patristică şi autentic călugărească, atitudine 
întâlnită aşa de rar în zilele nostre, căci deseori ne grăbim foarte tare să scoatem cât mai mult în evidenţă toate 
realizările şi faptele noastre cele bune. Iată că părintele excludea cu desăvârşire lăudarea ostenelilor sale, 
poate şi de teama de a nu pierde rodul lor ce coboară de sus. Smerenia părintelui s-a văzut şi cu alte ocazii, 
căci atunci când veneau la mănăstirea Sâmbăta mulţimi de credincioşi (cu căruţele sau pe jos) căutându-l pe 
părintele, din dorinţa să audă şi cuvânt de învăţătură din gura lui, părintele le mai spunea că nu era nevoie să 
vină până acolo putând să meargă mai bine la preoţii lor din sat care erau la fel ca dânsul sau chiar mai buni9.

6  Adrian PETCU, op. cit., p. 250.
7  Antonie PLĂMĂDEALĂ, Mănăstirea ..., p.50. 
8  Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, Lucrarea de la Mănăstirea “Brâncoveanu”, în Telegraful Român, 
8 august 1943, Sibiu, p.2.
9  *** Talanţii Împărăţiei, Editura Pelerinul, Iaşi, 2004, p. 10.
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Legat de cele arătate, părintele şi-a destăinuit principiu fundamental al smereniei împărtăşind poporului 
credincios cuvintele pline de duh: “să te consideri mai mic decât toată zidirea”. Poate şi datorită acestei 
extraordinare smerenii a părintelui Arsenie (de fapt strict necesară unei trăiri autentic ortodoxe) numeroasele 
sale roade spirituale nu sunt cunoscute decât de cei care-l cinstesc ca pe un om duhovnicesc. Şi poate tot din 
această “cauză” încă întâlnim astăzi ici colo reticenţă sau chiar împotrivire la adresa Sfinţiei Sale.

În al doilea rând ne impresionează şi ne minunează aprecierea părintelui Dumitru Stăniloae referitoare 
la efectele activităţii părintelui Arsenie în sufletele credincioşilor, efecte pe care le numeşte “zguduiri sufleteşti 
înnoitoare”. Ştim prea bine că zguduirea sau cutremurarea sufletească nu este decât o consecinţă a unei revelaţii 
împărtăşite omului, aceste schimbări radicale fiind efectul lucrării deosebite a harului părintelui prin care s-au 
săvârşit chiar adevărate minuni în vieţile credincioşilor.

În al treilea rând ne impresionează sintagma pe care marele nostru teolog o foloseşte pentru a descrie 
predica părintelui, pe care îl descrie ca pe o “voce a lui Dumnezeu”. Această apreciere face inutil aproape orice 
alt comentariu, însă aduce mai mult la lumină tainicele lucrări duhovniceşti de excepţie ce aveau loc în acele 
vremuri la sfânta mănăstire Sâmbăta de Sus.

O altă descriere emoţionantă, pe care o redăm în cele ce urmează, este cea a călugăririi părintelui: “În 
adevăr, săvârşirea sfintei liturghii a fost pentru toţii cei ce veniseră la Sâmbăta de Sus, prilej de bucurii care au 
făcut să stoarcă lacrimi din ochi. Vreau să vorbesc de mişcarea şi emoţionanta tundere în monahism pe seama 
acestei ctitorii voevodale ai unuia din mulţii şi luminaţi absolvenţi ai “Academiei Adreiane”, părintele diacon 
Boca, diplomat al şcoalei de Bele-Arte din Bucureşti. Moţ după locul de naştere, crescut şi educat în studiul 
teologiei, tânărul monah a înţeles să dea ascultare gândurilor marelui Ierarh al Bisericii noastre, consacrându-
şi viaţa lui Hristos prin studiul picturii bisericeşti, pe care s-o desfăşoare acolo în liniştea munţilor pe care 
“Brâncoveanu” îl alesese ca loc de retragere şi de rugăciune”.10 

Un alt episod ce a rămas consemnat în scris este hirotonia întru ieromonah din 194211, episod ce este 
relatat în cele ce urmează: “În vinerea Izvorului Tămăduirii din acest an a avut loc la Mănăstirea  Sâmbăta de 
Sus obişnuitul pelerinaj. Pelerinii,  veniţi în număr atât de mare, faţă de timpurile grele pe care le străbatem şi 
de vremea ploioasă au avut mari bucurii duhovniceşti. S-a slujit Sfânta Liturghie atât la altarul mănăstirii, cât 
şi în aerul liber. Î.P.S. Sa a hirotonit cu acest prilej pe cuviosul protodiacon Arsenie Boca întru ieromonah, iar 
pe tânărul, absolvent de Teologie Vasile Şortan întru diacon pentru trebuinţele mănăstirii. Predica înălţătoare şi 
duioasă a Î.P.S. sale a stors lacrimi pelerinilor. A urmat sfinţirea apei la fântâna tămăduitoare şi un Sfânt Maslu 
cu mare sobor de preoţi. Mănăstirea lui Constantin Brâncoveanu a reânviat cu toată puterea duhovnicească. 
Peste Ţara Oltului suflă cu putere duhul lui Dumnezeu prin mijlocirea mănăstirii reînviate din mormântul în 
care  o aşezaseră adversarii neamului şi ai credinţei drepte “. 

În relatarea de mai sus se aminteşte iar de prezenţa numeroasă a pelerinilor în ciuda vremii ploioase şi 
a timpurilor grele ale războiului. Deoarece această situaţie provoacă uimire, nu putem să nu ne întrebăm ce-i 
aducea în grelele condiţii de atunci pe aceşti oameni, în număr atât de mare, la sfânta mănăstire ? 

Cu siguranţă că pentru omul credincios orice slujbă (cu atât mai mult cea legată de hirotonie) este 
foarte frumoasă şi atractivă, prezenţa la rugăciune fiind cu atât mai mare cu cât viaţa este mai grea şi pericolele 
mai mari, însă cu certitudine că prezenţa numeroasă a credincioşilor se datora şi persoanei părintelui Arsenie.

O altă descriere rămasă consemnată este şi cea care ne relatează că un număr mare de persoane (200-
300) se aflau zilnic la mănăstire, pentru a se ruga şi pentru a se elibera de povara păcatelor. Aceştia veneau 
de la sute de kilometri şi se simţeau acolo foarte bine, încât nu mai doreau să plece. Plecau de la gara Voila şi 
parcurgeau mulţi kilometri pe jos sau cu căruţele, pentru a ajunge la locul de linişte sufletească de la Sâmbăta 

10  Diacon Haralambie COJOCARU, În pelerinaj la Sâmbăta de Sus, în Telegraful Român, 12 mai 1940, 
p.6.
11  Ştire Praznicul duhovnicesc de la Sâmbăta de Sus, în Telegraful Român, 12 mai 1942, p.4.
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de Sus, unde  îşi mărturiseau păcatele, unii spunând chiar “părinte de mine când vezi, că nu mai pot purta 
povara pe mine? “12.

Tot din aceeaşi sursă aflăm că părintelui Arsenie nu-i plăcea să-l lauzi, el ducând o viaţă aspră. Prin 
tot ceea ce făcea şi propovăduia, părintele dorea o lepădare a omului de păcat şi o restaurare a lui în cel mai 
autentic duh ortodox. Predica de la Sâmbăta era una care combătea păcatul şi arăta că Hristos lucrează prin 
Sfintele Taine şi Biserică, iar mişcarea de la Sâmbăta era una de înnoire, de radicalizare a vieţii creştine în 
sensul restaurării ei sănătoase.

Pentru  că  am  amintit  aici  de  predica  părintelui,  trebuie  să   mai   spunem   că părintele Arsenie 
era un predicator deosebit, căci cuvântările Sfinţiei Sale aveau o înaltă ţinută teologică şi erau de o profundă 
duhovnicie. În acest sens ne-au rămas consemnate în scris (în volumul “Cuvinte vii”) cinci predici rostite la 
mănăstirea Sâmbăta de Sus. Acestea poartă următoarele titluri: “Tânărul bogat”, “Mânaţi mai adânc !”, “O 
întrebare iubirii”, “Ziua crucii” şi “Oamenii care au lăsat totul”.

Dacă analizăm aceste cuvântări sub aspectul formei vom vedea că limbajul lor este unul direct, 
pedagogic şi folosind uneori cuvinte populare (cum ar fi zdroabă, mânaţi). Aceste caracteristici sunt deosebit 
de utile pentru înţelegerea mesajului (lucru pe care părintele îl dorea cel mai mult), înţelegere care nu contravine 
conţinutului (deseori) profund teologic. Astfel, mesajul părintelui este destinat atât teologului cât şi omului 
simplu.

În ce priveşte analiza conţinutului, aceasta ne dezvăluie mai întâi câteva învăţături profund duhovniceşti:
- comparaţia dintre necazul de o noapte al pescarilor-Apostoli (când n-au prins nimic o noapte întreagă 

ca apoi să aibă parte de pescuirea minunată) şi “necazurile Evangheliei” care au însoţit toată viaţa 
Apostolilor-pescari de oameni (Apostolii având parte întreaga viaţă de necazuri şi suferinţe de tot felul 
datorită propovăduirii “cuvântului lui Dumnezeu”, necazuri pe care părintele le numeşte “pline de 
bucurie, ale Evangheliei”)13;

- îndemnul Mântuitorului “mânaţi mai adânc” (adresat Apostolilor la pescuirea minunată) este “tradus” 
spiritualiceşte de părintele prin cercetarea profundă a rosturilor “vieţii acesteia şi ale tuturor încercărilor 
ei, că sfârşitul lor e moartea păcatului şi întâlnirea nedespărţită cu Dumnezeu”14;

- rolul duhovnicesc al necazului care ne face să părăsim “înţelegerea pruncească”15 a vieţii.
Tot în legătură cu conţinutul predicilor părintelui Arsenie mai observăm că ele sunt în strânsă legătură 

cu Sfânta Scriptură şi cu scrierile Sfinţilor Părinţi, părintele argumentându-şi aproape permanent afirmaţiile cu 
citate din cele două izvoare amintite.

 Este util să mai evidenţiem şi analiza psihologică de calitate şi da factură creştină pe care părintele o mai 
face uneori, precum şi caracterul profetic ce se dezvăluie din când în când, cum ar fi în afirmaţia că “noaptea 
necunoştinţei de Dumnezeu va fi din ce în ce mai întunecoasă”16, cu referire clară la ateismul comunist ce urma 
să apară.

La toate cele afirmate despre caracteristicile predicilor părintelui nu putem să nu adăugăm şi faptul că 
în aceste cuvântări sfinţitoare găseai şi soluţii la problemele oamenilor. În acest sens părintele Arsenie arată şi 
ce trebuie făcut ca poporul să aibă în continuare păstori buni, anume să zămislească “copii curaţi, neîncărcaţi 
de atâtea păcate părinteşti, mai străvezii spre Dumnezeu, în stare să lase toate pentru dragostea de Dumnezeu 
şi Evanghelia Sa”17.

12  Pr. prof. dr. Dumitru STĂNILOAE, op. cit., p.3.
13  Arsenie BOCA, Cuvinte vii, Editura Charisma Adversing, Deva, 2006, p. 12.
14  Ibidem, p. 13.
15  Ibidem, p. 15.
16  Ibidem, p. 18.
17  Ibidem, p. 19.
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Aşa cum bine se ştie, la reîntoarcere în ţară de la Sfântul Munte, părintele Arsenie a adus cu el câteva 
manuscrise ale Filocaliei şi împreună cu fostul său profesor de la Sibiu, părintele Dumitru Stăniloae, a 
colaborat la traducerea în limba română a acestei lucrări. Contribuţia Părinelui Arsenie a fost mare, căci pe 
lângă aducerea în ţară a copiilor de pe manuscrise mai vechi de la Muntele Athos, a insistat pe lângă părintele 
Dumitru Stăniloae pentru traducerea Filocaliei. De asemenea a rămas scris în prima ediţie a Filocaliei că “a 
scris după dictatul nostru o mare parte din traducere la prima ei redactare”18, că a executat coperta şi  a susţinut 
lucrarea de tipărire a Filocaliei printr-un număr mare de abonamente pe care le-a procurat. De aceea Părintele 
Dumitru Stăniloae afirma că “Prea Cuviosul Părinte Ieromonah Arsenie a reînviat cu viaţa şi cu propovăduirea 
duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru”19 şi că “Prea Cuviosul Părinte Arsenie Boca împreună cu 
mişcarea reliogioasă din jurul Mămăstirii “Brâncoveanu” sunt ctitorii Filocaliei  româneşti” 20. Cele afirmate 
de marele profesor de teologie mai aduc la cunoştinţa noastră o altă apreciere la adresa părintelui Arsenie, 
anume că părintele este “ctitor al Filocaliei româneşti” şi pentru faptul că părintele “a reînviat cu viaţa şi cu 
propovăduirea duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru”. Aşadar, părintele nu a fost un simplu 
distribuitor sau scriitor al Filocaliei, ci şi un trăitor al ei, cu efect benefic pentru viaţa spirituală a poporului. 

Tot în legătură cu elaborarea Filocaliei în limba română, părintele Todor Nichifor, pe atunci secretar 
şi dactilograf al părintelui profesor Dumitru Stăniloaie, aminteşte despre ajutorul acordat de părintele Arsenie 
la traducerea Filocaliei: „Când îl ajuta pe părintele Stăniloae la traducerea Filocaliei, părintele Arsenie scria 
cu mâna tot textul filocalic tradus. Mai târziu a creat în cadrul mănăstirii “Brâncoveanu” o adevărată mişcare 
filocalică, împreună cu credincioşii din ţinuturile făgărăşene, care s-a extins apoi în aproape toată ţara, cum 
remarca Nichifor Crainic. La această mişcare participa inclusiv studenţimea universitară, ca într-o „bulboană 
spirituală uriaşă”, pentru a-l vedea şi asculta pe călugărul care răscolea sufletele credincioşilor ce-l ascultau, 
părintele Arsenie.

Duhul filocalic străbătea în mintea şi sufletul ascultătorilor prin cuvintele de foc ale părintelui. Aşa 
a reuşit să devină primul ctitor al Filocaliei româneşti de la Sibiu, nu numai prin colaborarea cu părintele 
Stăniloaie, la îmbrăcarea textului original în haina cuvântului românesc, ci, acum, şi prin câştigarea de abonaţi 
din rândul ţărănimii româneşti (în criza groaznică din anii 1946 şi anii următori, ţăranii, după colectarea 
cerealelor şi valorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor volume), la 
Sibiu. Toţi aceştia, în frunte cu părintele Arsenie sunt ctitori ai Filocaliei româneşti, cum avea să evidenţieze 
părintele Stăniloae în prefaţa primelor volume ale Filocaliei. Este un moment istoric pentru cultura românească, 
când oamenii simpli din popor au făcut cauză comună cu oamenii de cultură, pentru promovarea acestor valori 
şi dăinuirea lor”21. 

Şi acest fragment evidenţiază la părintele Arsenie atitudinea de a pune în practică duhul Filocaliei, de a 
o trăi, de a o experia. Fragmentul acesta mai aduce însă încă un lucru nou, anume mobilizarea ţărănimii pentru 
a se face abonamente şi pentru a se plăti (în vremuri grele) tipărirea Filocaliei. Iată aici un lucru extraordinar, 
o ţărănime fără cine ştie ce preocupări teologice, o ţărănime ce trăia destul de greu, dar care s-a mobilizat 
(financiar) imediat atunci când duhovnicul şi povăţuitorul ei i-a cerut aceasta. Dacă mai adăugăm la toate 
cele spuse şi caracterul conservator, greu de urnit (sau greu de convins) al ţăranului, suntem nevoiţi să ne 
recunoaştem uimirea faţă de trecerea deosebită pe care părintele Arsenie a avea în faţa omului de rând. 

Tot despre contribuţia Părintelui Arsenie la traducerea Filocaliei ne aminteşte şi maica Teodosia Laţcu 
(poeta Zorica Laţcu) care ajuta la stilizarea textului, în perioada în care părintele Arsenie împreună cu părintele 

18  Filocalia, vol.1, Sibiu, 1946, Cuvânt înainte. 
19  Filocalia, vol.3, Sibiu, 1948, Dedicaţia Filocaliei.
20  Filocalia, vol.3, Sibiu, 1948, Cuvânt înainte.
21  *** Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca, editura Agaton, Făgăraş, 2004, p. 
10.
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Stăniloaie traduceau Filocalia”22. O altă lucrare teologică a părintelui este debutul scrierii cărţii Cărarea 
Împărăţiei, efort ce începe în anul 1946. 

Anul 1946 este şi anul în care la mănăstirea “Brâncoveanu” soseşte prima serie de studenţi din Bucureşti 
şi din alte centre universitare23. Studenţii veneau cu convingere şi entuziasm pentru a asculta învăţăturile 
Părintelui Arsenie care devenise duhovnicul lor. Părintele se identifica cu fiecare din ei, pentru fiecare era altul 
şi a dorit să lămurească cât mai mult pe tineri să-şi îndrepte viaţa după legile divine încă de la această vârstă, 
atenţionându-i şi de urmările grave ale păcatelor. 

Tot în sprijinul celor spuse mai sus stă şi o scrisoare pe care Nichifor Crainic o trimite părintelui 
Arsenie şi în care se spune: “A fost o vreme când te-am ştiut pictor de suflete după modelul Domnului nostru 
Iisus Hristos. Ce vreme înălţătoare când toată ţara lui Avram Iancu se mişca în pelerinaj, cântând cu zăpada 
pănă la  piept, spre Sâmbăta de Sus, ctitoria voievodului martir! O fi fost aşa de la Dumnezeu ca toată acea 
bulboană spirituală uriaşă să se desumfle la comandă ca şi cum nu ar fi fost? “

Atmosfera duhovnicească a mănăstirii se reflecta şi în aranjarea spaţiului înconjurător, căci era 
binecunoscută dragostea părintelui pentru frumos, pentru frumosul strâns legat de cele duhovniceşti. Astfel, 
totul în jur era foarte frumos aranjat suferind o veritabilă lucrare de artă24. Existau podeţe, mici izvoare şi în jur 
numai pajişti şi flori. Pentru construirea temeliei altarului din pădure au fost scoase din lac pietroaie care odată 
aşezate au dat un aspect deosebit de plăcut altarului de vară. 

Un episod legat de cele arătate mai sus este şi cel din în anul 1948, în ajunul Floriilor, când întreaga 
mănăstire era un adevărat rai, copacii fiind înverziţi şi totul verde. Sfânta liturghie din ziua de Florii s-a săvârşit 
la altarul din pădure în prezenţa unui număr mare de credincioşi care nu ar fi încăput în biserică. Predica 
părintelui a fost un dar pentru cei care au participat la această Sfântă Liturghie, căci la slujbele părintelui 
aproape toată lumea plângea. Despre rugăciunea rostită de părintele la masă se credea că nu este rostită din 
buze, ci din inimă25.

O altă mărturie, cea a preotului Ioan Ciungara din Copăcel, relatează despre vieţuirea părintelui Arsenie 
la Mănăstirea Sâmbăta. În acest fel părintele Ioan spunea că: „trăia foarte modest, în multă rugăciune şi 
lucra aproape zi şi noapte. Acolo s-au adunat toate amintirile despre părintele, ale sătenilor noştrii din Ţara 
Făgăraşului, pentru că de multe ori oamenii acolo se spovedeau, acolo se împărtăşeau, mergând la mănăstire 
de dragul părintelui şi de puterea sa dumnezeiască.”26

Un alt preot făgărăşan, Ioan Sofonea, descria activitatea practic-gospodărească a părintelui Arsenie 
astfel: „A amenajat şi o grădină frumoasă lângă stăreţie, s-a tras un fir de apă curgătoare prin grădină, s-au 
adus pietre mari, amenajându-se mese de piatră, lângă care s-au făcut bănci de mesteacăn, s-au plantat pomi, 
flori, s-a făcut un mic lac într-o parte a grădinii, lac în formă de inimă. La acel lac au lucrat studenţii în 1946 
şi s-a numit Lacul studenţilor”27. Descoperim aici o altă dimensiune a personalităţii părintelui Arsenie, anume 
dorinţa de muncă fizică, muncă pe care iată că o impunea şi celorlalţi, chiar studenţilor care erau mai înclinaţi 
spre efortul intelectual. 

O altă mărturie, venită de data asta din interiorul mănăstirii, este şi cea a părintelui Serafim Popescu 
care spunea cu multă înţelepciune şi smerenie că: „nouă ne dă Dumnezeu harul cu picătura, (însă) lui Arsenie 

22  Ibidem, p. 78.
23  Arsenie BOCA, Cărarea Împărăţiei,  Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe a Aradului, 1995, p 339.
24  Informaţii preluate de pe site-ul http://www.manastireabrancoveanu.ro/isro.html.
25  Aspazia Oţel PETRESCU, Un popas la Sâmbata de Sus cu părintele Arsenie Boca, în Gândirea, serie 
nouă, anul XII, nr 5-5/2007, p 28.
26  *** Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca, Editura Agaton, Făgăraş, 2004, p. 
23.
27  Ibidem, p. 25.
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i l-a dat cu găleata”28.             
              Părintele Arsenie era conştient de efortul pelerinilor, dar şi de răsplata pe care o aceştia o 

primeau din învăţăturile pe care le împărtăşea. De aceea adeseori îi întărea spunându-le: „Cel ce dă un pas 
către Dumnezeu, Dumnezeu dă 100 pentru el, deci paşii la mănăstire sunt plătiţi”29. Deşi era căutat de mulţi, 
părintele nu aştepta numai ca oamenii să vină la dânsul, ci uneori i-a cercetat chiar în propriile lor sate. Legat 
de acest fapt, părintele Todor Nichifor (de la Sibiu) mărturiseşte că pe vremea în care era preot într-o parohie 
de pe valea Hârtibaciului, a primit vizita părintelui Arsenie, care i-a cerut să meargă împreună în satul vecin, 
unde avea mulţi credincioşi care-l căutau la mânăstire. Aici, într-o sală de clasă a şcolii, cei doi preoţi au rostit 
împreună predici cu sfaturi duhovniceşti, iar după aceasta părintele şi-a continuat activitatea duhovnicească 
trecând şi prin alte sate „ca o recunoştinţă a bunului păstor pentru cei ce l-au căutat”30.

O altă dimensiune a personalităţii părintelui Arsenie asupra căreia nu vom insista (dat fiind caracterul 
teologic mai special al lucrării de faţă) a fost şi harisma sa taumaturgică, multe mărturisiri ale credincioşilor 
aducând la cunoştinţa celorlalţi vindecări miraculoase. 

Un alt dar important pe care părintele l-a avut a fost şi capacitatea de a formula expresii scurte, extrem 
de cuprinzătoare ca sens şi deosebit de înţelepte. Pentru a dovedi şi acest fapt am selectat câteva astfel de 
învăţături:

-“într-o minte strâmbă orice lucru drept se strâmbă”;
-“nu poţi să fii şi cu crucea şi cu arma în mână” (cuvinte spuse luptătorilor din munţi care se împotriveau 

regimului comunist prin luptă armată)31;
-“omul se îmbolnăveşte cu organul (organele) cu care păcătuieşte”;
-“în fiecare clipă a prezentului viitorul îţi pune în braţe trecutul” (arătând ispăşirea în viitor a păcatelor 

făcute în trecut);
-“Duhul Sfânt este duhul creştinsmului”;
-“cele două condiţii existenţiale ale omului sunt pâinea şi adevărul” (hrana trupului este pâinea şi cea 

a sufletului este adevărul revelat).
 Înainte de a încheia această prezentare a vieţii duhovniceşti a părintelui Arsenie la mănăstirea Sâmbăta, 

credem că este necesar pentru subiectul de faţă, să prezentăm şi două cuvântări ale Prea Sfinţitului Daniil, 
episcopul românilor din Serbia, ţinute la mănăstirea Prislopului:

a) „Sfântul Ilie, cât de mare prooroc era, avea nevoie, simţea nevoie, ca poporul să se apropie de el. 
„Apropiaţi-vă de mine”, zicea Sfântul Ilie, către poporul rătăcit al lui Israel. „Apropiaţi-vă de mine”, parcă ar 
vrea să ne spună preacuviosul Părintele nostru Arsenie în toate zilele de prăznuire ale acestei sfinte mănăstiri, 
în toate zilele de pomenire, în toate zilele de hram şi de praznic, şi în duminici şi în sărbători. „Apropiaţi-vă de 
mine”, pentru că cine se apropie de sfinţi se apropie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu transpare prin sfinţi şi 
ni se descoperă prin sfinţi. Sfinţii, spun teologii ortodocşi, sunt, într-un fel, „întruparea Duhului Sfânt”. 

„Apropiaţi-vă de mine!” - şi tot poporul s-a apropiat de Sfântul Ilie. A părăsit poporul pe preoţii lui 
Baal, s-a depărtat poporul de cei care-l duceau în rătăcire şi idolatrie, şi poporul s-a apropiat din nou de omul 
lui Dumnezeu, de Sfântul Ilie. 

Aceasta este salvarea, aceasta este soluţia şi pentru neamul nostru ortodox de pretutindeni, să se apropie 
de Hristos apropiindu-se de sfinţi, să se apropie de sfinţi ca să se poată apropia de Dumnezeu. 

Simţim cu toţii, iată, după aproape 14 ani de la plecarea în veşnicie a Părintelui Arsenie, că poporul 
nostru românesc simte cine a fost, cine este şi cine mijloceşte în mod deosebit. Simte poporul şi se apropie 

28  Ibidem, p. 26.
29  Ibidem, p. 38.
30  Ibidem, p. 11.
31  Ibidem, p. 96.



207

de mănăstirea Prislop, de Părintele Arsenie, de mormântul sfinţiei sale, aşa cum avea să spună cu puţin timp 
înainte să plece dintre noi: „Din Prislop va lua ţara foc!”. E vorba de focul ceresc, de focul Duhului Sfânt, 
de focul harului lui Dumnezeu şi prin tot ceea ce se scrie bine, şi prin tot ceea ce se publică bine despre 
Părintele Arsenie se simte că poporul are o sete duhovnicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât 
prin cuvântul cel viu şi adevărat al lui Dumnezeu, transmis nouă prin Sfinţii Părinţi, de la Sfinţii Apostoli şi 
până la sfinţii zilelor noastre”32;

b) „Părintele Arsenie a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, un mare părinte al Bisericii 
noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din veacul nostru… Despre Părintele Arsenie trebuie să vină 
vremea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se vorbească mai mult; şi eu sunt absolut sigur, şi 
mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop, că va veni timpul rânduit de Dumnezeu, când Părintele 
Arsenie Boca va fi canonizat … Despre Părintele Arsenie încă se vorbeşte în termeni prea lumeşti. Dar se va 
vedea mai târziu. Eu îndrăznesc să spun că Părintele Arsenie Boca a fost pentru România asemenea Sfântului 
Serafim de Sarov pentru marea Rusie.

…Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai prezenţa lui Dumnezeu, Îl simţeai 
pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie. Era şi este un lucru extraordinar – cum spunea cineva – ca în 
viaţa noastră, în viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu pot să spun că acest lucru l-am simţit şi l-am trăit şi 
sunt absolut convins şi responsabil de ceea ce spun acum”33.

Pentru că un alt tip de descriere este şi poezia, deoarece am găsit următoarele frumoase şi grăitoare 
versuri ale Zoricăi Laţcu despre părintele Arsenie, ne-am gândit că şi acestea ar putea aduce la lumină şi alte 
laturi ale complexei personalităţi a marelui duhovnic:

Omagiu Părintelui drag

Noi, cei ce l-am cunoscut,
Şi Părinte drag l-am avut,

Simţim astăzi adâncă durere,
Dar şi mare mângâiere.

Căci noi ştim că şi acum,
Nu va înceta nicicum,
Viu să fie-n amintiri,

Chipul sfintei lui iubiri.

Şi cu toţi nădăjduim,
Cu părintele să fim,

De vom împlini curat,
Sfaturile ce ne-a dat.

Iar acum la despărţire,
Cu smerenie şi iubire,

De la cel plecat în zare,
Cerem binecuvântare.

(Maica Teodosia, Poeta Zorica Laţcu)34

32  Ibidem, p. 121.
33  Ibidem, p. 8.
34  Ibidem, p. 122.
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A descrie întreaga personalitate harică a părintelui Arsenie este totuşi un lucru destul de greu şi de 
aceea am crezut de cuviinţă să lăsăm să vorbească chiar pe Sfinţia Sa, în autobiografia alcătuită la ordinul 
Securităţii din Râmnicu Vâlcea, la 17 iulie 1945, text din care redăm doar o parte în cele ce urmează:

“Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea majoră a propovăduirii lui Hristos-Dumnezeu şi 
Om adevărat precum şi a sfinţirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice împrejurări s-ar 
afla în viaţă. I-am învăţat să fie curaţi faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului 
(ascultare cetăţenească, dajdie, etc) şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget curat, suflet purificat şi trup 
curăţit de patimi).

Despre această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei ce au ascultat poveţele cele după Dumnezeu, pe care 
li le-am dat: iubirea de Dumnezeu, iubirea de toţi oamenii fără deosebire şi viaţa curată, care fac cu putinţă 
reîntoarcerea noastră a împlinirilor, iarăşi în Împărăţia de obârşie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurtă 
cercare a cuminţeniei şi a iubirii noastre, pe pământ, în stadia şi arena vieţii.

Asta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a înzestrat cu daruri deşi eu sunt 
neverednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea 
oamenilor prin iubire.

De alte gânduri şi rosturi sunt străin”35.
Ultimul mare praznic la care părintele a participat la mănăstirea “Brâncoveanu” a fost cel al Izvorului 

Tămăduirii din 7 mai 1948. Atunci au  venit la Sâmbăta mii de credincioşi care au participat la slujbă. Au slujit 
24 de preoţi în frunte cu mitropolitul Ardealului de atunci Nicolae Bălan. A fost sfinţită atunci fântâna clădită 
de părintele Arsenie în grădina cu pomi a mănăstirii. Au participat credincioşi din Drăguş, Viştea, Arpaş, 
Sâmbăta, Lisa, din părţile Braşovului, ale Branului, ale Târnavelor şi studenţi de la Bucureşti36. După aceasta 
părintele Arsenie Boca a fost mutat la Prislop.
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LITERATURA ŞI VIAŢA

Profesor Elena Oprea (Vasile) 
Grup Școlar Mihăilești, Structura-Şcoala Popești

De cativa ani de zile se insista in repetate randuri asupra rolului formativ al lecturii. Este adevarat ca ea 
serveste nu numai la achitarea de o sarcina didactica, imediata, ci marcheaza destinul omului. Un cititor format 
de timpuriu va gasi in carte un partener continuu de viata. Lectura se impune astazi cu atat mai mult cu  cat 
asistam la ceea ce se numeste „criza de lectura”, existenta si anterior dar nu in proportii alarmante de acum. 
Invazia Internetului in lumea actuala a generat o indepartare de „cartea neatinsa” pana la ora actuala. As putea 
sigur, spune si nu vreau sa par sofista ca, lectura te ajuta sa te delectezi.

Recunosc ca, la capatul unei lungi si adesea obositoare experiente, am invatat sa citesc prin tranvai, prin 
metrou, in timp ce mananc, inainte de a adormi...

„Nu conteaza atat ce citim, cat atmosfera care se creeaza in jurul nostru cand citim”, afirma Proust. O 
lectura sistematica este si mai mult, si mai putin decat o lectură obisnuită: mai mult, fiindca iti permite sa 
observi lucrurile in legatura si in evolutia lor, mai putin pentru ca te lipseste, adesea, de acea bucurie spontana 
si imediata pe care dorim aproape instinctiv s-o smulgem din intalnirea noastra cu operele de fictiune.

Literatura este o activitate la care se poate renunta, o distractie, fireste elevata si utila pentru cultivarea 
sensibilitatii si manierelor, un hobby pe care si-l pot permite cei ce dispun de mult timp liber, cand au de ales 
intre sport, film, teatru si ,,omorat timp liber”, sacrificat insa fara scrupule cand se stabileste o lista de prioritati 
intre activitatile si obligatiile impuse de nevoia de supravietuire.

As vrea sa formulez cateva motive ce contravin ideii ca literatura este un hobby de lux; ea nu trebuie 
considerata doar o activitate ce imbogateste spiritul, fiind necesara in formarea cetateanului intr-o societate 
moderna si  democratica cu indivizi liberi.

Literatura ar trebui inculcata in familie din copilarie, iar in programele scolare ea s-ar cuveni sa fie o 
disciplina fundamentala. Stiu foarte bine insa ca lucrurile stau exact invers, ca ea tinde sa se restranga si chiar 
sa dispara din programa scolara, nefiind considerata o materie indispensabila. Pe Borges il irita intrebarea: 
„La ce serveste literatura?” Raspunsul i-l da Marcel Proust: „Literatura este cu adevarat viata, viata in bine 
lamurita si descoperita, deci singura viata traita cu adevarat”.

Sunt nenumarate marturiile oamenilor de cultura care relateaza impactul extraordinar pe care l-au 
avut asupra lor lecturile la varsta copilariei. Sub influenta cartilor citite si mai ales, recitite, ei nu numai ca 
aveau momente extraordinare de noblete, vitejie, aventura ale altora, dar se imaginau ca participantii activi 
ai actiunilor din acele carti. Copiii isi asumau solidaritatea de a fi alaturi de eroii pozitivi si, in felul acesta,isi 
stabileau de pe acum un tipar de personalitate.

Mircea Eliade marturisea in cartea de interviuri „Incercarea labirintului” la intrebarea despre amintirile 
pastrate din vremea cand frecventa cursurile scolii de pe strada Mantuleasa din Bucuresti: „Indeosebi, amintirea 
lecturii. Cand aveam vreo zece ani, am inceput sa citesc romane, romane politiste, povestiri, in sfarsit, tot ce 
se citeste la zece ani, chiar ceva mai mult. Alexandre Dumas, de exemplu, tradus romaneste.”

Rolul important retinut de lectura ca activitate intelectuala este determinat de contributia sa de dezvoltarea 
personalitatii elevilor din mai multe puncte de vedere:

a. Sub aspect captiv;
b. Sub aspect educativ;
c. Sub aspect formative.
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Scopul principal al activitatilor de lectura este dezvaluit gustului pentru citit, caruia i se 
adauga si alte deziderate: stimularea interesului pentru cunoasterea realitatii, sporirea volu-
mului de informatii, imbogatirea vietii sufletesti, cultivarea unor trasaturi morale positive etc. 
         In alegerea Operelor literare in vederea recomandarii lor spre lectura, profesorul va avea in vedere ca 
acestea sa corespunda urmatoarelor exigente pentru a-si putea gasi locul in orizontul de asteptare al elevilor:

- sa se potriveasca gradului lor de dezvoltare din punct de vedere al experientei de viata, al gandirii, al 
limbajului, al trairilor posibile, al imaginatiei (accesibilitate).

- sa detina valori estetice si etice (=exemplaritatea).
- sa se refere la universul de viata propriu elevilor sau la un univers inteligibil (=simultaneitate).
Lectura nu inseamna numai carti de beletristica. Incepand cu varsta de 10-12 ani, copiii se intereseaza de 

ceea ce a fost inainte si de ceea ce va fi, de expeditii, de campanii militare, de descoperiri, de spetii exotice, de 
explorarile cosmosului. Interesul lor manifest si constant pentru ceea ce este dincolo de apropiat si imediat ne 
deschide perspective noi. Profesorul de limba si literatura romana trebuie sa-l indrume pe elev nu numai spre 
cartile beletristice, dar si spre literatura stiintifico-fantastica si spre cartile de stiinta popularizata. Ele stabilesc 
setea de nou si necunoscut a copilului, nevoia lui de actiune imaginara, raspund zborului imaginatiei.

De la aceasta varsta lecturile se pot diversifica intr-o paleta foarte larga, in care sa intre cartile de calatorii, 
vietile oamenilor celebri, carti despre lumea aventurilor (nu numai in tratare literara, poate fi prezentata si 
intr-o perspectiva stiintifica). Religia, istoria si geografia, zoologia sau ecologia, stiinta si tehnica, expuse pe 
intelesul copiilor initial, acceptate forme stiintifice si in elaborari mai complicate, pot sa devina la aceasta 
varsta preferinte si sa le marcheze personalitatea si destinul.

Un factor caruia trebuie sa i se faca fata in conditiile de acum este pretul cu totul si cu totul prohibit, 
pentru cei mai multi copii, al cartilor destinate lor. Daca inainte vreme carte nu era o marfa de lux, in perioada 
postrevolutionara, carte a devenit un instrument de invatare, recreere si delectare foarte scump. Lipsesc editiile 
ieftine, accesibile oricarui buzunar, si astfel unii elevi, chiar daca ar vrea sa citeasca, sunt pusi in imposibilitatea 
de a putea sa-si procure lecturile dorite. Raman bibliotecile – locale si scolare , nici aceste nu prea bine dotate, 
sau chiar in stare de nefunctionare.

Si, atunci, noi, cei de la catedra trebuie sa actionam daca nu vrem ca, odata cu literatura, sa dispara ori 
sa ajunga in podul cu vechituri si acea sursa a imaginatiei si satisfactiei ce le modeleaza sensibilitatea, ne 
invata sa vorbim elevat si riguros si ne face mai liberi, cu vieti mai bogate si mai intense. De aceea, trebuie sa-i 
indrumam si sa-i apropiem pe levi de carti bune, sa-i recitam si sa-i invatam sa citeasca si  pe cei care vin dupa 
noi – in familie in salile de curs, in toate imprejurarile –, aratandu-le ca lectura este o activitate  indispensabila, 
care ii marcheaza si ii imbogateste pe toti.
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OBŢINEREA DE PERFORMANŢE
PRIN TRATAREA DIFERENŢIATĂ ŞI INDIVIDUALIZATĂ

Prof. înv. primar Liliana Zamfir 
 Şcoala „Constantin Brâncuşi”

Medgidia - Judeţ Constanţa

Învăţământul diferenţiat şi individualizat, potrivit cu forţele intelectuale ale copiilor, cu aptitudinile şi 
cu nivelul lor de pregătire, reprezintă o preocupare constantă a pedagogiei. 

Individualizarea actului didactic la nivelul celor trei verigi, predare-învăţare-evaluare, este o acţiune 
pedagogică ce are loc în condiţiile învăţământului organizat pe colectivităţi şcolare şi constă în măsuri care 
urmăresc să adapteze educaţia la posibilităţile intelectuale ale fiecărui copil. Ea se realizează cu ajutorul unui 
conţinut instructiv-educativ diferenţiat şi al unor tehnici didactice variate, adaptabile fiecărui copil, într-o 
ambianţă şcolară organizată pe colectivităţi; este necesară în condiţiile instrucţiei pe colectivităţi (grupe/clase) 
deoarece nu toţi elevii reuşesc să facă faţă exigenţelor conţinutului învăţământului actual.

În lucrarea „Tehnologia instruirii”, autoarea Olga Oprea consideră că instruirea individualizată se 
aplică în sistemele şcolare şi preşcolare, contemporane în următoarele situaţii: 
a) cu scop „terapeutic” pentru recuperarea elevilor care prezintă forme de întârziere în dezvoltarea intelectuală, 
fără să fie înapoiaţi mintal; 
b) pentru prevenirea şi recuperarea retardării şcolare, cauzată de motive de ordin pedagogic;
c) pentru a oferi un supliment de instrucţie elevilor supradotaţi şi celor care posedă aptitudini speciale pentru 
anumite discipline.

Diferenţierea în educaţie înseamnă „a organiza interacţiunile şi activităţile în aşa fel încât fiecare copil 
să fie constant sau cât mai frecvent confruntat cu situaţiile didactice cele mai fecunde pentru el”(P. Perrnenoud, 
1995). Într-o asemenea perspectivă trebuie abordată şi înţeleasă problematica diferenţierii şi individualizării 
educaţiei în şcoală. 

Problema instruirii în învăţămîntul primar se impune ca o necesitate din noul curriculum naţional, din 
care reţinem că dezideratul şcolii este ,,o şcoală pentru fiecare”.

Un interes crescut prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele de diferenţiere şi 
individualizare sau de personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în psihologia umanistă modernă, 
în teoriile individualizatoare şi personalizatoare

Învăţarea diferenţiată are ca scop eliminarea unor lacune din cunoştinţele şi deprinderile însuşite de 
copii, atingerea performanţelor minimale acceptate iar rolul cel mai important în acest tip de învăţare îl are 
îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor acelor copii capabili de performanţe superioare. Descoperirea 
copiilor capabili de performanţe trebuie să constituie o prioritate în activitatea învăţătorilor, deoarece aceştia 
vor fi potenţiali olimpici, oameni de ştiinţă, etc. Se pot numi copii supradotaţi doar acei copiii care dovedesc 
capacităţi superioare vârstei lor, iar talentaţi sunt acei copii care dovedesc calităţi deosebite  în anumite domenii 
precis definite, acestea apar evidente în urma aplicării şi interpretării rezultatelor unor probe de evaluare 
iniţială. Pentru munca diferenţiată doar învăţătorul este cel care planifică şi asigură activităţi care sunt potrivite 
fiecărui copil, dându-i posibilitatea să reflecte, bineînţeles că într-o măsură oarecare, în privinţa procesului de 
învăţare, sprijinindu-l şi încurajându-l.  

  Am orientat activitatea de diferenţiere spre acele aspecte care influenţează randamentul şcolar. Orice 
activitate de diferenţiere a instruirii am pornit-o întotdeauna, de la sesizarea trăsăturilor, dar şi a deosebirilor 
dintre subiecţi manifestate pe mai multe planuri. Aceste trăsături îi diferenţiază pe copii reprezentând operaţia 
iniţială, premisă a oricărei acţiuni de tratare diferenţiată, astfel ştiut cum să-mi orientez intervenţia, adaptând-o 
în raport cu trebuinţele fiecăruia, dar şi pentru dezvoltarea sentimentelor favorabile apartenenţei la grup.

M-am concentrat asupra învăţării, asupra acelor caracteristici ale imaginaţiei elevilor care pot fi utilizate 



213

pentru a facilita o învăţare mai plină de sens. Am adaptat strategiile didactice astfel încât să li se asigure 
copiilor capacităţi necesare învăţării permanente.  Metodele şi conţinuturile au răspuns intereselor, nevoilor, 
cerinţelor individuale cât şi cerinţelor de grup, eu având rolul de a-i ajuta pe elevi să devină răspunzători de 
propria formare. Am creat o atmosferă de lucru, care să stimuleze disponibilităţile spre acţiune, într-un cadru 
psiho-pedagogic pozitiv. Am realizat aceste obiective folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că 
am încurajat interacţiunile pozitive dintre membrii grupurilor, bazate pe învăţarea prin colaborare ori prin 
competiţie. 

Învăţarea prin descoperire se realizează prin propriul efort, favorizând dezvoltarea deprinderilor de 
investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei atitudini experimentale şi explorative. Învăţarea prin cercetare 
pune elevul în situaţia de a gândi şi acţiona independent. Elevul are iniţiativă şi căutări frecvente atunci când i 
se oferă cele mai potrivite condiţii didactico-metodice. Activitatea duce la activizarea întregului sistem psihic 
al elevului. Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii practice, 
cultivă spiritul aplicativ, experimental, sentimente concrete, încurajează creativitatea şi iniţiativa, stimulează 
efortul de autocontrol şi ajutorul reciproc. Cei mai eficienţi profesori aşa zişii ,,profesori strategici” sunt cei 
capabili să combine metodele şi tehnicile de predare-învăţare. O astfel  de activitate strategică îşi găseşte 
fundamentele ştiinţifice şi metodologice în modurile diferite în care elevii îşi reprezintă realitatea, în care au 
acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un număr mare de modalităţi de combinare, devenind foarte stimulativă 
pentru elevi. Ea conferă flexibilitate, adaptabilitate şi mai multă eficienţă metodologiei didactice. Aceste 
operaţii combinatorii implică artă şi măiestrie, ingeniozitate, ca  şi abilitate în utilizarea lor. În calitate de 
conducător al procesului de învăţământ, am lăsat drum liber inteligenţei constructive şi imaginaţiei. Se ştie că 
strategiile algoritmice impun un drum precis, o determinare riguroasă a succesiunii de operaţii, care prescriu 
,,pas cu pas” parcurgerea procesului de învăţare, care sunt ,, rigide şi directiviste”. Ele ,,înăbuşă manifestarea 
spontaneităţii”, reduc posibilităţile de manifestare a curiozităţii şi originalităţii. Acestea sunt specifice pentru 
situaţii cu sfârşit ,, închis”.

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au trăsături 
comune cu investigaţia ştiinţifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el fiind cel ce caută, 
tatonează, enunţă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul încercărilor şi erorilor, al ambiguităţii 
şi incertitudinii. Sunt strategii specifice unei predări provocatoare de întrebări noi, care cer răspunsuri nu 
parcursuri stricte, în care rolul principal îl are munca independentă, capacitatea de rezolvare ,,autonomă”a 
problemelor. Aceste strategii sunt specifice pentru ,,situaţii cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se 
încurajează învăţarea independentă, iniţiativa, copiii simţindu-se responsabili şi motivaţi” (M.Constandache, 
p.10-11).

Un tip aparte îl constituie ,,strategiile creative”, elevii având posibilitatea să meargă pe ,,trasee inedite”. 
Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber originalităţii, spontaneităţii şi gândirii 
divergente. După modul de grupare al elevilor, se împart în :strategii frontale, de grup-colective , de microgrup-
echipă, în perechi – duale, individuale şi mixte.

Astăzi, mai mult ca altădată, se încearcă să se adapteze mai accentuat învăţământul la particularităţile 
psihologice individuale şi de vârstă ale copiilor în vederea dezvoltării cât mai rapide a personalităţii acestora.
 Fişa matematică, în cadrul tuturor tipurilor de activităţi matematice desfăşurate în şcoală, devine un 
mijloc important prin care putem testa:  ritmul de lucru al copiilor, calitatea lucrărilor,  nivelul de pregătire, 
lipsurile din cunoştinţe şi  nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecărui copil.

Folosind fişele matematice am insistat asupra formării unor deprinderi de muncă independentă care 
vizează: înţelegerea sarcinii de către copii, dialogul învăţător-copil prin întrebări şi explicaţii competente şi 
accesibile şi  aspectul corectitudinii rezolvării sarcinii.

În cadrul lecţiilor, am desfăşurat sistematic activităţi pe grupe şi individual, prilej cu care ei şi-au 
exersat capacităţile intelectuale prin rezolvarea unor sarcini de cunoaştere şi exerciţii cu conţinut matematic.

La clasele mici, copiii, efectuează o gamă variată de exerciţii, menite să-i stimuleze spre o activitate 
independentă şi susţinută care conduce la formarea unui bogat bagaj de reprezentări matematice – bază a 
continuării activităţii matematice în clasele următoare. La această vârstă sunt evidente şi permanente elementele 
de problematizare, întrecere, care contribuie în mare măsură la stimularea capacităţilor intelectuale ale copiilor.
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Realizarea obiectivului principal al educaţiei şcolare de a ,, permite fiecărui copil să-şi urmeze drumul 
său de creştere şi dezvoltare” impune tratarea diferenţiată şi individualizată.

Învăţămîntul individualizat constă în îndeplinirea unor sarcini de către fiecare copil, în mod independent.
Diferenţierea şi individualizarea în învăţare are ca scop: eliminarea unor lacune din cunoştinţele 

copiilor; atingerea performanţelor minimale acceptate; îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor 
capabili de performanţe superioare.

Individualizarea în învăţare solicită: analiza competentă a conţinutului noţional; raţionalizarea şi 
programarea secvenţială a conţinutului din care să rezulte sarcinile diferenţiate;  cunoaşterea ritmului propriu 
al copilului sau grupului de copii.

Metoda individualizată prezintă următoarele avantaje: copilul cucereşte pas cu pas cunoştinţe, 
îşi însuşeşte singur deprinderi de muncă intelectuală, îl obişnuieşte pe copil cu diferite responsabilităţi, 
oferindu-i o mai largă autonomie în comportare, îi sporeşte încrederea în forţele proprii, îi dezvoltă spiritul de 
iniţiativă, priceperea de organizare a muncii, îl determină să caute mijloace de informare, stimulează formarea 
deprinderilor de muncă independentă, munca independentă permite asimilarea temeinică a cunoştinţelor, 
priceperilor, deprinderilor.

Activitatea individualizată este caracterizată prin: sarcini individualizate ca obiective, conţinut, mod de 
realizare, copiii rezolvă individual, răspund individual.

Activităţile organizate în această etapă oferă posibilitatea de a organiza activităţi pe grupe de elevi şi 
individual şi au o dublă sarcină:  pe de o parte, pregătesc înţelegerea noilor cunoştinţe,
pe de altă parte se fixează şi se verifică cunoştinţele copiilor.

Este cunoscut faptul că, deşi cronologic copiii se încadrează într-o anumită etapă de dezvoltare, luaţi 
individual, fiecare are un ritm propriu de maturizare a funcţiilor intelectuale, ca şi a trăsăturilor fizice, de 
altfel. Individualizarea învăţării revine astfel ca sarcină pentru învăţător în scopul de a eficientiza învăţarea şi 
a asigura şanse egale pentru toţi copiii.

Individualizarea învăţării am aplicat-o în toate etapele activităţilor matematice: predare, consolidare, 
evaluare.

Cea mai practicată formă de organizare a fost activitatea individuală cu ajutorul fişelor matematice, 
procedeu care permite fiecărui copil să execute o muncă personală adaptată posibilităţilor intelectuale.

Activitatea individuală cu ajutorul fişelor matematice a vizat: asimilarea de noi cunoştinţe,  formarea 
priceperilor şi deprinderilor, consolidarea cunoştinţelor.

Amintesc importanţa folosirii fişelor matematice în activităţile organizate cu elevii care nu au frecventat 
grădiniţa. Aceşti copii rămân în urmă faţă de acei copii care au frecventat grădiniţa încă de la grupa mică. De 
aceea aceste activităţi pe grupe dau posibilitatea de a efectua cu ei muncă independentă.

La rezolvarea exerciţiilor individuale folosesc cu eficienţă mare caietele matematice elaborate de 
Editura Aramis, avizate de M.E.C. precum şi fişe matematice concepute de mine.    
 Activitatea diferenţiată cu copiii trebuie să asigure realizarea în cel mai înalt grad a sarcinilor 
învăţământului informativ-formativ care vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor laturilor personalităţii. 
Munca diferenţiată este utilă şi aplicabilă pe întreg parcursul şcolarităţii, şcoala fiind considerată ca fiind 
a doua treaptă a învăţământului, incluzând şi grădiniţa. Problema diferenţierii trebuie analizată în strânsă 
legătură cu calea adoptată de şcoală, în vederea însuşirii temeinice a cunoştinţelor. Concepută ca o acţiune 
pedagogică complexă, activitatea de diferenţiere implică ridicarea calităţii întregului proces instrucitiv- 
educativ urmărind pregătirea temeinică a tuturor copiilor, educarea lor în spiritul respectului şi răspunderii 
faţă de muncă, al intensificării eforturilor proprii în direcţia lărgirii orizontului de cunoştinţe, dezvoltării 
priceperilor şi deprinderilor.
 În tratarea diferenţiată a copiilor am avut în vedere respectarea particularităţilor individuale solicitând 
toţi copiii clasei, atât pe cei care întâmpină greutăţi în acumularea cunoştinţelor cât şi pe cei cu posibilităţi 
deosebite, asigurând în acest fel stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al disponibilităţilor pe care le 
are fiecare copil ţinând seama şi de aptitudinile fiecăruia în parte.
 Activitatea diferenţiată traduce în viaţă concepţia ştiinţifică psihologică cu privire la raportul dintre 
dezvoltarea psihică a copilului, la cerinţele actuale ale programei de învăţământ. Eficienţa acestei strategii de 
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lucru constă şi în participarea activ-conştientă a tuturor copiilor clasei în conformitate cu dezvoltarea acestora. 
Astfel, am dat posibilitatea copiilor de a acţiona conform nivelului de înţelegere şi ritmul de lucru în aşa fel 
încât toţi copiii să-şi însuşească conţinutul programei instructiv-educative, diferenţiat fiind doar stilul de lucru.
 În activitatea diferenţiată am pornit de la faptul cunoscut din literatura de specialitate că în dezvoltarea 
copilului există momente disarmonice şi armonice şi că nu toţi copiii au aceeaşi dezvoltare (unii o au mai 
lentă, alţii mai rapidă) a fost necesar să cunosc nivelul dezvoltării intelectuale al copiilor cu care am lucrat. În 
acest scop am făcut observaţii sistematice în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi am trecut la probe 
de cunoaştere. Apoi am desfăşurat activităţi pe grupe în funcţie de nivelul de dezvoltare al copiilor. Aplicarea 
probelor de cunoaştere (fişa psiho-pedagogică) m-a ajutat să descopăr cauzele care au generat ritmuri diferite 
în dezvoltarea intelectuală a copiilor şi să trec la o influenţare instructiv-educativă specific diferenţiată.
 În rezolvarea acestei probleme de un real ajutor mi-a fost caietul de observare a copiilor,  unde am 
consemnat copiii cu lacune în cunoştinţe, priceperi, deprinderi din cauza slabei dezvoltări a proceselor 
cognitive (percepţii, reprezentări, gândire, imaginaţie, memorie, şi limbaj) şi am constatat existenţa unor copii 
care nu pot fi atenţi pe o durată mai mare de timp, dând semne de oboseală, somnolenţă, stare de nervozitate. 
De asemenea în clasă erau şi copii care frecventau şcoala fără să fi frecventat grădiniţa. În acest caz a fost 
necesară o muncă diferenţiată.
 Prin evaluarea cunoştinţelor copiilor am constatat că unii copii  îşi însuşesc numai parţial cunoştinţele 
din programă, dovedesc dificultăţi de exprimare şi înţelegere, nu pot lucra independent. Eficienţa activităţilor 
matematice depinde astfel de stabilirea unor teme cu implicaţii formative, copilul fiind stimulat să gândească, 
să analizeze, să compare, să tragă concluzii, să înţeleagă. Pentru a evita trecerea în mod mecanic de la o 
activitate la alta am inclus în structura lecţiilor de matematică unele exerciţii cu caracter aplicativ pentru 
stimularea independenţei în gândirea şi acţiunea copilului, corelarea obiectivelor activităţii frontale cu 
obiectivele activităţilor pe grupe şi individuale în cadrul unor exerciţii şi jocuri didactice.
 Descoperirea copiilor capabili de performanţă constituie o prioritate în activitatea mea, având în 
vedere faptul că aceştia vor fi potenţiali olimpici, oameni de ştiinţă, savanţi, artişti etc.Nu este lipsită de 
importanţă nici activitatea de înlăturare a lacunelor din cunoştinţele copiilor, aceasta presupunând o foarte 
bună cunoaştere a copilului. Deosebirile dintre copii pot fi calitative sau cantitative, în funcţie de gradul de 
dezvoltare a unor trăsături sau capacităţi. Activitatea de diferenţiere trebuie orientată spre acele aspecte care 
influenţează randamentul şcolar. Orice activitate de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească întotdeauna 
de la sesizarea trăsăturilor, dar şi a deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai multe planuri. 
Depistarea a ceea ce îi diferenţiază pe elevi reprezintă operaţia iniţială, premisă a oricărei acţiuni de tratare 
diferenţiată.
 Ideile de mai sus m-au condus la împărţirea clasei în trei categorii: copii cu nivel intelectual slab, 
cu nivel mediocru şi cu nivel bun şi foarte bun. Tehnica de lucru a fost aceeaşi la toate grupele de nivel, dar 
sarcinile au fost diferite, în raport cu posibilităţile fiecărei grupe de copii, iar gradul de dificultate al întrebărilor 
a fost diferit de la un grup la altul, urmărind realizarea aceloraşi obiective la toate grupele.
 Această strategie de lucru am aplicat-o la sfârşitul primului semestru şi în semestrul II la clasa I, 
deoarece începutul primului semestru a fost consacrat cunoaşterii copiilor. Am folosit cu succes această metodă 
de lucru în activităţile de „adunare şi scădere”. 

De exemplu: clasa a fost împărţită în trei grupe de copii în funcţie de nivelul dezvoltării intelectuale. 
La începutul activităţii am folosit fişe individuale de verificare a număratului până la 8, înainte şi înapoi, 
procedând astfel:
* grupa copiilor cu nivel slab a rezolvat o fişă în care li s-au dat grupe de obiecte la care ei au adăugat atâtea 
liniuţe încât să rezulte numărul 8;
* grupa copiilor cu nivel mediocru a rezolvat o fişă în care până la cifra 5 s-au dat cifrele, copiii având ca 
sarcină să deseneze atâtea cerculeţe cât arată cifra şi de a completa până la 8 elemente;
* grupa copiilor buni şi foarte buni a avut o fişă în care li s-au dat cifrele de la 1 la 8, sarcina fiind aceea de a 
desena atâtea cercuri cât arată fiecare cifră.

 Verificarea am realizat-o folosind semnale sonore, copiii având ca sarcină să scoată din coşuleţe atâtea 
obiecte câte semnale au auzit; această sarcină a fost pentru copiii cu nivel slab şi mediocru iar copiii cu nivel 
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bun şi foarte bun au avut ca sarcină să scoată din coşuleţ pe lângă obiecte şi cifrele corespunzătoare.
 După desfăşurarea activităţii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-8, am folosit copiii buni 

la descoperirea cunoştineţelor noi, iar pe cei cu nivel slab şi mediocru la repetarea cunoştinţelor, după care am 
trecut la fixare. Fixarea s-a realizat propunând copiilor buni să rezolve probleme orale, iar copiii cu nivel slab 
şi mediocru au rezolvat probleme propuse folosind şi material individual.

 Folosind fişele matematice în  tratarea diferenţiată a copiilor în mod sistematic am constatat un progres 
real al tuturor şcolarilor din clasa I. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile au fost însuşite în mod activ şi 
conştient. Progresul copiilor cu nivel slab a fost evident, ajungând astfel să aibă un nivel aproximativ egal cu 
nivelul general al clasei, iar copiii cu nivel foarte bun au exersat pe latura creativităţii şi flexibilităţii. Pe măsură 
ce am lucrat cu copiii conform principiului tratării diferenţiate am ajuns la situaţia împărţirii copiilor pe mai 
puţine grupe.

 Folosirea fişelor matematice în tratarea diferenţiată a copiilor are eficienţă deosebită deoarece permite 
mobilitatea trecerii copiilor de la o grupă de nivel la alta, pe măsura însuşirii de cunoştinţe şi învăţării de a 
opera cu acestea. Consider că acest mod de lucru facilitează o adaptare mai bună la condiţiile şcolare. Eficienţa 
aplicării fişelor matematice prin procedeele amintite dezvoltă sentimentul de încredere în forţele proprii ale 
copilului şi-i dă posibilitatea să învingă greutăţile ivite. Îmbinarea activităţilor de grup cu munca independentă 
în cadrul activităţilor matematice se impune şi în perspectiva cerinţei stimulării proceselor de comunicare între 
copii, ca mijloc de sporire a eficacităţii muncii de instrucţie şi educaţie.

 Este important ca în individualizarea învăţării să se ţină seama de cerinţa ca permanent sarcinile de 
lucru repartizate copiilor să sporească în grad de dificultate, solicitându-i pe copii câte puţin peste posibilităţile 
dovedite anterior; altfel, i-am menţine la acelaşi nivel, frânându-le dezvoltarea. Individualizarea învăţării are 
urmări benefice asupra dezvoltării intelectuale a copiilor.

 Învăţământul individualizat (personalizat) constă în împlinirea unor sarcini de lucru de către fiecare 
copil în mod independent. Această formă de organizare are următoarele avantaje: îl ajută pe copil să-şi 
însuşească deprinderi de muncă intelectuală, îl obişnuieşte pe copil cu diferite responsabilităţi, oferindu-i o 
mare autonomie în comportare,  îl ajută la eliminarea lacunelor;  respectă particularităţile de vârstă,  conduce 
la aprecierea cât mai exactă a capacităţilor fiecărui copil tratat separat.
           La vârstele mici, diferenţierea şi individualizarea procesului formativ-educativ constituie calea de 
„stimulare a dezvoltării individuale şi sociale” (E. Vrasmas, 1999). Ele presupun adaptarea metodelor şi 
procedeelor didactice la particularităţile învăţării individului şi încurajarea învăţării experienţiale. Condiţia 
necesară diferenţierii şi individualizării este cunoaşterea caracteristicilor individuale ale fiecărui copil, 
caracteristici care se manifestă ca particularităţi ale vârstei şi particularităţi individuale.

În activitatea instructiv-educativă din şcoală, diferenţierea se realizează la nivelul metodelor şi 
procedeelor de învăţare. În organizarea învăţării diferenţiate şi individualizate în şcoală, trebuie să respectăm 
o serie de cerinţe: cunoaşterea iniţială a copiilor (nivelul de cunoştinţe, nivelul capacităţilor cognitive, ritmul 
de muncă, calităţile atenţiei, efortul voluntar, interesele, înclinaţiile, deprinderile intelectuale şi motorii, gradul 
de maturizare socio-afectivă, gradul de independenţă); realizarea obiectivelor pedagogice de către toţi copiii, 
adecvând metodologia la particularităţile individuale; organizarea învăţării diferenţiate şi individualizate la 
toate tipurile de activităţi şi pe tot parcursul desfăşurării secvenţelor de predare-învăţare-evaluare; evitarea 
suprasolicitării şi  a subsolicitării; antrenarea diferenţiată nu numai a copiilor cu dificultăţi în învăţare, cu 
lacune, dar şi a copiilor cu înclinaţii speciale; îmbinarea activităţii diferenţiate şi individualizate cu activitatea 
frontală, favorizând astfel potenţarea capacităţii de învăţare, dar şi de relaţionare a copiilor, formarea capacităţii 
de cooperare şi competiţie.

Un experiment interesant de individualizare a învăţământului a fost realizat de pedagogul elveţian R. 
Dottrens, care a propus învăţarea cu ajutorul fişelor, stabilind patru categorii de fişe:
 fişe de dezvoltare pentru elevii foarte buni dintr-o clasă, care termină munca independentă înaintea celorlalţi, 
aceste fişe cuprind întrebări şi exerciţii mai grele, mai multe, cu scopul de a valorifica la maxim potenţele 
intelectuale ale elevilor foarte buni; fişe de recuperare destinate elevilor cu gândire mai lentă, mai puţin ageră( 
ele se alcătuiesc în legătură cu golurile în cunoştinţe, după ce acestea au fost sesizate, în prealabil); fişe de 
exerciţii menite să înlocuiască ori să completeze exerciţiile din manual, adaptate la elevii unei clase; fişe de 
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autoinstruire ce cuprind cunoştinţe explicate, împreună cu teme de control destinate autoinstruirii elevilor.
Utilizarea fişelor este un procedeu care poate fi aplicat pentru a integra activitatea individuală a 

preşcolarilor în cea frontală sau colectivă. Considerăm că această metodă a fişelor de învăţare se adaptează 
foarte bine în activităţile de consolidare a cunoştinţelor. Am alcătuit fişele, după ce am stabilit ce cunoştinţe au 
dobândit în activităţile anterioare şi care sunt mai dificile şi trebuie abordate cu insistenţă.

Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza acestei tehnici de învăţare cu ajutorul fişelor contribuie 
la obţinerea unor rezultate mai bune în pregătirea copiilor, la ridicarea nivelului general al performanţelor 
şcolare, la egalizarea sau apropierea şanselor de reuşită.

În cadrul unui învăţământ preponderent colectiv, activitatea diferenţiată şi individualizată are rolul de 
a contribui la optimizarea celor trei verigi ale actului didactic, predare-învăţare-evaluare, şi la evitarea sau 
reducerea eşecului şcolar.

Ca o concluzie, evaluarea  pe baza fişelor se poate defini ca un sistem de concepţii, principii şi 
tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi preşcolare şi a procesului didactic. În 
învăţământul primar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, dar cu note 
specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având drept scop măsurarea 
şi aprecierea cunoştintelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În 
acelaşi timp evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii învăţătorului, concretizată în activităţile şi 
comportamentele dobândite de copil prin procesul de învăţământ. Evaluarea constituie o acţiune complexă care 
presupune realizarea multor operaţii intreprinse de cadrul didactic, acestea constând în măsurarea fenomenelor 
vizate de evaluare (utilizarea unor procedee, instrumente evaluative, în cazul nostru conceperea de teste şi 
probe ); interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; adaptarea deciziilor ameliorative, care se constituie în baza 
concluziilor desprinse din interpretarea datelor evaluării, rezultatelor şi prin preconizarea măsurătorilor pentru 
înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirilor activităţii în etapa următoare.

Evaluarea este definită ca activitate prin care se înregistrează, se prelucrează şi se interpretează 
informaţii despre calitatea rezultatelor şcolarilor şi a procesului care a condus la aceste rezultate, dar şi despre 
evoluţia posibilă a procesului  didactic în vederea perfecţionării lui şi a maximalizării rezultatelor celor mici. 
Cu alte cuvinte, în procesul instructiv-educativ, evaluarea reprezintă mecanismul fundamental al conexiunii 
inverse şi-i confera demersului didactic un caracter reglabil şi autoreglabil.
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MOMENTUL TRISTAN TZARA 
PUNTE ÎNTRE SIMBOLISM SI AVANGARDA

Prof.  Anda-Laura Silea
Liceul Teoretic „I.C. Drăguşanu” Victoria, jud. Braşov

I. DE  CE  SI  CUM  A  APARUT  SIMBOLISMUL ?

A. Cum se explică acest mal de siècle care cuprinde Franţa sfârşitului de secol XIX ? 

După înfrângerea suferită de Franţa în războiul din 1870 – 1871, sesizăm la nivelul mentalităţii o criză 
existenţială care va fi cunoscută sub denumirea de „mal de siécle”. Cauzele acestei crize pot fi considerate ca 
fiind de ordin politic; cum ar fi Războiul franco-prusac din 1870-1871, dar şi eşecul Comunei din Paris, eşec 
al unei forme utopice  de guvernare a statului, care va oferi intelectualităţii franceze premisa acestui mal de 
siécle : imposibilitatea regăsirii unui ideal viabil care să readucă ţara măcar la nivelul avut în timpul celui de-al 
doilea Imperiu. Din această premisă va izvorî negaţia şi chiar nihilismul care va caracteriza sfârşitul secolului  
al XIX-lea.
 Criza aceasta se dezvoltă şi pe un fundal socio-cultural. 

Elita culturală se simte marginalizată şi va reacţiona faţă de aşa numitul spirit filistin al clasei 
dominante, al burgheziei. Această clasă este caracterizată în această perioadă printr-un accentuat caracter dual. 
Ea reprezintă în epocă o clasă de tranziţie de la aristocraţia Vechiului Regim la omul modern, fiind amestecate 
în ea interese opuse care caracterizează o viziune progresistă, revoluţionară, privind spre viitor cu încredere, 
dar şi una conservatoare, reacţionară şi cu tendinţe de refugiere în trecut. Astfel, clasa socială a burgheziei 
franceze de la 1870 se apropie mai mult de aristocraţia Vechiului Regim pe care încearcă să o imite decât de 
burghezia aceleiaşi perioade din care nu mai rămâne decât o vagă amintire. Nimic din spiritul revoluţionar nu 
mai este regăsit la această clasă socială, ci mai degrabă un spirit conservator, filistin care ne face să ne gândim 
la o pseudo-aristocraţie care se ascunde sub denumirea generică de burghezie. 

Acest fenomen este conform unor societăţi care se află în imposibilitatea de a găsi prin forţe proprii un 
ideal mobilizator pentru a supravieţui păstrându-şi intactă structura definitorie. Or, burghezia este prima clasă 
care va fi atinsă de acest „virus al aristocratizării”, dacă îl putem numi astfel. Ea va încerca să se definească 
ca fiind o clasă socială autentică apropiindu-se cât mai mult posibil de idealurile, moravurile, acţiunile de 
mecenat şi felul de a fi al aristocraţiei Vechiului Regim. Trebuie să menţionăm faptul că acest fenomen nu 
este caracteristic numai în cadrul societăţii franceze, ci tuturor societăţilor care trec printr-o fază decadentă, 
caracterizată prin un sentiment al non-valorii clasei din care fac parte. Un fenomen socio-cultural asemănător 
îl regăsim, de exemplu, şi în spaţiul vienez al vremii lui Franz Joseph. 1

În aceste condiţii sociale, observăm apariţia unui conflict între clasa burgheziei industriale şi elita 
culturală. Este un primul rând o manifestare a revoltei artistului, gânditorului faţă de starea de bine în care se 
scufundă burghezul.. De aici impresia că poetul se izolează de societate, dar nu el se izolează pe sine, ci pătura 
burgheză, mercantilă şi opacă îl exclude tocmai pentru că  poetul nu reprezintă pentru burghezie nici o valoare 
utilă şi de schimb, tocmai prin faptul că realizările lui sunt de ordin spiritual, nu material.
În încheierea acestei introduceri trebuie să menţionăm faptul că istoria formelor literare nu este condiţionată 
obligatoriu de contextul social şi politic. Putem identifica o autonomie a cîmpurilor literare care manifestă 
interese de tip strict literar care nu au nimic de-a face cu un anumit context social, ci ţin mai degrabă de 
o criză care se manifestă doar pe planul elitei intelectual şi care va fi cu greu regăsită la celelalte câmpuri 
sociale.

1  Cf.  Michael POLLAK „Viena 1900. O identitate rănită” p. 22. Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
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B. Spiritul decadent – la oameni noi, nevoi noi, idei noi.

Împotriva spiritului filistin al burghezii se va îndrepta şi opoziţia lui Anatole Baju în 1886, într-un manifest 
decadent care va ilustra începutul unei noii epoci. Am putea afirma că primul care subliniază acest spirit 
decadent al epocii, acest mal de siècle este Verlaine în al său poem „Langueur”:

Je suis l’Empire à la fin de la Décadence
Qui regarde passer les grands Barbares blancs,
En composant des acrostiches indolents
D’un style d’or où la langueur du soleil danse.2

Interesant este de remarcat faptul că toţi aceşti revoltaţi decadenţi erau fii de funcţionari ce se ridicau 
împotriva spiritului burghez. Sunt astfel mici burghezi care pregătesc o nouă revoluţie, de data aceasta menită 
să răstoarne nu o ierarhizare socială, ci mentalitatea propriei lor clase.

În manifestul apărut în primul număr al revistei „Le décadent littéraire” (10 aprilie 1886), Anatole 
Baju face un portret al epocii şi al omului „modern” împotriva căruia el şi întreaga şcoală decadentă se ridică: 

„La société se désagrège sous l’action corrosive d’une civilisation déliquescente. L’homme 
moderne est un blasé. Affiniment d’appétits, de sensations, de goût, de luxe, de jouissance ; névrose, 
hystérie, hypnotisme, morphinomanie, charlatanisme scientifique, schopenhauerisme à outrance, tels 
sont les prodromes de l’évolution sociale. C’est dans la langue que s’en manifestent les premières 
symptomes. A des besoins nouveaux correspondent des idées nouvelles, subtiles et nuancées à l’infini. 
De la nécésité de créer des vocabules inouis pour exprimer une telle complexité de sentiments et de 
sensations physiologiques”.3 

Această mişcare literară nu interesează decât pe plan literar, tocmai pentru că arta nu are simpatii politice, 
fiind singurul punct de legătură între toate opiniile politice. Scopul decadenţilor este să fie recunoscuţi drept 
promotorii unei literaturi ideale în care să nu mai existe straturi suprapuse cum ar fi clasicismul, romantismul, 
naturalismul, într-un cuvânt să fie cei care caută verbul decadenţei triumfante în esenţă sa pură. 

Ideile lui Baju sunt completate de către Louis Villette care defineşte astfel scopul decadentismului.

„L’avenir est au décadisme. Nés du surblaséisme d’une civilisation schopenhaueresque, les 
Décadents ne sont pas une école littéraire. Leur mission n’est pas de fonder. Ils n’ont qu’à détruire, à 
tomber les vieilleries et préparer les éléments fœtusiens de la grande littérature nationale du XX siècle.

Labeur immense, tâche ingrate et irragoûtante. Songez donc. Humer le virus exotique du mélancholico-
pessimo-naturalisme, absterger ses plaies surppurantes et infectes.” 4

Singurii care vor fi capabili de a realiza această transformare vor fi cei care vor avea bine întipărită în 
minte următoarea idee a lui Baju: 

„L’art deviendra de jour en jour plus subtil, plus impalpable, et finira par être le privilège 

2  „Sunt Imperiul la sfârşitul Decadenţei / Care priveşte trecând marii Barbari albi, / Compunând acrostuhuri nepăsători / Într-un stil de 
aur în care lâncezeala soarelui dansează.” (tr.n.)
3  „Societatea se dezagreghează sub acţiunea corozivă a unei civilizaţii decadente. Omul modern este blazat. Rafinarea nevoilor, senzaţii-
lor, gustului, luxului, bucuriei; nevroza, isteria, hipnotismul, morfinomania, şarlatinismul ştiinţific, schopenhauerianismul dincolo de orice limită, 
iată precursorii evoluţiei sociale. ”(tr.n.)
4  „Viitorul aparţinei decadenţei. Născută din suprablazarea unei civilizaţii schopenhaueriene, Decadentiştii nu sunt o şcoală literară. 
Misiunea lor nu este să fondeze. Ei nu trebuie decât să distrugă, să arunce vechiturile şi să pregătească elementele incipente ale marii literaturi a 
secolului al XX-lea. Multă muncă, o misiune ingrată şi dezgustătoare. Gândiţi-vă : să înghiţiţi virusul exotic al melancolico-pessimo-naturalismu-
lui, să absorbiţi plăgile surpurante et infecte. ”(tr.n)
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exclusif de l’aristocratie et de la classe des lettres”5

Astfel putem sesiza caracterul esoteric al decadentismului care vorbeşte în primul rând unei elite, şi nu 
maselor, care sunt atinse de virusul filistin al spiritului burghez.

Însă nu numai Baju susţine noua „şcoală”. În „Le Scapin littéraire, artistique et théâtral”, Saint-
Gérac susţine un program care va da naştere Simbolismului ca mişcare ce derivă din spritul decadent:
  

„Place donc à ceux qui vibrent, place à l’hystérie, place à la névrose !”6

Va fi René Gihl cel care va fonda mişcarea cunoscută sub numele de „Şcoala simbolică  şi armonistă”, 
din care se va trage simbolismul.

La început Simbolismul a fost confundat cu Decadentismul, dar el s-a disociat de acesta întrupându-se 
şi devenind forţa cea mai importantă a noii poezii. Simbolismul apare ca o etapă de tranziţie între decadenţa 
romantică şi modernism. Putem vorbi, în cazul literaturii ca şi în cazul istoriei conform viziunii hegeliene 
asupra ciclicităţii istoriei, de o evoluţie a fiecărei epoci literare, astfel încât fiecărei noi faze evolutive în artă 
îi corespunde decrepitudinea senilă, sfârşitul de neînţeles al fazei anterioare. Astfel, prin imitarea inevitabilă a 
vârfurilor epocii se ajunge din copie în copie ca ce a fost plin de sevă să sece, ce a fost nou şi spontan să devină 
loc comun.

Şi Bourde vede evoluţia romantismului spre decadentism şi implicit spre simbolism în termeni 
asemănători:

„Le Romantisme épuisé a donné cette dernière petite fleur, une fleur de fin de saison, maladive et 
bizarre. C’est sûrement une décadence, mais seulement celle d’une école qui meurt”. 7

Şi această şcoală care moare este romantismul şi forme care l-au contestat (Realismul) sau  au încercat 
să-l readucă la viaţă (Parnasianismul). Însă romantismul şi formele sale nu au putut rezista, căzând, după 
cum spune Jean Moréas în infantilism şi lăsând locul Naturalismului, care nu apare ca o formă revoluţionară. 
De aceea o nouă manifestare a artei era aşteptată, necesară şi imanentă. Faptul că şi simboliştii îşi propun 
acelaşi scop : să dea oamenilor noi, idei şi manifestări noi, îi apropie de decadenţi. Acest lucru îl subliniază 
şi Baudelaire remarcând că denumirea de decadenţi nu se potriveşte, fiind mai nimerită cea de „simbolişti”, 
tocmai pentru că „… les prétendus Décadents cherchent avant tout dans leur art le pur Concept et l’éternel 
Symbole…”8

C. Simbolismul – noua manifestare în artă aşteptată şi iminentă

Având în vedere cele spuse mai sus, şi disocierea făcută între spiritul decadent şi spiritul simbolist putem 
creiona astfel trăsăturile simbolismului aşa cum reies ele din manifestele epocii.

Trebuie să pornim în primul rând de la principiile de ordin metafizic ale simbolismului, adică  de la ideea 
că poezia simbolistă caută să îmbrace Ideea într-o formă sensibilă, care nu ar avea scopul de a se reprezenta 
pe sine, şi care servind Ideea ar ajuta-o să devină Subiect. Însă nici Ideea nu trebuie să se revele în deplina 
sa nuditate, ci să se învăluie în simbol (instrument principal) aparenţele sensibile destinate să reprezinte prin 
esoterismul lor apropierea de Ideile Primordiale. 

Astfel simbolismul îşi propune să se îndepărteze de sentimentalism, de retorism şi de patetismul romantic, 
aşezându-şi obiectul dincolo de realitatea imediată şi acordându-i o finalitate transcendentă.

Simbolismul apare în acest context al decadenţei ca o formă de renaştere culturală va trebui să se 
5  „Arta va deveni pe zi ce trece mai subtilă, mai impalpabilă, şi va ajunge privilegiul exclusiv al aristocraţiei şi al literaţiilor.”(tr.n.)
6  „Faceţi loc celor care vibrează, faceţi loc isteriei, faceţi loc nevrozei !”(tr. n)
7  „Romantismul a epuizat această ultimă floricică, o floare a sfârşitului de anotimp, bolnăvicioasă şi ciudată. Este cu siguranţă o deca-
denţă, dar una a unei şcoli care moare.” (tr.n.)
8  „ … pretinşii decadentişti caută înainte de toate în arta lor conceptul pur şi simbolul etern …” (tr.n.)



221

folosească  de stranietatea metaforei, de un vocabular nou în care armoniile să se combine cu culoarea, 
linia şi muzica, cu celelalte manifestări artistice, pentru a atinge sincronismul originilor la care nu se poate 
ajunge decât prin simbolul dezvoltat în corespondenţe.

„Prin codri de simboluri petrece omu-n viaţă […]

Ca nişte lungi ecouri unite-n depărtare

Într-un acord în care mari taine se ascund,

Ca noaptea sau lumina, adâns, fără hotare,

Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund.”9

 

Din acest punct de vedere, al tehnicii corespondenţelor, critica literară îl consideră pe Charles Baudelaire 
ca fiind nu numai un precursor al simbolismului, ci şi teoreticianul acestui curent. 

Simbolismul se caracterizează de asemenea şi prin o respingere a prozaismului, considerând poezia ca fiind 
„arta de a simţi”. Poeţii simbolişti sunt înclinaţi spre stări sufleteşti nedefinite, spre reverie, spre subiectivism 
, spre magie. Magia, hazardul, subconştientul joacă un rol important în poetica simbolistică, de aici preferinţa 
pentru utilizarea sugestiei. 

Datorită caracterului sincretic regăsit exemplificat în versurile lui Baudelaire, acestea trebuie trebuie să 
fie carecterizate, cel puţin la nivel fonetic, de muzicalitate, pentru că poezia simbolistă trebuie să fie „de 
la musique avant toute chose ”(P. Verlaine), or regăsim în versurile lui Verlaine această muzicalitate care 
exprimă, de exemplu, cântecul toamnei :„Les sanglots longs / Des violons / De l’automne/ Blessent mon cœur 
/ D’une langueur / Monotone” (Chanson d’automne). 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că simbolismul se dezvoltă din spiritul decadent, astfel suntem 
îndreptăţiţi să considerăm că anumite teme şi motive sunt dezvoltate în continuarea curentului decadentist, pe 
care simbolismul în depăşeşte. Aceste trăsături comune ar fi, într-o succintă enumerare: o perspectivă negativă 
prin care este privită şi anlizată existenţa, accentuarea unui univers dominat de un mister uman, al destinului, 
dar şi al extazului în faţă unei realităţii compensatorii pe care poetul este nevoit să o creeze, nemulţumit fiind 
de mediul social în care nu-şi găseşte locul, prin aplecare asupra propriilor trăiri sufleteşti. O altă temă care 
apasă conştiinţa poeţilor simbolişti este problematica obsesivă a timpului ireversibil, care se grăbeşte să le pună 
în faţă toată mizeria existenţei (descrisă prin reprezentarea mediului citadin) pe care o înfruntă în permananţă 
şi care ameninţă să-i distrugă sufleteşte în primul rând, apoi fizic, prin maladii. Astfel, simboliştii vor pune 
accentul pe psihologie, pe funcţiile intuiţiei, extrase din gândirea bergsoniană, încercând să-şi cunoască mai 
bine interiorul pentru a putea supravieţui într-o lume care îi marginalizează. 

La nivel formal observăm că simboliştii resping formele tradiţionale de versificaţie şi stilistică propunând 
deschiderea spre inovaţii formale: versul liber, cultul formei; văzute ca metode de adaptare a expresiei verbale 
pe mişcarea  melodică a elanului liric de care dă dovadă poetul care conştientizează faptul că este eliberat de 
orice reguli, fie ele clasice sau romantice. Poetul simbolist nu urmăreşte rigoarea în limbajul dezvoltat, de 
aceea de multe ori poeziile sale se găsesc într-o stare fragmentară, poate ca urmare a faptului că ele transcriu 
un flux al gândirii necenzurate, în acest context, poezia simbolistă se apropie de suprarealismul secolului al 
XX-lea..

Pentru poetul simbolist, trebuie urmărită comunicarea cu esenţele, limbajul neavând un scop utilitar ca la 
parnasieni, neurmărind o artă cu tendinţă. De aici aristocratismul, ermetismul şi elitismul mişcării., a ideii de 
Artă pentru Artă, a artei pentru elită.

Această idee, pe care o considerăm ca fiind cea care marchează ruperea definitivă a simboliştilor de 
decadentişti, va fi atacată de Baju, care se ridică împotriva celor dintâi considerându-i în primul rând nişte 
imitatori ai decadentismului, care sunt incapabili să accepte viitorul şi care se refugiază în trecut; iar arta apare 
ca fiind ceva utilitar şi colectiv menit să elimine diferenţele sociale.

9  Charles Baudelaire – Corespunderi, Florile Răului, p. 14, Ed. Minerva, colecţia BPT, 1978.
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„Il n’y aura donc plus à s’y tromper : les Décadents sont une chose, les Symbolistes sont l’ombre de 
cette chose ; les premiers sont pour le progrés, avec l’avenir , les seconds voudraient rétrograder jusqu’au 
moyen âge, ils vivent avec le passé”10

„ … la littérature sera de moins en moins individualiste ; les idées nouvelles tendent à se manifester 
par des groupements particuliers. Qu’on le veuille ou non, il y aura donc des écoles et tout littérateur qui, 
sous prétexte d’indépendance, ne voudra pas faire partie d’une d’elles n’aura aucune influence sur ses 
contemporains”11

Dacă ar fi să luăm în considerare afirmaţia lui Baju, putem considera mutandi mutandis simbolismul 
ca fiind o şcoală literară care a influenţat întreaga Europă. Dar oare se susţine această afirmaţie şi în cazul 
simbolismului românesc care se manifestă la începutul secolului al XX-lea ? 

II. Simbolismul românesc - promotoriul lui Tristan Tzara

A) Simbolismul francez în spaţiul literaturii române

Am enunţat mai sus ideea conform căreia, primul teoretician al simbolismului ar fi graţie teoriei 
sinesteziei şi corespondenţelor în poezie, nu Jean Moréas, ci Charles Baudelaire,. Baudelaire chiar a fost 
considerat multă vreme teoretician al simbolismului, sau chiar „un vrai Dieu” al poeţilor simbolişti cum îl 
considera Rimbaud. Şi totuşi meritul de teoretician îi este dat lui Baudelaire nu datorită poeziilor sale, ci 
publicisticii.

 Am amintit de Baudelaire tocmai pentru a lămuri unele lucruri legate de relaţia dintre poeţii consideraţi 
de critica română simbolişti şi Baudelaire.
 Deşi primul contact cu poezia şi gândirea lui Baudelaire se produce la câţiva ani de la moartea poetului, 
acesta nu este fructificat în cadrul literaturii române, aparent   non-sincronă spiritului literar occidental. 
Baudelaire pătrunde în spaţiul literar românesc în primul rând ca traducător al lui Edgar Allan Poe, apoi ca şi 
critic, fiind citat de Maiorescu în „O cercetare critică asupra poeziei române în 1867” şi tradus fragmentar 
de către Caragiale şi Eminescu. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea, Baudelaire va începe să fie cunoscut ca 
poet, existând câteva încercări de a-l traduce. 
 Ne-ar putea surprind o afirmaţie de genul celei enunţate de Vladimir Streinu conform căreia Macedonski, 
ca şi Demetriade nu se arată interesaţi de Florile Răului lui Baudelaire, şi cu atât mai puţin de ideile sale 
literare. Explicaţia oferită subliniază oarecum faptul că, deşi având idei estetice apropiate de cele ale poetului 
francez, Macedonski nu a ţinut să le aprofundeze, el având contact mai mult cu poeţi simbolişti mai puţin 
cunoscuţi, cum ar fi Gihl. Astfel, putem porni de la premisa că simbolismul românesc, dacă îl mai putem numi 
astfel, având în vedere că teoreticianul acestei mişcări literare în spaţiul românesc – conform criticii literare 
autohtone – ignoră ideile de bază ale simbolismului francez, scriind conform modei, imitând astfel unele 
forme, şi nicidecum aprofundându-le, cum ne-am fi aşteptat. 

Abia în jurul lui 1910, când pe planul literar încep să se manifeste poeţi ieşiţi de sub tutela lui 
Macedonski, observăm că influenţa simbolismului începe să fie mai pregnantă pe plan literar, dar nici prin 
poeziile „simboliste ” ale unui N. Davidescu, Al. T. Stamatiad sau chiar Ion Minulescu nu putem vorbi de o 
conştiinţă pur simbolistă care se dezvoltă în planul literar românesc.

10  „Nu ne vom mai putea deci înşela : decadentiştii sunt un lucru, simboliştii sunt o imitaţie a acestuia; 
primii acceptă progresul, viitorul, cei din urmă ar dori să recadă în evul mediu, ei trăind în trecut.” (tr.n.)
11  „ … literatura va fi mai puţin individualistă; ideile novatoare tind să se manifeste prin grupuri parti-
culare. Cu sau fără voia noastră, vor exista şcoli şi orice om de litere care, sub pretextul independenţei, nu va 
dori să facă parte din nici una dintre ele nu va putea influenţa în nici un mod contemporanii săi.”(tr.n.)
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B) „Simbolismul românesc”sau teama de non-sincronism

Am putea cu uşurinţă considera simbolismul românesc ca find rezultatul unui al doilea 
val al influenţei literaturii franceze în spaţiul literar românesc, val binevenit în tendinţa de 
sincronizare cu Occidentul. Ne întrebăm acum, având în vedere cele spuse mai sus, dacă într-
adevăr, literatura română este sincronă spiritului vremii sau dacă nu cumva această ipoteză 
este un rezultat al unei angoase : teama de non-sincronism, care se manifestă în cercurile elitei 
intelectuale de la 1900.
 Simbolismul românesc nu se dezvoltă în condiţii socio-politico-culturale asemănătoare celor franceze. 
El nu este o reacţie elitistă, o încercare de răsturnare a unor reguli culturale, ci mai degrabă o reacţie de negare 
care apare odată cu conştiinţa lipsei de sincronism. 

Această conştiinţă se manifestă în contextul în care intelectualii de la 1900 se întorc în ţară după ce intraseră 
în contact cu lumea occidentală şi regăsesc o societate subdezvoltată în care ei nu se mai încadrează. Am putea 
la rândul nostru să afirmăm că în această situaţie se manifestă simbolismul românesc pe plan literar ca reacţie 
împotriva unor mişcări literare cum ar fi convirbirismul şi sămănătorismul. Ar însemna să exagerăm întrucâtva 
importanţa mişcării în această primă fază a sa. Or acum, sensibilitatea de care dă dovadă elita la contactul cu 
realităţile culturale româneşti apare ca o virtualitate. Nimic nu este profund şi asimilat în această perioadă de 
până la 1912, totul se rezumă la un joc la aparenţelor, la un joc cu simbolul şi implicit cu simbolismul. 

Poeţii români de la începutul secolului al XX-lea se formalizează, întocmai cum am demonstrat în cazul lui 
Macedonski unei mode, de tema de a nu fi non-sincroni mişcării literare occidentale. Simbolismul românesc 
preia formal, angajat fiind în acest joc al aparenţelor temele şi ideologia simbolismului francez. Regăsim 
astfel o literatură citadină caracterizată prin visare vagă, dorinţa de evadare în necunoscut, în exotic, blazarea, 
tristeţea sfâşietoare, dispreţul faţă de micul-burghez onest, crâşmele, mansardele, vagabonzii, bolnavii, 
nevroza, mizeria proletară şi protestul împotriva tuturor acestor forme, ca şi în literatura franceză, dar acestea 
sunt simple împrumuturi de dragul modei. 

Poezia viitorului cultivă şi în viziunea lui Macedonski, care se conformează modei, simbolul:

„Simbolismul este cel mai apropiat de natură, fiindcă el, pentru a ne sugera idei, procedează 
întocmai ca dânsa – cu alte cuvinte, fiindcă ne înfăţişează una sau mai multe imagini ce se transformă la 
urmă în cugetări. Instrumentalismul nu este iar decât tot un simbolism, cu deosebire că sunetele joacă în 
instrumentalism rolul imaginilor”12

Nu regăsim astfel decât un spirit conformist, tradiţional am putea spune care respectă ad litteram aparenţele 
simboliste. Aceştia sunt poeţii pe care critica română în consideră simbolişti în adevăratul sens al cuvântului, 
uitând că nu se poate vorbi de un simbolism în adevăratul sens al cuvântului, deoarece la ei regăsim doar 
elemente ale jocului cu simbolul, aplicate pe un cu totul alt fundal literar. De exemplu: Macedonski încrucişează 
elementele simboliste cu cele parnasiene şi romantice, Petică apare ca un preraffaelit, cu reminiscenţe socialiste 
, Bacovia scrie o lirică citadină în descendenţa poetică a lui Eminescu. 

Vom ilustra acest  „jocul cu simbolul” prin poezia Ion Minulescu, o poezie declamatorie, zgomotoasă, 
grafată pe un temperament antonpannesc,  în care se pune însă preţ mai mult pe forma simbolistă, pe muzicalitate 
şi sinestezie.
  Minulescu este identificat ca un reprezentant tipic la simbolismului tradiţional, conformist unor reguli 
formale. Acest tip de simbolist pare a se manifesta în literatura română ca urmare a faptului că aceşti poeţi 
cochetează cu ideile simboilste pe care le aplică, după cum am mai spus, structurii lor interioare care evoluează 
în continuarea spiritului naţional, nemanifestându-se, poate cu excepţia lui Bacovia, un sentiment acut al 

12  Macedonski, Al – Poezia viitorului apud. Zafiu, Rodica - „Poezia simbolistă românească”, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
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marginalizării şi negării unei realităţi considerate a fi perimate. Minulescu este acel „străin” venit „din lumea 
creată dincolo de zare”, străin care nu se integrează în spaţiul restrâns în care este silit să trăiasc. El evadează 
în vis, creând o lume asemănătoare cu a lui Anton Pann, o lume mitică, eternă, menită să-l primească şi în care 
se integrează perfect. Este o lume, am putea spune, a lui Nastratin Hogea, sau astfel ar arăta ea dacă am elimina 
simbolurile, sinesteziile şi corespondenţele întâlnite în poezia minulesciană. Poezia minulesciană se dezvoltă 
pe un fundal spiritual moştenit, pe baza acelei nostalgii a începuturilor, poetul aplicând pe aceasta elemente 
formale ale simbolismului, conform modei sau conform unui gust ludic, menit să-i confere originalitate. 

„De unde vin ?
Eu vin din lumea creată dincolo de zare,
Din lumea-n care n-a fost nimeni din voi,
Eu vin din lumea-n care,
Nu-i cer albastru,
Şi copacii nu-s verzi, aşa cum sunt la voi,
Din lumea Nimfelor ce-aşteaptă sosirea Faunilor goi,
Din lumea cupelor deşarte şi totuşipline-n orice clipă,
Din lumea ultimului cântec,
Purtat pe.-a berzelor aripă
Din ţărm în ţărm,
Din ţară-n ţară,
Din gură-n gură, –
Din lumea celor patru vânturi
Şi patru puncte cardinale !…”

(Romanţa noului venit)

La Minulescu, pentru a demonstra jocul cu simbolul întâlnim un retorism plin de motive simboliste : 
număr fatidic „trei” (Romanţa celor trei romanţe, Romanţa celor trei corăbii), nostalgia călătoriilor spre un 
orizont necunoscut, misterios, stăpânit de exotic sub privirile „albatrosului rănit pe chei”. 

„Porniră cele trei corăbii…
Şi-abia se mai zăresc – 

Se-ngroapă
În golul zărilor pătate de violetul înserării;
Iar albul pânzelor întinse, 
În cenuşiul depărtării
Zideşte trei mauzoleuri, în care dorm cei duşi pe apă.

Porniră cele trei corăbii …
Şi-n urma lor rămase portul,
Mai trist ca muntele Golgotei, însîngerat d-un asfinţit.
Şi-n urma lor,
Pe cheiul umed,
Un singur albatros rănit
Mai sta de pază
Ca Maria
Venită să-şi vegheze mortul” 

(Romanţa celor trei corăbii)

Muzicalitatea este omniprezentă în poezia lui, pornind de la titlurile poeziilor până la felul în care este 
sonoritatea asocierilor fonetice. 
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    „În cinstea ta – 
Cea mai frumoasă şi mai nebună dintre fete, - 
Voi scri tri ode,
Trei romanţe,
Trei elegii 
Şi trei sonete.”

      (Odeletă)
Minulescu, ca şi simboliştii francezi abuzează de neologisme. 

    
„Guerlain a botezat parfumul
Voilà pourquoi j’aimais Rosine”

      (Romanţa Rozinei)

 Minulescu poate fi considerat un poet care face trecerea la o altă etapă a simbolismului, tocmai pentru 
că acest umor al său a fost considerat exagerat, poetul dând dovadă, conform opiniilor epocii de o „sensibilitate 
superficială”, lucru lesne de înţeles adând în vedere că sub iluzia acestei sensibilităţi, poetul manifesta un 
oarecare manifest împotriva realităţilor şi mediului pe care nu-l putea percepe şi asimila. Prin această ascundere 
sub masca unei sensibilităţi superficiale şi a unui umor ascuns, Minulescu pune bazele „antipoeziei în literatura 
română”13 valorificând un „simbolism mai mult exterior şi mecanic”14, „schiţează, pe la 1908, un fel de primă 
« lectură critică », aproape involuntară, a simbolismului. Minusul de profunzime acuzat de Lovinescu în 
formula « simbolism mai mult exterior şi mecanic » apare, în perspectiva istoriei literare, ca un paradoxal 
câştig pe calea coagulării unei atitudini « moderniste » faţă de limbaj, care îşi va reliefa ponderea reală la un 
Adrian Maniu, Tristan Tzara sau Ion Vinea, în anii următori”15

C) Tristan Tzara – etapa simbolismului nonconformist

Etapa  simbolismului nonconformist, reprezentată de Tristan Tzara, Ion Vinea, Ion Maniu este caracterizată 
în primul rând prin apariţia unui accentuat sentiment de negaţie şi atac împotriva unei societăţi în care poetul 
nu îşi găseşte locul.

Abia după 1910, simţim că în spaţiul românesc începe să se manifeste un spirit decadent, similar celui 
francez în sensul că poeţii se revoltă împotriva unei burghezii filistine, folosindu-se de operele lor ca de nişte 
suliţe pe care le înfig în mentalitatea clasei burgheze, şocând-o prin nonconformismul expresiei şi libertinismul 
gândirii, dar şi prin violenţa cu care fac apel la negarea oricărei realităţi sociale. 

Cei care îşi propun această mişcare de şocare a opiniei publice se adună în jurul revistelor aşa numitei „poezii 
noi”, reviste în care se manifestă un profund spirit avangardist. Dar până la apariţia revistelor avangardiste, 
chiar moderniste cum ar fi „unu”, „Urmuz”, „Contimporanul”, „Chemarea”; ne vom opri asupra unei reviste 
care apare în 1912 şi anume asupra revistei „Simbolul” în care un grup de tineri – Samyro, Ion Vinea, Marcel 
Iancu etc. – reuşesc să atragă colaborări importante ale reprezentanţilor poeziei noi. 
 Ne vom opri asupra unui singur redactor al acestei reviste şi anume asupra lui Samyro, care în primul 
număr publică nişte versuri care pot fi considerate ca fiind pur minulesciene. Samyro, sau Tristan Tzara cum 
va fi el cunoscut în literatura universală, îşi are debutul poetic sub semnul simbolismului, dar nu al unui 
simbolism pur, valoros, ci al unui simbolism de „mâna a treia”16. În această revistă, Tzara minulescianizează 
folosind toată recuzita simbolismului, de la efecte sinestezice („simfonii de lumini”, „culori parfumate”) la 
exotisme („zeul Osiris”, „plăceri sybarite”), fără a ieşi ceva bun din acest epigonism al lui Tzara (Samyro) 
care nu anunţă nimic din incendiatorul de la Zurich din 1916. 

13  Grigurcu, Gh apud. Zafiu, Rodica - „Poezia simbolistă românească”, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
14  Lovinescu, Eugen apud. Zafiu, Rodica - „Poezia simbolistă românească”, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
15  Pop, Ion apud. Zafiu, Rodica - „Poezia simbolistă românească”, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
16  Această exprimare  fiind valabilă în contextul în care am stabilit că şi simbolismul minulescian este o imitaţie formală a celui francez, 
o copie, deci un simbolism de mîna a doua.
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Abia odată cu 1915 începe să se trezească Tzara - revoluţionarul, acel Tzara care va nega totul, iscând 
o adevărată revoluţie culturală de proporţii mondiale.

Dacă poeziile scrise în 1912 sunt slabe, cele publicate în Chemarea şi Noua revistă română, realizate 
prin asociaţii imprevizibile de idei care te împing în mod involuntar la automatisme :

„Verişoară, fată de pension, îmbrăcată-n negru, guler alb. 
  Te iubesc pentru că eşti simplă şi visezi 

 Şi eşti bună, plângi, rupi scrisori ce nu au înţeles 
  Şi-ţi pare rău că eşti departe de ai tăi şi că înveţi 

La călugăriţe unde noaptea ne e cald”
      (Verişoară, fată de pension)

 imagini şi simboluri, surprind prin tonul nonconformist, blazat, neutru, ironic la adresa tradiţionalelor forme de 
scriitură poetică, prin simboluri, prin atacul moralei, prin ton, prin aparenta dezordine a stilului, prin asociaţii 
libere, prin antilirism, prin apelul la hazard, prin o logică negativistă a dialecticii care propune „o baie de 
nonconformism regenerator”, oferind şansa hazardului şă dicteze în locul rutinei artizanale.

„Trec în şiruri lungi pe stradă fete de pensionat,
Şi în fiecare privire-i câte o casă părintească
Cu mese bune, cu surori mai mici
Cu ghiveciuri de flori la fereastră.

Trece frigul pe coridoare când înserează
Ca un şarpe foarte lung târându-şi coada pe lespezi.
Lacul e cusut cu aţă,
Înecaţii ies la suprafaţă – raţele se îndepărtează.

La vecini, părintele-şi sărută fata, indiferent.
Îi face morală de despărţire.
Balta s-a închis ca în urma unei fete porţile de mânăstire
Gâlgâitul sinucisei a speriat – broaştele au încetat un moment.
Mă duc să mă întâlnesc cu un poet trist şi fără talent.”

     (Duminici) 
Aceste trăsături se opun alegorismului pueril regăsit în „Pe râul vieţii” apărută în 1912.

„Ei merg, ei merg vâslind alene 
Pe râul Vieţii-atât de trist,
Şi de murdar,
Ei merg, ei merg tot înainte,
Căci vecinic văd-naintea lor
Albastre zări
Şi aurore
Ţesute-n aur lucitor
Ei merg spre mări …
Spre mări himere.”

Acest negativism literar care se manifestă după 1915 dă naştere spiritului ce va fi numit mai târziu 
dada şi care pune preţ pe antiliterartură, pe antimuzică, pe antiartă, toate având scopul de a distruge o societate 
muribundă ce se complace într-un război ilogic, de aici şi pacifismul mişcării, născut însă dintr-o mişcare pe 
care am putea-o numi chiar nihilistă. Scandalizarea bunului simţ burghez, întâlnită la Tzara şi în perioada 
1915, reapare şi în dadaism prin insubordonarea faţă de autorităţi, negarea preceptelor morale, a logicii, a 
bunului simţ, a valorilor tradiţionale. Astfel se cerea o nouă formă de manifestare care va fi dadaismul prin 
care literatura română devansează modernismul primei jumătăţi de secol prin cei doi fondatori Tzara şi Marcel 
Iancu..
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III . Tzara si negatia – spiritul dada 

Putem spune cu uşurinţă, opunându-ne ideii lui Lovinescu care nu vedea în perioada antebelică nici 
o urmă a avangardismului, că simbolism românesc este contemporan mişcărilor avangardiste europene, între 
care menţionăm futurismul italian al lui Marinetti.

Tristan Tzara reprezintă în perioada 1914 – 1915 manifestarea în arta literară românească a unui 
spirit de frondă, bazat pe negaţie şi având ca obiectiv şocarea opiniei tradiţionale, spirit care va ajunge până 
la preţuirea unor concepte cum ar fi antiliterartură, antimuzică, antiartă, cu scopul de a realiza o renaştere 
culturală bazată pe negaţie şi pe negarea până la anularea oricărui concept a normelor tradiţionale. Astfel 
chiar în contextul cultural românesc se trezeşte la viaţă în tânărul revoltat Tristan Tzara spiritul dada. 

Părăsind spaţiul românesc Tzara nu se rupe de ideile din poeziile de la 1915. Tzara însuşi vede o 
continuitate între poeziile scrise în ţară în perioada 1915 – 1916 şi perioada dadaistă, continuitate care s-a 
păstrat prin şocuri aduse opiniei culturale tradiţionaliste. Ideile din perioada simbolismului nonconformist 
românesc stau baza dadaismului. 

„Titlul Poeme dinainte de Dada (spune poetul referitor la volum care reunea poemele scrise 
înainte de 1916) ar presupune, în persoana mea poetică, dacă mă pot exprima astfel, un fel de ruptură, 
datorită a ceva care s-ar fi produs în afară de mine, dar care propriu-zis n-a existat  niciodată, pentru 
că s-a păstrat continuitate în toate acestea, continuitate prin şocuri mai mult sau mai puţin violente, 
şi determinate, dacă vrei, dar continuitate şi întrepătrundere, chair dacă legate în cel mai înalt grad 
de o reuşită latentă”

Legătura dintre aceastea poate fi remarcată printr-o observare a faptului că ambele perioade se caractrizează 
printr-un apel la hazard, la şocant, la nou, la subconştient, la spiritul de frondă şi de „antiartă”. 

La prima vedere o apropiere între simbolism şi dadaism – prin care înţelecem implicit modernism 
-  poate părea exagerată, dar nu şi în contextul în care veriga de legătură o reprezintă Tristan Tzara şi câteva 
concepte asupra cărora întrega critică universală a căzut de acord. 
 Lăsând pentru un moment deoparte afirmaţiile lui Tzara în care acesta susţine caracterul continuu al 
operei sale vom porni de la afirmaţie conform căreia suprarealismul îşi are rădăcinile în simbolism or, cum se 
putea dezvolta suprarealismul decât dacă nu din dadaism, care, conform mentorului său, este legat de etapa 
poeziilor din România, sau, conform terminologiei noastre, de etapa simbolismului nonconformist.

Ca şi simbolismul, dadaismul şi suprarealismul fac apel la spiritul ludic17, spirit născut din cel al negaţiei 
în contextul unei societăţi debusolate din cauza unui flagel de proporţii. Dar  continuitatea celor treimişcări 
literare este oferită nu numai de acest două  caracteristici, ci lista poate fi prelungită cuprinzând şi faptul că în 
acest context în care se manifestă eronat întreaga experienţă umană, numai o răsturnare totală a vechii realităţi 
mai poate oferi ceva valoros, făcând apel de acestă dată nu la exterior, ci la interior, la psihic şi la subconştient 
(conform teoriilor psihologice şi psihanliate care se dezvoltă în acea perioadă).

Gândirea avangardistă bazată pe nihilism este determinată în cazul lui Tzara de ieşirea la suprafaţă a 
unor sentimente şi idei refulate în spaţiul românesc. Odată ce intră în contact cu criza existenţialistă, cu angoasa 
care cuprinsese Occidentul în timpul primului război mondial, Tzara nu mai poate fi oprit. Conştientizarea 
dramei instabilităţii umanităţii în faţa unei situaţii limită cum este războiul care degradează valorile umane, 
duce la conştientizarea menirii lui: să se opună  unei lumi care se autodistrugea. Astfel, nonconformismul 
regenerator se transformă în antiliteratura care mizeză totul pe spiritul nihilist, pe hazard şi pe subconştient, pe 
individul revoltat în faţa unei situaţii limită pe care nu o poate răsturna decât distrugând-o prin negare. Negarea 
este cea care conferă astfel, nu  numai lui Tzara, ci tuturor avangardaştilor libertatea de a ieşi dintr-un canon 
care-i sufoca, de a exprima, defulând nu numai temeriile şi angoasele sale, ci ale întregii omeniri. 

17  Tzara, Tristan apud  Raymond Marcel ( De al Baudelaire la suprarelism) : „…să punem totul 
în joc […] să  valorificăm gustul pentru gluma disimulată, între o supunere docilă faţă de injoncţiunile 
inconştientului şi recurgerea la întâmplările exterioare şi la şocurile vertebrale.”
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Astfel, dadaiştii conduşi de Tzara la Zurich nu se mulţumesc numai a-şi exprima convingerile. Ei 
sunt hotărâţi să fie nu martirii schimbării, ci călăii acesteia. Astfel felul în care umanitatea este pedepsită în 
viziunea lui Tzara este prin oferirirea, chiar impunerea unei mişcări culturale care nu simbolizează nimic. Prin 
urmare, cuvântul DADA nu are nici un semnificant, dar desemnează arta viitorului, fără a face referinţă la 
trecut. Mişcarea dadaistă se vrea diferită de celelalte. De aceea plasându-se pe o poziţie pacifictă, opunându-se 
războiului, dadaismul propune un nou tip de om: nu este omul simbolist revoltat şi elitist până la ezoterism, 
este un om fără trecut, fără viitor, fără ideal, este un om dada. Şi prin dada fiecare înţelege ce doreşte, de la 
un simplu cuvânt ales prin voia hazardului, la o situaţie de viaţă cum defineşte Tzara acest termen, situaţie 
care se caracterizează prin egoism, spirit novator menit să provoace în individ acea scânteie care să-l facă 
să se exprime liber, neîngrădit de reguli şi norme literare. Astfel fiecare pagină trebuie să explodeze fie prin 
seriozitae gravă, fie prin uşurinţă, prin frenezie poetică, prin noutate, prin apelul la un caracter etern, la gluma  
crudă, la entuziasmul faţă de principii, toate acestea fiind acoperite de mantaua improvizaţiei, a hazardului. 
Astfel, conform Declaraţiei fără pretenţii a lui Tzara : 

„Arta trebuie să moară fără să se fi născut / Cuvântul artă să fie înlocuit de DADA, / 
PLESIOSAURUS, sau batistă.”

Aşadar  totul este pus sub semnul hazardului şi negaţiei menite să ofere eliberarea, chiar şi denumirea 
de artă sau de Dadaism. Or cum se poate demonstra acest lucru dacă nu făcând apel la propriile cuvinte ale lui 
Tzara :  

„Există o literatură care nu ajunge la mulţimea rapace. Este efortul creatorilor, ieşit dintr-o reală 
necesitate a autorului, produs pentru sine. El exprimă cunoaşterea unui suprem egoism […] Fiecare 
pagină trebuie să producă o explozie. […] Noi nu suntem sentimentali. Noi suntem asemenea Vântului 
care deşiră masa murdară a norilor şi a rugăciunilor, pregătind marele spectacol al dezastrului, al 
focului, al descompunerii. Noi vom pune capăt bocetelor şi vom înlocui lacrimile prin sirene care 
se vor auzi de la un continent la celălalt.[…] Dada este o pancardă a abstractului; publicitatea şi 
afacerile fiind  de asemenea elemente ale poeticului[…] Fiecare produs al dezgustului capabil să 
devină o negare a familiei este Dada, protestul angajat de întreaga fiinţă într-o acţiune distructivă este 
Dada, cunoaşterea mijloacelor respinse până acum de pudoarea sexului într-un confortabil compromis 
al bunelor maniere : Dada, orice ierarhie socială, orice ecuaţie relizată de dragul servitorilor noştri: 
Dada; fiecare obiect, toate obiectele, sentimentele, obscurităţile, apariţiile sunt arme de luptă : Dada, 
abolirea memoriei : Dada, abolirea arheologiei: Dada, abolirea profeţilor: Dada, abolirea viitorului: 
Dada, absoluta şi indubitabila credinţă în zei este un produs imediat al spontaneităţii: Dada, saltul 
elegant şi fără prejudecăţi din sfera armoniei în alta, […], respectul tuturor indiviyilor prin nebunia lor 
instinctuală, […]. Libertate : Dada Dada Dada, un răget în culori intense şi interacţiunea opoziţiilor 
şi a contradicţiilor, a grotescului, inconsictenţei : VIAŢA.[…] O altă caracteristică a Dadaismului este 
continua renunţare la prieteni. Ei renunţă mereu şi se resemnează. Primul care a revelat resemnarea 
în cadrul mişcării Dada „am fost eu”. Toţi ştiu că Dada este nimic. M-am rupt de Dada şi de mine de 
îndată ce am înţeles acest „nimic”. „Nimicul” poate fi înţeles doar ca şi gândire individuală. Nimicul 
este de preferat decât confuzia şi supărarea oamenilor. Unui om nu îi place. […] Pentru toţi este relativ. 
Începuturile Dada nu sunt începuturile unei arte, ci începuturile dezgustului. Dezgust faţă de pretenţiile 
filosofilor care de 3000 de ani ne explică totul (pentru ce ?); dezgust faţă de acei artişti-reprezentanţi-
ai-lui-Dumnezeu-pe-pământ; dezgust faţă de pasiune şi faţă de patologică slăbiciune a sentimentului 
că nimic nu mai merită să fie făcut, dezgust faţă de o formă falsă a dominării şi restricţiei „en masse”, 
care accentuează mai mult decât pare instinctul dominării, dezgust faţă de toate categoriile catalogate, 
[…], dezgust faţă de divorţul dintre bine şi rău, frumos şi urât. În sfârşit dezgust faţă de dialectica iezuită 
care explică totul umplând minţile oamenilorcu idei oblice şi obtuze fără o bază etnică, toate acestea 
prin mijloace cu strălucire artificială şi promisiune deşarte. […]Dada este o formă a gândirii. De aceea 
el se transformă conform raselor şi evenimentelor. Dada se aplică la tot, şi totuşi el reprezintă nimicul, 
este punctul unde da, nu şi toate opoziţiile se întâlnesc, nu în castele somptuoase ale filosofiei umane, 
ci la colţul străzii, precum câinii şi vagabonzii. Ca orice în acestă viaţă, Dada este inutil.”18 (tr.n.) 

18  Tristan Tzara - Dadaism, From “Dada Manifesto” [1918] and “Lecture on Dada” [1922], translated from the 
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Astfel putem considera că Tzara a exprimat cel mai bine în mişcarea pe care a iniţiat-o sentimentul 
negaţiei, din moment ce el neagă tot, chiar şi mişcarea sa. Or, ce altă manifestarea putea aduce o revoluţie în 
cadrul cultural dacă nu o negare a tuturor formelor culturale cunoscute înclusiv o negare de sine ? 

Nevoia de libertate absolută este simţită şi astăzi, mai ales în spaţiile culturale care nu au o identitate 
bine definite, care au amalgamat curentele şi mişcările literare asimilându-le simultan sau care au suferit o 
desincronizare faţă de modelul cultural-literar occidental. Astfel, nu ne va surprinde faptul că dadaismul anilor 
douăzeci, şi prin el întreaga tradiţie avangardistă care s-a manifestat în occident înainte de-al  doilea război 
mondial cu urmările moderniste şi postmoderniste postbelice, încă supravieţuieşte şi chiar inspiră elita literară 
a acestor societăţi. Acest fapt este valabil în cazul în care avem în vedere faptul că în spaţiul european se 
manifestă după al doilea război mondial o a două avangardă care porneşte de la ideile avangardiste interbelice. 
În spaţiul românesc s-a produs această desincronizare amintită mai sus în cadrul impunerii de către forurile 
politice a aşa numitului proletcultism, mişcare în cadrul căreia literatura a trebuit să se conformeze unui ideal 
politc, nu cultural. Această a doua avangardă se manifestă în spaţiul românesc abia după 1980, când poeţii 
regăsesc acel spirit al negaţiei şi al oferirii unui alt fel de poezie. De asemenea, în spaţiile nedefinite în mod clar 
din punct de vedere cultural, şi prin această nedefinire înţelegem amalgamarea curentelor şi mişcărilor literare 
care se manifestă în Occident în secolul al XX-lea, de teama unui non-sincronism, mişcările avangardiste ăncă 
mai suscită interes şi chair provoacă o exaltare a spiritului poetic care regăsesşte în el acea seminţă Dada care 
există în fiecare individ care conştientizează valoarea şi puterea creatoare a negaţiei. 

De aceea nu ne va suprinde un poem al poetului Jerome Rothenberg, închinat lui Tristan Tzara într-un 
volum de-a dreptul dadaist (după cum riese din titlu : Abulafia’s circles), în care spiritul dadaist al poetului 
român demonstrează prin „sfintele sale cuvinte” că încă se mai poate manifestă căci dada nu are nevoie de 
cuvinte, nici de manifeste, doar de un spirit care cu siguranţă este uşor de regăsit în fiecare poet care intră în 
contact cu negaţia şi cu jocul hazardului: 

[…]the freedom first encountered in 
first trip to Zurich 
ghosts drunk on energy 
they pulled the bells of war down 
martyred the cabaret 
until it exploded 
like yiddish dada in the street 
the overture to cheese […]
“my name is Sammy Rosenstock 
“Samiro 
“is later Tristan Tzara 
“I am so sad with life 
“I love it 
“I am of course Rumanian 
“I allow myself to contradict 
“I put an owl in a hexagon 
“I climb on the stage 
“I’m prim 
“I’m formal 
“I applaud the revolution 
“the hands of bandits 
“blind worms & dada nightmares 
“invade your bowels 

French by Robert Motherwell, *Dada Painters and Poets*, by Robert Motherwell, New York, pp. 78- 9, 81, 246-51; re-
printed by pernlission of George Wittenborn, Inc., Publishers, 10l8 Madison Avenue, New York 21, N.Y.
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“ messiahs are passee 
“the word we dream is 
“dada 
“dada sweepeth out 
“dada teareth linens 
“rips clouds & prayers to shreds 
“thou rides on hiccups 
“dada has a balcony 
“we squat there pregnant birds 
“we shit on thine umbrella 
“dada 
“dada is against the future 
“dada lives 
“in fire wisdom      fear 
“-- is fear of dada 
“like a star? -- 
“no like a fish a plant the moon 
“a metal word 
“distorted      boiling 
“illumines the urethra 
“ sixty fingers on each arm 
“I am a monster too 
“I play with cushions 
singing 
singing 
like hymns of queens”
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MITOLOGII COMPENSATORII
SUPER-EROII (SUPERMAN, BATMAN)

Prof. dr. Mădălina Dumitrache
Şcoala Nr. 280 „Mihail Sebastian”, sector 5, Bucureşti

 „Banda desenată ne învaţă să visăm. Ea ne trimite la vocaţia cea mai importantă a artei, cea pe care 
cinematograful, după literatură, s-a crezut dator s-o dispreţuiască: cultul miraculosului.” (Claude Beylie)
 Încă din secolul al XX-lea, eroii din mitologia antică au fost detronaţi rapid de nişte personaje născute 
în plină eră a tehnologiei şi informaţiei. Astăzi, în plin secol XXI, al formatelor de tip 3D, jocurilor online  şi 
al romanelor de tip BD pentru copii (vezi succesul fulminant al seriei „Jurnalul unui puşti” de Jeff Kinney), 
încercăm să aflăm care sunt rădăcinile acestor mitologii moderne şi origile super-eroilor.
 Aşadar, Superman a fost creat, în 1993, de doi adolescenţi, Jerry Siegel şi Joe Shuster. După  o 
perioadă în care sunt respinşi de toate  ziarele importante din Statele Unite, cei doi reuşesc să-şi vândă creaţia 
companiei National Comics. Astfel, odată cu Superman, în Action Comics (1 iunie 1938) se naşte în  BD-ul 
mondial un nou personaj: super-eroul.
 Personajul împrumută masiv din romanul SF „Gladiator” (Philip Wylle, 1930), bazându-se pe trei 
motive devenite astăzi clişee: extraterestrul, supraomul şi dubla identitate.
 Născut pe planeta Krypton, Superman supravieţuieşte exploziei lumii sale şi ajunge pe Pământ, unde 
este adoptat şi crescut de familia Kent. Datorită constituţiei fizice, adaptată masivei planete „natale” şi soarelui 
nostru galben, tânărul Clark Kent beneficiază de puteri superioare celor umane. Stabilit în Metropolis ca 
reporter la cotidianul Daily Planet, el îşi dedică existenţa de Superman luptei pentru „adevăr şi dreptate pe cale 
americană”. Capacitatea de a zbura, de a vedea cu raze X sau suflul termic sunt doar câteva dintre atributele 
ce-i conferă Omului de Oţel cvasi-invulnerabilitatea. Puterile îi sunt atât de mari, încât scenariştii îi descoperă 
un călcâi al lui Ahile- Kryptonita verde, substanţă letală pentru erou, provenind din fragmentele planetei 
Krypton, ajunse pe Pământ sub formă de meteoriţi.
 Succesul fenomenal al lui Superman l-a determinat pe Bob Kane să creeze un super-erou (împreună cu 
scenaristul Bill Finger) Batman, care apare în Detective Comics 27 (mai 1939). Spre deosebire de Superman, 
Batman nu are super-puteri, e un om normal, deosebit de bine antrenat în exerciţii fizice şi cu o inteligenţă 
ascuţită. Teatrul său de acţiune sunt străzile din Gotham City, pe care le colindă noaptea, terorizând lumea 
interlopă. În realitate, Batman este milionarul Bruce Wayne, ai cărui părinţi ucişi în faţa sa îl fac să jure 
răzbunare împotriva tuturor criminalilor. Batman urmăreşte cu îndârjire acet scop, exploatând din plin masca 
înfricoşătoare arborată şi spaimele ancestrale de întuneric ale omului. Deseori, obsesiv şi maniacal, Batman 
nu ezită să ucidă cu sânge rece; departe de a fi un justiţiar fără reproş, portretul său e mai degrabă sumbru.
 Ambele personaje (trecute de cincizeci de ani) se dovedesc longevive comercial: beneficiază de strip-
uri, foiletoane radio, romane, antologii, seriale TV, desene animate şi, evident, filme – Superman a fost jucat 
de Christopher Reeve în patru serii, regizate de Richard Donner (1978), de Richard Lester (1980-1983) şi e 
Sidney Furie (1988); iar Batman a împrumutat chipul lui Michael Keaton, în 1989 şi 1992, sub bagheta lui 
Tim Burton. Împreună, Superman şi Batman sunt super-eroii arhetipali. Creaţiile de gen care le urmează le 
sunt, mai mult sau mai puţin, tributare.
 S-au avansat multe teorii privind naşterea lui Superman şi colosala priză la public a personajului. 
Într-o oarecare măsură, în Superman, pot fi găsite atributele christice: levitaţia, înălţarea la cer, părinţii 
tereştri, super-puterile care împlinesc miracole, schimbarea la faţă (dubla identitate), învierea din morţi. 
Ca justiţiar, Superman e totodată oficiant religios şi substitut al lui Dumnezeu, cu care împarte puterile şi 
atributele legendare şi căruia îi răspândeşte cuvântul pe Pământ. Reacţie a subconştientului colectiv american 
în faţa ameninţării naziste (de amintit că în acei ani, în Europa, Hitler propovăduia arianismul, super-rasa 
blondă aleasă de zei pentru a conduce), invincibilitatea lui Superman garantează compensarea frustrărilor şi 
împlinirea rolului său divin: triumful căii americane. În lipsa costumului, Superman se transformă în Clark 
Kent, reporter silitor, împiedicat şi timid, cu un şef pisălog şi un apartament modest, în permanentă şi inegală 
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competiţie cu dublul său eroic pentru dragostea lui Lois Lane. El este imaginea vie a funcţionarului obscur, 
bine ancorat în valorile tradiţionale ale societăţii americane, pierdut în masa anonimă a mulţimii. Superman 
reprezintă eoul celor mulţi salvând cel mai adesa un colectiv (Metropolis, SUA, Pământul) şi nu un individ. 
Statura sa depăşeşete realitatea; e o fiinţă fabuloasă ale cărei aventuri ţin, în ciuda cadrului realist, de fantastic, 
legendă, mitologie.
 Într-un fel, Batman e răspunsul intelgenţei la popularitatea „Omului de Oţel”. Batman-Superman 
alcătuiesc un binom ai cărui termeni sunt antagonici:miliardar-reporter; flirt condamnabil şi chiar umbrit de 
perversitate/iubire pură pentru Lois/Lane; antrenament fizic şi gadgeturi/super-puteri; mondenitate sclipitoare/
timiditate stângace; nocturn-diurn; violenţă realistă/conflict idealizat; mască/chip descoperit. Până şi adversarii 
celor doi suferă o evoluţie inversă. Dacă iniţial, Superman înfruntă super-criminali pe potriva lui, adversarii 
lui Batman sunt fiinţe demne de milă, respinse de societatea aşa-zis normală şi la fel de obsedate de răzbunare 
ca şi eroul. Ulterior, pe măsură ce adversarii unui Superman tot mai dotat, coboară spre caricatură şi auto-
parodie, Batman e tot mai des implicat în intrigi minate de clişeele SF-ului. 
 Superman acţionează în numele unor idealuri generoase, altruiste. Batman e mânat de înverşunare 
şi motivaţii personale. Luaţi laolaltă, ca simbol, Superman şi Batman sunt două ipostaze primare ale super-
eroilor: unul luminos, celălalt întunecat; unul e zeu, celălalt e om; unul luptă în numele unui sistem politic, 
celălalt în numele său propriu; unul menţine stau-quo-ul, celălalt e un anarhist reformator.
 Batman nu e doar o simplă figură iconografică: el devine un simbol violent al dezintegrării 
idealismului american. Forţă elementară, născut de o societate aflată în căutare de eroi, Batman devine ţinta 
establishmentului. Echivalent american al basmelor europene, născut pentru a satsiface nevoia de poveşti a 
conglomeratului culturalo-etnic din Statele Unite, super-eroii se confundă cu istoria BD-ului american. Nu 
numai că au preluat şi continuat tradiţia aventurii eroice, dar în decursul a peste cinci decenii de existenţă, 
şi-au diversificat publicul, captându-i alături de copii şi adolescenţi, pe adulţi. Astfel, BD-ul cu super-eroi 
demonstrează că rămâne forma cea mai deschisă spre reînnoire, oricând capabilă de lărgire a spectrului stilistic 
şi tematic. Este foarte probabil că-şi va păstra acest rol şi în anii ce vor urma.

Bibliografie selectivă:
•	 Claude Beylie: Les films-clés du cinéma, Bordas, Paris, 1987
•	 Richard Reynolds:Super Heroes: A Modern Mythology (Studies in Popular Culture) University Press 

of Mississippi, 1994
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CERCETAREA PEDAGOGICĂ

Profesor Doina Ivan 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Călăraşi

Cercetarea pedagogică este o acţiune de observare şi investigare, pe baza căreia cunoaştem, ameliorăm 
sau inovăm fenomenul educaţional.

Cercetarea pedagogică poate să fie fundamentală şi aplicativă, observaţională sau experimentală, 
spontană sau ştiinţifică.

Rolul cercetării pedagogice constă în: explicarea, interpretarea, generalizarea şi inovarea fenomenului 
educaţional prin schimbări de structură, sau prin introducerea de noi metodologii mai eficiente.

În cadrul cercetării pedagogice realizate de mine, în calitate de cadru didactic, pentru a obţine o eficienţă 
sporită, mi-am stabilit şi am respectat următoarele etape de lucru: 

Problema:
Această cercetare îşi propune să constate două concluzii majore şi anume: 

•	Fiecare individ normal dispune de un potenţial creativ
•	Potenţialul creativ poate fi antrenat, stimulat, educat
Subiecţii au fost toţi elevii clasei a IV-a B.

Ipoteza:
Pornind de la un test simplu de completare cu expresii date şi cu expresii proprii şi de punere în 

corespondenţă a unor imagini artistice cu explicaţiile potrivite,  potenţialul creativ al elevilor de clasa a 
IV-a se va dezvolta, aceştia ajungând în final să demonstreze că sunt capabili să găsească soluţii inedite 
pentru exerciţiile propuse, să-şi îmbogăţească vocabularul activ cu expresii frumoase, pe care să le 
utilizeze apoi în contexte diferite.

Pentru a realiza această cercetare am ales metoda testului şi am elaborat un set de exerciţii, pe 
care le-am aplicat la clasă, în diverse momente ale lecţiilor. Aceste exerciţii stimulează potenţialul 
creator al elevilor şi vizează câţiva dintre factorii creativităţii, aplicând cu succes metodele active.

Pentru a crea un climat favorabil şi pentru obţinerea unei eficienţe sporite, mi-am propus şi am 
respectat câteva reguli:

•	Exersarea să se desfăşoare sub formă de joc, eventual ca o întrecere veselă, în grup
•	Încurajarea spiritului de fayr-play şi de întrajutorare în cadrul echipei
•	Analiza rezultatelor prin prisma comentariilor de la sfârşitul exerciţiilor
•	Inventarea şi crearea (după modelul dat) a altor exerciţii.

Primul test a constituit un punct de plecare pentru activitatea complexă de realizare a unei 
compuneri, care reprezintă încununarea eforturilor depuse în activităţile anterioare. În perioada 
intermediară, între cele două activităţi care stau la baza cercetării, s-au desfăşurat şi alte activităţi, 
pregătitoare, care au contribuit la activizarea vocabularului elevilor, stimularea imaginaţiei şi 
structurarea unui plan de idei care să-i ajute în redactarea compunerii. Acestea au constat în: lecturarea 
unor texte şi extragerea din acestea a unor expresii deosebite, exerciţii orale de atribuire de însuşiri 
obişnuite sau neobişnuite unor substantive date, exerciţii de utilizare a acestora în enunţuri logice, 
elaborarea unor scheme de compuneri.
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NUME: 
 
 

TEST 
 
1.Uneşte convenabil, pentru a obţine explicarea imaginilor artistice: 
-stăpânul lumii                                             -foşnetul prevestitor de rele 
-colbul aurului mirositor                              -să reziste  
-cerul de sticlă                                              -soarele 
-nopţile cu crai nou                                      -polenul 
-să ţină piept                                                 -nopţile cu lună nouă 
-foşnetul cobitor                                           -taie rapid 
-cer spuzit de stele                                       -cer senin, albastru 
-taie ca o săgeată                                          -cer plin cu stele 
 
2. Pune în locul punctelor expresiile poetice de la exerciţiul de mai sus, pentru a obţime enunţuri 
logice: 

a) Pe cerul de vară se ridicase………………………………….trezind la viaţă întreaga fire. 
b) Toamna, ………………….…..al copacilor îndeamnă animalele pădurii să-şi caute adăpost. 
c) Este plăcut să dormi în fânul cosit, vara, în nopţile…………………………………. 
d) Deasupra mării, cerul era…………………………………………………. 
e) Raza  de soare……………………………………………………văzduhul. 
f) …………………………………………………………se scutura sub vântul primăverii. 
g) Copacul bătrân reuşea………………………………………….……..viscolului iernii. 
h) Pe ………………………………………….soarele îşi urma calea. 

   
3. Găsiţi adjective sau alte părţi de vorbire potrivite, cu înţeles asemănător celor folosite de autor, 
pe lângă substantivele de mai jos: 
-mireasma crinilor – singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor 
                              - 
                              - 
-căldura – cotropitoare 
              - 
              - 
-cerul – de sticlă, înflăcărat 
           - 
           - 
-vântul – tomnatic 
            - 
            - 
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NUME: 

TEST 

 

Alcătuiţi o compunere în care să folosiţi cel puţin cinci expresii poetice, la alegere, din 
următoarele: 

-„cerul spuzit de stele”; „colbul aurului mirositor”; „taie ca o săgeată”; „căldura cotropitoare”; 
„vântul tomnatic”; „cerul de sticlă”; „stăpânul lumii”; „foşnetul cobitor”; „mireasma crinilor albi, 
singuratici”; „nopţile cu crai nou” . 

Daţi un titlu potrivit compunerii. 
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Subiecţii sunt elevii clasei a IV-a B din şcoala în care predau.
Mi-am propus ca după etapa de cercetare, care s-a desfăşurat pe parcursul a două săptămâni, să trec la 

următoarea etapă, procesul de obţinere şi interpretare a datelor.
Testul a fost aplicat unui număr de 20 de subiecţi, împărţiţi pe cinci grupe.
În urma aplicării acestuia am obţinut următoarele date:
La primul test,primii doi itemi au fost mai accesibili, toate cele cinci grupe reuşind să stabilească în mod 

corect corespondenţa dintre imaginile artistice şi explicaţiile lor şi completarea enunţurilor date cu expresiile 
artistice potrivite.

La cel de-al treilea item, elevii au beneficiat de un grad mai mare de libertate de exprimare, astfel 
răspunsurile lor au fost variate, dovedind imaginaţie bogată, vocabular activ şi flexibilitate a ideilor.

În cadrul activităţilor orale desfăşurate elevii au avut posibilitatea de a participa activ, exersând deprinderi 
de lucru cu cartea, de muncă în echipă, precum şi de a-şi exprima opinii, de a realiza schimbul de idei, şi de a-şi 
manifesta spiritul critic, la adresa propriilor creaţii, dar şi ale colegilor, motivându-şi părerile.

Toate aceste activităţi relatate mai sus, au condus la următorul pas al cercetării, cel mai important, 
realizarea unei compuneri pe baza unor expresii date, activitate în cadrul căreia elevii au avut libertate deplină 
de exprimare, putând da frâu liber imaginaţiei. Rezultatele au fost surprinzătoare, compunerile realizate de 
toate cele cinci grupe fiind deosebite, în acelaşi timp respectând toate cerinţele elaborării unei compuneri.

În corectarea compunerilor se au în vedere, în primul rând, cerinţele generale faţă de orice compoziţie, 
precum şi cele care ţin de felul compunerii. De asemenea, se iau în seamă aspecte cum sunt : dacă s-a tratat 
efectiv subiectul şi nu se emit doar generalităţi; dacă se respectă cu rigurozitate planul (proporţia părţilor, 
legătura logică între părţi, înlănţuirea firească a ideilor); cantitatea de informaţii (volumul de informaţii, 
acurateţea prezentării lor, argumentarea lor, motivarea afirmaţiilor); modul de redactare (vocabularul folosit, 
corectitudinea construcţiilor sintactice, aşezarea în pagină, ortografia, punctuaţia, aspectul general, acurateţea 
paginii, corectitudinea scrierii literelor ş.a.). La sfârşitul compunerii se formulează câteva observaţii, impresia 
generală, nivelul originalităţii, sublinierea calităţilor, a lipsurilor mai mari.

Concluzii: 
În urma aplicării testului şi a analizei datelor colectate, am tras următoarele concluzii:
- Prin rezolvarea de exerciţii variate, majoritatea elevilor a reuşit să găsească din ce în ce mai multe 

soluţii la problema propusă, în mod progresiv, de la o săptămână la alta;
- Datorită faptului că întreaga activitate s-a desfăşurat sub forma unui joc, elevii mai timizi au căpătat 

iniţiativă, devenind mai volubili şi comunicativi;
- Elevii care au obţinut rezultate bune în urma cercetării au dovedit că au o flexibilitate a gândirii, o 

fluenţă verbală şi ideaţională mai mare;
- Eficienţa cercetării a fost demonstrată de faptul că, în final, elevii au fost capabili să creeze propriile lor 

exerciţii, urmând modelul propus.
La sfârşitul perioadei de cercetare am constatat adevărul ipotezei formulate de mine la începutul 

cercetării: fiecare individ normal dispune de un potenţial creativ care, prin diverse tipuri de exerciţii, conduce 
la antrenarea, stimularea şi educarea creativităţii.


