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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR 
INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN GRĂDINIŢĂ

Educatoare Gabriela-Alina Bratu
G.P.N. Arceşti, Pleşoiu, jud. Olt

Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor. Elevii 
construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. Ei formulează noile cunoştinţe prin 
modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja.

 Activizarea şi interactivitatea preşcolarilor
Activizarea reprezintă un proces complex, sistematic şi dinamic, care angajează întregul potenţial 

psiho-fizic al subiecţilor cunoaşterii. Prin activizare se urmăreşte realizarea unei învăţări şi formări active 
şi interactive, în care cel care învaţă să se implice efectiv, intens, profund şi deplin, cu toate dimensiunile 
personalităţii sale – intelectuală, fizică şi afectiv-voliţională. Activizarea nu neglijează dimensiunea socială 
a activităţii elevilor, implicarea acestora putându-se realiza în cadrul tuturor formelor de organizare a 
activităţii lor – frontală, de grup şi individuală, forme care pot declanşa, susţine şi amplifica eforturile 
individuale şi de grup ale elevilor şi chiar eforturile întregii clase în realizarea predării, învăţării şi evaluării.

Procesul de activizare trebuie perceput ca un efort de transformare a posturii pe care o deţine elevul 
în procesul de învăţământ – din obiect al educaţiei (aşa cum era în învăţământul tradiţional), el devine obiect 
şi subiect al educaţiei, participant activ la propria formare şi devenire.

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de 
idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare 
a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup.

 Metodele interactive de grup
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, 
de cunoştinţe.  Totodată, ele reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul cărora copiii, sub 
îndrumarea educatorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă deprinderi intelectuale şi practice, 
aptitudini şi atitudini.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi disponibilităţi 
din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de 
autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare 
flexibilitate în concepţii.
Activităţile pe care le desfăşurăm cu preşcolarii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la 
dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea metodelor active transformă activitatea într-o 
„aventură a cunoaşterii”, în care copilul e participant activ; întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru 
mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsuri la întrebări, rezolvă sarcini 
de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul activităţii. Aceste metode îi ajută pe copii să-şi 
formeze personalitatea, să se cunoască, să-şi descopere stilul propriu de gândire şi acţiune. Totodată ele 
stimulează interesul copiilor pentru cunoaştere, a dorinţei de a căuta informaţii şi de a le utiliza în diferite 
situaţii.
 Prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele interactive, 
învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. 
Activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios, şi o strădanie competitivă. Copiii 
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învaţă să lucreze împreună, îşi unesc forţele pentru a reuşi să realizeze sarcina primită sau pentru a rezolva o 
problemă cu care se confruntă. Interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia , sporeşte interesul pentru o 
temă sau o sarcină dată, motivând copiii pentru învăţare. Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, 
antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi determină curajul de a-şi asuma riscul. 
Interacţiunea colectivă are ca efect şi educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de 
opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective.

Elemente necesare pentru aplicarea eficientă a metodelor interactive în activităţile cu 
preşcolarii

Utilizând metode active de predare-învăţare, educatoarea trebuie să aibă în vedere că învăţarea prin 
cooperare nu este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare membru al grupului în 
parte.
 Trebuie să se orienteze când şi cum anume aplică strategia învăţării prin cooperare: frontal – 
considerând toată grupa o echipă, sau împărţind-o în grupuri mici şi adaptând sarcinile de instruire la 
caracteristicile individuale şi de afinitate ale membrilor, raportându-se atât la timp, cât şi la conţinut. 
Construirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare trebuie să fie realizată cu maximum de profesionalism, 
astfel încât să faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiecărui copil.

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în 
rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi 
îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi 
marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc.
 Educatoarea trebuie să ştie cum să-i motiveze pe copii atât instructiv, dar şi afectiv, să menţină 
întregului grup un tonus afectiv pozitiv, constructiv.
 Trebuie insă să avem mare grijă, când, cum şi ce metodă aplicăm, deoarece demersurile didactice pe 
care le iniţiem trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi posibilităţile cognitive şi practice 
ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de activitate sau la orice nivel de 
vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom aplica în activitate trebuie să ţinem cont de tema activităţii, de 
tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor. De aceea, este 
necesar, din partea educatoarelor, un studiu profund al acestor metode,  o analiză amănunţită, creativitate, 
responsabilitate didactică şi capacitate de adaptare şi aplicare.
 
 Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor instructiv-educative

Ca urmare a participării la cursul de formare organizat de C.C.D., în cadrul Proiectului de dezvoltare 
a învăţământului rural, am aplicat la grupă mai multe metode interactive. Este foarte adevărat că am pornit 
acest demers cu o oarecare reţinere, ezitare, pot să spun chiar frică faţă de acest stil nou de proiectare şi 
organizare a activităţilor cu preşcolarii. Această stare nu a fost determinată de reticenţa faţă de un nou stil 
de muncă, ci mai degrabă de obişnuinţa de a desfăşura activităţile în mod tradiţional, aşa cum am învăţat în 
cei cinci ani de liceu.

Conştientă fiind că un învăţământ modern presupune schimbări, nu numai în crearea mediului de 
învăţare, ci şi schimbarea radicală a modului de abordare a activităţii didactice, am prins curaj şi am încercat 
să diversific instrumentarul de metode pe care le-am aplicat în activităţile cu grupa.

Cu răbdare şi responsabilitate, am studiat câteva metode interactive, le-am descifrat, le-am înţeles şi 
le-am aplicat în activităţile cu preşcolarii. Rezultatul a fost neaşteptat de mulţumitor. Copiii au fost încântaţi 
de modul în care s-au desfăşurat activităţile, iar eu bucuroasă că am reuşit să adopt un nou stil de muncă.

Efectele s-au simţit şi în rândul preşcolarilor, în sensul că aceştia s-au implicat mai mult decât de 
obicei în realizarea sarcinilor. Împărţiţi de obicei pe grupe, copiii se stimulează reciproc, se ajută, cooperează 
pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă, negociază soluţiile individuale, iar atunci când au de 
realizat un produs, fiecare îşi aduce contribuţia în funcţie de abilităţile de care dispune.
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Voi prezenta în continuare câteva metode interactive pe care le-am aplicat în cadrul activităţilor, 
modul în care le-am adaptat şi beneficiile aplicării lor:

1. CIORCHINELE
Tema: „ Toamna”
Categoria de activitate: Cunoaşterea mediului
Tipul activităţii: evaluare
Sarcina de lucru (se adresează frontal): „Găsiţi cât mai multe idei, cuvinte şi imagini despre anotimpul 
toamna. Alegeţi imaginile care se potrivesc anotimpului şi aşezaţi-le în jurul cuvântului scris pe panou” 
Materiale: un panou mare pe care s-a  scris cuvântul TOAMNA. Lângă cuvânt se poate lipi o imagine 
de toamnă sugestivă. Se pun la dispoziţia copiilor jetoane, imagini de toamnă, decupaje, texte literare- 
poezii , ghicitori, cântece de toamnă, decupaje din reviste, albume, fotografii. 

Copiii vor selecta imaginile referitoare la anotimpul toamna şi le vor lipi în jurul cuvântului scris 
pe panou. După ce se vor epuiza toate ideile, toate cunoştinţele copiilor despre toamnă, educatoarea 
împreună cu aceştia va uni cuvintele şi imaginile, stabilind legăturile, conexiunile dintre ele, explicând 
aceste conexiuni. Se citeşte şi se analizează fiecare idee emisă de copii, se discută,  se fac comparaţii, se 
emit păreri, opinii despre anotimp, se repetă poezii, cântece adecvate. 
      La sfârşitul activităţii, educatoarea face sinteza finală, structurează ciorchinele, grupând logic 
informaţiile, ideile, cunoştinţele copiilor. Poate face completări, poate aduce corecturi.
Beneficiile metodei:
* Se poate combina cu alte metode şi procedee;
* Poate fi introdusă în diferite etape ale unei activităţi;
* Este foarte potrivită în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea şi sintetizarea cunoştinţelor 
copiilor despre un subiect, precum şi o ordonare a informaţiilor;
* Permite completarea cunoştinţelor cu altele noi despre o anumită  temă;
*Copiii gândesc, răspund la întrebări, cooperează, comunică, fac asocieri, fac conexiuni, argumentează, 
completează;
* Metoda stimulează şi încurajează contribuţia personală;
*Educatoarea solicită informaţii, idei, răspunsuri, sintetizează, concluzionează, formulează întrebări, 
monitorizează şi evaluează.

2. SCHIMBĂ PERECHEA
Tema: „Obiecte de toaletă şi uz personal”
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate
Tipul de activitate: transmitere de cunoştinţe
Sarcina de lucru: (se adresează frontal): „Mimaţi acţiuni prin care, utilizând diferite obiecte de toaletă şi 
uz personal avem grijă de corpul nostru” (spălatul pe mâini, pe faţă, pe dinţi etc.)
 Se pun în piept unor copii flori roşii, altora flori galbene. La îndemnul „faceţi buchete după 
culoare”, copiii se organizează în două cercuri concentrice, în interior florile roşii, în exterior florile 
galbene.
 Copiii din cele două cercuri formează perechi. Copilul din cercul exterior va mima o acţiune 
de igienă corporală. Perechea lui, din cercul interior va trebui să ghicească şi să denumească acţiunea 
mimată.
 La comanda „schimbă perechea”, copiii din interior se deplasează şi formează o nouă pereche. 
Perechile se schimbă până ce se epuizează toate ideile copiilor.
 Prin jocul „Buchetul fermecat” copiii formează un singur cerc. Fiecare pereche prezintă acţiunile 
descoperite. Educatoarea prinde pe un panou imagini cu toate acţiunile precizate de copii.
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Beneficiile metodei: 
*Stimulează învăţarea în perechi, activizând întreg colectivul.
*Se aplică cu uşurinţă la vârsta preşcolară, la toate categoriile de activitate.
*Permite copiilor să lucreze în pereche cu mai mulţi colegi din grupă.
*Stimulează cooperarea şi ajutorul reciproc.
*Educă toleranţa şi înţelegerea faţă de opinia celuilalt.
*Dezvoltă gândirea şi operaţiile ei, limbajul, atenţia.

 Concluzia la care am ajuns în urma activizării copiilor este că utilizarea metodelor interactive oferă 
un sprijin real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, ne determină, copil şi dascăl, deopotrivă, 
să descoperim valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi cooperării, să ne promovăm 
ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ în construirea personalităţii proprii.
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ROLUL CONŢINUTURILOR SERBĂRILOR ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII COPIILOR

Prof. Cristina Petrariu
S.A.M. Vanatori-Neamt

 „Copilul este copil pentru a dobândi în timp, experienţa vieţii: copilul este mic pentru a deveni mare. 
Acesta este rolul copilăriei. Este funcţia ei.” (P. Velciov 1994) 

Vârsta copilăriei şi îndeosebi a preşcolarităţii constituie una dintre cele mai importante perioade din 
viaţa unei persoane. Influenţele care se exercită asupra copilului, evenimentele care apar la această vârstă, au 
un rol foarte important în drumul spre a deveni adult responsabil. Mediul în care trăieşte copilul, educaţia pe 
care o primeşte îşi vor pune amprenta în formarea viitoarei personalităţi a acestuia.   

,,Lăsaţi copiilor, copilăria! Înfrumuseţaţi şi îmbogăţiţi farmecul ei”. Iată,,strigătul” comun al copiilor, al 
părinţilor, al educatorilor. Aceasta este deviza sub care-şi organizează activitatea educatorii şi toţi cei interesaţi 
să asigure copiilor un viitor fericit. 

Copilăria – perioadă cu sunet de clopoţel – începutul ascensiunii spre cunoaştere, spre lumină, spre 
frumos îşi pretinde drepturile ei. Nu există om care să nu-şi întoarcă cu emoţie gândurile spre anii copilăriei.

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Copilăria 
este o lume fermecată, duioasa, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Orice! Este vârsta la care suntem 
cel mai aproape de Dumnezeu si de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu şapte 
capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate, putem vizita orice loc 
din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu adevărat...

Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, in care plângem şi 
râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care suntem singuri şi totodată cu 
toată lumea. Când începe şi când se termină copilăria? Nu ştim. Ştim doar că, la un moment dat, ne e ruşine 
să ne mai comportăm ca nişte copii. Avem pretenţia şi dorim să fim trataţi ca adulţi, ca persoane pe deplin 
responsabile, mature. Pierdem jocul, pierdem libertatea şi pierdem nemărginirea. Devenim sclavii propriilor 
noastre prejudecăţi şi autolimitări. Ar trebui ca măcar în suflete să rămânem veşnic nişte copii.

Copiii de astăzi nu mai au copilărie. Trăiesc în spaţii închise, limitate aproape tot timpul, în faţa ecranului 
luminos al calculatorului, vorbind zi şi mai ales noapte cu prieteni de peste mări şi ţări, dar neştiind să bată 
la uşa vecinului şi să-l invite pe fiul acestuia la o plimbare cu bicicleta sau o „expediţie” prin pădurile din 
apropiere. Copiii noştri trăiesc acum într-o lume virtuală, dominată de monştrii imaginari, filme de groază, 
muzică grea, joasă, care nu reuşeşte să atingă nici o coarda a sufletului lor, cercei sfredeliţi şi împlântaţi în cele 
mai ciudate părţi ale corpului.

Alterarea comportamentului îşi află rădăcinile în etapa de vârstă preşcolară. O tot mai mare libertate 
a copiilor, lipsa de supraveghere intenţionată şi conştientă din partea părinţilor, par să fie cauzele cele mai 
frecvente generatoare ale comportamentului nedorit la copil. Buna creştere nu este şi nu va deveni niciodată 
inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul rând pe sine ca apoi să-i poată respecta pe cei din jur. 

Este de datoria noastră să le povestim copiilor că se poate si altfel, că există şi un alt mod de a-ţi trăi 
copilăria, mai puţin confortabil şi automatizat, ce-i drept, dar mai aproape de Dumnezeu. Este de datoria 
noastră să le spunem poveşti, să le aşezam cartea în mână şi să-i îndemnăm să citească, să le vorbim despre 
frumos şi bine, despre păsări şi fluturi.

Vom ajunge la o vârstă la care vom dori să aruncăm peste umăr un pumn de speranţe, pentru a înflori 
sub mângâierea zânelor cu trup de mărgean şi a piticilor cu bărbi de cleştar, spre a le putea vorbi nepoţilor 
noştri despre o copilărie cum n-a mai fost:”Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este 
veselă şi nevinovată. Şi, drept vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc 
la neajunsurile vieţii, le ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. 
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Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal din cei mai straşnici, pe care aleargă, cu 
voie bună, şi-l bate cu biciul şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ti ia auzul; şi 
de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mania în toată puterea cuvântului...Aşa eram eu la 
vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică cine ce-a 
zice.” (Creangă, Ion - „Amintiri din copilărie”)

Ceea ce întipăreşte atât de adânc anii copilăriei în amintirea fiecăruia este receptivitatea, marea 
plasticitate a organismului şi uimirea cu care sunt descoperite tainele naturii. Să nu uităm că într-un fel ea 
este prima,,şcoală” a vieţii, cea în care copilul îşi dobândeşte premisele întregii sale dezvoltări de mai târziu. 
Elementele vieţii intelectuale, estetice, morale acum înmuguresc. Socializarea începe tot acum, prin sistemul 
de relaţii ce se înfiripă şi mai ales prin caracterul lor activ şi dinamic, chiar dacă încă instabil. 

Copilăria tuturor timpurilor nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferit de basme, povestiri si 
poveşti. Deşi în aparenţă lecturile, poveştile, povestirile fiind statice par monotone, acestea implică un grad 
mare de participare din partea copiilor. În atmosfera lor, preşcolarul nu participă motric ci intelectual si afectiv. 
Însoţind firul poveştilor care se deapănă dintr-o lume, uneori total necunoscută, copilul nu face altceva decât 
un intens efort de a şi-o reprezenta şi în acelaşi timp încearcă să o judece cu modesta sa putere de discernământ, 
după fapte si situaţii. El, copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugerează verbal. 
Efortul copilului de a-şi imagina şi întelege, nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, 
a gândirii, a voinţei şi a limbajului.

Recitând, dansând, cântând, interpretând rolul unui personaj, copilul îşi formează şi-şi perfecţionează 
unele deprinderi artistice, toate contribuind la dezvoltarea dragostei faţă de artă, faţă de frumos. Stabilirea 
unei legături între artă şi practicarea ei se face prin intermediul serbărilor şcolare. Acestea sunt la rândul lor 
planificate în preajma unor evenimente, sărbători etc. Rolul educatoarei în acest gen de activităţi este unul bine 
stabilit şi anume de   a-i ajuta pe copii să se împrietenească, să formeze unele legături afective. 

Prin intermediul serbărilor şcolare se clădeşte şi se perfecţionează voinţa, se conturează perseverenţa, 
respectarea unei anumite linii melodice, executarea unor mişcări pe melodie dată, interpretarea unor personaje, 
recitarea unor poezii.

Tot prin serbări încercăm să ajungem la sufletul copilului, oferindu-i un moment de destindere, de bună 
dispoziţie, totodată obişnuindu-l să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor – părinţi, 
colegi, bunici, prieteni şi alte persoane necunoscute.  Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai 
mic la serbările din grădiniţă, trezeşte în copii energia latentă, exigenţa de a învinge greutăţile ivite, de a-şi 
stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune. Manifestările artistice reprezintă 
un prilej de evaluare a activităţilor pe care le-au pregătit.   

Prin poeziile recitate, copiii dau dovadă că sunt obişnuiţi să vorbească corect, nuanţat, expresiv, folosind 
o mimică şi un ton cât mai adecvat, prin mişcările prezentate se va vedea stadiul coordonării cu ritmul muzicii, 
prin cântece se constată armonizarea cu ceilalţi, prin scenetele prezentate se vor vedea cunoştinţele si starea 
empatică. 

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează buna dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic si psihic. 

Reuşita unei serbări trebuie să fie consecinţa unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program, a unei 
activităţi bine planificate şi pregătite în cursul unei perioade mai îndelungate de timp. Este foarte important 
ca pregătirea serbării să  nu se facă într-un timp scurt, şi mai ales să nu afecteze timpul de joc al copiilor şi 
timpul destinat altor activităţi. În general, pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai potrivit în 
felul următor: poeziile, cântecele şi dansurile sunt incluse în planificare, în activităţile comune, apoi repetate 
în cadrul activităţilor recreative.            

În timpul repetiţiilor se urmăreşte:
- ţinuta corectă, gesturile şi mimica;
- dicţia clară şi naturală;
- nuanţarea vorbirii corectând greşelile de exprimare şi stabilind pauzele din conţinutul versurilor sau 

interpretării cântecelor.
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Din varietatea serbărilor organizate în grădiniţă, cele mai întâlnite sunt: 
a) Serbări cu caracter religios:,,Pomul de Crăciun”,,,Paşte”
b) Serbări ocazionale:,,8 Martie”,,,1 Iunie”, “Hallowen”
c) Serbări dedicate unor zile istorice:,, 1 Decembrie”,,,24 Ianuarie”
d) Serbări sportive:,,1 Iunie”
e) Serbări tematice:,,Să iubim natura”,,,Sfârşit de an şcolar”, “Ziua păsărilor”,
 “Dialog în grădina cu flori”etc.
Conţinutul unei serbări este determinat de evenimentul căruia acesta îi este destinat şi de scopul urmărit, 

trebuie să fie orientat spre semnificaţia zilei ce se sărbătoreşte. Astfel, de exemplu, prin conţinutul programului 
dedicat zilei de 8 Martie se va urmări să se dezvolte la copii dragostea deosebită faţă de mama, prin versuri, 
cântece şi dansuri tematice, precum şi gimnastica ritmică. Serbările sportive – sunt foarte îndragite de copii.  
Serbarea,,Pomului de Crăciun”, intensifică emoţiile copiilor pe o anumită perioadă de timp. Multă vreme, 
chiar şi după ce serbarea a trecut, copiii povestesc întâmplările acestei zile, comentează recomandările lui Moş 
Crăciun şi reproduc în jocurile şi desenele lor ceea ce i-a impresionat mai mult.

Copii preferă să interpreteze roluri de necuvântătoare, cu foarte mare uşurinţă şi plăcere (arici, iepure, 
veveriţă, urs etc.). În timpul interpretării, relaţia dintre interpret (copil, actor) şi educatoare (regizor) se rupe 
fragmentar aş putea spune, deoarece copilul (actorul) îşi trăieşte lumea lui identificâdu-se cu personajul. 

Există situaţii în care copilul trebuie să execute simultan mai multe acţiuni, să cânte, să danseze, să 
mimeze şi dacă toate acestea le face din suflet şi cu plăcere, răsplata (aplauzele ) nu se lasă mult aşteptată. 
Sunt copii care dau dovadă de un real talent, folosind intonaţia corectă, ridică şi coboară vocea după caz, toate 
acestea fără a primi indicaţii. 

 

Serbările încununează toate cunoştinţele, toate informaţiile primite în cadrul activităţilor zilnice, 
desfăşurate în grădiniţă. Din toate aceste texte pe care ei le interpretează în împrejurări speciale nu trebuie să 
lipsească suportul educativ, cât şi momentele umoristice, amuzante. Ne dăm seama dacă acest rol a fost bine 
sau greşit repartizat, după uşurinţa cu care copilul reţine textul şi execută  corect mişcările impuse. 

Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general, sunt un altfel de joacă, o joacă a „micilor actori”, 
o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, i se citeşte satisfacţia pe faţă cu ocazia interpretării unor roluri 
sau cu prilejul recitărilor.

Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi. A te concentra asupra ei, a 
mecanismelor proprii de funcţionare constituie, de fapt, esenţa activităţii instructiv–educative a educatoarei 
în grădiniţa de copii, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, chiar dacă roadele ei vor fi culese nu 
imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane.

Toate activităţile din grădiniţă, inclusiv serbările şcolare, contribuie la dezvoltarea copilului din punct de 
vedere intelectual, estetic, fizic, moral. De aceea este necesară frecventarea acestei prime trepte de învăţământ, 
grădiniţa.
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        SCENETE TEMATICE
   Dialog în lumea păsărilor

Decor: un crâng alcatuit din copaci confecţionati. Păsările intră zgomotos, sar, se bucura. O  casa de 
carton pe acoperişul căreia se află un cuib de barză,  iar sub streaşina căsuţei un cuib de rândunică.

CÂNTEC: VINE PRIMĂVARA

  Vine primăvara pe dealuri şi câmpii
Sună toată ţara de cântece zglobii,
Peste dealuri şi livezi sună o urare
Primăvară, vis dorit  bine-ai venit!
La, la .......la, la..... la, la la...lalala

Vine primăvara cu cerul fără nori
Si îşi pune ţara cununa ei de flori
Ca o horă prin livezi zboară fluturaşii
Primăvară te-am dorit şi ai venit.
La, la .......la, la..... la, la la...lalala

Vine primăvara cu luminoase zări
Şi îmbracă ţara în strai de sărbători
Lumea toată e a ta râzi copilărie
Pretutindeni este loc de cint şi joc.
La, la .......la, la..... la, la la...lalala

Pe scenă îşi face apariţia  barza se opreşte lângă vreme, o loveşte cu ciocul, apoi zboară prin sală.

Vremea  O, ciudată arătare, 
    Pleci cumva într-o plimbare? 

 
Barza     Hmm! Am o misiune mare! 
    Am plecat în cercetare!

Vremea Ha, ha, ha! Eşti detectiv mi se pare...

Barza    Fugi de-aici ! Fugi mai  colea !
   Să am loc să pot vedea 
   Primăvara dac-o apărea.

Vremea   Ghemul meu se învârteşte,
      Nici o clipă nu se-opreşte
      Anotimpurile toate,
      Îmi sunt fiice credincioase.
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Barza              Aaa! Tu eşti vremea cea bătrână!
  Haide spune-i ca să vină!
  Am zburat şi nopţi şi zile,
  S-ajung în ţară cu bine.
  Un cuib vreau, o cas-a mea 
  Şi apoi... v-om mai vedea.

Primăvara     (se apropie şi ia cuvîntul): 
          Cât de fericită sunt 
          C-am ajuns iar pe Pământ!
          Acum este rândul meu 
          Să vă primesc cum vreau eu!

Recitator 1.     Cred c-aţi înţeles prea bine 
   Iarna-şi leapădă cojocul 
   Primăvara îi ia locul.

CÂNTEC: VINE, VINE PRIMĂVARA
  Vine, vine primăvara
  Se aşterne-n toată ţara 

Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm copii

Creşte, creşte iarba verde 
Ciocârlia-n nori se pierde
Mieii zburdă pe câmpii,
Haideţi să-i vedeţi copii.

Apare în scenă rândunica, barza se înclină în faţa ei şi îi spune:

Barza              Bună ziua dragă soră,
  Am sosit la aceeaşi oră?

Rândunica     Ce frumoasă întâmplare! 
  Iată, mie bine-mi pare 
  Căci voiam să te întreb: 
  Cum ai dus-o anu-ntreg?

Barza              Cu purtarea mea cea blândă 
  Am avut mare izbândă.
  Unde am fost, am dus-o bine
  Însă aş vrea să ştiu de tine.

Rândunica      Făcându-şi semnul sfintei cruci:
  Mulţumesc lui Dumnezeu 
  Toţi m-ajută, nu-mi fac rău!
 
Barza       (se pregăteşte să-şi ia zborul)
  Aşadar, tot ce-am aflat 
  Foarte mult ne-a bucurat. 
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Hai acum să-ncepem munca
Străbătând de-a lungul lunca.

Rândunica      Şi la cuib să ne uităm
  Ce mai e să reparăm.

Recitator 2     A,a,a! Ce plăcere c-aţi venit,
  Primăvara ne-aţi vestit!

Cîntec: RÂNDUNICA A SOSIT
  Rândunica a sosit,

Primăvara vine
Iată muguri-nverzesc
Grădiniţele-nfloresc
Totu-i viu şi-ntinerit 
Căci e cald si bine.

Ger, zăpadă tot s-a dus, 
Primăvara vine,
Răsărit-au mândre flori
Şi prin zări se văd cocori;
Verde-i jos, senin e sus,
Căci e cald şi bine.

Recitator 3   (se apropie de barză si o întreabă drăgălaş)
  Eu aş vrea să-mi spui tu iară

Cum ai dus-o într-altă ţară?

Barza  Bine a fost, să nu spui rău
Dar mai bine-n cuibul meu.

Recitator 4   (apropiindu-se de rândunică, tot drăgălaş arătâd-o şi mângâind-o din ochi)
Dară tu aşa de mică
Nu ţi-a fost puţin cam frică,
Ca să treci peste hotare 
Peste munţi şi peste mare?

Rândunica     Asta-i drept, la corp sunt mică
Pe fricoşi am însa pică,
Şi-mi era aşa de dor,
Să văd al meu cuibuşor...

Barza          (către un copil)
  Sunt aşa de fericită 

C-am ajuns în ţara iubită!
  Şi din suflet multumesc,
  Căci pe casă cuib găsesc.

Rândunica    (către copil)
  Când sub streaşină privesc, 
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  Foarte mult mă veselesc.
  Şi în faţa ta mă plec 
  C-am găsit cuibul întreg.

Recitator 5    (un copil se adresează către amândoua pasările):
  Iar acum de bucurie 
  Şi ca lumea să o ştie,
  Că eşti cu noi primăvară
  Să cântăm cu toţii iară. 

                    Cîntec: PRIMAVARA A VENIT

 Primăvara a venit,
                        Pomii toţi au înflorit,
                        Şi se leagănă în vânt,
                        Greierii se-aud cântând:
 REFREN :      La la la, la la la, 
    Dragă primăvară,  
      La la la, la la la,       
   Ce frumos i-afară.
      

Gândăceii mititei
Ies la soare acum şi ei
Ciocârlia se avântă
Şi cu glasul ei ne-ncântă.

  REFREN :      La la la, la la la, 
    Dragă primăvară,  
      La la la, la la la,       
   Ce frumos i-afară.
      

Floricele mii şi mii,
Noi culegem din câmpii.
Berzele se-opresc din zbor,
Stând acum într-un picior.

  REFREN :      La la la, la la la, 
    Dragă primăvară,  
      La la la, la la la,       
   Ce frumos i-afară.
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PARADA FLORILOR
(serbare pt grupa mijlocie)

Sala va fi aranjată cu flori, baloane, o casa, gărduleţ, înfăţişând grădina în anotimpul vara.

PREZENTATORUL 1:
  Azi e mare sărbătoare,
  Ţara e scăldată-n soare. 
  Cât cuprinzi cu ochii roată,
  Frumuseţi ni se arată.
  Personaje minunate 
  Toate frumos costumate. 

  Ce aud, cine să fie?
  Ia priviţi, o jucarie!
  Cine eşti, spune-ndată
  Să audă lumea toată.

PAIAŢA:  Cine sunt?
  Sunt o paiaţă.
  M-am trezit de dimineaţă.

Dac-ai şti cât am lucrat, 
Până când am aranjat  
Flori, baloane, gâze mici.
Uite, câte sunt aici!

Vai, ce linişte deplină
Dar ce văd acolo-n grădină?
Stă pe gard, cocoţată o găină!  

COCOŞELUL:Ce tot strigi aicea frate,
Că trezeşti florile toate.
Vezi cât sunt de frumuşel?
Nu-s găină-s cocoşel! 

Of, ce bine-i, ce răcoare,
Ce senin e ceru-n zare!
Soarele-şi arată faţa
Ce plăcut e dimineaţa!

(Cocoşelul cântă de 2 ori, se îndreaptă spre casă şi bate la uşă)

Denisa, Denisuţă,
Hai trezeşte-te, drăguţă,
Că eşti fată hărnicuţă!

GOSPODINA:  (iese din casă şi vorbeşte cu cocoşelul)
Bună dimineaţa, cocoşelule iubit!
Mulţumesc că m-ai trezit, 
Cu roua mă spăl pe faţă
Să am spor de dimineaţă!
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(se uită către soare)
Soare, frăţioare, luminează tare,
Acolo-n grădina cu flori,
Ca să am la lucru spor. 
Eu aduc stropitoarea plină
Să ud florile-n grădină.

SOARELE: Buna dimineaţa, dragă gospodină
Tare minunată e a ta grădină!
Am trimis o rază în grădina ta 
Florile să crească, să se-nveselească.

CÂNTEC:   LA BUNICA
 

Începând din luna mai
 La bunica în livadă
 Este un colţişor de rai
 Şi nu-i nimeni ca să-l vadă.
 REFREN:      Flori de măr, minuni de flori,
   Crengi apleacă la pământ.
   Ce tablou şi ce culori!
   Cred că îngeri pictori sunt.
 Vino, televiuiune,
 În asemenea livadă.
 Să prezinţi aşa minune...
 Lumea-ntreagă să o vadă. 
 REFREN :      Flori de măr, minuni de flori,
   Crengi apleacă la pământ.
   Ce tablou şi ce culori!
   Cred că îngeri pictori sunt.

GRĂDINAR:  M-am trezit de dimineată, meseria-mi îndrăgesc.
Din grădina minunată, toate florile-mi zâmbesc.
Şi seara şi dimineaţa, stropitoarele folosesc, 
Ele îşi ridică faţa, îmi zâmbesc şi-mi mulţumesc.

(către gospodină):
Bună bimineaţa, dragă gospodină
Ce plăcut e prin grădină!
Soarele sus s-a ivit, florile mi le-a trezit.
Ce plăcut e printre flori, ce parfum îmbietor!

GOSPODINA: (către flori)
Haideţi florilor, nu staţi
Şi pe rând vă prezentaţi. 

PĂPĂDIA:  Sunt micuţa păpădie, prima apar pe câmpie.
Floarea mea-i o pălărie, gălbioară, aurie. 
Mă culeg fetiţele şi-şi fac coroniţele.
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CÂNTEC:   PĂPĂDIA

Păpădie, păpădie,
Vreau să-ţi suflu-n pălărie.
Pufişorii cu seminţe
Zboară parcă-s umbreluţe.

 REFREN:    Puf, puf, puf,
        Glob de puf te-ai dus...                                
Puf, puf, puf,
         Zboară cât mai sus.       

Păpădie, păpădie,
Azi salată-n farfurie.
Şi din tine ce-an să fac?
Pentru iarnă ceai de leac.

 REFREN:    Puf, puf, puf,
        Glob de puf te-ai dus...                                
Puf, puf, puf,
         Zboară cât mai sus.
   
ALBASTRIŢA:  E frumoasă coroniţa

    Dacă-i pui şi albăstriţa.
    Am petalele crestate
    Ca cerul sunt colorate. 
    Vânt călduţ adie-n zori
    Şi mă leagăna uşor,
    Lângă ale mele surori.

GRĂDINARUL:  Acestea-s florile de câmp, 
      Dar  acum vă prezint 
      Şi pe cele de grădină, 
      Ce zici, dragă gospodină?

GOSPODINA:   Zi de zi au fost udate
   Şi sunt fericite toate. 

BUJORUL:     Ia priviţi câte petale
Roşioare, parfumate!
Gospodina mă-ngrijeşte
Şi cu apă mă stropeşte.
Bucuros sunt că în lume
Nu sunt multe flori ca mine.

LALEAUA:     Sunt o floare minunată
                      Ca o cupă fermecată,
                      Din Olanda sunt venită
                       Printre flori sunt renumită . 
                        Sunt laleaua, precum vezi
                      Am haină lungă de frunze verzi,
                       Strălucesc în vii culori
                       Sunt o cupă printre flori.
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CÂNTEC:  CLUBUL LALELELOR

Clubul lalelelor azi a început
Parada culorilor iar s-a întrerupt,
Sunt membră aclubului de-o viaţă întreagă,
Şi nu pot admite laleaua cea neagră. 
 
A zis indignată o dalbă lalea: 
Şi ce dacă-i neagră, aşa este ia.

Îi spune laleaua cea roşie foc
Acum pentru toate culorile-am loc.
De vreţi clubul nostru să aibă succes,
De bun simţ să fie criteriul de-acces. BIS 
 

GAROFITA:   Priviţi-mi rochiţa, eu sunt garofiţa!
Mulţi mă dăruiesc celor ce iubesc.
Petalele crestate mândru parfumate.

TRANDAFIRUL:Voi pe rând v-aţi prezentat, 
      Dar de mine aţi uitat.
      Floarea cea parfumată 
      Şi de fete adorată.

SOARELE: Sunteţi minunate, toate parfumate.
Dacă eu n-aş fi, toate aţi muri.
Eu vă dau mere lumină şi căldură,
Şi trezesc la viaţă, întreaga natură.

Ei, dar ce s-a întâmplat, cerul s-a întunecat!
Norii vin şi-s furioşi; plini de toane, mofturoşi. 
Vin cu tunete şi ploi.

(norul alb cu norul gri stau faţă-n faţă)
NORUL GRI: Dă-te frate la o parte,  

Ce-ai venit în drumul meu?

NORUL ALB:Dar de ce n-aş trece eu?
Să pleci tu din drumul meu!  
De mă supăr, nu e bine
Nici pentru tine, nici pentru mine.

PLOAIA:    Pic, pic, pic şi trop, trop, trop!
                    Înc-un pic şi înc-un strop.
                    Boabe limpezi ca de rouă
                    Vă aduc acum şi vouă.



19

COPILUL:   Ei, drăguţă, bună ploaie!
                          Ce verşi lacrime şiroaie?
                          Nu văd eu, sau mi se pare…! 
                          Ai cumva o supărare?

CÂNTEC:   De aseara ploua
De aseară plouă sar broscuţele pe lac
Veseli copilaşii le imită oac oac oac,
Vrăbii pe sub streşini, s-au ascuns şi tac chitic,
Ploaia bate-n geamuri şi răsună: pic, pic, pic.

                  REFREN : oac oac oac oac pic pic pic pic pic 
Raţe ciufulite pozne prin băltoace fac,
Bălăcesc prin apă şi răsună mac mac mac.
Gâşte dolofane în veşmântul lor de nea
Fără de umbrele merg prin ploaie ga, ga, ga.

                 REFREN :  mac mac mac mac ga ga ga ga ga

S-au certat, s-au alungat, dar ce bine c-au plecat.

FLUTURAŞUL 1
Cât sunteţi de minunate, 
Florilor adevarate
Primiţi-ne şi pe noi
Acolo-n horă lângă voi. 

Suntem fluturaşi, 
Mici şi drăgălaşi
Prin grădini zburăm,
Printre flori dansăm.

FLUTURAŞUL 2:
Sunt un fluturaş frumos şi drăgălaş
Am zburat din floare-n floare
Până aicea la serbare
Şi am venit să vă spun:
Sănătate şi noroc bun.

FLUTURAŞUL 3:
Eu sunt zglobiul fluturaş
Ce zbor mereu din floare-n floare
Sunt mititel şi chiar poznaş
Şi dau mereu din aripioare.

CĂRĂBUŞUL:
Iar eu, micul cărăbuş,
Am sosit uite acuş
Sa văd hora veseliei
Hora-ntinsă pe câmpie.
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PAIAŢA (vine cu greierele şi furnica)
Până aţi cântat, 
Eu am alergat 
Colo pe imaş 
După o furnică
Şi un greieraş.

GREIERELE:  Hei tuşică marunţică, nu te obosi prea tare
Poate creşti şi tu mai mare. 
Că-ţi spun drept dragă furnică 
Prea eşti mică marunţică.

FURNICA:     Ce folos ca eşti mai mare 
Şi-mi ceri iarna de mâncare.
Dacă nu munceşti un pic 
Vei rămâne de nimic.
Nu-i mereu vreme frumoasă
Va veni iarna geroasă.

GREIERELE: Cri, cri, cri, ciudat vorbeşti
Fugi de aici, mă plictiseşti.
Să muncesc…vai! nu se poate, 
Să muncească cui îi place.
De aceea chiar acum
Imi strunesc vioara mea 
Ca să cânt voios cu ea.

PREZENTATORUL 2: 
 Frumoasă vară, iar ai sosit
Vacanţa mare, bine-ai venit,
Noi prichindeii mult ne bucurăm
Vacanţa mare toţi o aşteptăm.

ÎNCHEIEREA SERBĂRII: 
          Piesa noastră s-a sfârşit

                      Vom pleca cu toţi-ndată
                      V-a plăcut ce-aţi auzit?
                      Vă poftim şi altădată.
                      Micii actori vă mulţumesc
                      Numai bine vă doresc
                      Dacă v-a plăcut cumva
                      Poate veţi aplauda.
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ECOLOGIŞTII HARNICI

            Bună ziua dragi părinţi
Educatoare şi bunici,
Astăzi faceţi cunoştinţă
Cu cei mai de seamă pici.

             Ştiţi cum ni se spune nouă?
- Harnicii ecologişti!

      Bine este-n grădiniţă                                         
Când de toate învăţăm,
Şi-o să povestim îndată
Cum Pământul ajutăm.

      Iată azi ne-am îmbrăcat
În hăinuţe colorate,
Educatoare şi părinţi
Le-au confecţionat pe toate.

         Să vă spunem o poveste                                         
         Despre noi copiii voştri:

      Într-o zi la grădiniţă
Doamna noastră educatoare
Ne-a adresat o întrebare:
- Voi iubiţi pământul, oare?
- Da! Îl iubim, am spus în grabă
- Atunci să trecem la treabă!

 Vorbeşte- o lume-ntreagă                                    
 Mult despre ECOLOGIE;
 Oare, câţi pot să-nţeleagă
 Ce poate ea să fie? 

 E ştiinţa ce ne-nvaţă
 Ce să facem mic şi mare
 Ca să ferim tot ce-i viaţă
 De duşmanul: POLUARE.

 Dacă vrem să reuşim                                              
 În această confruntare,                                              
 Important este să ştim
 Totul despre POLUARE.

 Vreau, de-acum voi să vorbiţi
Şi să-mi spuneţi tot ce ştiţi.
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Copiii:
	Fumuri negre ‘necăcioase
De maşini şi hornuri scoase;

	Nori de praf ce se arată
Pe strada nemăturată;

	Zgomote asurzitoare
Ieşite din difuzoare
Şi din vechile motoare;

	Ape negre sau spumate
Din canale şi ţevi sparte;

	Clăi de resturi menajere
Aruncate prin unghere;

	Containere răsturnate
Cu gunoaie-mprăştiate
De şobolani infectate.

        
 Toate-acestea ce sunt oare?
 Într-un cuvânt:

Toţi: POLUARE
  
            Vreau să-mi spuneţi mai concret,
 Care e al ei efect?

Copiii:
	Aerul cel poluat,
Dacă este inspirat,
Ne face-n câteva luni
Pe toţi bolnavi de plămâni.

	Pot copiii să se joace
Prin gunoaie şi băltoace?
Chiar dacă ar îndrăzni,
Peste tot s-ar murdări
Ba, chiar s-ar îmbolnăvi.
	În prea multă gălăgie
Cine poate calm să fie?
Zgomotul ce enervează
Pe oricine îl stresează.
Până şi-un copil socoate
Că aşa nu se mai poate!

 Este foarte, foarte grav
 Când mediul este bolnav.
 S-o luăm de la-nceput,
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 Să vedem ce-i de făcut.
 Ce trebuie noi să ştim
            Să nu ne îmbolnăvim?

	Trebuie neapărat,
Totul să fie curat;
Casa-n care locuim,
Zilnic s-o aerisim;
Praful să îl aspirăm
Geamurile să spălăm;

	Să ne spălăm fiecare 
De la cap pân’  la picioare;
Să-nvăţăm de la părinţi
Cum să ne spălăm pe dinţi;
După ce ne îmbăiem,
Unghiile le tăiem.

           Da, igiena personală
 Este cea esenţială,
 Însă, foarte important
 E şi mediul ambiant.
 Oare ce e de făcut
 Să fie cât mai plăcut?

           *Acum, că am priceput,                                    
 Ştim cu toţi ce-i de făcut;
 Vom porni, cu mic, cu mare,

Toţi: Lupta antipoluare:

      Să-nceapă parada
Mici ecologişti,
Hai! Intraţi pe scenă
Sunteţi pregătiţi?

     Da! Răspunde o voce,

     Intraţi! Ce mai staţi?
     Vrem să vă vedem
     Frumos costumaţi.

         *  Uite, vezi? 
     O sticlă mică
     De-o găseşti să n-o arunci,
     Căci din ea un coş cu fructe
     Bunicii o să îi duci.

CÂNTEC: TOT CE E PE LUME
               Tot ce e pe lume

Are un rost anume
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Mărul ne dă merele
Părul ne dă perele
Norii ne dau ploaia
Lâna ne-o dă oaia
Tot ce e pe lume
Are un rost anume
Somnul ne dă visele
Caisul dă caisele
Grâu ne dau ogoarele
Şi lumină soarele.......
Tot ce e pe lume
Are un rost anume
Ouă dau găinile
Flori ne dau grădinile
Miere dau albinele
Omul bun  dă binele.

  *   Şerveţele parfumate, colorate                     
Mii şi mii
Nu le arunca pe toate

      Fă rochiţe la copii.

   *  Sacii de cartofi sunt buni
      Pentru fuste colorate,
      Şi astfel voi veţi vedea
      Cât veţi fi de admirate.

  *  Ciocolata este bună
      Poleiul sa îl păstrezi
      Că pentru Zâna cea Bună
      Baghetă confecţionezi

   *  Uite, cofragul de ouă
      Tu să nu-l arunci
       Pentru că din el vei face
       Fluturaşi cu aripi lungi
     
   * Sacii menajeri nu-s buni,
      Doar pentru-a aruca gunoaie
      Foarte simplu poţi să-ţi faci
      Pelerină pentru ploaie

  *  Reviste de ai citit,
     Şi acum te-ai plictisit?
     Nu le arunca, te rog!
     Nu le da acum pe foc!
     Poţi confecţiona din ele            
     Minunate rochiţele

   *   Din hârtie creponată
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      Pelerine am să fac.
      Şi-uite acuma la serbare
      Sunt un mândru împărat.

    *   În cutia de iaurt,
      Vezi? Am pus puţin pământ
      Şi-am înfipt cu grijă mare
      O floare frumoasă tare.
      Şi astfel am confecţionat
      Un ghiveci gata plantat.

   *   Deci, ce spuneţi dragi copii?
     Ştiţi  că puteţi folosi
     Saci de cartofi, şerveţele
     Cofrage de ouă, mii....
     Sticle, cutii de bomboane
     Reviste şi-alte hârtii.
     Ce puteţi face din ele?
     După cum v-am arătat:
     Fuste, rochii, pelerine,
     Numai bune de purtat.

CÂNTEC: SĂ OCROTIM NATURA

Noi ocrotim natura
Şi ştim s-o apărăm,
Să adunăm gunoaie
Puieţii să-i plantăm.

Să dăm la păsărele
Mâncare şi căsuţe,
Să nu rupem din parcuri
Nici flori şi nici crenguţe.

Am vrea ca niciodată
Pământul să nu plângă,
Copiii să-l iubească
Fără să îl distrugă.

Educatoarea:
 Dacă noi în România
 Şi alţii din lumea toată
 Vom sluji ecologia,

Toţi:
 Viaţa poate fi salvată!
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     Sper că v-a plăcut programul                                      
     Dragi părinţi, dragi invitaţi
     Şi-acum după defilare
     Vă rugăm s-aplaudaţi!

      Înainte de plecare
      Un sfat bun vrem să vă dăm
      Haideţi să-ocrotim Pământul!
      Şi curat să îl păstrăm!
                    

NICĂ DE LA HUMULEŞTI

PREZENTATOR 1:
Dragi părinţi şi dragi bunici
Ghiciţi cine e aici.
Ne spune astăzi poveşti
Nică de la Humuleşti.

NICĂ:
Eu sunt Nică cel hazliu
Că fac pozne, toţi o ştiu.
Dar să vă aduc aminte
Ce-am făcut de sunt cuminte.
Să încep dar, dragii mei
Cu păţania din tei:
Pupăza sâcâitoare
Am luat-o subsuoară,
Şi nu m-am oprit decât
În cel iarmaroc de rând.
La cireşe, ce noroc!
Când sa le culeg mai bine,
Hop! mătusa mea că vine
Cu o jordie în mână.
Eu atuncea îmi fac vânt,
Din cireş drept în grădină.
Şi din două-trei târcoale
Toată cânepa mătuşii
Am culcat-o la pământ.
Alta dată, mi-am lăsat
Fratele nelegănat
Şi-am pornit-o la scăldat.
Mama, să mă-nveţe bine
Sa fiu mai ascultător
Mi-a luat hainele. Şi-atuncea
Am venit acasă...gol.
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CÂNTEC:      ÎNTR-O CASĂ CU ŞINDRILĂ

Într-o casă cu şindrilă, 
Cum puţin mai găseşti 
S-a născut mirele vorbei
Nică de la Humuleşti.

Când eram pe vremea coasei,
M-am oprit cu fraţii mei
Chiar la uşa celui care-i 
Naşul pupezei din tei.

Ne-a deschis o Smărăndiţă,
Cu Ozana în priviri;
Cum mai deşerta prin casă
Cofele cu amintiri…

Păsări scumpe duceau vestea
Peste garduri megieşe,
Numai Nică e un nume
Scris pe lume cu cireşe.

PREZENTATOR 2:

S-a născut la Humuleşti
Într-o casă de răzeşi,
Cu Ozana în priviri
A scris multe amintiri.
Pe o rază de lumină,
Cu o pană fermecată,
Creangă-aduce-n lumea noastră
Poveşti, basme minunate.
Cred c-aţi auzit şi voi 
De naşul pupezei din tei,
De acel ce are-un nume
Cu cireşe scris pe lume.
PREZENTATOR 3:

Nică, vino să mai iei
Pupăza din vechiul tei
Şi cireşe pe-nserat,
Că mătuşa a plecat.
În odăi cu alb de var
Vino, tu, copil ştrengar,
La pisoi cu motocei,
Să te zbengui iar cu ei.
Şi din toate câte sunt 
Într-o casă pe Pământ
Reânvie cu alean
Puiul de humuleştean.
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CÂNTEC:    PUPAZA DIN TEI

Pu, pu, pu, strici mereu, somnul meu, pupăză din tei. 
Las’ că mi te prind moţato şi te-oi întreba ce vrei, 
Când ţi-oi smulge coada toată şi te-oi vinde pe cinci lei.

Pu, pu, pu, pu, pu, pu, chiar acu, o să-ţi viu de hac! 
Şi-ajungând la tei căciula peste cuib capcan-o fac. 
Şi-apoi, scotocind cu mâna, prind de gât puiul de drac.

Ha, ha, ha, vezi aşa, mi te-am prins, că de mult ţi-o coc! 
Şi la târg ajuns cu dânsa, printre lume îmi fac loc, 
Strigând cât mâ ţine gura, să se-audă-n iarmaroc:

Negustor, pupăzi vând, marfa mea-i blândă ca un miel. 
Dar un moş cu barba deasă, de unde-o fi fost de fel, 
Îmi croi câteva beţe, luând pupăza cu el.

Ajutor, hai săriti! Hoţii, măi, pradă-un negustor. 
Moşul însă, rupând sfoara, zvârle pupăza spre nor, 
Şi dihania, voioasă, o porni spre sat în zbor. 

Astăzi iar, pu, pu, pu, tot mereu, sus în tei la noi! 
Poţi să cânţi la noi, spurcato până-n veacul de apoi! 
Nu mai fac negustorie cu moţate de-alde voi.

BIBLIOGRAFIE:
1. Prof. univ. Emil Verza,– Conditiile dezv. si cunoasterii personalitatii copilului, Rev. Inv. Prescolar 1 – 2 / 
1994, Universitatea Bucuresti.
2. Constantin Capezan – Valentele literaturii pentru copii si dezvoltarea vorbirii, Rev. Inv. Prescolar 1 – 2 / 
1993.
3. Elena  Almajanu – Rolul educativ al cunostintelor de istorie la varstele mici, Rev. Inv. Prescolar 3 – 4 / 
2003.
4. Liliana  Martin  –  Modalitati de stimulare socio-afectiva, Inv. Prescolar 1-2 / 2002.
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ABORDAREA ELEVULUI DIN PERSPECTIVA  
TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE

 Profesor Lenuţa Bărbosu 
 Şcoala Todireşti,Vaslui

 „Este de cea mai mare importanţă să recunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea de inteligenţe umane 
şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest lucru, cred că vom avea cel puţin o mai bună 

şansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care le întâmpinăm în viaţă.”
 (Howard Gardner, Teoria Inteligenţelor Multiple, 1983)

Probabil că fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă. Dar poate 
că nu întotdeauna am ştiut să ne adaptăm modul de predare la interesele, preferinţele şi talentele elevilor. 
Teoria Inteligenţelor Multiple ne ajută să ne cunoaştem elevii şi din perspectiva aptitudinilor lor, a intereselor 
pe care le manifestă şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit.Din această perspectivă este 
important să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii.

Fiecare elev trebuie, încurajat să înveţe utilizând propriul său tip de inteligenţă. Elevii îşi amintesc 
mai bine cunoştinţele, dacă le-au învăţat în modul lor specific. Învăţământul nostru se adresează mai mult 
inteligenţei matematice şi verbale. Inteligenţa interpersonală şi intrapersonală sunt mai puţin dezvoltate în 
şcoală. Adesea copiii sunt etichetaţi ca având dificultăţi de învăţare sau hiperactivitate, dar în realitate nu 
sunt implicaţi în învăţare printr-o sarcină conform tipului de inteligenţă. În locul viziunii unilaterale asupra 
intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia în considerare numeroasele şi diferitele faţete ale 
activităţii cognitive, deducând că indivizii diferă între ei prin abilităţi şi stiluri cognitive. Howard Gardner 
susţine că toate fiinţele umane au inteligenţă multiplă. Aceste diverse tipuri de inteligenţă pot fi alimentate şi 
întărite sau dimpotrivă ignorate şi slăbite. Studiind cum rezolvă oamenii problemele Gardner a evidenţiat 8 
inteligenţe:

1. Inteligenţa verbal-lingvistică sau inteligenţa cuvintelor
2. Inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii
3. Inteligenţa vizual-spaţială sau inteligenţa imaginilor
4. Inteligenţa muzical-ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului 
5. Inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa propriului corp
6. Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale
7. Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşterii
8. Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor/ regularităţilor şi a comporta mentelor
Inteligenţa verbal – lingvistică reprezintă capacitatea de a folosi eficient cuvintele, fie în registrul oral, 

fie în registrul scris. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă va agrea în mod deosebit să citească, să scrie, să 
povestească, să facă jocuri de cuvinte. 

Inteligenţa logico – matematică include capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi deductive, de 
a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri, deprinderea de a 
emite raţionamente şi are aplicabilitate în multe arii ale cunoaşterii. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă are 
plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra cu cifre; raţionează inductiv şi deductiv; are un bun discernământ în 
ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile; realizează calcule complexe; are gândire ştiinţifică. 

Inteligenţa vizual - spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde capacitatea de 
a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe 
vizuale. Aceşti elevi pot vizualiza, pot reprezenta grafic imagini în spaţiu, pot transfera imagini mentale asupra 
unui obiect pe care îl creează ori îl îmbunătăţesc. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă are imaginaţie activă; 
îşi formează imagini mentale (vizualizează); se orientează uşor în spaţiu; are percepţii corecte din diferite 
unghiuri; reprezintă uşor grafic prin pictură, desen. 
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Inteligenţa muzical – ritmică exprimă gradul de sensibilitate la sunet şi capacitatea de a răspunde 
emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură ce elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fundamentele 
acestui tip de inteligenţă. Elevii din această categorie apreciază structura muzicii şi a ritmului; sunt sensibili la 
sunete şi tipare vibraţionale; recunosc, creează şi reproduc sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii; apreciază 
calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor.

Inteligenţa corporal – kinestezică include deprinderi fizice speciale precum coordonarea, echilibrul, 
dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza, precum şi deprinderi tactile. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă îşi 
poate controla în mod voluntar mişcările corpului; îşi poate programa mişcări ale corpului; face uşor legătura 
dintre corp şi minte.

Inteligenţa interpersonală - reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, intenţiile, 
motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Elevii au deprinderi de comunicare nonverbală, deprinderi de colaborare, 
capacitatea de rezolvare a conflictelor, de lucru consensual în grup, capacitatea de a avea încredere, de a 
respecta, de a fi lider, de a-i motiva pe ceilalţi în vederea atingerii unor scopuri comune. Elevii din această 
categorie se recunosc rapid pentru că lucrează bine în grup, comunică eficient verbal şi non-verbal, sunt 
sensibili la sentimentele şi temperamentele celor din jur, optează pentru lucruri în cooperare dau dovada de 
empatie.

Inteligenţa intrapersonală presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine corectă (de a 
cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, 
de a-şi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi 
autoevaluare. Elevii din această categorie pot fi recunoscuţi pentru că au capacitate de concentrare; au tendinţă 
de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare; sunt conştienţi de propriile sentimente; au abilităţi de gândire, se 
concentrează uşor, învaţă singuri prin metode individualizate.

Inteligenţa naturalistă este sesizabilă la copiii care învaţă cel mai bine prin contactul direct cu natura. 
Pentru aceştia, cele mai potrivite lecţii sunt cele din aer liber. Acestor elevi le place să alcătuiască proiecte la 
ştiinţe naturale. Elevii din această categorie se recunosc pentru că au dezvoltat simţul de comuniune cu natura; 
recunosc şi clasifică elementele naturii; apreciază impactul naturii asupra sinelui şi a sinelui asupra naturii. 
Aceşti copii vor fi foarte interesaţi de lecţiile de geografie si vor participa activ la desfăşurarea acestora.

Instruirea bazată pe inteligenţele multiple are şanse mari să fie activă, întrucât, fiind diferenţiată şi 
răspunzând intereselor şi nevoilor individuale ale elevului, determină implicarea sa superioară în activitatea 
didactică. Prin acest tip de activitate (T.I.M.) învăţătorul are posibilităţi diferite de a-şi cunoaşte elevii, de a-i 
dirija, de a le influenţa dezvoltarea, de a-i pregăti pentru viaţă. La şcoală, abilităţile cognitive multiple trebuie 
identificate, stimulate şi dezvoltate, pentru că ele reflectă modalităţile diferite ale elevilor de a interacţiona cu 
lumea. 

Misiunea noastră, a învăţătorilor, este de a dezvolta strategii de predare care să permită elevilor să îşi 
demonstreze modalităţile multiple de a înţelege şi valoriza propria lor unicitate.
 

Bibliografie:
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PROFILUL PSIHOLOGIC AL ŞCOLARULUI MIC

 Prof. înv. primar Adriana Năstase 
Şcoala cu clasele I-VIII nr.1Ţăndărei, jud.Ialomiţa

Particularităţi psihologice în perioada şcolară mică 6/7 – 11/12 ani

Antrenată continuu în activitatea şcolară, activitatea intelectuală se resimte după 6 ani ca direcţie 
datorită acestei influenţe la majoritatea copiilor.

Un însemnat pas în dezvoltarea gândirii copiilor se efectuează prin intrarea în şcoală. Activitatea şcolară 
nu numai că duce la însuşirea de noi cunoştinţe, dar totodată pune noi sarcini activităţii de gândire a copilului, 
oferă noi prilejuri, mai însemnate, pentru dezvoltarea procesului gândirii.

Copilul trebuie pregătit, însă, chiar din grădiniţă, pentru această nouă formă de activitate. El trebuie 
să vină în şcoala elementară cu un anumit bagaj de noţiuni elementare, cu interese spre dobândirea de noi 
cunoştinţe şi cu cele mai simple deprinderi de muncă intelectuală independentă. Trebuie să adăugăm însă 
că întrucât nu toţi copii vin la fel de pregătiţi pentru activitatea de învăţare, este important ca la începutul 
organizării procesului de învăţământ, învăţătorul să cunoască particularităţile fiecărui elev, gradul său de 
pregătire pentru activitatea de învăţare şi în funcţie de acestea să-şi stabilească atitudinea faţă de el.

O caracteristică a  gândirii şcolarului mic, care rezultă din noile sarcini care i se impun, este orientarea 
şi subordonarea ei unui anumit scop. Copilul trebuie să găsească răspunsul la întrebarea pusă de învăţător. 
Această calitate a gândirii nu se manifestă dintr-o dată. La copii mai mici, din clasa I, se observă uneori 
abaterea gândirii de la sarcina dată. De exemplu, dacă li se cere să facă în caiet atâtea cercuri câte corespund 
unui număr dat, unii elevi se abat de la sarcină şi, atraşi de însuşi procesul desenării, continuă să deseneze 
cercuri, pe toată pagina.

Sarcinile învăţământului cer, însă, copilului, nu numai menţinerea orientării juste a gândirii în 
conformitate cu sarcina dată, ci şi capacitatea de a trece, atunci când este nevoie, de la o problemă la alta, de 
la o activitate la alta. Se cere, o anumită flexibilitate a gândirii care de asemenea se dezvoltă treptat, în condiţii 
adecvate ale procesului de învăţământ. Cu cât elevii sunt mai mici se constată o anumită inerţie a gândirii, 
atunci când trebuie şi treacă de la o sarcină la alta, şi mai ales când noua sarcină prezintă oarecare dificultăţi. 
Astfel, puşi fiind să găsească o nouă problemă, unii elevi nu se pot desprinde de exemplele date anterior de 
către profesor sau un alt elev; ei schimbă numai cifrele sau obiectele.

După intrarea copilului în şcoală, se dezvoltă tot mai mult gândirea abstract-logică. Totuşi, la început 
mulţi copii se desprind greu, în procesul gândirii, de obiectele concrete. Nu rareori se observă la copiii din 
clasa I că nu pot să socotească dacă n-au la îndemână obiecte concrete şi mai ales recurg frecvent la socotitul 
pe degete. Aceste fapte ne arată că gândirea şcolarului mic – mai ales în primele clase – mai păstrează încă 
într-o măsură însemnată caracterul concret-intuitiv.

Dezvoltarea noţiunilor. În şcoală procesul de însuşire a cunoştinţelor devine o formă specială de 
activitate a copilului. Trăsătura principală a gândirii devine orientarea spre însuşirea de cunoştinţe, spre însuşirea 
unui sistem de noţiuni, a bazelor ştiinţei. Copiii nu-şi însuşesc cunoştinţe şi noţiuni izolate. Chiar şi în primele 
clase cunoştinţele sunt comunicate, iar copii şi le însuşesc într-un sistem anumit; elevii îşi însuşesc un sistem 
de noţiuni care reflectă relaţiile şi legăturile reale şi esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Copiii învaţă să 
clasifice obiectele şi fenomenele, să cunoască relaţiile dintre noţiuni, să deosebească însuşirile esenţiale de cele 
neesenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Formarea de reprezentări şi noţiuni referitoare la obiecte şi fenomene 
pe care copilul nu le-a perceput direct se efectuează prin mijlocirea limbajului şi pe baza reprezentărilor pe 
care copii le au deja. Pe baza acestora, gândirea copilului trece treptat de la forma intuitivă spre cea abstractă. 
Cu cât este mai mare rezerva de reprezentări cu atât şi noţiunile care se construiesc pe baza lor vor fi mai exacte.
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Asimilarea noţiunilor necesită cunoaşterea unui număr mare şi variat de obiecte şi fenomene şi se 
realizează treptat. Formarea corectă a noţiunii de număr este posibilă numai după ce elevii au făcut cunoştinţă şi 
cu numerele fracţionare. Nu este indicat sa-i ţinem pe şcolari prea mult la studiul datelor particulare, până când 
le va fi cunoscută aproape întreaga lor varietate şi numai după aceea să-i conducem spre determinarea însuşirilor 
lor generale şi esenţiale, adică de specie şi gen. Un asemenea învăţământ va frâna formarea deprinderilor 
activităţii mintale de generalizare şi totodată asimilarea părţilor teoretice ale materiei de învăţământ. Un 
material perceptiv variat duce la neutralizarea influenţei inhibitive a componentelor neesenţiale asuprea celor 
esenţiale. De asemenea este important şi modul cum orientăm perceperea prin instrucţia verbală pe care le-o 
dăm elevilor. Abstractizarea şi generalizarea trăsăturilor esenţiale este foarte mult ajutată dacă se adaugă un 
diferenţiator din altă clasă sau categorie. Acesta ajută concentrarea şi limitarea procesului excitativ în scoarţa 
cerebrală ceea ce uşurează formarea unor noţiuni corecte. Elevii mai mici stabilesc mai uşor deosebirile între 
două obiecte comparate decât asemănările. Prin opunere se ajută concentrarea excitaţiei în scoarţa cerebrală şi 
pe această cale se uşurează activitatea de analiză şi sinteză.

Construcţiile logice joacă din ce în ce un rol mai important, iar prin intermediul judecăţilor şi 
raţionamentelor copilul are posibilitatea să opereze cu elemente desprinse de contextul dat intuitiv, să depăşească 
realitatea nemijlocită şi apoi să se apropie de abstract şi general. Copilul admite reversibilitatea şi poate formula 
variante diferite pentru acţiunile viitoare. El caută explicaţii la ceea ce afirmă, evocă cunoştinţele dobândite şi 
utilizează concepte prin care dezvoltă argumente pe bază de deducţie. Dar pentru începutul perioadei, câmpul 
perceptiv rămâne încă dominant, copilul face unele erori de generalizare şi întâmpină dificultăţi în vehicularea 
mintală a unor acţiuni viitoare. Operaţiile gândirii fac salturi importante asigurând desfăşurarea în condiţii 
optime a activităţii intelectuale. Conceptele sunt în evoluţie permanentă, ca urmare a achiziţiilor prin învăţare 
şi a dezvoltării gândirii şi limbajului.
Conceptul de număr capătă statut de folosire conceptuală doar la şcolarul mic, la fel conceptul de „mulţime”, 
„mulţime vidă”, „intersectată”, etc. la ştiinţele naturii se dezvoltă concepte numeroase legate de plante, animale. 
Perioada şcolară mică este prima în care se constituie reţele de concepte empirice prin care se formează şi 
organizează piramida cunoştinţelor. Există grade din ce în ce mai înalte de sesizare a înţelesului conceptelor 
de către copii. Din conduită şi din modul cum se operează cu un concept, el pare a avea un statut, copilul nu 
poate să comunice asupra lui. Această cerinţă de relaţionare a însuşirilor conceptelor la contextul şi obiectivele 
date se adjustează abia spre 10 ani.

În perioada şcolară mică au loc numeroase achiziţii conceptuale în diferite domenii. Se sesizează 
şi înţelesul unor concepte operaţionale cum ar fi cel de „cauzalitate simplă”, „cauzalitate complexă”. Se 
creează o apropiere de conceptul de „dezvoltare”, „interdependenţă”. Conceptele geometrice, gramaticale, 
de genuri literare, operaţionale încep şi ele să fie utilizate (triunghi, romb, substantiv, basme, povestiri, etc.). 
Se dezvoltă cunoaşterea directă, ordonată, conştientizată, prin lecţii dar creşte şi învăţarea indirectă, dedusă, 
suplimentară latent implicată în cunoaşterea şcolară de ansamblu. Sub presiunea acestei corelaţii începe să 
devină inconsistentă lumea fictivă a copilăriei, caracterul de „posibil” al personajelor din basme capătă un nou 
statut de acceptanţă. Astfel are loc trecerea spre o concepţie realist naturistă. În gândire încep să manifeste 
independenţă (8 ani), supleţe (9-10 ani) şi devine mai evident spiritul critic întemeiat logic.

În perioada şcolară elementară gândirea sesizează ordinea în succesiuni spaţiale, incluzând intervalele 
sau distanţele, structurarea de perspective şi de secţiuni. Totuşi, grupările logice-matematice şi spaţio-
temporale ce se constituie sunt legate de concret  deşi uneori concretul încurcă în operaţiile de grupare. J. 
Piaget a considerat întreaga evoluţie a gândirii ca tinzând spre gândirea logico-formală. Operativitatea 
gândirii avansează pe planurile figural, simbolic, semantic şi acţional la nivelul unităţilor, claselor, relaţiilor 
şi sistemelor şi ceva mai lent la nivelul transformărilor şi implicaţiilor. Curiozitatea iradiază mai profund în 
lumea interrelaţiilor şi a relaţiilor dintre esenţă şi aparenţă; ea are perioade de activare specifică, mai pregnantă 
la 7 şi 9 ani.

Alături de operativitatea nespecifică generală a gândirii, este operativitatea specifică. Aceasta se 
organizează cu grupări sau structuri de operaţii (reguli) învăţate. Aceste reguli operative sunt algoritmi ai 
activităţii intelectuale: algoritmi de lucru (cum ar fi cei de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire, ai regulii 
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de trei simplă şi compusă, etc.); algoritmi de recunoaştere specifici pentru situaţiile de identificare a datelor 
cunoscute şi necunoscute ale unei probleme aritmetice, a identificării statutului gramatical al cuvintelor, în 
identificarea de repere geografice pe hărţi, etc.; algoritmi de control ce se utilizează în calculele aritmetice, 
în activităţi intelectuale care se supun unor reguli implicite. Algoritmii activităţii specifice se însuşesc prin 
învăţare şi exerciţiu. Aceştia sunt supuşi erodării prin uitare, în caz de neutilizare sau de neconsolidare prin 
exerciţiu. Prin intermediul lor se realizează o permanentă analiză şi un continuu liaj în structura cunoştinţelor 
şi se dezvoltă competenţa de domeniu (aritmetic, gramatical, geografic, etc.). algoritmii însuşiţi în perioada 
micii şcolarităţi spre deosebire de algoritmii ce se vor însuşi în perioadele ulterioare de dezvoltare intelectuală 
au proprietatea de a fi foarte stabili. Majoritatea acestor algoritmi nu se ating în decursul vieţii din cauză că 
sunt implicaţi în formele de bază ale instruirii şi sunt întreţinuţi de ansamblul vieţii socio-culturale.

Unii copii posedă algoritmi de lucru foarte bine consolidaţi dar cei de identificare încă slab dezvoltaţi. 
Aceşti copii dau rezultate foarte bune la exerciţii (deoarece ele indică prin semnele corespunzătoare operaţiile 
cerute), dar nu reuşesc să se descurce în cazul problemelor, deoarece nu identifică uşor structurile operative 
solicitate. În cazul dezvoltării algoritmilor de identificare, iar al celor de lucru mai puţin, se remarcă determinarea 
corectă a modului de a rezolva, a problemei şi greşeli de calcul pe parcurs, greşeli care alterează rezultatele şi 
care sunt trecute pe seama neatenţiei.

Pe parcurs intre 6-11 ani, operativitatea specifică devine tot mai complicată, conţinutul problemelor 
fiind din ce în ce mai complex, fapt ce creează dificultăţi în rezolvarea lor. Operativitatea nespecifică se 
dezvoltă pe seama celei specifice şi în alte situaţii. Există probleme care nu pot fi rezolvate la un moment dat 
prin mijloacele cunoscute. Sesizarea acestora creează un fel de interes şi o stare de incertitudine intelectuală 
specifică ce face ca aceste situaţii problematice să devină de mare stimulaţie a dezvoltării intelectuale. În 
acest sens este semnificativ fenomenul Zeigarnik care este dependent de gradul de interes, oboseală, intervalul 
de timp ce se scurge între întreruperea activităţii şi evocarea ei. Acest fenomen evidenţiază tensiunea legată 
de activitatea intelectuală şi mobilizarea în activitate. O situaţie asemănătoare se manifestă în legătură cu 
activităţile în care sunt contrariate cele cunoscute („disonanţă cognitivă”). Pentru şcolarul mic disonanţa 
cognitivă poate apărea  ca sesizare de nonconformitate la ceea ce el a acceptat cu adevărat deoarece aşa i-au 
fost prezentate faptele dar şi ca nonconformitate rezultată din confruntarea unor opinii diferite. Prin evoluţia 
şi dezvoltarea strategiilor de învăţare, se acumulează intens informaţii şi se stimulează calităţile gândirii 
divergente făcându-se progrese în toate palierele cogniţiei.

Particularităţi ale limbajului la vârsta şcolară mică

Până la intrarea în şcoală, copilul învaţă vorbirea într-un anumit fel, mai mult spontan, iar de la această 
vârstă capăt o serie de caracteristici noi, datorită procesului de instruire verbală şi formării culturii verbale. 
Experienţa verbală a copilului din primii 6 ani de viaţă influenţează întreaga dezvoltare psihică. La intrarea 
în şcoală copilul are deja o anumită experienţă intelectuală şi verbală. În general, el înţelege bine vorbirea 
celor din jur şi se poate face înţeles prin exprimarea gândurilor în propoziţii şi fraze alcătuite corect. Exprimă 
bine diferenţele dintre obiecte şi fenomene, este capabil de a face ironii şi discuţii contradictorii, iar dorinţele, 
preferinţele, politeţea sunt tot mai clar exprimate. Această exprimare este facilitată şi de volumul relativ mare al 
vocabularului său: aproximativ 2500 cuvinte din care cca.700-800 fac parte din vocabularul activ. La sfârşitul 
micii şcolarităţi, vocabularul său însumează cca. 4000-4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte 
din vocabularul activ.

Se pot constata diferenţe însemnate de la un copil la altul în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului, 
pe de o parte datorită capacităţii potenţelor intelectuale ale copilului iar pe de altă parte, influenţelor mediului 
familial.

Învăţarea scris-cititului creează un câmp larg de dezvoltare şi organizare a intereselor intelectuale. 
Sub influenţa acestui proces apare un stil personal de exprimare a ideilor. Deşi limbajul nu este suficient 
automatizat şi încă mai întâlnim elemente ale limbajului situativ, vorbirea şcolarului mic devine un element al 
exprimării gândirii cu pronunţate note personale.
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Dacă în clasa I-II se întâlnesc expuneri incomplete, în clasa a III-IV apar răspunsuri mai complexe 
organizate şi sistematizate. O astfel de exprimare fluentă şi coerentă este facilitată şi de dezvoltarea limbajului 
interior care constituie cadrul de organizare al limbajului exterior .

Perioada micii şcolarităţi este perioada în care scrierea devine un nou potenţial al sistemului verbal, cu 
foarte multe diferenţe individuale. Se manifestă unele defecţiuni temporare de vorbire, el trebuie puse pe seama 
schimbării dentiţiei dar se datorează şi unor particularităţi trecătoare ale dezvoltării. O problemă deosebită 
privind caracteristicile pronunţiei, o constituie prezenţa sunetelor parazitare în vorbirea orală a şcolarului mic; 
ele apar mai puţin în dialoguri decât în relaţiile de tip monologat (când copiii expun lecţia). Cea mai mare 
frecvenţă ca sunete parazitare, o au sunetele  î  şi ă  la sfârşitul şi începutul propoziţiilor. În povestirea orală se 
fac evidente neglijenţe de pronunţare, disimulări în articularea diferitelor cuvinte: „recreaţie”, „lu” (în loc de 
lui), „p’ormă”, „tocma”, „aia”, „ţ-a dat o carte”. Apar uneori şi sunete mai multe decât trebuie în cuvânt: este 
vorba de un fenomen de încărcare fonetică a cuvântului. De pildă, şcolarul de 8 ani mai spune „iera” în loc de 
„era” sau „ieu” în loc de „eu”.

Unele dificultăţi de sistematizare şi organizare succesivă, coerentă a comunicării verbale persistă în 
întreaga copilărie, fiind întreţinută de vorbirea defectuoasă din familie sau de unele caracteristici dialectale ale 
mediului lingvistic în care trăieşte copilul.

În dezvoltarea scrierii corecte, se manifestă la început greutăţi de diferenţiere a sunetelor. În primii 
doi ani ai învăţării scrierii, sunt frecvente eliziunile de grafeme (de exemplu „îtuneric”, „ître”, „hoţomalu”, 
„cărdulă” etc.); fenomene asemănătoare se petrec în scrierea diftongilor şi a triftongilor, precum şi a silabelor 
„che, ce, ci , ge, ghe, ghi, gi, chi” între care, micul şcolar face adesea numeroase confuzii. Alteori în scriere 
apar sunete supra adăugate („viouară”, „diminiaţă”, „artimetrică” etc.); apar şi cazuri de inversări ale silabelor 
cuvântului, este vorba de o insuficient de clară analiză auditiv verbală cu privire la componenţa sonoră a 
cuvintelor.

Alte defecţiuni ale scrierii, ca acelea de caligrafiere sau de înclinaţie a literelor, se corectează până la 
sfârşitul clasei a IV-a.

Creşte volumul cuvintelor tehnice (la gramatică, aritmetică, istorie) elementele de pronunţie dialectală 
diminuează prin dezvoltarea capacităţii de a citi. La început elevul nu poate distinge bine câte cuvinte sunt într-o 
propoziţie, dar treptat el începe să desprindă unitatea fonetică şi grafică a cuvântului şi elementele propoziţiei 
simple şi dezvoltate. Însuşirea ortogramelor nu are la bază cunoştinţe gramaticale precise, la început, dar 
treptat şcolarul îşi va da seama diferenţele gramaticale existente (sau şi s-au). Problemele de omonimie se 
implică de asemenea ca generatoare de dificultăţi („fetiţa sare coarda” şi „mai trebuie puţină sare”), acestea 
presupun probleme de precizare a sensului şi semnificaţiei cuvintelor.

În vorbirea la lecţie (relativ monologată) frecvenţa cea mai mare o au dezacordurile gramaticale, în 
care timpul verbal nu este bine acordat cu substantivul („până vine ei” – clasa a II-a, „atâta animale cunosc” – 
clasa a II-a, „istoria este o lecţie, ca o lecţie principală a lor” – clasa a IV-a). Elevul mic are formulări neclare, 
neglijente sau greoaie („şi ce stă acolo şa”, „băiatul ăla care plângea s-a făcut un pic mai înalt”).

În limbaj persistă încă destule elemente ale limbajului situativ. Particularităţile dificultăţilor întâmpinate 
de copil în vorbire constituie un indicator pentru faptul că, pe de o parte, încă nu sunt suficient automatizate 
mecanismele trecerii din limbajul interior în cel exterior şi, pe de altă parte, că însuşi stereotipul dinamic 
gramatical nu este elaborat.

Exprimarea în scris operează încă de la început cu un vocabular mai critic şi cu rigori de topică mai 
exprese. Exprimarea în scris este relativ simplă şi foarte economicoasă până în clasele III - IV-a când devine 
mai activă şi mai personală.

Între şcolarii din clasele I-IV există diferenţe importante în consistenţa vocabularului, bogăţia şi 
varietatea lui, în ceea ce priveşte stilul vorbirii, caracteristicile exprimării, bogăţia şi plenitudinea structurii 
gramaticale a propoziţiilor, existenţa sau neexistenţa fenomenelor parazitare în vorbire, a repetiţiilor, a 
defectelor de pronunţie etc. Toate aceste particularităţi ale limbajului se oglindesc sintetic în debitul oral 
şi scris. De-a lungul anilor de şcoală debitul verbal oral creşte; debitul scris creşte mult mai lent, dar se 
constată numeroase progrese calitative datorate contactului cu vorbirea literară şi cu rigorile impuse de şcoală 
în legătură cu exprimarea verbală. În această perioadă scrierea devine un nou potenţial al sistemului verbal, cu 
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foarte multe diferenţe individuale.
Cunoaşterea handicapurilor de limbaj prezintă o importanţă deosebită deoarece au o frecvenţă 

relativ mare; ele influenţează negativ randamentul şcolar şi în general integrarea în colectiv şi activitate.
Limbajul contribuie în bună parte la realizarea progresului în întreaga viaţă spirituală. În 

cazurile când se produc deteriorări ale limbajului evoluţia este îngreunată sau stopată în funcţie de 
gravitatea tulburării. Implicaţiile ce urmează se fac simţite în întreaga activitate psihică, şi ca atare 
modifică comportamentul subiectului.

Dislalia  ca tulburare de pronunţie are frecvenţa cea mai mare între handicapurile de limbaj atât la 
subiecţii normali din punct de vedere psihic, cât şi la cei cu deficienţe de intelect şi senzoriale. Multe dintre 
tulburările de pronunţie dispar odată cu înaintarea în vârstă a persoanei. Este o tulburare de articulaţie-pronunţie 
ce se manifestă prin deformarea, omiterea, substituirea, înlocuirea şi inversarea sunetelor. La vârsta de 8 ani 
dislaliile sunt în proporţie de 15% la fete şi 16% la băieţi; la şcolarii mici cel mai des sunt întâlnite omisiunile 
şi deformările.
Disartria sau dislalia centrală se manifestă printr-o vorbire confuză, disritmică, disfonică, cu o pronunţată 
rezonanţă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunţarea neclară; est mai frecventă la subiecţii cu 
debilitate mintală.

Bâlbâiala constituie o formă a tulburării limbajului oral; se prezintă ca un handicap mai grav comparativ 
ci dislalia. Deficienţa este deosebit de vizibilă şi afectează profund înţelegerea vorbirii de către cei din jur, ceea 
ce determină un complex de inferioritate accentuat. Fenomenul constă în repetarea unor silabe la începutul şi 
mijlocul cuvântului, cu prezentarea unor pauze între acestea sau prin apariţia spasmelor la nivelul aparatului 
fonoarticulator care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive.

Răguşeala vocală duce la pierderea expresivităţii şi forţei vocii.
Disgrafia ca tulburare a limbajului scris şi dislexia ca handicap al cititului influenţează pregnant 

dezvoltarea psihică a copilului şi mai cu seamă, rezultatele la învăţătură. Însuşirea scrisului presupune existenţa 
unei anumite dezvoltări intelective a copilului care să-i permită să stabilească anumite corelaţii între emisia 
orală a sunetelor şi imaginile lor grafice. Şi formarea deprinderilor de citit se realizează prin dezvoltarea unui 
cod lingvistic ce îi permite copilului să perceapă grafemele ca unităţi cu valoare de simbol.
Tulburarea citit-scrisului dereglează integrarea socială datorită unor eşecuri şi conflicte permanente în viaţa 
şcolară cât şi a instalării unor trăsături caracteriale negative ca: negativismul, descurajarea, inerţia, nepăsarea, 
teama de insucces, izolarea.

Disgrafia şi dislexia se manifestă la şcolar prin incapacitatea sa paradoxală de a învăţa citirea şi scrierea.
Mutismul electiv, psihogen sau voluntar, se manifestă prin refuzul parţial sau total de a comunica cu 

unele persoane. Apare la copii hipersensibili şi este însoţit de tulburări comportamentale în care încăpăţânarea, 
timiditatea, irascibilitatea ocupă un loc important. Emoţiile de şoc stresurile, eşecurile repetate, frustrările pot 
duce la mutism voluntar. Deşi nu comunică, copii cu mutism electiv înţeleg vorbirea şi nu manifestă deficienţe 
de ordin intelectiv. Persistenţa pe o perioadă mai mare poate duce la rămâneri în urmă pe linia dezvoltării 
vocabularului şi a exprimării logico-gramaticale. Ca urmare procesele cognitive nu sunt stimulate, ceea ce 
determină o slabă dezvoltare a lor. Aceste tulburări sunt frecvente la şcolarii mici.

Întârzierile în dezvoltarea generală a vorbirii se recunosc după sărăcia vocabularului şi după neputinţa 
de a se exprima coerent. Cauzele care pot determina asemenea fenomene pot fi căutate în carenţele sistemului 
nervos central, boli grave ale primei copilării, carenţe de mediu nefavorabil şi de ordin educativ.

De aceea limbajul necesită o permanentă stimulare, copilul necesitând o antrenare insistentă în 
activităţile şcolare. Climatul afectiv, încurajările şi crearea unui tonus psihic ridicat constituie factori deosebit 
de importanţi pentru recuperarea copiilor cu handicap de limbaj.

Memoria - particularităţi psihologice în perioada 6/7-12 ani

Memoria este funcţia psihică de bază care face posibilă fixarea, conservarea, recunoaşterea şi 
reproducerea informaţiilor şi trăirilor noastre. Memoria este implicată în toate procesele psihice. Ea apare 
ca o verigă de legătură între situaţii; evenimentele separate în timp, contribuind prin aceasta la retragerea şi 
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autoreglarea comportamentului uman.
Memoria este o capacitate psihică absolut necesară fără de care viaţa individului ar fi practic imposibilă. 

În absenţa memoriei, a unui baraj de informaţii păstrat în ea, nici creativitatea şi nici inteligenţa n-ar fi eficiente. 
Memoria are un caracter necesar, fiind implicată în marile comportamente ale vieţii omului : cunoaşterea şi 
învăţarea, înţelegerea şi rezolvarea de probleme, inteligenţă şi creativitate.

Memoria nu este ceva static, inchistat, finit, dimpotrivă, ea dispune atât de o dinamică internă, cât şi 
de o dinamică în timp, de o evoluţie cu sens progresiv, ascedentul ce se înscrie pe traictoria de la simplu la 
complex, de la inferior la superior. Ea evoluează deci odată cu vârsta cronologică sau intelectuală a omului.

Memoria copilului suferă o profundă restructurare o dată cu trecerea la învăţământul primar. In faţa 
memoriei şcolarului se ridică sarcini noi şi mult mai complexe. Noile condiţii în care este pus să trăiască şi să 
acţioneze copilul, noile cerinţe care i se pun în faţă şi pe care trebuie să le rezolve atrag după ele următoarele 
schimbări mai importante ale memoriei : are loc disciplinarea şi ordonarea desfăşurării ei după o anumită 
logică, memoria se intelectualizează în sensul că se sprijină tot mai mult pe raţiune, pe logică, pe înţelegere; 
devine voluntară prin excelenţă; capătă o mare plasticitate datorită schimbului interpersonal de amintiri cu 
ceilalţi colegi de clasă; creşte volumul ei, câştigă în supleţe şi fidelitate; devine obiect al meditaţiei copilului 
care este interesat din ce în ce mai mult de cunoaşterea particularităţiilor memoriei sale, de posibilitatea de 
a-şi depăşi anumite deficienţe.

Particularităţile generale ale memoriei şcolarului mic sunt determinate de nivelul de dezvoltare a 
proceselor memoriei în timpul preşcolarităţii, şi de formele concrete de activitate pe care le desfăşoară şcolarul 
mic.

Dezvoltarea caracterului voluntar al memoriei începe încă din perioada preşcolară. Formarea unor 
elemente de memorare intenţionate, pe baza unui anumit scop dinainte fixat, constituie premisa necesară 
pentru activitatea de învăţare în şcoală. Condiţiile concrete ale activităţii şcolare impun copilului necesitatea 
de a-şi stăpânii şi dirija în mod conştient, voluntar, procesele de memorare şi reproducere şi în general întreaga 
conduită.

La vârstă şcolară mică, memoria logica este încă insuficient dezvoltată. Scolarul nu este în stare să 
folosescă suficient activitatea gândirii în sprijinul memoriei. Adesea se întâmplă ca, având pe primul plan 
sarcina memorării unui material, copilul să piardă din vedere înţelesul si semnificaţia sa logică.

De aici rezultă o altă particularizare a memoriei şcolarului mic şi anume predominarea memoriei 
textuale. La şcolarii mai mari predomină memorarea inteligibilă. In afară de dezvoltarea insuficientă a memoriei 
logice, o altă cauză a inclinaţiei şcolarilor mici spre o memorare şi reproducere textuală este desigur şi absenţa 
unor priceperi şi deprinderi de învăţate conştienţă.

Aşa numita memorare mecanică şe manifestă atunci când copilul întâmpină dificultăţi în învăţare, de 
aceea învăţătorul trebuie să acorde suficientă atenţie dezvoltării memoriei logice. Treptat, sub acţiunea unei 
îndrumări adecvate se dezvoltă memorarea logică.

Tendinţa copilului spre memorarea textuală este favorizată de anumiţi factori. In primul rând, plasticitatea 
deoasebită a creierului său, fapt care condiţionează o bună păstrare a urmelor excitaţiilor anterioare. Pe de altă 
parte, frecvenţa temelor de învăţare pe de rost duce la formarea obişnuinţei de a învăţa pe de rost.

O altă trăsătură importantă a memoriei şcolarului mic este caracterul său concret, intuitiv. Deşi se 
constată un progres net al memoriei verbal-logice, sub influenţa asimilării diferitelor cunoştinţe, a noţiunilor 
sistematice în procesul de învăţământ, memoria intuitivă, în imagini, este dominantă încă la această vârstă. 
Scolarii mici memorează mai bine imaginile obiectelor şi fenomenelor concrete, iar din materialul verbal reţin 
în primul rând povestirile, descrierile cu un conţinut concret şi cu efect emotiv.

Acest fapt se datorează pe de o parte, marii receptivităţii a copiilor, iar pe de altă parte predominării 
relative a primului sistem de semnalizare faţă de cel de-al doilea. Bogăţia materialului intuitiv contribuie în 
mare măsură la dezvoltarea memoriei intuitive.

In timpul şcolarităţii mici se dezvoltă şi se perfecţionează capacitatea de înţelegere a materialului de 
memorat, priceperea de a lega cunoştinţele noi cu cele vechi. De asemenea, sub îndrumarea învăţătorului copilul 
învaţă să memoreze în mod raţional materialul, îşi dezvoltă priceperile de memorare raţională : desprinderea 
ideilor principale, alcătuirea planului material de memorat, folosirea comparaţiie în memorare şi reproducere.
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Atenţia – particularităţi psihologice la copiii de vârstă şcolară mică

În activitatea cotidiană, implicarea atenţiei este apreciată întotdeauna ca un factor al reuşitei sau 
succesului, iar slăbiciunea sau absenţa ei – ca factor generator de erori şi eşecuri. Ea este prima realitate psihică 
ce se scoate în faţă, cu titlu pozitiv sau negativ, ori de câte ori trebuie să dăm seama de rezultatele unei acţiuni 
concrete sau a alteia.

Prin imperativul “fii atent” se înţelege modul de a ne mobiliza şi canaliza, în modul cel mai adecvat, 
toate potenţele şi capacităţile în direcţia ieşirii cu bine dintr-o situaţie dificilă sau a realizării obiectivului 
propus.

Atenţia poate fi definită ca proces psihofiziologic de orientare, concentrare şi potenţare selectivă a 
funcţiilor şi activităţilor psihice şi psihocomportamentale modale specifice în raport cu obiectul şi finalitatea 
lor proprii asigurându-le atingerea unui nivel optim de eficienţă adaptativă.

In mod normal, pe la 6-7 ani copilul este capabil de o atenţie suficient de stabilă pentru a se putea 
integra în activitatea şcolară. Totuşi, în primul an de şcoală, insuficienţa atenţiei elevilor este pregnantă.

Din cauza noutăţii situaţiilor cărora trebuie să le se adapteze, elvii din clasa I se caracterizează print-un 
volum deosebit de redus al atenţiei şi prin dificultatea distribuirii ei asupra mai multor activităţii sau obiecte.

Datorită acestui volum redus şi a incapacităţii de distribuire a atenţiei, elevii fac adeseori impresia că 
nu sunt atenţi. In acelaşi timp, datorită faptului că întreaga ambianţă este nouă şi neobişnuită, atenţia elevilor 
din clasa I se distrage uşor de la sarcina principală. O altă caracteristică a atenţiei copilului este predominarea 
atenţiei involuntare asupra celei voluntare. Din această cauză, dacă lecţia nu trezeşte suficient interes copiii 
devin neatenţi.

In fiecare clipă a existenţei sale, omul recepţionează un număr mare de informaţii venite, fie din exterior, 
fie din interiorul organismului. Astfel, elevul care se află într-o clasă primeşte informaţii asupra luminozităţii 
şi temperaturii sălii, recepţionează prezenţa celorlalţi elevi. Interesul psihologilor faţă de problema atenţiei a 
înregistrat mari fluctuaţii de la considerarea acestei ca ”nerv al întregului sistem psihologic” până la punerea 
sub semnul îndoielii a validităţii termenului însuşi de atenţie.

Atenţia este un proces psihic specific real şi unitar. Evoluţia sa de la reacţia de orientare neselectivă 
până la atitudinea pregătitoare sau atenţia efectoare, este determinată de semnificaţia obiectivului supus atenţiei 
pentru subiectul dat.

Întrucât atenţia nu are o existenţă de sine stătătoare, ci se aflăm slujba unei activităţii de cunoaştere, 
elaborare şi perfecţionarea ei are loc ca proces implicit, pe măsura antrenării exercitării activităţii date. Acest 
caracter cognitiv-creativ al atenţiei ne permite să înţelegem atât efectele sale facilizatoare asupra proceselor de 
cunoaştere cât si menţinerea sa concentrată pe obiectul sau lucrarea efectuată.

Fenomenul de atenţie se caracterizează printr-o îngustare a câmpului perceptiv, prin orientarea acestui 
câmp înspre un anumit obiectiv, care este selectat dintre multiplele surse de informaţii sau acţionează simultan 
asupra percepţiei.

Atenţia este o condiţie necesară pentru asimilarea cunoştinţelor. În mod obişnuit, starea de atenţie se 
manifestă vizibil prin reacţii receptoare, prin reacţii postulare şi prin mimica specifică: încordarea muşchilor 
feţei, privirea concentrată. Toate aceste reacţii constituie orientarea activă a organismului către selecţia 
informaţiilor. Dimpotrivă, distragerea atenţiei se exprimă prin agitaţie continuă, ori printr-o altă atitudine care 
arată absenţa mobilizării pentru activitate. Manifestările exterioare nu ne ajută întotdeauna să stabilim dacă 
elevul este sau nu atent.

În activitatea şcolară sunt antrenate diferite forme de atenţie. Astfel, atenţia involuntară este 
condiţionată de unele particularităţi ale obiectelor şi excitaţilor: mărimea, intensitatea, noutatea, variabilitatea, 
etc.. Atenţia involuntară nu cere eforturi speciale de concentrare, deoarece obiectul sau fenomenul în sine îi 
captează şi le mobilizează procesele perceptive. Atenţia involuntară nu asigură întotdeauna fixarea conştientă  
şi temeinică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Este necesar ca atenţia să se bazeze pe voinţa 
proprie, fie când se percepe un material intuitiv, fie când se transmit cunoştinţe abstracte sau se consolidează 
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o deprindere. Atenţia voluntară se caracterizează prin orientarea intenţionată, inversă şi susţinută a activităţii 
psihice pentru înţelegerea problemelor şi sarcinilor dificile, inclusiv pentru însuşirea unui material care în sine 
nu pare interesant.

La vârsta de 6-7 ani, atenţia prezintă încă multe laturi ce trebuie avute în vedere. Volumul şi intensitatea 
atenţiei sunt relativ reduse la şcolar. El urmăreşte excesiv persoana învăţătoarei, dar nu e la fel de atent la ceea 
ce face sau ce spune aceasta. Distribuirea atenţiei este dificilă, încât micul şcolar nu poate să cuprindă şi să 
rezolve în acelaşi timp mai multe activităţi.

Urmărirea vizuală a unui material intuitiv şi înţelegerea descrierii verbale simultane constituie de fapt 
două operaţii, din care elevul efectuează adesea numai una singură. Având ca sarcină de lucru să scrie nişte 
litere din abecedar, elevul se concentrează numai asupra executării formei grafice, nerespectând indicaţiile cu 
privire la ţinerea instrumentului de scris în mână, poziţia caietului, a corpului la scris.

Flexibilitatea atenţiei, ca proprietate de a trece rapid de la o activitate la alta este slabă. Atenţia 
involuntară are o pondere mai mare faţă de atenţia voluntară. Elevii se antrenează cu plăcere în activităţile 
în care folosesc povestirea sau cele desfăşurate pe baza de materiale intuitive dar urmăresc destul de greu 
exerciţiile de analiză şi sinteză verbală sau de predare teoretică a operaţiilor aritmetice. Atenţia consumă multă 
energie şi de aceea fenomenul de oboseală se instalează cu precădere la nivelul acestui proces. Şcolarul mic, 
după o concentrare de câteva minute la scris, abandonează scrisul şi se îndeletniceşte cu altceva. Pe parcursul 
săptămânii, se observă o oscilaţie a capacităţii de a fii atent a copilului.

Distragerea atenţiei se constată la elevii din clasa I la prima şi la ultima oră. La şcolarii clasei a II-a, deşi 
scad valorile la unele feluri de atenţie, cresc la altele. La nivelul clasei a III-a se manifestă o scădere evidentă 
a neatenţiei, scade în principal distragerea, dar creşte opozabilitatea faţă de caracterul repetitiv, neatractiv al 
cunoştinţelor. Rezistenţa psihologică a copiilor devine mai mare, fapt evident la scăderea generală a neatenţiei 
este evidentă. Doar lecţiile neinteresante şi cele cu un caracter repetitiv accentuat generează neatenţia mascată 
şi oboseală.

Bibliografie:

Dragu, Anca şi Cristea, Sorin – „Psihologie şi pedagogie şcolară”, ediţia a II-a, Ovidius University Press, 
Constanţa, 2003;

Golu, Pantelimon; Zlate, Mielu; Verza, Emil - „Psihologia copilului”, E.D.P. Bucureşti, 1994;
Salavastru, Dorina- „Psihologia educaţiei”, Ed. Polirom, 2004;
Zlate, Mielu; Popescu Neveanu, Paul; Creţu,  Tinca - „Psihologia”, E.D.P. Bucureşti, 1997.



39

EVALUAREA PRIN METODE ALTERNATIVE

Prof. înv. primar Cătălina Băiceanu
Şcoala cu clasele I-IV Cătămărăşti-Vale, judeţul Botoşani

În viziunea sistemică a învăţământului se impune o acţiune bilaterală, şi anume de prevenire a 
eşecului şcolar, printr-o conlucrare strânsă, organizată între cicluri şi de adaptare a unor strategii didactice 
corespunzătoare în cadrul fiecărui ciclu de învăţământ.

Cu toate eforturile depuse, totuşi există nişte bariere între cicluri (primar, gimnazial, liceal) pe care elevii 
le escaladează foarte greu. Unul din factorii care fac tot mai grea trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial 
este modul de evaluare care se realizează diferit, prin calificative şi prin note. La clasele I-IV se practică 
evaluarea „pe paşi mărunţi” făcuţi de fiecare elev în asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor, definită prin evaluare 
continuă. Prin această formă de evaluare atât învăţătorul, cât şi elevii ştiu cât de departe sau de aproape sunt 
de performanţa maximă, în orice moment.

Evaluarea este concepută astfel, în termenii teoriei curriculumului, ca parte integrantă a procesului 
de învăţământ, aflată în relaţie de corespondenţă cu scopurile şi obiectivele propuse  şi cu experienţele de 
învăţare activate în acest sens prin selecţionarea unor conţinuturi şi metodologii de instruire, interne şi externe, 
favorabile progresului şcolar.

Reforma curriculumului nu poate duce la rezultatele aşteptate fără schimbarea sistemului de evaluare 
a progresului şcolar. Pe măsură ce accentul se deplasează de pe intrările în sistemul de învăţământ pe ieşirile 
acestuia, evaluarea devine o prioritate în contextul oricărei reforme educaţionale. 

Între instruire-învăţare-evaluare există o relaţie de intercondiţionare reciprocă, fiecare dintre ele 
realizându-se prin raportare la celelalte. Nu este corect să evaluăm ceea ce nu s-a predat, respectiv învăţat, dar 
nici nu are sens să se predea, respectiv învăţa, ceea ce nu se evaluează.

Folosirea metodelor de evaluare este crucială, ca garanţie a faptului că predarea şi evaluarea sunt 
complementare şi că sunt folosite procedee potrivite gradului de dezvoltare a copilului.

Pentru a reuşi să pătrundem mai adânc în tainele unor astfel de metode, propun spre exemplificare câteva  
metode de activare ale elevilor şi anume:

a. Observaţia sistematică a elevilor poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor dar mai ales 
pentru a evalua comportamente afectiv-atitudinale.

Caracteristici ce pot fi evaluate:
	 concepte şi capacităţi;
	 organizarea şi interpretarea datelor;
	 selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor;
	 descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii;
	 utilizarea materialelor auxiliare pentru a demonstra ceva;
	 identificarea relaţiilor;
	 atitudinea elevilor faţă de sarcină;
	 implicarea activă în rezolvarea sarcinii;
	 punerea unor întrebări pertinente învăţătorului;
	 completarea/ îndeplinirea sarcinii;
	 revizuirea metodelor utilizate şi a rezultatelor.

Toţi învăţătorii practică observarea continuă. Pentru a evalua copiii în mod corect, învăţătorul trebuie să 
efectueze observarea cu un scop specific.

Pentru a practica această metodă învăţătorul are la dispoziţie trei modalităţi:
•	 fişa de evaluare
•	 scara de clasificare
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•	 lista de control
Fişa de evaluare este completată de învăţător, în ea înregistrându-se date factuale despre evenimentele 

cele mai importante pe care învăţătorul le identifică în comportamentul sau în modul de acţiune al elevilor 
săi (fapte remarcabile, probleme comportamentale, evidenţierea unor aptitudini deosebite). La acestea se 
mai adaugă interpretările învăţătorului asupra celor întâmplate, permiţându-i acestuia să surprindă modelul 
comportamental al elevilor săi.

Avantajul acestor fişe este acela că nu depind de capacitatea de comunicare a elevului cu învăţătorul, cel 
din urmă fiind cel care înregistrează şi interpretează comportamentul şi performanţele elevului.

Dezavantajul de care trebuie ţinut seamă, îl constituie marele consum de timp pe care îl implică, la care 
se adaugă faptul că aceste observaţii nu au o cotă ridicată de obiectivitate. Aceasta este individuală, servind 
învăţătorului înregistrarea unor date factuale despre elevi şi poate fi completată pe întregul ciclu primar. Ea va 
cuprinde numai date asupra comportamentului copilului în anumite situaţii, servind la mai buna cunoaştere a 
acestuia, atât de către învăţător, cât şi de către părinţi. Aceste observaţii conduc la concluzii vizând evoluţia 
elevului pe traiectoria formării sale, concluzii ce se vor menţiona în fişa standardizată de caracterizare, întocmită 
la fiecare final al ciclului de şcolarizare.

Scara de clasificare  însumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evaluării, 
însoţit de un anumit tip de scară, de obicei scara Likert. Potrivit acestui tip de scară, elevului îi sunt prezentate 
un număr de enunţuri în raport de care acesta trebuie să-şi manifeste acordul sau dezacordul pe 5 trepte : 
puternic de acord; acord; indecis; dezacord; puternic dezacord. Secretul construirii unei astfel de scări îl 
constituie redactarea unui bun enunţ la care elevul să poată răspundă. Este un instrument util în observarea 
atitudinii elevului faţă de o activitate de învăţare sau de o sarcină de lucru, individuală sau de grup.

Scara de clasificare poate fi folosită atât în Fişa individuală de observaţii curente, cât şi în Fişa de 
caracterizare a elevului la sfârşit de ciclu, pentru ca observarea şi evaluarea comportamentului acestuia pe 
traiectoria formării sale să aibă un mai pronunţat grad de obiectivitate.

Lista de control pare asemănătoare cu scara de clasificare prin maniera de structurare ( e un set de 
enunţuri, caracteristici, comportamente etc.), însă se deosebeşte prin faptul că prin intermediul ei doar se 
constată prezenţa sau absenţa unei caracteristici fără a emite o judecată de valoare oricât de simplă.

Avantajul listei de control este acela că se elaborează relativ uşor, fiind şi simplă de aplicat elevilor. 
Pentru a fi eficiente, observaţiile trebuie să fie înregistrate sistematic, obiectiv, selectiv, exhaustiv şi atent.

În timp ce scara de clasificare indică frecvenţa cu care apare în comportamentul copilului o anumită 
atitudine, lista de control înregistrează doar prezenţa / absenţa unei acţiuni / comportament la elevul respectiv, 
într-o anumită situaţie.

b. Investigaţia atât ca modalitate de învăţare cât şi ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea elevului 
de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval mai lung 
sau mai scurt.

Ea constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care 
elevul este nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) 
pe un interval de timp stabilit. 

Îndeplineşte mai multe funcţii:
• acumularea de cunoştinţe;
• exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (de proiectare a acţiunii, alegerea metodelor, 

emiterea unor ipoteze, culegerea şi prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor);
• exersarea abilităţilor de evaluare a capacităţii de a întreprinde asemenea demersuri; 
Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei practici evaluative poate să fie organizată 

individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de obicei, de tip 
holistic. 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate să aprecieze:
•	 gradul în care elevii îşi definesc şi înţeleg problema investigată;
•	 capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a  informaţiilor, de colectare şi organizare 

a datelor;
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•	 abilitatea de a formula şi testa ipotezele;
•	 felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite;
•	 conciziunea şi validitatea raportului-analiză a rezultatelor obţinute;
Toate acestea, corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru şi cu natura disciplinei de studiu 

fac din metoda investigaţiei un veritabil instrument de analiză şi apreciere a cunoştinţelor, capacităţilor şi a 
personalităţii elevului.

c. Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul a câtorva 
zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu învăţătorul) şi se încheie tot în clasă, prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat.

Spre deosebire de alte metode, metoda proiectului presupune anticiparea mentală a unei acţiuni, precum 
şi executarea ei, prin cercetare concretă.

Proiectul poate fi individual sau de grup iar titlul/ subiectul va fi ales de către învăţător sau elevi.

Criterii de alegere a proiectului.
Elevii trebuie:

•	 să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv;
•	 să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale;
•	 să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri;
•	 să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina.
Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului:
•	 metodele de lucru;
•	 utilizarea corespunzătoare a bibliografiei;
•	 utilizarea corespunzătoare a materialelor şi echipamentului;
•	 acurateţea tehnică;
•	 generalizarea problemei;
•	 organizarea ideilor şi materialelor într-un raport;
•	 calitatea prezentării.

Elementele de conţinut ale proiectului se pot organiza după următoarea structură:
•	 pagina de titlu
•	 cuprinsul
•	 introducerea
•	 dezvoltarea elementelor de conţinut

De asemenea în realizarea proiectului , următorii paşi sunt important de reţinut:
•	 stabilirea domeniului de interes;
•	 stabilirea premiselor iniţiale – cadru conceptual, metodologic, datele generale ale anchetei;
•	 identificarea şi selectarea resurselor materiale;
•	 precizarea elementelor de conţinut ale proiectului

Avantajele folosirii acestei metode:
•	 oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instrumentele, materialele 

disponibile în atingerea finalităţilor propuse;
•	 este o metodă alternativă de evaluare care scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică;
•	 pune elevii în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual sau în grup, autotestându-şi 

capacităţile cognitive, sociale şi practice.
Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor, profesorul poate recurge – în special după parcurgerea etapei 

de culegere, organizare, prelucrare şi evaluare a informaţiilor  la un test criterial; acesta va conţine un număr de 
itemi obiectivi şi semiobiectivi, dar şi un număr oarecare de itemi subiectivi care să dea posibilitatea elevilor 
să reflecteze sistematizat asupra procesului de învăţăre şi a produselor obţinute.

d. Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să urmărească progresul 
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– în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval  mai lung 
de timp (un semestru sau un an şcolar).

În ceea ce priveşte conţinutul portofoliului, profesorul Ioan Cerghit, susţine că acesta  cuprinde “o 
selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în 
evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor personale. 
Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea 
competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu 
evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta sporeşte 
motivaţia învăţării.”

Utilitatea portofoliilor este dată de faptul că:
	elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres;
	elevii şi învăţătorii pot comunica(oral sau în scris) calităţile, defectele şi ariile de îmbunătăţire a 

activităţilor;
	elevii, învăţătorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot realiza, atitudinea faţă 

de o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la acea disciplină în viitor;
	factorii de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai bună asupra a ceea 

ce se întâmplă în clasă. 
Tipuri de portofolii:
	Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);
	Portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);
	Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)
Evaluarea portofoliului începe de obicei prin explicarea de către profesor, la începutul perioadei, 

a obiectivelor învăţării în perioada pentru care se va primi nota. Profesorul şi elevii cad de acord asupra 
produselor pe care trebuie să le conţină portofoliul şi care să dovedească îndeplinirea obiectivelor învăţării 
(mulţi profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor să pună în portofoliu eşantioane care să le amintească 
mai târziu de munca depusă).

Atunci când elevul îşi prezintă portofoliul, profesorul realizează de obicei un interviu cu acesta, trecând 
în revistă lucrările anexate, analizând atitudinea lui fată de munca depusă, lăudându-l pentru lucrurile bune, 
şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbunătăţite. Evaluarea acestor produse se face 
multicriterial.

Portofoliul reprezintă un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând nivelul general de pregătire, 
rezultatele deosebite obţinute, interesele şi aptitudinile demonstrate, capacităţile formate, atitudinile, dificultăţile 
în învăţare întâmpinate, corelaţiile interdisciplinare, resursele pentru o învăţare ulterioară, disponibilităţile de 
comunicare şi de lucru în echipă, gradul de implicare în sarcina de lucru, perseverenţa şi  conştiinciozitatea, 
trăsăturile de personalitate.

 
e. Examinarea asistată pe calculator  - se realizează cu ajutorul unor aparate ce permit un contact mai 

strâns cu toţi elevii, acest mijloc facilitează un control mai temeinic şi mai operativ, constituindu-se într-o 
tehnică aparte, complementară celei clasice, ce va fi la îndemâna învăţătorului, într-un viitor apropiat.

În acest scop, calculatorul este prevăzut cu terminale corespunzătoare, prin intermediul cărora se stabileşte 
un dialog cu elevul; se prezintă informaţiile, se verifică asimilarea cunoştinţelor, se propun exerciţii, după cum 
se urmăreşte ca dominantă transmiterea de cunoştinţe, verificarea sau formarea de priceperi şi deprinderi.

f. Autoevaluarea este o formă de organizare şi apreciere reprezentând expresia unei motivaţii lăuntrice 
faţă de învăţare. Ea are efect formativ şi se raportează la diferite capacităţi ale elevului în funcţie de progresul 
realizat şi de dificultăţile pe care le are a depăşi. 

Elevul are nevoie să se autocunoască, fapt cu multiple implicaţii în plan motivaţional. El trebuie să 
aibă un program propriu de învăţare, să-şi autoaprecieze, valoreze şi să-şi pună în valoare propriile atitudini. 
Sarcina cadrului didactic este de a pregăti elevii pentru autoevaluare, de a-i face să înţeleagă criteriile după 
care îşi apreciază propria activitate. Informaţiile obţinute în urma autoevaluării pot fi folosite pentru a le 
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compara cu cele ale colegilor, pentru a le prezenta periodic părinţilor şi pentru a-şi completa portofoliul său .
g. Testul docimologic este una din tehnicile cele mai eficiente de evaluare. El constituie un set de probe 

sau întrebări cu ajutorul cărora se evaluează nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor de a opera cu ele prin 
raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, elaborată în prealabil. Probele sau întrebările din test 
se numesc itemi.

Din perspectiva evaluării şcolare prin teste docimologice, itemul poate fi definit ca unitate de măsurare 
care include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns. Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigenţe de 
proiectare, administrare şi scorare, indiferent de natura testului în care sunt incluşi.

Tipologia itemilor include:, semiobiectivi şi subiectivi.
	itemi obiectivi:  - cu răspuns dual;
                   - cu răspuns de tip alegere multiplă;
                   - de asociere;
	itemi semiobiectivi:  - tip răspuns scurt şi de completare,
                                      - întrebările structurate;
	itemi subiectivi:  - de tip rezolvare de probleme,
                    - de tip eseu;
                    - de tip eseu cu răspuns restrâns; 
                                        - de tip eseu cu răspuns extins;
                                          - de tip eseu structurat;
                                                 - de tip eseu liber.
Prin aceste metode alternative de evaluare se urmăreşte diversificarea controlului activităţii şcolare 

având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai multe domenii.

BIBLIOGRAFIE:

I. Cerghit, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
SNEE, Ghid de Evaluare – Limba şi Literatura Română. Editura Aramis, Bucureşti, 2001.
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MATEMATICA ÎN LUMEA BASMELOR
SCENETĂ PENTRU CLASELE V-VIII

Profesor Teodora Cosma
Colegiul Tehnic T.F. „Anghel Saligny”, Simeria

Basmul: creat de profesor (adaptare după colecţia “Poveşti Nemuritoare” sau orice alte povestiri, preferate 
de elevi).
Cadrul: la ora de curs în timpul anului şcolar (pauza mare, altă pauză, la începutul cursurilor, după cursuri, 
la sfârşitul semestrului I, sau la sfârşitul semestrului al II- lea şi al anului şcolar).
Roluri:  

Primul elev – care este preocupat de situaţia sa şcolară la disciplina matematică, are rezultatele mai slabe 
(se situează la nivelul de corigenţie  şi/sau la nivelul de repetenţie, după momentul în care se organizează 
sceneta), care doreşte să recupereze rămânerile în urmă la învăţătură, să obţină note mai mari, să-şi 
redreseze situaţia. 
Al doilea elev – care întâlneşte primul elev, află despre problemele acestuia şi îi propune să înveţe 
împreună şi cu alţi colegi, într-un cadru preferat din lumea feerică a basmelor, unde învăţatul la 
matematică poate fi uşor, amuzant şi cu reuşită.  
Vitejii – elevii care doresc să obţină note mai mari (să promoveze semestrul I, să promoveze semestrul al 
II-lea, să evite corigenţia etc.), participanţi la întreceri – concurs de tip întrebare - răspuns.

Alţi elevi  - care vor fi distribuiţi în celelalte roluri ale povestirii alese.
Metoda de lucru: povestirea, metoda chestionării orale, aplicaţii adezive.
Materiale şi mijloace didactice: planşe cu întrebări (eventual, aplicate pe un suport solid:
placaj, celuloză, flipchart etc.), fişe cu aplicaţii adezive care conţin răspunsurile la întrebările de
pe planşe, markere, rechizite, costumaţii specifice rolurilor interpretate de elevi, ecusoane ş.a.

UN BASM MATEMATIC

Basmul: creat de profesor, Cosma Teodora.
Subiectul de basm al scenetei: 

Prinţesele Algebra şi Geometria sunt răpite de către Zmeul Notelor Mici şi fratele acestuia, Zmeul 
Corigenţelor. 
Pentru a le elibera şi a le reda familiei Regelui şi Domeniului său Regal, vitejii (elevii care doresc să 
obţină note mai mari, să promoveze la disciplina matematică în semestrul I), trebuie să participe la 
întreceri – concurs, de tip întrebare – răspuns. 
Regele Mathematicus îl trimite pe viteazul Numericus, să participe la întrecerea - concurs  impusă, să 
elibereze cele două Prinţese. 

Cadrul: oră de curs de la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2011 - 2012, la clasa a VII-a A.
Roluri: 

Primul elev –  rolul viteazului Numericus – Şolea Cristian – Mirel.
Al doilea elev –  rolul Regelui Mathematicus - Nicoară Samuel – Constantin.
Prinţesa Algebra – Irinca Nicoleta – Margareta.
Însoţitoarea Prinţesei Algebra – Toma Raluca – Andreea.  
Prinţesa Geometria – Kovacs Nicoleta – Elena.   
Însoţitoarea Prinţesei Geometria – Fleaca Raluca.
Zmeul Notelor Mici – Crişan Călin.
Zmeul Corigenţelor – Crăciun Sergiu – Valentin.
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Însoţitorii viteazului Numericus – doi sau mai mulţi elevi, care îl vor ajuta pe viteaz să utilizeze 
documentele (fişele cu aplicaţii adezive) în întrecerea – concurs. 
Prezentatorul – un elev (o elevă sau profesorul).

Sceneta: 
Primul elev, foarte preocupat de situaţia sa şcolară se întâlneşte cu al doilea elev.
Al doilea elev: Ce faci Cristian ?
Primul elev: Mă gândesc ce ar trebui să fac, deoarece îmi place matematica, însă am notele foarte mici, 
s-ar putea să nu promovez în acest semestru.
Al doilea elev: În lumea basmelor, învăţatul la matematică poate fi uşor, amuzant şi cu reuşită. Să 
ne imaginăm că tu eşti viteazul Numericus, eu sunt Regele Mathematicus, iar fiicele mele, Prinţesa 
Algebra şi Prinţesa Geometria sunt răpite de către Zmeul Notelor Mici şi de către fratele acestuia, Zmeul 
Corigenţelor… 
Cei doi elevi ies din scenă  pentru a se costuma.
Intră în scenă celelalte personaje, costumate şi se aşează la locurile stabilite pentru desfăsurarea  întrecerii 
– concurs.  
Prinţesele împreună cu însoţitoarele lor susţin planşele cu întrebările din algebră şi din geometrie, sau le 
fixează pe un suport. 
Cei doi Zmei vor adresa întrebările şi vor încearca să-l împiedice pe viteazul Numericus să răspundă 
corect la întrebări (nerespectând ordinea în care sunt scrise pe planşe). Pot să-şi cheme ajutoare, sau să-şi 
formeze o galerie.
Intră în scenă Regele Mathematicus, apoi viteazul Numericus. 
Regele Mathematicus: Numericus, îţi înmânez documentele necesare (fişele cu aplicaţii adezive), ia-ţi 
însoţitori şi du-te pe Tărâmul Zmeului Notelor Mici şi al fratelui său, Zmeul 
Corigenţelor, unde sunt răpite cele două Prinţese, Algebra şi Geometria, pentru a le elibera!  
Numericus ia documentele, îşi cheamă însoţitorii şi pleacă spre Tărâmul Zmeului Notelor Mici şi al 
fratelui său, Zmeul Corigenţelor.

Întrecerea – concurs:
•	 Algebra: 1) Ce este un număr iraţional ?
                 2) Care sunt submulţimile mulţimii numerelor reale ?

                 3) Cât este: 144 ,  169 ,  196 ,  225 ,  256 ,  289 ,  324 ,  361 ,

                                       400 , 441 ,  484 ,  529 ,  576 ,  625 ?

                 4) Dintre numerele  2 5  şi 3 2 , care este mai mare ?

                 5) Ce rezultat obţinem dacă efectuăm calculele: 3735 + şi 33318 − ?

                 6) Ce rezultat obţinem dacă efectuăm calculele: 2532 ⋅  şi 26:1242 ?
•	 Geometria:
                 1) Enunţaţi teorema lui Thales.
                 2) Enunţaţi reciproca teoremei lui Thales.
                 3) Ce este un patrulater ?
                 4) Cum definim paralelogramul ? Cum calculăm perimetrul şi aria sa ?
                 5) Ce paralelograme particulare cunoaşteţi ? Cum calculăm perimetrele şi 
                     ariile lor?
                 6) Ce este trapezul ? Cum calculăm perimetrul şi aria sa ?

După întrecerea – concurs
Regele Mathematicus: Felicitări, Numericus ! Ai izbândit ! 
Numericus: Face reverenţa cuvenită.
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În timp ce participanţii aplaudă, primul şi al doilea elev revin în scenă, fără costume, ca la începutul 
scenetei, realizând momentul final.
Al doilea elev: Acum poţi trece cu succes în semestrul al II –lea al anului şcolar (Formularea acestei 
propoziţii se adaptează la momentul desfăşurării scenetei). 
Primul elev: Acum cred că voi obţine notă mai mare la răspuns şi voi promova la matematică, în 
semestrul I (Formularea frazei se adaptează, după momentul desfăşurării scenetei). 

Aspecte pregătitoare şi activităţi:  

                                                                                                                      

     

    
  
Realizată în decembrie, 2011, la Colegiul Tehnic T.F. „Anghel Saligny”, Simeria.
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MODALITĂŢI DE UTILIZARE A JOCURILOR DIDACTICE 
LA LECŢIILE DE MATEMATICĂ 

 
 

Profesor  Bălan Elena 
Şcoala cu clasele I-VIII Marcea-Ioneşti, Judeţul Vâlcea 

 
 
În funcţie de scopul şi sarcina didactică, jocurile didactice matematice se clasifică 

astfel: 
a) După momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei, ca formă de bază a procesului 

de învăţământ: 
 Jocuri didactice matematice la lecţie de sine stătătoare, completă; 
 Jocuri didactice matematice folosite ca momente propriu-zise ale lecţiei; 
 Jocuri didactice matematice în completarea lecţiei sau finalul acesteia. 
b) După conţinutul capitolului însuşit în cadrul disciplinei de învăţământ sau în 

cadrul anilor de studiu, jocurile didactice matematice sunt: 
 Jocuri didactice pentru aprofundarea unui capitol sau grup de lecţii; 
 Jocuri didactice matematice specifice unei vârste sau clase. 
Jocurile didactice matematice antrenează operaţiile gândirii, dezvoltă spiritul de 

iniţiativă şi independenţa în muncă precum şi spiritul de echipă, atenţia, disciplina şi spiritul 
de ordine în desfăşurarea unei activităţi, formează deprinderi de lucru corecte şi rapide şi 
asigură însuşirea mai rapidă, mai temeinică şi mai plăcută a unor cunoştinţe relativ aride 
pentru această vârstă. 

Acceptarea regulilor de joc îi determină pe elevi să participe la efortul comun al 
grupului din care face parte. Subordonarea intereselor personale ale colectivului, angajarea 
pentru învingerea greutăţilor, respectarea exemplară a regulilor de joc şi, în final, succesul vor 
pregăti treptat pe omul de mâine. 

O problemă poate deveni joc astfel: 
Problema 
Într-o cutie sunt bile albe şi negre, câte minimum 6 din fiecare. Se iau la întâmlare 6 

bile din cutie. 
Câte bile albe şi câte bile negre pot fi printre cele luate? 
Scopul: 
- consolidarea cunoştinţelor privind adunarea numerelor naturale în concentrul 0-10; 
- dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor. 
Sarcina didactică: 
Exersarea capacităţilor privind descompunerea unui număr într-o sumă de doi termeni. 
 
Elementele de joc: 
Întrecerea individuală şi pe echipe. 
Materialul didactic: 
- o cutie cu 6 bile negre şi 6 bile albe (câte o cutie pentru fiecare echipă sau pentru 

fiecare elev). 
Regula de joc: 
Elevii scriu soluţiile posibile ale problemei pe o foaie de hârtie, iar propunătorul 

strânge foile după un timp dinainte stabilit. 
Pot apărea următoarele soluţii: 

Bile albe 6 5 4 3 2 1 0 
Bile negre 0 1 2 3 4 5 6 

Problema are deci 7 soluţii. Pentru fiecare soluţie corectă se acordă câte 1 punct. Elevii 
se clasifică astfel: 
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Locul I - 7 soluţii corecte; 
Locul II - 6 soluţii corecte; 
Locul III - 5 soluţii corecte. 

Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 
lui metodică, de modul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între toate 
elementele lui. 

Jocurile matematice constituie o eficientă gimnastică a minţii, contribuie la formarea 
unui mod de a gândi flexibil, stimulează spiritul de obsetvaţie, inginiozitatea, perspicacitatea. 
Jocul matematic nu se organizează pe baza unor cunoştinţe superioare, ci făcând apel doar la 
calcule elementare, propunând probleme, modalităţi de lucru şi soluţii atractive, recreative şi 
stimulatoare. 

Astfel, fiecare om îşi poate aminti precum Ion Creangă cum “... ne jucam noi băieţii 
de-a mijoarca şi alte jocuri şi jucării pline de haz şi farmecul copilăresc...”. 
 

JOCURI DIDACTICE MATEMATICE PENTRU GRĂDINIŢĂ ŞI CLASA I 
 

Stop 
 

Scop: - exersarea capacităţii de a număra corect în concentrul 0-100; 
 - dezvoltarea atenţiei şi gândirii logice. 
 
Desfăşurarea jocului 
Număraţi pâna la 10: (vor număra 2-3 elevi). 
Număraţi în continuare toţi elevii din clasa voastră. 
Număraţi în continuare de la 1, iar din cinci în cinci numere, în 

locul numărului, spuneţi cuvântul “STOP”: (exemplu: 1,2,3,4, 
STOP,6,7,8,9, STOP...). Elevul care nu este atent va fi eliminat din joc. 

Număraţi pâna la 100 şi rostiţi “STOP” în locul tuturor 
numerelor care îl conţin pe 5. 

Atenţie! 
Puteţi număra şi folosi cuvăntul “STOP” în locul oricărui alt număr stabilit de voi. 
Jocul poate fi organizat şi pe echipe, câştigând echipa care are cei mai puţini elevi 

eliminaţi. 
 

Cine lipseşte? 
Scop: - exersarea capacităţii de a număra corect în concentru 0-10; 
 - dezvoltarea spiritului de observaţie şi de echipă. 
Materialul didactic: figuri magnetice – dreptunghiuri, mere, frunze, maşinuţe, 3 table 

magnetice. 
 

 
 

  
Desfăşurarea jocului 
Se aşează pe tablele magnetice figurile (câte 10 de fiecare fel). Elevii vor fi împărţiti 

în trei grupe. Numărarea se va realiza de la stânga la dreapta. La o bătaie din palme, elevii îşi 
vor aşeza capul pe bancă, iar învăţătorul va lua de pe fiecare tablă magnetică câte o figură. La 
două bătăi din palme, elevii vor ridica capul şi vor preciza a câta figură lipseşte. Va câştiga 
echipa care ve formula cele mai multe răspunsuri corecte. 

Pentru complcarea jocului şi activizarea elevilor se pot ridica mai multe figuri 
învecinate sau din locuri diferite, pot fi trecuţi elevi pentru a conduce jocul după ce acesta s-a 
desfăţurat de câteva ori sub conducerea învăţătorului. 
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Numără mai departe! 

Scop: - exersarea capacităţii de a număra corect în concentru 0-10. 
Sarcina didactică: exerciţii de numărare cu respectarea succesiunii numerelor 

naturale. 
Desfăşurarea jocului: 
Elevii sunt împărţiţi pe echipe. Jocul începe la un semnal, elevul se opreşte la un alt 

semnal. Cel care greşeşte este eliminat, el poate reintra în joc dacă observă sau corectează o 
eventuală greşală. Câştigă echipa care a rămas cu cei mai mulţi elevi în joc. 

Jocul poate fi comlicat cerându-li-se elevilor să numere din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 
5 etc. 
 

Alege corect! 
Scop: dezvoltarea atenţiei voluntare şi a vitezei de reacţie prin exersarea capacităţii de 

a utiliza corect numerele naturale de la 1 la 10, 
Sarcina didactică: selectarea numerelor naturale conform unei cerinţe. 
Material didactic:  
- jetoane cu numere de la 0 la 10; 
- un bol în care sunt puse bileţele pe care au fost scrise sarcini diferite. 
Desfăşurarea jocului: 
Fiecare echipă are jetoane cu numere. Se extrag bileţele cu sarcini. 
Exemplu: Alege numerele pare / selectează numerele impare / găseşte numărul par 

mai mic decât 7 etc. 
Câştigă echipa care a înregistrat cele mai puţine greşeli. 

 
Ce adăugăm, ce scădem pentru a obţine numărul următor? 

Scop: - exersarea competenţelor de a efectua calcul oral cu operaţii de adunare şi 
scădere în concentrul 0-10; 

 - aprofundarea cunoştinţelor cu privire la raporurile dintre cantităţi. 
Desfăşurarea jocului: 
În funcţie de numărul rândurilor de bănci şi al elevilor, învăţătorul scrie pe tablă 

câteva numere. 
 
Exemplu: 

I. 59 40 53 32 38 10 
II. 29 11 35 47 13 25 
III. 74 50 38 60 34 46 

 
Elevii trebuie să stabilească numărul care se adună sau se scade, pentru ca rezultatul să 

fie reprezentat de numărul care urmează în ordinea scrisă pe tablă. Învăţătorul va numi elevul 
care începe jocul. Elevul va rezolva primul exerciţiu şi va numi un coleg care va rezolva 
următorul exerciţiu şi la fel în continuare. 

Jocul va continua până cânnd elevii de pe fiecare rând rezolvă întregul şir de exerciţii. 
 

Nu rupe lanţul! 
Învăţătorul stabileşte concentrul în care elevii trebuie să rezolve operaţiile aritmetice. 

Acest joc se poate folosi în echipe ce număr egal de elevi. 
Componenţii fiecărei echipe sunt aşezaţi pe două rânduri, faţă în faţă, în aşa fel încât 

fiecărui elev dintr-un rând să-i corespundă un elev din rândul următor. 
Primul elev propune spre rezolvare un exerciţiu elevuli din faţa sa (3+4=), acesta 

adresează vecinului din stânga sa un exerciţiu ce cuprinde rezultatul obţinut în exerciţiul 
precedent (7+2=), iar acesta va continua jocul adresându-se vecinului. Jocul va continua până 
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când unul dintre cei întrebaţi va spune un rezultat greşit sau va propune spre rezolvare un 
exerciţiu incorect, ceea ce va reprezenta ruperea lanţului. 

Va câştiga echipa care a reuşit să nu rupă lanţul sau cea în care au lucrat bine mai 
mulţi elevi. 

 
Rezolvă repede şi bine! 

Scop: -dezvoltarea atenţiei şi gândirii logice; 
 -exersarea competenţelor de a rezolva rapid şi corect operaţii de adunare şi scădere. 
Desfăşurarea jocului  
Pe tablă vor fi afişate trei planşe cu următoarele exerciţii: 

4+2 9-7 10+2 20+10 40-20 20+7 28-4 14+21 
        

 
4+2 8-5 10+4 30+10 30-20 30+4 27-3 13+22 

        
 

4+2 7-3 10+8 40+10 40-10 20+5 29-5 12+23 
        

 
Numărul exerciţiilor va fi stabilit în funcţie de numărul elevilor de pe fiecare rând. 

Jocul se va desfăşura în linişte, sub forma unui “Joc mut”. Se va indica de unde începe 
rezolvarea exerciţiilor şi la semnalul învăţătorului, primii elevi de la fiecare rând vor trece şi 
vor rezolva câte un exerciţiu, după care vor da creta următorului. 

Câştigă elevii care au rezolvat corect şi au scris ordonat. 
Atenţie! Ultimul elev de la ficare şir are voie să corecteze greşelile pe care le observă. 

 
Cine rezolvă mai bine? 

Scop: - dezvoltarea competenţelor de a rezolva exerciţii de adunare şi scădere în 
concentrul 0-20. 

Material didactic: câte un jeton cu operaţii de adunare şi scădere pentru fiecare şir de 
bănci, cuprinzând atâtea operaţii elevi sunt în şirul respectiv. 

Desfăşurarea jocului  
Jetoanele aşezate cu faţa în jos vor fi date elevilor din ultimele bănci. La semnul 

învăţătorului, elevii vor întoarce jetonul şi vor începe să rezolve. Fiecare elev rezolvă câte un 
exerciţiu şi trimite jetonul colegului său care rezolvă exerciţiul următor şi aşa în continuare. 

Câştigă rândul de bănci al cărui jeton a ajuns primul în făţă, iar exerciţiile au fost 
rezolvate corect. 

Exemplu de exerciţii ce pot fi scrise pe jetoane: 
a) 15 + 2 = e) 15 – 5 = 
b) 19 - 3 = f) 10 + 8 = 
c) 10 + 10 = g) 9 + 11 = 
d) 20 – 10 = h) 7 + 12 = 

 
Ghiceşte numărul! 

Scop: - exersarea competenţelor cu privire la mărirea şi micşorarea numerelor cu un 
număr dat de unităţi; 

 - dezvoltarea gândirii şi atenţiei. 
Material didactic: beţişoare, biluţe, cartonaşe. 
Desfăşurarea jocului  
Învăţătorul ascunde câteva obiecte la spate şi adesează elevilor întrebarea: “Câte 

cartonaşe/bile/ beţişoare am?” 
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Elevii vor preciza un număr oarecare. Dacă nu ghecesc numărul, vor fi ajutaţi cu 
formulări corespunzătoare de felul: “mai mare”/ “mai mic”. 

Elevul vare ghiceşte poate deveni conducător de joc. 
 

Caută vecinii! 
Scop: - exersarea capacităţii de a număra corect şi conştient de la 1 la 10; 
 - dezvoltarea atenţiei.  
Desfăşurarea jocului  
Învăţătorul rosteşte un număr, iar elevii trebuie să aleagă cartonaşul corespunzător, să-

l aşeze pe bancă şi lângă el cartonaşele cu numerele vecine. 
Exemplu: Se spune numărul 7. elevii caută cartonaşul cu numărul 7, aşază în stânga 

lui cartonaşul cu cifra 6, iar în dreapta pe cel cu cifra 8. 
 

Ce semn s-a ascuns? 
Scop: - exersarea capacităţii de recunoaştere a raportului dintre cantităţi şi a folosirii 

corecte a semnelor grafice ale operaţiilor aritmetice. 
Mijloace de învăţământ: planşe cu operaţii aritmetice. 
Desfăşurarea jocului  
Copiii trebuie să precizeze ce semn de calcul a dispărut. Se porneşte de la operaţia de 

adunare. Exemplu: 3+4=7. Un elev citeşte operaţia aritmetică. Învăţătorul cere elevilor să 
închidă ochii şi semnul “+” va dispărea. Elevii vor recunoaşte ce semn a dispărut, iar unul 
dintre ei va scrie semnul “+” pe tablă. 

Se va trece la alte exerciţii asemănătoare, cu scăderi şi adunări, ăn care se va solicita 
să ghicească alte semne ale operaţiilor prezentate. 

 
Ghiceşte cele două numere! 

Scop: - exersarea capacităţii de a opera cu numere naturale. 
Sarcina didactică: să precizeze perechile de numere a căror sumă este 9. 
Desfăşurarea jocului  
Se scriu pe tablă numerele de la 0 la 10. în legătură cu aceste numere se formulează 

sarci diferite. 
Exemplu: 9; 0; 3; 4; 1; 6; 2; 5; 8; 7. 
Învăţătorul spune: “Privesc două numere. Dacă primului număr îi adun numărul al 

doilea obţin 9. Ce numere pot privi?” 
La semnal, elevii încep să scrie pe caiet perechi de numere cu suma 9. 
Se poate delimita timpul de lucru. 
Câştigă elevii cu cele mai multe soluţii corecte. 

 
Ce se poate întreba? 

Scop: - dezvoltarea spiritului de inventivitate al elevilor; 
 - exersarea competenţelor de a stabili corect raportul dintre diferite cantităţi. 
Sarcina didactică: să rezolve corect şi rapid probleme simple. 
Desfăşurarea jocului  
Învăţătorul propune datele unei probleme, iar elevii sunt cei care trebuie să formuleze 

întrebări, astfel încât enunţul problemei să fie corect şi complet. Va câştiga jocul acel elev 
care va formula cele mai multe întrebări în legătură cu datele precizate. 

 
Exemplu: 
Bogdan are 7 timbre cu animale din care îi dăruieşte Mirunei 3. 
Ce se poate întreba? 
Câte timbre mai are Bogdan? 
Cu câte timbre are mai multe Bogdan decât Miruna? 
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Cu câte timbre are mai puţin Miruna decât Bogdan? 
Cine are mai puţine timbre? 
Cine are mai multe timbre? 

 
Tic-tac 

Scop: - dezvoltarea percepţiei auditive; 
 - exersarea capacităţii de a stabilii raportul dintre număr şi cantitate. 
Sarcina didactică: să indice pe cadranul unui ceas din carton cifra corespunzătoare 

numărului de bătăi efectuate de învăţător. 
Material didactic: ceas confecţionat din carton cu indicatoarele de ore şi minute 

colorate diferit (acul pentru ore de culoare roşie, iar cel pentru minute de culoare verde). 
Desfăşurarea jocului  
Elevii au fiecare câte un ceas din carton cu ace indicatoare de culori diferite. 

Învăţătorul bate de câteva ori cu creionul în bancă şi spune: 
ROŞU! Elevii ascultă atenţi, numără în gând, după care aşează indicatorul în dreptul 

cifrei corespunzătoare numărului de bătăi efectuate de învăţător. 
VERDE! Elevii fixează indicatorul de culoare verde în dreptul cifrei corespunzătoare 

numărului de bătăi efectuate de învăţător. 
De fiecare dată învăţătorul controlează corectitudinea rezolvării sarcinilor. 
 

Flori „matematice” 
Scop: - exersarea capacităţii de a aduna şi scădea numerele naturale până la 100 fără 

trecere peste ordin. 
Sarcina didactică: rezolvarea corectă a operaţiilor aritmetice propuse. 
Material didactic: Cercuri galbene în care sunt scrise numere (34; 78) şi petale pe care 

sunt scrise operaţiile aritmetice. 
Desfăşurarea jocului  
Fiecare echipă alege câte un cerc pe care îl lipeşte pe un carton. Membrii echipei aleg, 

pe rând, petale pentru care rezultatul este cel din cerc şi le lipesc pentru a obţine floarea. 
Jocul se poate desfăşura şi în alte variante. 

 
Calculează cu atenţie! 

Scrieţi în căsuţele goale numerele corespunzătoare pentru a obţine rezultatul dat! 
a) 

 

9 -  

+ 6 

 +5    100 

5 +15       +20    +20 

      

 

b) 

   

 

 

              -36                                     -13           -40                                                  -10 

99     
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Set de sarcini matematice: 
Completează astfel căsuţele încât x+z = y+t = 5 şi x+t să fie număr par. Câte soluţii 

sunt? 
 

X Y 
Z T 

 
Scrieţi în căsuţele goale numerele corespunzătoare pentru a obţine rezultatul dat! 
Literele de pe cartonaşe reprezintă numere care îndeplinesc următoarele condiţii: a 

este par, b este impar, c este par, d este impar etc.; ele sunt aşezate într-o ordine crescătoare 
astfel: a; b; c; d; e; f. Luaţi cel mult două cartonaşe, astfel încât suma lor să fie: 

a) cât mai mare; 
b) număr par. 

par impar par impar par impar 
a  b  c  d  e  f 

 
Selectaţi cât mai multe cartonaşe, astfel încât suma numerelor de pe cartonaşe să fie 

22. 
Scrieţi exerciţii corespunzătoare: 

1 4 8 5 10 
3 2 9 7 12 
6 11 13    

 
Stabiliţi regula după care s-a format perechea de numere 32 şi 8. 
Identificaţi alte cinci perechi de numere formate după acceaşi regulă. 

 
Jocul de „Poc” 

Scrieţi în căsuţele goale numerele corespunzătoare pentru a obţine rezultatul dat! 
Scop: Acest joc are ca scop formarea deprinderii de a număra corect, dezvoltarea 

vitezei de gândire, a atenţiei şi a vitezei de reacţie. 
Sarcina didactică: recunoaşterea ordinii numerelor. 
Mod de desfăşurare 
Pentru acest joc numărul participanţilor nu este limitat. Cei care participă sunt aşezaţi 

în cinci bănci sau în semicerc într-un spaţiu liber. Pentru buna desfăşurare a jocului, 
învăţătorul, va preciza, de la început, că în timpul derulării jocului este interzis să se pronunţe 
numerele 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc. (deci numerele pare) şi că în loc de aceste numere vor spune 
“Poc!”. 

Primul va începe numărătoarea cu 1, al doilea va spune “poc”, al treilea va spune 3, al 
patrulea “poc” ş.a.m.d. 

Numărătoarea se poate face apoi din 3 în 3, din 5 în 5 etc. 
Exemplu: Învăţătorul va anunţa că se va număra din 5 în 5 şi nu se vor pronunţa 

numerele 5, 10, 15, 20 ş.a.m.d., în loc de acestea spunându-se “poc”. Primul care va începe 
numărătoarea va spune 1, al doilea “poc”, al treilea 3, al patrulea “poc” ş.a.m.d. 

Vor fi declaraţi câştigători copiii care până la sfârşitul jocului vor da cele mai multe 
răspunsuri corecte. 
 

Cine ştie mai departe? 
Scop: verificarea cunoştinţelor despre numărat şi consolidarea deprinderii de formare 

corectă a zecilor. 
Sarcina didactică: exerciţii de numărare cu respectarea succesiunii numerelor. 
Mod de desfăşurare 
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La acest joc numărul de participanţi nu este limitat. Înainte de joc, învăţătorul 
recomandă elevilor să fie foarte atenţi pentru a reuşi să corecteze greşelile colegilor. Se 
organizează clasa pe grupe de elevi. Învăţătorul stabileşte până la ce număr se va număra, iar 
la semnalul acestuia jocul poate începe. 

Primul elev din prima grupă începe numărătoarea şi continuă până când este oprit 
printr-o bătaie din palme de către învăţător. Elevul se opreşte, ia loc, numărătoarea fiind 
preluată de al doilea elev din aceeaşi grupă. În cazul în care unul din elevi greşeşte la numărat, 
va rămâne în picioare. Se reia număratul până când răspund toţi elevii din grupă. La fel se 
procedează şi cu celelalte grupe. În finalul jocului se numără copiii rămaşi în picioare din 
fiecare grupă şi se declară câştigătoare grupa cu cei mai puţini copii în picioare. 

Pentru complicarea jocului se cere copiilor să numere din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 5 
etc., stabilindu-se de la început numărul de la care se va începe numărătoarea şi cel la care se 
va opri. 

 
Joc de atenţie 

 
Spuneţi repede în care pătrat sunt pătrăţele cu soţ şi în care fără soţ! 
 

  
 
 

Cine sunt isteţii? 
În stânga aveţi o coloană pe care sunt trecute rezultatele operaţiilor din dreapta. 

Rezultatele nu sunt trecute în ordine cu operaţiile. Puteţi să le aşezaţi la locul lor? (dacă se 
folosesc jetoane, dacă nu se vor uni cu câte o linie). Elevii care nu vor face nici o grşală sunt 
declaraţi “isteţi”. 
 

15  10+20 
36 32+11 
30 15+45 
43 24-9 
30 48-12 
40 12+18 

 
Apreciaţi din ochi! 

Jocul este condus de învăţător. El pune pe marginea mesei un creion şi cheamă la el 
doi elevi să aprecieze de câte ori se cuprinde creionul în lungimea mesei. 

Elevul care va da un răspuns mai apropiat de realitate este declarat învingător. 
Jocul se poate schimba folosind un alt creion mai lung sau mai scurt. Se poate aprecia 

lungimea altui obiect (exemplu: lungimea pervazului ferestrei, lungimea unei scânduri etc.). 
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Ghiceşte cifra ştearsă! 
a) Alege un număr format din trei cifre! (ex. 897); 
b) Calculează suma cifrelor! (ex. 8+9+7 = 24); 
c) Scade suma obţinută din numărul iniţial! (ex. 897-24 = 873); 
d) Calculează suma cifrelor şi anunţ-o! (ex. 8+7+3 = 18); 
e) Şterge o cifră de la ultimul rezultat (ex. 7) şi comunică pe celelalte două! (ex. 8 şi 

3); 
f) Cifra ştearsă este obţinută astfel: din suma cifrelor (d) scădem suma cifrelor (e). 

Ex. 18-(8+3) =7 . 
 

Ghiceşte un număr mai mic decât 10! 
a) Alege două numere mai mici decât 10! (ex. 8 şi 6); 
b) Măreşte primul număr cu el însuşi! (8+8=16); 
c) Măreşte această sumă cu 5! (16+5=21); 
d) Adună de cinci ori acest rezultat! (21+21+21+21+21=105); 
e) Adună al doilea număr la primul şi anunţă rezultatul! (105+6= 111); 
f) Soluţia: din suma obţinută la punctul e) scădeţi 25. (ex. 111-25 = 86; numerele 

căutate sunt 8 şi 6). 
 



56

IMPORTANŢA UNUI TURISM ECOLOGIC

Prof. înv. primar Daniela Dumitraşcu 
Şcoala cu clasele I-VIII „Mircea Vodă” Călăraşi

  

Protejarea mediului este o problemă care trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toţi, adulţi 
şi copii. Cunoaşterea naturii, a mediului înconjurător, cu toate fenomenele sale biologice şi nebiologice este 
necesară pentru formarea unor noţiuni, idei, convingeri, raţionamente, a unui comportament adecvat şi a 
conştiinţei ecologice.
 Un astfel de rol, de conştientizare, revine dascălilor, care, încă de la intrarea copiilor în şcoală, îi vor 
învăţa că toţi oamenii au datoria protejării mediului în care trăiesc. În cadrul lecţiilor la care se pretează educaţia 
ecologică sau în cadrul activităţilor extracurriculare elevii trebuie să fie dirijaţi să cunoască şi să ocrotească 
elementele mediului înconjurător, să iubească plantele şi animalele, să adopte un comportament adecvat 
raportat la mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi să ia atitudine faţă de cei care încalcă regulile. Un pas 
eficient cu rezultate vizibile în atitudinea şi comportamentul elevilor este ca în cursul drumeţiilor, excursiilor 
sau a taberelor organizate de către cadrele didactice să se acorde un interes sporit realizării scopurilor cu 
tematică ecologistă. O excursie formează atitudini comportamentale, personale precum şi educative, în acest 
sens, pe lângă caracterul informativ al excursiei, ea are şi un bogat caracter formativ, de corectare sau de 
dezvoltare a unui comportament  social ecologic.
 Scopul unei excursii ar putea fi formulat astfel: consolidarea cunoştinţelor referitoare la protejarea 
mediului înconjurător prin respectarea unui cod al micului ecologist; dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor 
de protejare a mediului ambiant, printr-o atitudine pozitivă (ecologică) faţă de acesta; dezvoltarea unor operaţii 
ale gândirii (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea) şi a calităţilor acesteia (flexibilitatea, mobilitatea, 
rapiditatea); dezvoltarea atenţiei voluntare şi a spiritului civic în relaţia cu mediul înconjurător apropiat; 
înţelegerea influenţei pe care o are mediul înconjurător sănătos asupra omului, în general, şi asupra sa, în 
particular.
 Turismul ecologic diferă de turismul simplu prin alte scopuri şi altă atitudine faţă de natură. El 
presupune o atitudine excesiv de grijulie faţă de natură. La urma urmei, pentru omul modern, obişnuit să-şi 
petreacă toată ziua la calculator în birou, chiar numai prezenţa îndelungată în aer liber este de un „extrem” 
perfect. În ecoturism nu există niciun risc, ci un sentiment de aventură. A bea apă curată de la un izvor fără 
filtru, de asemenea este neobişnuit, iar într-un izvor apa e vie, ea are toate  cele necesare omului. Ecoturismul 
este ca o plimbare pe îndelete. El este contemplativ şi totodată informativ. El are un caracter sportiv moderat. El 
nu necesită pregătire specială de drumeţ, practic, fiecare poate să se bucure de o călătorie în locuri îndepărtate, 
curate, „naturale”, departe de tumultul şi poluarea specifică mediului urban. Cel mai important lucru – să nu 
uite principiul de bază al călătoriilor ecologice - să nu dăuneze prin acţiunile sale naturii! 
 Ecologizarea modului de gândire a oamenilor (şi a elevilor în special), care poate fi obţinută doar 
printr-un sistem de educaţie ecologică, este necesară pentru utilizarea raţională a eco-eticii în activitatea lor 
prezentă şi viitoare. În baza utilizării eco-eticii trebuie să fie ideea de ecologizare globală şi locală, crearea unui 
mediu ambiant propriu care va fi sănătos, realizarea echilibrului ecologic între mediul înconjurător apropiat 
fiecăruia şi Natură. 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Institutor Ilinca Ghizella
Şcoala cu cls. I-IV Vlădeşti de Sus, Jud. Argeş

În procesul de instruire şi educare a tinerei generaţii un rol deosebit îl are lectura. Lectura în afara clasei 
are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să-i apropie de creaţiile literare să le satisfacă interesul de a 
cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Lectura contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui 
vocabular bogat şi colorat şi la educarea lor etică şi estetică. 

Cine nu ştie a citi, nu se poate instrui, nu poate avea acces la cuceririle geniului uman transmise prin 
cuvântul scris. Există însă o adevărată prăpastie între a şti să citeşti şi a şti să explorezi textile lecturate şi să le 
foloseşti în procesul autoinstruirii şi autoeducaţiei. Învăţatorului îi revine sarcina de a-i învăţa pe elevi tehnica 
lecturii eficiente, a conştientizării şi valorificării celor citite. Prima condiţie a lecturării corecte o constituie 
cunoaşterea tuturor cuvintelor, înţelegerea sensului lor în contextul dat, îndeosebi a cuvintelor necunoscute. 
Acestea pot fi grupate în: 

a) cuvinte de care elevii au nevoie pentru înţelegerea textului, dar care nu vor intra în vocabularul lor 
activ (arhaisme, provincialisme);

b) cuvinte noi pentru elevi, care vor trebui să intre în vocabularul utilizabil current;
Modalităţile de explicare a cuvintelor necunoscute variază în funcţie de: 
- criteriul utilitar care a stat la baza grupării lor;
- unele particularităţi psihologice specifice vârstei care pot ajuta sau împiedica reţinerea formei şi / sau 

a sensului cuvântului;
- unele caracteristici lingvistice care pot contribui la o mai bună instruire a sensului şi formei cuvântului. 
În stabilirea lecturii elevilor trebuie avută în vedere accesibilitatea operelor literare, în funcţie de 

particularităţile de vârstă. Lectura în afara clasei poate să cuprindă: 
- operele literare clare, deşi n-au fost destinate special copiilor, pot fi citite de către aceştia datorită 

conţinutului de idei prezentat la un nivel accesibil, atractiv.
Ne referim bunăoară la poezii ale M. Eminescu, V. Alecsandri, G. Coşbuc, în care se descrie natura, 

frumuseţile ei; unele legende istorice ale lui D. Bolintineanu, Dumitru Almaş, în care se înfăţişează momente 
de seamă din istoria ţării şi a poporului nostrum; 

- opere scrise pentru copii: Dumbrava minunată, Ursul, Sticletele, Ianoş Nazdrăvan, de Mihail 
Sadoveanu; Prâslea cel voinic şi merele de aur, de Petre Ispirescu, Poveşti, povestiri, amintiri, de Ion Creangă. 

Cu plăcere şi interes, micii şcolari lecturează creaţiile clasice din literatura universală: Croitoraşul cel 
viteaz, de Fraţii Grimm, Ce miros au meseriile, de Giani Rodari, Gavroche şi Cosette, de Victor Hugo, Fabule, 
de La Fontaine.

Formele de stimulare şi îndrumare a lecturii sunt bine cunoscute: povestirea, citirea expresivă a 
învăţătorului, lecţiile de popularizare a cărţii.

Povestirea se utilizează în primele clase ale şcolii când învăţatorul alege basme şi poveşti în care 
personajele sunt înfăţişate viu, iar succesiunea acţiunilor este clară. 

Captaţi de o astfel de povestire, copiii vor fi stimulaţi să citescă ei înşişi asemenea operă pe măsură ce 
asimilează cunoştinţele necesare. 

Stimulaţi de povestirea model, elevii încep singuri să povestească în clasă pe cele citite. Fiecare povesteşte 
aspecte din cărţile care i-au placut. După povestire, se înfiripă discuţii între elevi în legatură cu cărţile citite 
sau povestite. Efectul educativ al discuţiei îl constituie schimbul viu de păreri, în dezvăluirea mai largă şi mai 
adâncă a conţinutului cărţii. Desigur, este recomandabil ca aceste discutii să fie mediate de către învăţător.
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Citirea expresivă de către învăţător se foloseşte atât la clasele mici, cât şi la cele următoare. Se pot 
citi povestiri mai lungi care nu se termină într-o singură oră. Întreruperea citirii într-un moment interesant al 
desfăşurării acţiunii îi determină pe elevi să continue în mod independent lectura. Claritatea şi expresivitatea 
citirii, alegerea tonului just, folosirea corectă a pauzelor logice şi gramaticale constituie atribute de seamă ale 
modelului oferit de către cadrul didactic.

Lectura independentă a elevilor trebuie organizată şi stimulată prin informări şi recomandări de cărţi, 
dezbateri tematice pe marginea lecturii independente. Dezvoltarea gustului pentru citit mai poate fi sprijinită 
şi de alte forme de activităţi, cum ar fi: vizionarea spectacolelor de copii şi tineret, vizionarea unor filme 
documentare şi artistice accesibile copiilor. 

Trebuie mobilizaţi în vederea canalizării lor spre o lectură plăcută şi interesantă şi copiii care ascultă cu 
mult interes lectura frumoasă citită de părinţi sau învăţator, dar care preferă să-şi piardă timpul în modul cel 
mai neaşteptat, fără a fi tentaţi săptămâni de-a rândul să mai citească ceva. 

Învăţatorul le va sugera părinţilor ca în fiecare seară să-i aducă lângă ei şi să le citească un basm sau o 
schiţă umoristică pentru a-i face pe copii să se simtă bine, să râdă, să glumească pe seama dialogului dintre 
personaje.

Pentru a verifica lectura particulară a elevilor şi pentru a-i descoperi pe acei elevi care citesc lectura 
superficial se pot organiza cu aceştia „jocuri literare”, cum ar fi povestirea în lanţ a unei cărţi cunoscute de 
toţi elevii. Pentru copilul care nu poate continua povestire se pot găsi „pedepse literare”: recitarea unei poezii, 
ghicitori, proverbe, zicători, etc. 

Prin lectură elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi, 
conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate printr-o multitudine de modalităti, să-şi extindă astfel 
aria cunoaşterii. Pătrunzănd în diversitatea textelor literare, elevii vor parcurge căi specifice de 
expresie, asocierea cu altele, ceea ce le permite trecerea de la cunoaşterea concretă la cea abstractă. 
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SISTEMUL EDUCATIONAL DIN ROMANIA  
VERSUS MAREA BRITANIE

Profesor Marilena Marinescu 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 18 Piteşti

Motto: „A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, fraze, 
expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea să priceapă lucrurile”. (John Amos Comenius)

Marea Britanie (United Kingdom, UK) este alcatuită din patru ţări separate: Anglia (England), Ţara 
Galilor (Wales), Scoţia (Scotland) şi Irlanda de Nord (North Ireland) şi fiecare dintre ele asigură experienţe 
educaţionale diferite pentru elevii de peste hotare. Toate însă au un sistem educaţional recunoscut internaţional, 
care poate oferi elevilor de peste hotare o experienţă educaţională de calitate, fiind destinaţia ideală pentru 
învăţarea limbii engleze.

Stagiul de formare de la Universitatea Kent din Canterbury, UK mi-a oferit şi posibilitatea de a mă 
familiariza cu modul în care este structurat sistemul de învăţământ preuniversitar din Anglia. Acesta este diferit 
de cel din celelalte ţări ale Regatului Unit (Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord), fiecare având un sistem de 
educaţie separat. Învăţământul din Anglia este coordonat de la Londra, Parlamentul având un cuvânt important 
în ceea ce priveşte politicile educaţionale. Ceea ce este interesant este că până în 1998, la unele discipline, nu 
exista un curriculum naţional obligatoriu, excepţie făcând educaţia religioasă, care se preda în toate şcolile. Un 
alt aspect, cel puţin interesant, este că majoritatea profesorilor nu depăşesc 50 de ani, explicaţia unui psiholog 
şcolar fiind aceea că este contraindicat să existe o diferenţă prea mare de vârstă între profesori şi elevi. Fapt 
pentru care mulţi profesori sunt scoşi la pensie, sau se pensionează, între 50 şi 55 de ani, dar mai păstrează 
contactul cu catedra pentru că, datorită experienţei, sunt angajaţi, cu contract, de diverse şcoli pentru a preda 
cursuri opţionale, mai ales la elevi de 16-18 ani.

Structura tipologică a şcolilor din Anglia cuprinde, în şcoli particulare sau publice, copii cu vârste de 
la 4 la 18 ani. Aşa numitele “maintained schools” (sau “şcoli susţinute”), corespund, aproximativ, şcolilor 
publice din învăţământul românesc. Ele se împart în mai multe categorii: “community schools” (susţinute 
financiar de către consiliul local - LEA), “voluntary schools” (sunt în special şcoli bisericeşti; ele îşi angajează 
personalul singure şi au drept de proprietate asupra clădirilor şcolii; aproape toate cheltuielile şcolii sunt 
suportate de LEA); “city technology colleges” (sunt şcoli din zona urbană, cu profil tehnologic, iar unele 
dintre ele sunt susţinute de companii din industrie). Pe lângă aceste “maintained schools”, a doua mare grupă 
de şcoli o constituie “independent schools”, care percep taxe de studiu. In general, sunt grupate în două tipuri: 
“preparatory schools” şi “public schools”. Prima categorie de şcoli, numite şi “Prep Schools”, este constituită 
din instituţii de învăţământ care pregătesc atât fete, cât şi băieţi pentru a se înscrie în “Public Schools” la vârsta 
de 11 ani (pentru fete), respective 13 ani (pentru băieţi). Cea de a doua categorie de şcoli o reprezintă şcolile 
cele mai scumpe din întreaga ţară, fiind şi cele mai exclusiviste instituţii de învăţământ de profil.

 Cât priveşte vârsta la care copiii merg la şcoală, aceasta este, din punct de vedere legal, de 5 ani, dar, în 
practică, destul de mulţi copii merg la şcoală de la 4 ani. Până la vârsta de 16 ani, învăţământul este obligatoriu, 
dar, şi în acest caz, realitatea din teren este alta, anume faptul că majoritatea elevilor îşi continuă studiile până 
la 18 ani.
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ORGANIZAREA ŞCOLILOR
Cele mai multe şcoli sunt cele de tip „Maintained Schools”, care, de obicei, sunt organizate pe diverse 

tipuri de şcoli: „nursery”, „primary”, „junior” şi „Secondary”. 
„Nursery Schools” (grădiniţele) sunt pentru copii cu vârste între 3 şi 4 sau 5 ani. În trecut puţini copii 

au putut să beneficieze de educaţie preşcolară, dar în ultimii ani guvernele de la Londra au luat măsuri pentru 
a mări numărul de locuri în aceste unităţi de învăţământ, astfel încât toţi copiii de 4 ani să poată fi înscrişi la o 
grădiniţă. „Primary schools” cuprind copii cu vârste între 4-11 ani. „Infant schools” sunt pentru copii cu vârste 
între 4-7 ani. „Junior schools” au elevi cu vârste între 7-11 ani. „Secondary schools” sunt pentru elevi cu vârste 
între 11-18 ani, sau 11-16 ani, iar în acest ultim caz, elevii care doresc să-şi continue studiile până la vârsta de 
18 ani, trebuie să se transfere la o altă şcoală sau colegiu.

Majoritatea şcolilor gimnaziale („Secondary Schools”) sunt „comprehensive” (ele admit elevi cu abilităţi 
la toate nivelele). Cea mai mare parte a acestor unităţi de învăţământ sunt acum specializate; de exemplu, ele 
specializează într-un anumit domeniu al Curriculum-ului: ştiinţe, limbi străine, sport, tehnologie etc. În zonele 
dezavantajate social, guvernul deschide „academii”, care sunt sponsorizate de companii sau persoane fizice, 
care, mai apoi, pot influenţa ceea ce se predă în şcoală. Un alt tip semnificativ de şcoală nouă este „The Trust 
School” care, de asemenea, se bucură de mai multă independenţă din partea autorităţilor locale. 

Cât priveşte şcolile de tip „Independent Schools” (cele care percep taxe), acestea sunt atât de tip 
„primary”, cât şi „secondary”.

93% dintre copiii englezi frecventează „maintained schools” (şcolile de stat), celălalt procent, de 7% 
frecventează şcoli particulare pentru care se percepe taxă. Guvernul finanţează şcolile romano-catolice, şcolile 
anglicane şi câteva şcoli evreieşti şi musulmane. 

TIPURI DE ŞCOLI (ELEVI)
Toate instituţiile de învăţământ de tip „Maintained Primary” şi majoritatea şcolilor „Maintained 

Secondary” sunt „comprehensive” (ele admit elevi cu diverse capacităţi şi abilităţi de lucru şi învăţare). În 
unele locuri, (de exemplu Gloucestershire) există de asemenea, „Grammar Schools”, care admit numai elevi 
peste nivelul mediu de performanţă. Elevii sunt selectaţi pentru „grammar schools” în funcţie de rezultatele 
obţinute la teste speciale, teste susţinute la vârsta de 10/11 ani. În prezent există doar aproximativ 160 de 
„Grammar Schools”. 

Un număr tot mai mare de şcoli de tip „Maintained Secondary” sunt, în ultima vreme, recunoscute de 
guvern ca fiind şcoli specializate într-un anumit domeniu al curriculum-ului (de exemplu limbi moderne). 
Şcolile primesc bani în plus pentru a avea posibilitatea de a oferi o gamă largă de cursuri în specialitatea 
lor. Există, de asemenea, aproximativ 250 de „training schools” a căror activitate este axată pe pregătirea şi 
dezvoltarea întregii forţe de muncă a şcolii. 

 „Special Schools” (Şcolile speciale) sunt destinate elevilor a căror dificultăţi de învăţare, dificultăţi 
fizice sau emoţionale etc., îi determină să urmeze şcoli specializate, în care sunt ajutaţi să depăşească aceste 
probleme şi să se integreze mai uşor în societate. Există multe şcoli speciale independente, pe lângă cele 
susţinute de către autorităţile educaţionale locale (LEA). Mulţi copii cu nevoi educative speciale sunt acum 
educaţi în aşa-numitele „mainstream schools” unde primesc un ajutor în plus. În cazurile cele mai grave acest 
plus de ajutor va fi detaliat într-o Declaraţie  a Nevoilor Speciale de Educaţie, un document legal emis de LEA. 

CURRICULUM ŞI EVALAURE
Toţi elevii din „Maintained Schools” urmează, între 5 şi 16 ani, Curriculum-ul Naţional (NC). 

Curriculum-ul Naţional pentru „Primary Schools” are 10 discipline: Limba engleză, matematică, ştiinţe, 
tehnologie, tehnologia informaticii, geografie, istorie, arte, muzică şi educaţie fizică. Curriculum-ul Naţional 
pentru „Secondary Schools” are  o altă disciplină – limba uneia dintre ţările Uniunii Europene (de obicei 
franceza, germana sau spaniola), cu toate că aceasta a devenit un opţional în etapa 4. În plus, toţi elevii vor 
studia Educaţie religioasă (în cazul în care nu sunt reţinuţi de părinţi).
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Curriculum-ul Naţional este împărţit în etape: 
- Etapa 1 pentru elevi cu vârsta între 5-7 ani
- Etapa 2 pentru elevi cu vârsta între 7-11 ani
- Etapa 3 pentru elevi cu vârsta între 11-14 ani
- Etapa 4 pentru elevi cu vârsta între 14-16 ani. 
La finalul etapelor 1, 2 şi 3 elevii sunt evaluaţi oral de către profesorii lor şi prin teste scrise. Rezultatul 

evaluării este adus la cunoştinţa părinţilor şi rezultatele fiecărei şcoli sunt făcute publice. La finalul etapei 4 în 
mai sau iunie, elevii susţin un examen naţional, „The General Certificate of Secondary Education” (GCSE). 
De obicei elevii aleg între 8 şi 10 discipline corespunzătoare disciplinelor din cadrul Curriculum-ului Naţional. 
Elevii care obţin rezultate bune la acest test de obicei rămân în şcoală sau colegiu pentru a urma cursuri 
vocaţionale sau academice până la vârsta de 17 sau 18 ani. 

Acei elevi care doresc să urmeze o formă de învăţământ superioară (universitate sau colegiu) studiază 
timp de un an de obicei la „Advanced Subsidiary (AS)” un nivel avansat auxiliar şi încă un an la Advanced 
Level (A Level) nivelul avansat A.  Elevii urmează, de asemenea, cursuri pentru dobândirea unor diverse 
abilităţi, de exemplu calculatoare. Rezultatele la examinările din cadrul nivelului A îi vor ajuta pe elevi să 
decidă ce universitate sau colegiu şi ce cursuri vor urma. 

SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN ANGLIA
Guvernul de la Londra prin  Secretariatul de Stat, Departamentul pentru Copii, Şcoli şi Familii (DCSF) 

şi OFSTED (Oficiul pentru Standarde în Educaţie) coordonează politica generală şi calitatea serviciului 
educaţional. Politica denumită „Fiecare copil contează” are cinci scopuri / obiective pentru copii:

- Fii sănătos
- Fii în siguranţă
- Bucură-te şi atinge-ţi scopurile
- Să ai o contribuţie pozitivă
- Acumulează bunăstare economică
„Local Authorities” (LAs) (autorităţile educaţionale locale) sunt formate din consilieri aleşi şi funcţionari. 

Ei decid bugetul local şi asigură şcolilor servicii educaţionale, financiare şi administrative. Autorităţile locale 
au acum Departamentele Copiilor cu responsabilităţi pentru bunăstarea copiilor în toate aspectele vieţii lor, nu 
doar în ceea ce priveşte şcoala. 

„Governors of schools” (Consiliul de Administraţie), este format din părinţi aleşi, profesori aleşi, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai comunităţii locale; ei decid politica pentru şcoala lor în limitele legilor 
stabilite de guvernu şi ale condiţiilor stabilite de către autorităţile locale.  

Directorii şi personalul şcolilor sunt responsabili pentru educaţia efectivă a elevilor şi a bunei 
desfăşurări zilnice a  procesului instructiv-educativ. Directorul are responsabilitatea zilnică a bugetului şcolii 
şi a întreţinerii în bune condiţii a clădirilor şcolii. 

Părinţii au multe drepturi legale – de exemplu alegerea şcolii pe care copiii lor ar dori să o frecventeze 
şi alegerea membrilor Consiliului de Administraţie. Acum există un program şcolar extins care le permite 
părinţilor care lucrează să îşi lase copiii la şcoală şi după orele de curs normale. Multe şcoli oferă elevilor lor 
şi posibilitatea de a servi masa la şcoală.

CURRICULUM-UL ŞCOLII
Din 1988 există un Curriculum Naţional. Până atunci, singura disciplină obligatoriu de studiat pentru 

copii era Educaţia religioasă (cu toate că în practică aproape toate şcolile acopereau mai mult sau mai puţin 
aceleaşi domenii). Curriculum Naţional pentru „Primary Schools” cuprinde următoarele discipline: Limba 
engleză, matematică, ştiinţe, tehnologie, tehnologia informaticii, geografie, istorie, arte, muzică şi educaţie 
fizică. În curând copiii care învaţă la o „Primary School” vor avea de învăţat o limbă străină, de asemenea. 
Elevii care învaţă la o „Secondary School” urmează aceleaşi discipline, dar au o materie în plus, o limbă 
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EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ 
PRIN METODA TESTĂRII 

Profesor Liliana Viorica Dumitraşcu 
Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” Călăraşi

 Metoda testării e una dintre cele mai importante metode de evaluare a cunoştinţelor şi, indiferent 
de domeniul ei de aplicare, este subordonată scopurilor educaţionale ale unei societăţi aflate într-un anumit 
moment al dezvoltării sale. 
 Testarea este o modalitate prin care se poate aprecia, atunci când metoda este aplicată în mod corect, 
dacă un subiect sau un grup de subiecţi corespunde necesităţilor unor programe instrucţionale. 
 Ea evaluează potenţialităţile individuale ale subiecţilor pe baza unor experimente, permite gruparea 
lor în funcţie de realizările personale, contribuie la diagnosticarea erorilor specifice faţă de anumiţi stimuli, 
deschizând astfel posibilitatea adaptării procesului de învăţământ la cerinţele individului, verifică, în fine, 
gradul de însuşire a cunoştinţelor şi probează însăşi eficacitatea programului de învăţământ. 
 Ca şi în alte domenii de activitate, aplicarea metodei testării în predarea limbilor străine se subordonează 
unor obiective pe termen lung. 
 Deşi majoritatea tehnicilor mai bine elaborate contribuie la realizarea primelor obiective, orice testare 
care se aplică la predarea limbilor străine trebuie să fie subordonată obiectivului mai îndepărtat, ce nu poate fi 
altul decât întrebuinţarea limbii străine în viaţa socială. Această cerinţă provine din însăşi condiţia eficacităţii 
instrucţiei. 
 Metoda testării nu trebuie utilizată de dragul ei, ci este subordonată unor necesităţi sociale, fiind 
menită să determine competenţa şi performanţa în funcţie de parametrii vieţii reale. 
 Este însă la fel de adevărat că obiectivele generale ale predării limbilor străine se realizează treptat, în 
etape şi în cadrul unor programe instrucţionale corelate, care, în final, însumează o serie de obiective specifice, 
cum sunt cunoaşterea limbii înseşi, dobândirea unor cunoştinţe despre această limbă, cunoaşterea literaturii 
respective, iar în plan mai general, a culturii şi civilizaţiei poporului respectiv. 
 Fiecare dintre aceste domenii poate fi testat separat, prin aplicarea unei multitudini de tehnici, dar 
niciun test nu poate da rezultate semnificative pentru capacitatea de a răspunde unor comandamente sociale 
atunci când este întrebuinţat singur. 
 Este evident că, în aplicarea testelor, trebuie să se ţină permanent seama de raportul dintre general şi 
particular.
 Testele trebuie să fie bazate, în majoritatea lor, pe tehnica răspunsurilor multiple, modul de realizare 
variind în funcţie de specificul problemelor abordate; ele îi pot cere candidatului să aleagă pronunţia corectă 
a unui cuvânt, să indice unul sau mai multe sensuri ale sale prin definire sau parafrazare, să indice sinonimele 
sau antonimele termenului, ortografia sau ortografiile corecte, să distingă construcţiile gramaticale corecte de 
cele incorecte şi să evidenţieze construcţiile paralele.

Testul îi precizează candidatului ce i se cere, indicând apoi alternativele dintre care trebuie să aleagă 
soluţia sau soluţiile corecte, de exemplu:
 old
 A. mentally feeble                   C. aged in experience
 B. advanced in age                 D. outdated
 Pentru indicarea soluţiei alese, candidatul va încercui pe formularul de răspuns soluţia sau soluţiile 
corespunzătoare răspunsurilor corecte. 
 Pentru exemplificare, în cazul de mai sus va fi încercuită poziţia B:
 A     B    C    D
 În cazul unui test în care se probează polisemantismul unui cuvânt, sinonimia, antonimia, construcţiile 
gramaticale competitive, este firesc să existe două sau mai multe răspunsuri corecte, ca în următorul exemplu:
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 field
 A. domain                                 C. region
 B. surface                                 D. sphere
 Pentru a fi eficientă, testarea cunoştinţelor de limbă nu trebuie să fie sporadică, ci să aibă un caracter 
organizat, judicios planificat şi sistematic. 
 Este bine ca profesorul să păstreze formularele de răspuns ale elevilor săi pentru comparaţii ulterioare 
şi urmărirea evoluţiei lor. 
 Pentru aceasta este util ca fiecare fişă de răspuns să cuprindă suplimentar următoarele date:
 ¤ numele candidatului;
 ¤ calitatea;
 ¤ prilejul testării;
 ¤ data testării;
 ¤ calificativul testării anterioare;
 ¤ punctajul general;
 ¤ calificativul obţinut (excelent, foarte bine, bine, mediu, slab spre mediu, slab, foarte slab).
 În cazul existenţei unor colective foarte bune este stimulativă diferenţierea în mai mare măsură a 
candidaţilor în funcţie de performanţa personală. 
 În acest caz, este utilă introducerea unui parametru suplimentar, cel al factorului timp, pa baza căruia 
se va putea acorda până la un sfert din punctajul general. 
 Candidaţii care se vor încadra în timpul minim stabilit şi vor avea punctajul de corectitudine necesar vor 
putea obţine cel mai înalt calificativ, iar cei ce se vor înscrie în timpul maxim vor avea asigurat un calificativ 
descrescând în proporţie cu punctajul de corectitudine şi de timp. 
 Punctajul trebuie calculat de asemenea manieră încât ponderea sa, în special la limitele de jos, să fie 
dată de punctajul de corectitudine. 
 În eventualitatea introducerii acestui parametru, fişa mai poate cuprinde următoarele date, plasate 
înaintea punctajului general:
 ¤ timpul rezolvării;
 ¤ punctajul de timp;
 ¤ punctajul de corectitudine.
 Menţionez că nu văd metoda testării ca fiind deosebită de modalităţile tradiţionale de verificare decât 
printr-un mod de formalizare riguros şi prin urmărirea unor scopuri mult mai precis şi mai bine conturate. 
 Testarea implică o pregătire prealabilă a examinatorului, respingând improvizaţia.  T e s t e l e 
presupun asimilarea unor norme precise de redactare, stabilirea unor criterii ferme de apreciere a răspunsurilor, 
eliminarea formulărilor ambigue sau a celor care pot sugera răspunsul şi evitarea întrebărilor ce provoacă o 
interpretare personală. 
 În schimb, ea presupune familiarizarea subiecţilor cu tehnica testării, necunoaşterea acesteia putând să 
influenţeze negativ rezultatele obţinute şi deci să deformeze imaginea, cunoştinţele subiecţilor. 
 Metoda testării este subordonată simultan scopului şi obiectivelor urmărite, specificului disciplinei şi 
nivelului subiecţilor testaţi. 
 Este o metodă dinamică de verificare a cunoştinţelor care poate fi aplicată cu foarte bune rezultate în 
anumite situaţii inclusiv în cadrul studiului individual, dar ale cărei limite trebuie de asemenea cunoscute.
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REZOLVAREA PROBLEMELOR – PROCES SUPERIOR DE INVATARE 
 

Profesor Eugenia Pîrvulescu  
Şcoala Popeşti, Oraş Mihaileşti, Judeţul Giurgiu 
 
 

Probleme si rezolvarea problemelor. Problema si situatie problematica 
 

Termenul de problema nu este suficient delimitat si precizat. Etimologic, in germana "pro-
ballein" inseamna "inaintea unei bariere" ,"obstacol care sta in cale", ce mai poate fi interpretat ca o 
dificultate teoretica sau practica, a carei inlaturare nu se poate face prin aplicarea directa a unor 
cunostinte si metode cunoscute, ci actiunea comporta investigare, tatonare, cautare. De altfel - cum 
arata si etimolodia greaca a cuvantului "problema" - ea reprezinta o "provocare" la cautare, la 
descoperirea solutiei, aceasta - asa cum sustine si Olleron (Dimensiunea psihologica a pregatirii 
profesorului,Ed. Scrisul Romanesc,Craiova,1983,p.18), - "fiind rezultatul elaborarii prin gandire si nu a 
aplicarii standard a unui algoritm". 

Dupa P.P. Neveanu (Curs de psihologie generala, vol. II,Bucuresti,1977, p.67), "problema apare 
ca un obstacol cognitiv in relatiile dintre subiect si lumea sa, iar asumarea sarcinii de a depasi 
obstacolul, precum si demersurile cognitive si tehnice interprinse in acest scop, contureaza domeniul 
rezolvarii problemelor". In rezolvarea de probleme "subiectul incearca mai multe scheme de raspuns" 
(Olleron) care-i vin pe moment in minte, si care se dovedesc insuficiente, fiind necesara modificarea si 
inlocuirea lor prin inventie proprie. 

Din punct de vedere fiziologic,rezolvarea problemelor se bazeaza "pe actualizarea legaturilor 
nervoase temporare elaborate anterior si pe conectarea unor noi legaturi", Pavlov, (Dimensiunea 
psihologica a pregatirii profesorului, Ed. Scrisul Romanesc, Craiova,1983, p.82). 

Plasandu-ne in spatiul didactic, afirmam o data cu Gagne (Conditiile invatarii, EDP Bucuresti, 
1975) ca, pentru rezolvarea unei probleme,elevul trebuie sa fie capabil "sa-si actualizeze acele reguli 
invatate anterior", pe care combinundu-le dupa o strategie, ajunge independent la o noua idee, "o regula 
de ordin superior", ceea ce inseamna de altfel ca elevul rezolva o problema. 

Dupa Okon (Invatamantul problematizat in scoala comtemporana, (trad.), EDP Bucuresti, 1978, 
p.83), trebuie sa consideram drept problema "orice dificultate teoretica sau practica a carei solutionare 
reprezinta rezultatul unei activitati proprii de cercetare a elevului prin care, conducandu-se dupa 
anumite reguli, tinde sa invinga dificultatea respectiva si prin aceasta dobandeste noi cunostinte si 
experienta". 

In practica scolara termenul de problema este dat si unor exercitii care se rezolva prin aplicarea 
unei metode algoritmice sau este folosit pentru a desemna situatiile problematice care reclama o 
investigare euristica (fig.1.1). 

Din punct de vedere taxonomic, putem distinge intre exercitiu, a carui rezolvare implica operatii 
de cunoastere, extrapolare, transfer specific, simpla aplicare a unor proprietati, si problema, a carei 
rezolavare implica operatii de analiza, sinteza si evaluare.Disctinctia dintre exercitiu si problema poate 
fi subiectiva, aceeasi sarcina didactica constituind pentru elevul E1, o adevarata problema, iar pentru un 
alt elev E2, un simplu exercitiu.   
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Aceeasi idee o gasim si in Branzei D. Asupra unui raport semnificativ in formarea matematica 
(GM seria A, nr. 1, 1998, Bucuresti) privind enunturile matematice: "O definitie sau o teorema admite 
interpretarea ca problema in functie de adresant (cu experienta sa matematica si cu exigentele sale fata 
de propozitiile matematice si de contexul in care apare". 

Asa cum afirma si Branzei, in Metodica predarii matematicii (Ed.Paralela 45, Pitesti, 2000) 
"problemele constituie motivul, mijlocul si scopul invatarii matematicii scolare. Motivul: acestea 
suscita curiozitatea elevilor si impun acomodari ce ajuta la rezolvari. Mijlocul: studiul exclusiv al 
teoriei nu poate certifica in ce masura acesta a fost insusita creativ. Scopul: majoritatea elevilor invata 
matematica spre a avea rezultate bune la examene in care rezolvarea problemelor este prioritara, adesea 
exclusiva." 

O problema poate fi formulata de elevi pornind de la organizarea unei situatii problematice 
propusa de profesor sau chiar de catre ei (fig.1.2). 

In fata unei situatii problema rezolvitorul "traieste simultan doua realitati": "una de ordin 
cognitiv", referitor la experienta trecuta pe care si-o reactualizeaza, si alta "de ordin motivational", ce 
rezulta pe baza elemntului de surpriza, de noutate si necunoscut, cu care se confrunta acesta (Cerghit, I. 
Metode de invatamant, EDP Bucuresti, 1997). 

Pentru subiect, situatia problematica are structura unei actiuni complexe implicand o baza 
anticipativ-orientativa si un ansamblu de modalitati executorii ce trebuie elaborate sau perfectionate si 
puse in aplicare (Neveanu, P.P. Curs de psihologie generala, vol.II, Bucuresti, 1977, p. 249). 

Exemple tipice de situatii problematice intalnite in geometrie (la liceu) sunt problemele de loc 
geometric, iar la gimnaziu cele de constructii geometrice. Vom considera un exemplu, urmarind si 
relatiile din fig. 1.2. 
 
        
 
  
 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplul 1: Fie ABC un triunghi isoscel si M € [AB], N € [AC] puncte mobile astfel ca 
BM=NA. Ce figura geometrica descrie mijlocul segmentului MN? 
 

Elemente fixe Elemente mobile Conditii Cerinte 
Δ ABC M € [AB] BM=AN ? locul geometric al 

punctului 
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AB=AC N € [AC]  O 
mijlocul lui (MN) 
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Suntem in fata unei situatii problematice (S.P) dar utilizand un procedeu euristic, particularizarea, 

analizam cateva pozitii particulare ale punctelor M si N, M=B, M=A, M=P, PB=PA, P € (AB), intuind 
ca locul cautat este linia mijlocie PQ a triunghiului; si deci extragem o problema (P): aceea de a 
demonstra ca locul cautat este (PQ). Se creeaza acum o situatie de rezolvare in cadrul careia se rezolva 
problema (P): 
   O € PQ↔OM=ON, O € (MN). 
 

Incheiem aceste consideratii  referitoare la probleme si situatii problema, amintind un punct de 
vedere al psihologiei cibernetice in revelarea a doua aspecte, obiectiv si relational-subiectiv al unei 
situatii problema (Neveanu, P.P., Curs de psihologie generala, vol. II, Bucuresti, 1977, p. 250): "pentru 
ca o situatie sa fie obiectiv problematica este necesara existenta a minimum doua cai alternative, egal 
posibile. Cresterea numarului de alternative ridica si gradul de complexitate al problemei, numit in 
cibernetica "indice de problematizare". Cat priveste celalalt aspect, o situatie devine problematica 
subiectiv,daca asimilarea ei de catre subiect necesita un numar special de transformari". Dupa M. Golu 
(Neveanu, P.P., Curs de psihologie generala, vol. II, Bucuresti, 1977), se poate spune ca abordarea 
cibernetica ia in considerare "stocarea experientei anterioare a individului sub forma structurilor 
informational-operationale", care da o masura, o apreciere, a gradului de complexitate al problemei din 
punct de vedere subiectiv si, in acelasi timp, constituie un element esential in rezolvarea problemelor. 
 

Rezolvarea de probleme si metoda problematizarii 
    

Metoda de invatare prin problematizare este o metoda din clasa celor activ-participative care 
antreneaza elevul in invatare prin punere si rezolvare de probleme. Profesorul nu comunica cunostinte 
de-a gata prin metode expozitive, ci ii pune pe elevi in situatia de a rezolva probleme,adica de a obtine 
prin combinarea unor reguli anterior cunoscute, o noua achizitie in cunoastere. In predarea 
problematizata, profesorul are rolul de a crea asemenea dezacorduri intre un nivel de cunoastere al 
elevului si cel spre care se tinde sa se ajunga, incat sesizarea contradictiei sa starneasca la elevi o 
motivatie intrinseca de a dobandi noi cunostinte, dar numai cunostinte necesare in rezolvarea de 
probleme (Cerghit,I. Metode de invatamant, EDP Bucuresti, 1977, p.133). 

Prin aceasta metoda,profesorul utilizeaza un mod de adresare interogativ, prin expresii de tipul: 
"ce s-ar intampla daca... ?"; "cum ar arata formula... in cazul... ?"; "care este locul geometric al 
punctului M... ?", in comparatie cu cel indicat sau imperativ utilizat cu precadere in cazul metodelor 
expozitive: "aratati ca...!"; "sa se afle... stiind ca..."; "calculati in mod asemanator...!" etc. Dupa Okon 
(Okon, W Invatamantul problematizat in scoala contemporana, (trad.), EDP Bucuresti, 1978, p.84), 
predarea problematizata presupune urmatoarele activitati-etape: 
       - organizarea situatiilor problematice; (1) 
       - formularea problemelor (treptat sunt atrasi in acest proces elevii insisi); (2) 
       - acordarea ajutorului indispensabil elevilor in rezolvarea problemelor si verificarea solutiilor; (3) 
       - coordonarea procesului de sistematizare si fixare a cunostintelor astfel dobandite. (4) 

Tot in (Okon, W. Invatamantul problematizat in scoala contemporana, (trad.), EDP Bucuresti, 
1983, p.122), se afirma ca "mult mai favorabila decat invatarea bazata pe transmitere (in care elevii isi 
insusesc cunostintele, organizate intr-un sistem in care sunt date toate elementele componente si 
legaturile intre ele) este cea in care elevului ii revine sarcina de a descoperi elementele sau legaturile 
care lipsesc si de a imbina elementele date astfel incat sa apara noi asociatii". In ambele cazuri avem 
de-a face cu o situatie problematica in care se creeaza conditii pentru o gandire euristica. Corespunzator 
unei predari problematizate avem si invatarea problematizata care,dupa acelasi autor, presupune 
(Okon,W. Invatamantul problematizat in scoala contemporana, (trad.), EDP Bucuresti, 1978, p.85): 

- sesizarea si formularea problemelor; (2) 
- rezolvarea si verificarea solutiilor lor; (3) 

adica momentele principale ale invatarii prin problematizare,prin rezolvarea problemelor. 
Eficienta acestei metode se masoara si prin gradul de activizare a tuturor elevilor, la nivelul 

posibilitatilor fiecaruia. Daca un elev reuseste singur sa realizeze etapele (2) si (3) se poate vorbi de o 
independeta deplina a sa de invatare; astfel, gradul de independenta este mai mic pe masura ce 
profesorul realizeaza (2) si foarte mic cand elevul realizeaza doar o operatie din ceea ce reclama etapa 
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(3), pana cand aproape el devine dependent de sarcina si de aceea metoda problematizarii trebuie 
combinata cu alte metode si aplicata in functie de posibilitatile de problematizare a continutului 
stiintific; eficienta in invatarea problematizata se masoara si prin evaluara cunostintelor, nu doar 
imediat dupa lectie, ci si dupa trecerea unei perioade mai lungi de timp, precum si in formarea unor 
deprinderi de tehnica si rationament, a unor capacitati intelectuale. Modalitati de instruire prin 
problematizare intalnim in capitolul 10 al lucrarii de fata precum si in lucrarile noastre de autor 
publicate (Cirjan, F. Idei si strategii rezolutive, ciclu de 6 articole in Revista "Caiet de informare 
matematica", Campina, nr.38/1997, 39,40/1998, 41,42/1999, 43/2000) si (Carjan, F. Valente formative 
ale unei probleme de loc geometric, Lucrarile celei de a III-a Conferinta Anuala a SSM din Romania, 
Craiova, 26-29 mai 1999). 

Un mare pasionat al acestei probleme pedagotice (a problematizarii) a fost la noi Eugen Rusu. El 
clasifica in patru categorii principale modurile de organizare a procesului de invatare a teoremelor sau 
rezolvarii de probleme,pornind de la observatia ca "o teorema data poate da nastere, in procesul 
problematizarii, la mai multe probleme, iar profesorul alege dintre ele si programeaza una in functie de 
scopul educativ si de posibilitati" (Rusu, E. Problematizarea si probleme in matematica scolara, EDP 
Bucuresti, 1979, p.71). Este ceea ce noi am numit in capitolul 6 reducerea "fluxului informational" prin 
problematizare, prin acordarea statutului de problema unor teoreme intr-o ierarhie a invatarii (v. cap. 6). 
Dupa Rusu (Rusu, E. Problematizarea si probleme in matematica scolara, EDP Bucuresti, 1979) avem 
clasificarile: 
      (1) cautam enuntul                 - o data cu demonstratia (? I,C,→)              (a) 
                                                     - prin intuitie si apoi il demonstram ? I→C (?→)(b) 
      (2) cautam demonstratia        - pentru un enunt evident                   (a) 
                                                     - pentru un enunt problematic               (b) 

Categoriile de probleme 1a, 1b, 2a, 2b le regasim si in clasificarea data de H. Banea (Banea, H. 
Consideratii metodice asupra rezolvarii problemelor, GM seria matematica, nr.2-3, 1983, Bucuresti) si 
reprodusa de noi cu exemplificari in tabelul 1.3. 

Sa consideram o secventa de predare - invatare prin problematizarea a teoremei lui Pitagora 
generalizata,la clasa a IX -a, in care indicam pe scurt etapule (1) - (4) de mai sus (acesta este un 
exemplu de problematizare de tipul 1a): 

 
Exemplul 2: 

etapa (1): - profesorul le propune elevilor determinarea unei formule analoage celei din teorema lui 
Pitagora, pentru un triunghi ABC (fig.1.4). 
etapa (2): - elevii emit ipoteze asupra expresiei formulei ce o au de gasit, precum si modalitati de a 
aborda problema; exemplu, de la ei a venit ideea constructiei BD┴AC si aplicarea teoremei lui Pitagora 
in triunghiul ABD,triunghiul BDC. 
etapa (3): - elevii ajung la un mic impas privind eliminarea expresiilor DC2, AD2, si gasesc un ajutor 
din partea profesorului: BC2=BD2+DC2=AB2-AD2+(AC-AD)2→BC2=AC2+AB2-2AC.AD. 

Analog se repeta  rationamentul pentru cazul m(˂A)˃900 si se obtine: 
                         BC2=AC2+AB2+2AC.AD. 

etapa (4): - consta in sistematizarea formulelor prin folosirea notiunii de protectie a unui segment, deci 
BC2=AC2+AB2-2AC.prACAB, si in fixarea ei prin scrierea de catre elevi a celorlalte doua formule 
analoage pentru AC si AB. 

Putem sintetiza cele spuse mai sus astfel: in cadrul unei situatii de invatare cream o situatie 
problematica, iar demersul metodologic urmeaza indicatiile din fig.1.2. Aceeasi idee a problematizarii o 
gasim exprimata sugestiv si in (Revuz,A Matematica moderna,matematica vie (trad. de Rusu, E., EDP 
Bucuresti 197, p.60-63): "profesorul de liceu (si nu numai el) nu trebuie sa se multumeasca a fi un 
profesor de matematica, ci mai curand sa caute a fi un profesor de matematizare;... a matematiza 
situatiile familiare- o situatie este o portiune din experienta copilului, corespunzand unor actiuni 
materiale sau unor actiuni mentale, in numar destul de mic pentru ca ansamblul sa nu para de la prima 
vedere prea incalcit, dar destul de mare ca totul sa se preteze la structura - si a astepta reactiile clasei, 
ferindu-se a interveni prea repede; si daca avem rabdare si posibilitate sa asteptam, mentinand continuu 
treaza activitatea, erorile vor fi cu mult mai rare."Aceasta atitudine, acest stil de predare contribuie si 
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"la motivarea,justificarea efortului-care este tot atat de inseparebil de matematica intocmai ca in 
alpinism si nicidecum de a-l suprima." 
                                           

Rezolvarea de probleme si descoperirea 
 

Rezolvarea de probleme ca metoda de invatare ii cere elevului "sa descopere regula de ordin 
superior" (Gagne, R.M. Conditiile invatarii, (trad.), EDP Bucuresti,1975) fara vreun ajutor special. 
Uneori sunt utilizate (din pacate cam des) si metode expozitive, prin care se expune pur si simplu 
solutia problemei puse. 

Desi s-a constatat imediat dupa perioada de invatare, metoda expozitiva a avut ca rezultat o 
actualizare mai buna a regulilor de invatare, totusi cercetarile facute au aratat ca insusirea unei reguli de 
ordin superior pe calea descoperirii (prin invatarea problematizata,invatarea prin descoperire) genereaza 
o capacitate deosebit de eficace care se pastreaza bine pe mari perioade de timp (Ausubel, D.P. 
Invatarea in scoala, o introducere in psihologia pedagogica, (trad) EDP, Bucuresti, 1981)." Rezolvarea 
de probleme sau descoperirea reprezinta numai pasul final intr-o succesiune de invatare care, privita din 
urma,trece prin mai multe momente de invatare ce se preced unul pe altul"(Gagne,R.M Conditiile 
invatarii,(trad.), EDP Bucurest, 1975, p.198). Un exemplu in acest sens este demonstrarea relatiei lui 
Euler pentru patrulater care a constituit si obiectul unui experiment desfasurat de noi (v. cap. 11.2, pct. 
5.4). Acesta relatie (4) poate fi gandita ca o regula la care se ajunge prin aplicarea in mod combinat a 
formulei medianei (3) in triunghiul ABD, triunghiul DBC, triunghiul AMC (fig.1.6). La randul ei, 
formula medianei se obtine din relatia lui Stewart (2) in cazul particular al medianei in triunghi.In 
sfarsit, relatia lui Stewart se poate demonstra folosind de doua ori teorema lui Pitagora generalizata 
(1).La aceasta,ultima, am ajuns prin problematizare in exemplul 2 anterior. Intregul "lant rezolutiv" este 
redat in fig. 1.5, cu punct de plecare - teorema lui Pitagora in triunghiul dreptunghic. Demersul 
rezolutiv redat de sensul sagetilor din fig. 1.5 (amintind de o ierarhie a invatarii, cu punct initial: 
teorema lui Pitagora si punct final:relatia lui Euler) este descris in continuare in exemplul 3. 
                                    
 
 
 
 
 
                                fig.1.5 

 
Exemplul 3: 
In cazul invatarii prin descoperire a teoremei lui Pitagora generealizeaza, sarcina didactica va fi sa 

se demonstreze (1),adica formula: 
BC2=AC2+AB2-2AC prAC AB, iar elevii vor reface singuri drumul elaborarii acesteia prin 

activitate proprie. 
- Analog se poate continua cu invatarea prin descoperire a relatiei lui Stewart (2) pe baza teoremei 

precedente, si in continuare, obtinerea formulei medianei (3) reprezinta un simplu exercitiu. 
- Daca imediat dupa invatarea formulei medianei se propune determinarea formulei lui Euler 

pentru patrulater (4), elevii vor descoperi singuri "modelul" de aplicare a formulei medianei in 
triunghiurile:ABD,DBC,AMC,M si N fiind mijloacele segmentelor BD si respectiv AC (fig.1.6). 
                                                                                                                                        D                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                            A                                                   C 
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- Acest lant al invatarii prin descoperire se poate continua cu probleme in care se aplica formula 
(4) (sau regula (4)), cum ar fi:(5) (fig.1.6) 

"Sa se determine o relatie intre laturile si diagonalele unui paralelogram", ceea ce se obtine din 
regula (4) luand M=N, deoarece conform unei reguli anterior invatate, acestea coincid. 

Am indicat aici un exemplu de invatare prin descoperire a unui set de reguli prin rezolvare de 
probleme, in care elevul bazandu-se pe insusirea anterioara si pe actualizarea regurilor ce intra in 
combinatie descopera regula de ordin superior ca (3), (4) etc., care apoi se aplica la o clasa de probleme 
tip. Este bine ca elevii sa aiba constiinta unei asemenea ierarhii: "daca profesorii vor sti ce priceperi 
subordonate trebuie sa fie stapanite pentru a se invata o anumita pricepere, elevii vor capata sentimentul 
de anticipare a succesului la invatatura, mult mai multi dintre ei devenind capabili sa-si insuseasca acea 
pricepere" (Bunescu, Invatarea deplina, teorie si practica, EDP Bucuresti, 1995, p.40). S-a observat ca 
indicatiile verbale date elevului nu includeau si "solutia", (la (3), (4), (5) nu s-au mai indicat nici macar 
formulele ce urmau a fi gasite) ci ii cereau sa construieasca "pe cont propriu" aceasta solutie. 

Astfel invatata,regula este rezistenta la uitare, iar activitatea de rezolvare de probleme se 
dovedeste eficienta nu doar in acumularea de experienta specifica, dar are si efecte formative din cele 
mai importante, deoarece: 

- "genereaza matrite rezolutive" 
- exerseaza coordonarile operationale corespunzatoare 
- intervin generalitati si transferuri ce se inscriu in constituirea de capacitati rezolutive, si, de 

aceea, este corecta aprecierea activitatii de rezolvare de probleme ca "un proces superior de invatare" 
(Gagne, R.M. Conditiile invatarii,(trad.), EDP Bucuresti, 1975, p.197). 

Amintim ca aceeasi problema, teorema lui Pitagora generalizata, poate fi predata folosind metode 
expozitive bazate pe receptare, pierzand astfel ocazia valorificarii in plan cognitiv si reglator a 
continutului stiintific al teoremei. 

Dupa cum s-a vazut si in exemplu prezentat, nu se poate face o demarcatie stricta in ceea ce 
priveste utilizarea metodelor de tip algoritmic si respectiv euristic, ele completandu-se reciproc, in 
intreg procesul de rezolvare a problemei. Totusi, tinandu-se seama de tipurile de probleme (de la simple 
exercitii la situatii problematice) si tipurile de metode de invatare, corelatiile intre ele pot fi sintezate in 
fig.1.7: 
                                                                                                      -medoda problematizarii invatarii prin  

-modelarea                                                                                    descoperire 

                                                                                                      -conversatie euristica 

 

 

 

 

-metode expozitive                                                                        -conversatia euristica 

-instruirea programata                                                                     -strategii euristico-algoritmice 

-algoritmizarea 

Situatii problematice 

Metode de tip 
algoritimic 

Metode de tip euristic 

Probleme exercitii 
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PORTOFOLIU DE EVALUARE LA DISCIPLINA MATEMATICA

Profesor Teodora Cosma
Colegiul Tehnic T.F. „Anghel Saligny”, Simeria

Structura: Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă“

Clasele: a V-a opţional, a VI-a opţional, a VI-a B, a VII-a A,B, a VIII-a A
Anul şcolar 2011-2012

Evaluarea centrată pe elev
 
Argument:
  
       Situaţiile concrete din activitatea zilnică la catedră, la clase neomogene, m-au determinat să abordez 
diferenţiat în activitatea de evaluare verificarea cu regularitate a muncii fiecărui elev. 
       Competenţele secolului al XXI-lea ale elevilor nu pot fi evaluate prin sistemul de metode clasice.
       Metodele de predare-învăţare-evaluare moderne, impun evaluarea centrată pe elev.  
       Din anul şcolar 2001-2002 am utilizat în activitatea de evaluare şi de notare a performanţelor elevilor 
fişe de tip ,,Catalogul de evaluare şi notare” la fiecare clasă şi am elaborat un sistem complementar de notare, 
centrat pe elev, pe care l-am perfecţionat continuu.

Obiective propuse: 

* Optimizarea activităţii de evaluare prin posibilităţi imediate de analiză şi de interpretare comparativ-
evolutivă a rezultatelor înregistrate, individuale şi de grup.

* Evaluarea competenţelor secolului al XXI-lea ale elevilor:
- capacitatea de reflecţie a fiecărui elev ;
- capacitatea de a colabora, în cadrul unui grup, la realizarea unui obiectiv prestabilit, a fiecărui elev; 
- capacitatea de a utiliza mijloacele electronice, moderne, pentru informare, comunicare şi în procesul 
de învăţare a fiecărui elev;     

* Uniformizarea notării şi a evaluării performanţelor obţinute de către elevi.
* Implicarea activă a fiecărui elev în activităţile desfăşurate la orele de matematică, în mod participativ-

formativ.
* Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor şi de reflecţie a elevilor. 

 
Performanţe aşteptate:  

• Obiectivitatea notării performanţelor obţinute de elevi.
• Ridicarea nivelului rezultatelor la învăţătură ale elevilor.
• Valorizarea diversităţii şi a respectului faţă de ceilalţi, a elevilor.
• Dezvoltarea relaţiilor atitudinal-pozitive faţă de comunicare între elevi şi a celor parteneriale şcoală-

comunitatea locală. 
• Dezvoltarea spiritului de apreciere critică şi a curiozităţii elevilor, a disponibilităţii lor de a căuta 

argumente şi de a le evalua, de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce au învăţat, în contexte 
variate de viaţă.

• Dezvoltarea capacităţilor elevilor de a utiliza tehnologia în activităţile de formare-învăţare-autoevaluare, 
adică mijloacele electronice moderne de informare-comunicare şi de lucru.
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Elaborarea documentelor:

REGULAMENT,
De desfăşurare a activităţilor de matematică, în anul şcolar 2011 – 2012,

la clasele a VI-a C, a VII-a A,B, a VIII-a A, a V-a opţional, a VI-a opţional:

- fiecare elev este obligat să aibă, la fiecare oră, caietul de clasă şi manualul;
- se impune la fiecare oră, menţinerea unui climat optim pentru desfăşurarea activităţilor: curăţenie, 

linişte, respect reciproc, toleranţă, colaborare, bună-înţelegere, atenţie şi preocupare pentru studiu; 
- buna organizare a serviciului pe clasă şi pe grupă;   
- organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare de tipul: ore de consultaţii şi cercuri de 

matematică, pentru: recuperarea rămânerilor în urmă, aprofundarea cunoştinţelor, extinderi, pregătirea 
lucrărilor scrise semestriale, pregătirea olimpiadelor şi a concursurilor etc. 
                                                              

CONVENŢII:

1. Rezultatele testului iniţial constituie, în mod orientativ, nivelul iniţial de raportare a rezultatelor 
ulterioare ale elevilor, pentru analizarea comparativă a acestora. 

       
2. Pentru notarea ritmică, obiectivă a elevilor, voi utiliza fişa de evaluare ,,Catalogul de evaluare şi notare”, 

cu instrumentele şi formele de evaluare: teste iniţiale, teste continue, teste sumative,verificări orale (algebră-
geometrie),tema pentru acasă, munca independentă, competenţele secolului al XXI-lea: reflecţii, sinteze - 
referate, proiect – portofoliu, utilizarea tehnologiei,aspectul documentelor, observaţii, note finale;

* elevii care refuză să lucreze sau să iasă la tablă, primesc nota 1 în fişa de evaluare sau direct în catalog, 
în cazuri problematice ;
* la fiecare temă neefectuată, elevii vor primi nota 2 în fişa de evaluare; la cinci note de 2, consecutive, 
nota 2 se va trece în catalogul clasei; dacă elevii recuperează temele neefectuate, nota 2 din fişa de 
valuare, pentru temele respective, se va şterge;
* primesc nota 1, 2 sau 3 elevii care nu au caiet, care refuză să lucreze în timpul orei etc., după verificarea 
orală, imediată, a cunoştinţelor.

3. În catalogul clasei, notele elevilor le voi trece :
* la sfârşitul fiecărei luni de zile calendaristice;
* nota trecută va fi egală sau cea mai apropiată de media, rotunjită sau nerotunjită, a tuturor notelor obţinute 
pe parcursul acelei luni de zile calendaristice, înscrisă în rubrica note finale a fişei de evaluare; 
* în cazul în care elevul nu respectă regulamentele şcolare şi cerinţele unui studiu sistematic, elevul va fi 
ascultat, va fi evaluat pe loc şi va pierde rezultatele parţiale din fişa de evaluare a profesorului, din acea 
perioadă de timp, stabilite prin această convenţie. 

   
4. Pentru media 10, semestrială sau anuală, se impune participarea elevilor la cercurile de matematică, la 

olimpiadele de matematică (cel puţin la etapa organizată în şcoală), la concursuri de matematică etc.
    

5. Observaţiile elevilor: ....  .
    
6. Observaţiile părinţilor : ....  .
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Aplicaţie:

 CATALOGUL  DE  EVALUARE  ŞI  NOTARE  LA  CLASA ...............                                                                             

Anul şcolar : 2011 – 2012     Semestrul.......    Diriginte..........................      
Nr.de elevi........               Pag.  1       

                                                                    
Numele
Elevu-

lui

Tema 
pentru
acasă

8/ 16.IX.
2/ 23.IX.

Instrumente şi forme de evaluare Note
finale

9/ 
30.IX.

Teste Verificări orale
iniţiale

2,10/13.
IX.

pentru 
evalu-

are 
conti-
nuă

7/ 
26.IX.

suma-
tive

9/ 7.X.

Algebră

9/ 26.IX.

Geometrie

10/ 27.IX.

Munca

Competenţele secolului al XXI-lea Nota
de la
teză

Reflecţii

9/ 19.IX.
10/ 4. X.

Sinteze-
referate

9/ 16.IX.

Proiecte -
portofolii

10/ 14.IX.

Utilizarea 
tehnologiei

9/ 16.IX.

Aspectul
Documente-

lor

10/ 30.IX.

Obser-
vaţii

30.IX. 
fişier 

pe blog

Media

 
Modelul considerat, la activităţile din luna septembrie a obţinut media 8,30 la notele primite. În catalog 

am trecut nota 9.
Dacă nu ar fi avut acea temă nefăcută, nota finală pe luna septembrie putea fi 10, luând în considerare 

faptul că a obţinut note foarte bune la competenţele secolului al XXI-lea, că a fost activ la ore şi că a lucrat în 
mod independent.

Dacă nu va mai avea teme nefăcute, nota finală din luna octombrie poate fi rotunjită, dacă va fi cazul, 
la 10, în favoarea elevului, menţionând faptul că elevii activi la ore şi conştiincioşi sunt foarte bine pregătiţi 
la toate disciplinele de studiu, participă la foarte multe activităţi extraşcolare, la concursuri şi la olimpiade 
şcolare, la mai multe discipline de studiu.

Reflecţii
 

Sistemul de evaluare şi de notare pe care l-am realizat şi aplicat, implică toţi elevii pe parcursul orelor 
de matematică să se autosusţină, la nivel cât mai redus de stress, ca parteneri activi ai propriei învăţări. De 
asemenea, contribuie la formarea conştientă, a autodisciplinării învăţării elevului, pe parcursul activităţilor. 
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Valoarea pregnantă a acestui sistem constă în faptul că fiecare elev, pe parcursul unei ore de matematică şi 
în intervale de timp determinate, poate obţine performanţe multiple, prin valorificarea inteligenţelor personale, 
multiple. 

La nevoie, permite adoptarea unor măsuri eficiente de recuperare şi de ameliorare a nivelului de achiziţii 
instructiv-formative ale elevilor. De asemenea, pe parcursul activităţilor, se poate aplica, în orice moment, 
notarea clasică, pedagogică, excluzând metoda portofoliilor, metoda proiectului, utilizarea tehnologiei etc.

Pentru educatorul şi profesorul modern, pe suport din hârtie sau electronic, constituie o metodă deschisă 
de lucru şi de colaborare, în tripletul: şcoala - elevii - părinţii elevilor, de optimizare modulatorie, performantă, 
a activităţii de evaluare.   
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STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE STIMULARE
A CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR  

DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA

                                                                    Profesor MIRELA BADEA 
                                                                    Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 18 Piteşti

Între obiectele de studiu, limba şi literatura româna are o importanţă deosebită în activitatea umană şi 
de aceea este necesar să ne ocupăm în mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităţilor creative 
ale elevilor în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se referă la câteva strategii didactice 
adecvate şi eficiente prin care se realizează conlucrarea dintre profesori si elevi în vederea predării şi învăţării 
unui volum de informaţii, a formării şi dezvoltării unor priceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii 
umane.

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea poate 
deveni o modalitate de învatare cu multiple beneficii pentru elevi.

Profesorul trebuie să adapteze conţinuturile la nivelul de dezvoltare concretă şi la interesele copiilor şi 
în acelaşi timp,să pună accentul  pe învăţarea procedurală, conducând la structurarea unor strategii şi procedee 
proprii de rezolvare de exerciţii,de dezvoltare şi investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei. pentru 
studiul si aplicarea limbii romane in contexte variate.

Tehniciile didactice sunt o îmbinare de procedee-soluţii didactice practice, însoţite de mijloace pentru 
realizarea unor activităţi (de exemplu: tehnica muncii intelectuale pentru realizarea metodei lecturii sau tehnica 
folosirii mijloacelor audio-vizuale pentru realizarea metodei demonstraţiei intuitive.

Profesorul are nevoie pentru realizarea unei cercetări de documentare practică, privind colectivul 
de elevi,dificultăţile întâmpinate de elevi în însuşirea unor noţiuni specifice, în formarea unor deprinderi şi 
abilităţi.Aplicarea învăţării prin stimularea creativitătţii este benefică pentru faptul că asigură formarea unei 
gândiri flexibile, divergente si fluente.

Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de ordin 
caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de 
limba română.

Lecţiile de limba româna oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor multiple activităţi 
menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: povestea prin analogie, 
continuarea povestirii, alcătuirea propoziţiilor după scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire 
indirectă şi invers.

Mijloacele şi strategiile didactice creează climatul afectiv şi intelectual propice dezvoltării independente 
originale şi în acelaşi timp al aptitudinilor verbale.

În ultimii ani, procesul instructiv-educativ a fost îmbunătăţit printr-o serie de metode interactive, ce 
conduc la stimularea creativităţii elevilor.

Metoda cubului presupune analiza unui concept,a unei noţiuni sau a unei teme prin proiectarea ei pe 
cele sase feţe ale unui cub,fiecare dintre ele presupunând o abordare distinctă a subiectului respectiv.

Braistormingul-este o metodă interactivă iniţiată de Alex Osbome. Metoda „asaltului de idei” are drept 
scop emiterea unui număr cât mai mare de soluţii privind modul de rezolvare a unei probleme, într-un grup 
coordonat de un moderator ce indeplineşte rolul de animator şi de mediator al discuţiei.

Metoda Starburst stimulează atât creativitatea individuală, cât şi cea de grup, spiritul de cooperare si 
cel de competiţie. Se alege o problemă de dezbătut apoi se înşiră,în jurul conceptului,respectiv, mai multe 
întrebări care au legătură cu el.  

„Schimbă perechea” este o metodă interactivă,de lucru în diade. Profesorul împarte clasa în două grupe 
egale ca număr, se asează faţă în faţă cu perechea, rezultatul fiind două cercuri concentrice.
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Dintre metodele complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine indivi dualizarea actului 
educaţional prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes „Proiectul”.

Aşadar, noile metode interactive se bazează pe toate formele de organizare a ativittilor, clasa de elevi 
devenind o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 
învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îl ajuta să rezolve problemele şi sunt 
implicati în experimentele de învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îsi dezvoltă cunoştinţele şi 
deprinderile.
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PROIECT DE MENTORING EDUCAŢIONAL

ACTIVITATI DE PREGATIRE A ELEVILOR DIN CLASELE V-VIII  
PENTRU CONCURSURILE NATIONALE COMPER

Profesor Teodora Cosma
Colegiul Tehnic T.F. „Anghel Saligny”, Simeria

Structura: Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă“

Director: prof.ing. Steici Marius   
Directori adjuncţi: inst. Şotîngă Doinel, inst. Moldovan Luminiţa
Responsabli de catedră: prof. Ciarnău Sorina, prof. Petruţiu Cornel
Consilier educaţional: prof.dr. Muntean Anamaria

Titlul proiectului:      PROIECT  DE  MENTORING  EDUCAŢIONAL     

Coordonatorul de proiect:  prof.  COSMA  TEODORA

Echipa de proiect:  elevii claselor  aV-a C, a VI-a B, a VII-a A, a VIII-a D.

Clase afiliate:  a V-a B, a VI-a A, a VI-a E, a VII-a B, a VII-a D, a VIII-a F.

Colaborare: ∗  în cadrul catedrei de matematică a şcolii cu toţi profesorii de matematică; 
                      ∗  http://www.concursurilecomper.ro
                      ∗  http://www.didactic.ro                
                   
Scopul proiectului:  *Pregătirea elevilor din clasele V - VIII  pentru a participa la concursurile naţionale 
,,COMPER”.
                                *Sprijinirea elevilor care se înscriu la concursuri în optimizarea şi la redefinirea timpului 
petrecut la şcoală în perioada: 11 octombrie 2010 – 8 iunie 2011, la orele de curs, la cercul de matematică şi 
la orele de pregătire pentru concursurile naţionale ,,COMPER”, punând accent pe modalităţile de instruire 
formative, cu posibilităţi de control şi de autocontrol.          
                                    
Impactul proiectului:  Redimensionarea imaginii participanţilor la derularea acestui proiect în cadrul 
comunităţii şcolii, în cadrul comunităţii locale şi la nivel naţional.

Perioada de desfasurare:  11 octombrie 2010 – 8 iunie 2011.
Obiective propuse:  1. Aprofundarea cunoştinţelor de matematică şi dezvoltarea capacităţilor rezolutiv-
aplicative şi competitive ale elevilor din clasele V - VIII.
            2. Implicarea elevilor înscrişi la activităţile propuse, într-un mod activ, participativ-
formativ şi evolutiv, pentru realizarea obiectivelor concursului şcolar naţional ,,COMPER”. 
            3. Realizarea fişelor de mentoring educaţional la matematică, pentru pregătirea elevilor 
înscrişi la concursurile ,,COMPER”.

Performantele asteptate:  * Ridicarea nivelului de pregătire al elevilor şi a rezultatelor lor la învăţătură şi la 
concursurile de matematică.

 * Valorizarea diversităţii şi a respectului faţă de ceilalţi participanţi la acest proiect şi la concursurile 
naţionale.

http://www.concursurilecomper.ro
http://www.didactic.ro
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 * Dezvoltarea relaţiilor atitudinal-pozitive faţă de comunicare-învăţare-evaluare între elevi, între elevi şi 
cadrele didactice şi între cadrele didactice, la nivelul comunităţii şcolare, locale, judeţene şi naţionale.
 * Realizarea fişelor de mentoring educaţional la matematică, pentru pregătirea elevilor înscrişi la 
concursurile ,,COMPER”. 

Indicatorii de evaluare:  1. Participarea elevilor la activităţile cu conţinut matematic, de pregătire a 
concursurilor ,, COMPER ”.
2. Performanţele elevilor obţinute prin: rezultatele la învăţătură, rezultatele obţinute la olimpiade şi la alte 
concursuri de matematică, rezultatele la concursurile naţionale ,,COMPER”.  
                                           
 Modalitatile de montorizare si de evaluare:  

* Participarea elevilor la activităţile de pregătire pentru concursurile  
   naţionale ,,COMPER”.
* Rezolvarea de exerciţii şi de probleme în cadrul grupelor şi în mod 
   independent.
* Întocmirea şi prezentarea de referate şi de portofolii.
* Realizarea de comunicări ştiinţifice.
* Realizarea fişelor de proiect specifice mentoringului educaţional, pentru
   pregătirea concursurilor naţionale ,,COMPER”.

Programul de desfasurare al activitatilor: 
 
 *  luni, marţi, miercuri, joi  -  după ora 13:10, la solicitarea elevilor;   
            *  vinerea  -  după ora 14:10, la solicitarea elevilor.



78

PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

Activităţi de recuperare – dezvoltare: 
Clasele: a VI-a C, a VII-a A, a VII-a B, a VIII-a A; a V-a opţional; a VI-a opţional 

 
 

Profesor Teodora Cosma 
Colegiul Tehnic T.F. „Anghel Saligny”, Simeria 

Structura: Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă“ 
 
 

Director: prof.ing. Steici Marius    
Directori adjuncţi: inst. Şotîngă Doinel, inst. Moldovan Luminiţa 
Responsabli de catedră: prof. Ciarnău Sorina, prof. Petruţiu Cornel 
Consilier educaţional: prof.dr. Muntean Anamaria 
 

Titlul proiectului:   VARIETATI  MATEMATICE 

 

Coordonatorul de proiect: prof. COSMA TEODORA  

 

Echipele de proiect: * elevii claselor: a VI-a C, a VII-a A, a VII-a B, a VIII-a A; 

         * elevii grupelor de matematică-opţional ale claselor a V-a şi a VI-a;  

 

Scopul proiectului: Reliefarea variată a capacităţilor formativ-rezolutive, a aplicabilită- 

         ţilor cunoştinţelor de matematică ale elevilor, în activităţile cu   

         conţinut matematic, extracurriculare, pentru realizarea multiplă de  

         contexte problematic-integratoare, privitoare la „şcoala“ centrată spre  

         elev, în măsură să genereze deschideri către comunitatea şcolară şi  

         locală.  

 

Impactul proiectului: Redimensionarea imaginii echipelor de proiect la nivelul claselor,  

              al şcolii şi în cadrul comunităţii locale. 

 

Perioada de desfasurare:  Anul şcolar 2011-2012. 

 



79

Obiective propuse: 1. Aprofundarea cunoştinţelor de matematică şi dezvoltarea                        

           capacităţilor rezolutiv-aplicative ale elevilor.  

       2. Implicarea activă a fiecărui elev în activităţile desfăşurate, în mod  

           participativ-formativ şi cultural-recreativ; ateliere de studiu   

           matematic. 

       3. Fixarea noilor achiziţii în structuri de cunoştinţe şi de competenţe  

           bine organizate.  

       4. Realizarea fişelor „Varietati Matematice“ în format electronic. 

                             5. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare electronică şi de     

           eLearning, Internetul, pentru optimizarea activităţilor de colaborare 

                                 şi de învăţare, în tripletul: şcoală – elev – familia elevului.  

 

                             6. Pregătirea şi participarea elevilor la concursuri şi olimpiade variate. 

                             7. Colaborarea elevilor la activităţile proiectului eTwinning   

           ,,Mathematical Variety” . 

                             8. Organizarea ediţiei  a doua a concursului ,, Varietăţi Matematice ”, 

                                 la nivelul şcolii. 

 

Performantele asteptate: * Ridicarea nivelului rezultatelor la învăţătură ale elevilor.  

       * Valorizarea diversităţii şi a respectului faţă de ceilalţi.  

          * Dezvoltarea relaţiilor atitudinal-pozitive faţă de comunicare  

          între elevi şi a celor parteneriale şcoală-comunitatea locală.      

                                       * Realizarea de fişe de cunoştinţe, de referate, de comunicări                                              

                               ştiinţifice, de portofolii; 

                            * Realizarea fişelor electronice ,,Varietati Matematice”; 

                            * Dezvoltarea spiritului de apreciere critică şi a curiozităţii  

         elevilor, a disponibilităţii lor de a căuta argumente şi de a le  

         evalua, de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi de a aplica  

                                          ceea ce au învăţat, în contexte variate de viaţă;  

                                       * Participarea la concursuri şi la activităţi cultural-recreative. 
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Indicatorii de evaluare: 1. Participarea elevilor, la liberă alegere, la activităţile cu   

         conţinut matematic, extraccuriculare: consultaţii la matematică, 

         cerc de matematică, concursuri, activităţi cultural-recreative. 

        2. Performanţele elevilor obţinute prin lucrările realizate, prin   

         rezultatele la învăţătură, prin rezultatele la concursuri şi prin 

                                          aprecierea activităţilor cultural-recreative organizate. 

 

Modalitatile de monitorizare si de evaluare: Participarea elevilor la activităţile   

               matematice, rezolvarea de exerciţii şi   

               probleme în mod independent, compunerea  

               de probleme, întocmirea şi prezentarea de  

               referate şi de portofolii, realizarea de         

                             comunicări  ştiinţifice, realizarea fişelor de    

                                                           proiect de tip:  „Varietati matematice“. 

Programul de desfasurare al activitatilor :   

 

 clasele a V-a opţional şi a VII-a A – luni, după ora 13:00, la solicitarea elevilor; 

 clasele a VI-a opţional, a VI-a C şi a VII-a B – marţi, după ora 13:00, la 

solicitarea elevilor; 

 clasa a VIII-a A – joi, după ora 14:00, la solicitarea elevilor; 

 activităţi la solicitarea elevilor – vineri, după ora 13:00.  
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GIB I. MIHĂESCU
DRAMATURGIA ŞI PROZA – PUNCTE DE CONVERGENŢĂ

Prof.  Ana-Maria Ene, 
Şcoala cu clasele I-VIII, Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

„Era omul obsesiilor lui în viaţă, omul scrisului lui”.  (O. Han)

I. Destinul unui scriitor

 La 23 aprilie 1894 se năştea la Drăgăşani Gheorghe (Gib) Mihăescu, al şaselea copil al lui Ion Mihăescu-
Stegaru şi al Ioanei Ceauşescu. Strănepotul lui Preda-Stegaru, participant la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 
va avea un destin nemarcat de evenimente deosebite în plan exterior, dar cu un zbucium sufletesc pe care îl 
vom regăsi într-o oarecare măsură şi la personajele sale. Ion Mihăescu-Stegaru, tatăl lui Gib, fusese funcţionar 
la judecătoria din Drăgăşani, localitate unde scriitorul urmează şcoala primară şi unde se va întoarce pentru a 
petrece o perioadă importantă din viaţa sa. În 1914 se înscrie la Facultatea de Drept din Bucureşti, îndemnat 
de tatăl său şi frecventează cursurile acestei facultăţi nu mai puţin de nouă ani, fiind el însuşi un „student 
întârziat”, eroul pe care îl vom întâlni într-unul din romanele sale. 

În timpul războiului, Gib I. Mihăescu ajunge la Iaşi şi urmează şcoala de ofiţeri, participând apoi la 
luptele de la Muncel şi Mărăşeşti, unde este avansat la gradul de sublocotenent. Primele sale schiţe şi nuvele 
sunt inspirate din experienţa frontului, debutând în revista „Luceafărul” cu nuvela Linia întâi (1919). Tot 
în această revistă, care îi avea printre colaboratori pe I. Pillat, L. Blaga, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu şi alţi 
scriitori importanţi, publică şi nuvelele: În tren, Cel din urmă cârd şi Figurina. În acelaşi an începe să apară 
sub conducerea lui E. Lovinescu, „Sburătorul”, unde i se publică nuvela Soldatul Nistor (sept. 1919).

A debutat în gazetărie în revista „Ţara nouă”, iar implicarea gazetarului în viaţa socială a timpului 
presupune un amplu proces de cunoaştere a acesteia, de pătrundere în viaţa bucureşteană şi provincială prin 
abordarea unor subiecte din actualitatea vremurilor, lucru care şi-a pus într-o oarecare măsura amprenta şi asupra 
operei sale. Activitatea de gazetar din acea perioadă este foarte bogată, publică articole nu numai în reviste 
din Cluj, ci şi din Bucureşti. Fiind solidar cu generaţia postbelică, intuieşte că vor avea loc multe transformări 
atât în planul cultural, cât şi în planul social. În 1920 Gib I. Mihăescu încetează colaborarea cu „Ţara nouă” şi 
părăseşte Bucureştiul împreună cu Cezar Petrescu, scriitorul de care îl va lega o strânsă prietenie, îndreptându-
se spre Cluj unde lucrează ca redactor la ziarele „Înfăţişarea”, „Voinţa” şi „Gazeta Ardealului”. Nefăcând parte 
din nicio tabără politică, scriitorul se află mereu în căutarea unui ziar independent; satira politică este adesea 
prezentă în articolele şi, mai târizu, în proza sa.

Martorul unei realităţi deosebit de importante în evoluţia ţării, Gib I. Mihăescu va aborda o varietate 
de teme, îndreptându-se şi în publicistică spre analiza consecinţelor pe plan psihic. Cele mai multe subiecte pe 
care se axează, se încadrează în publicistica literară, dar a scris şi cronici dramatice sau teatrale, fiind pasionat 
de arta filmului. 

Odată cu apariţia revistei „Gândirea” (revistă intitulată „literară, artistică, socială”) la 1 mai 1921, 
sub conducerea lui Cezar Petrescu şi a lui D. I. Cucu, numele lui Gib I. Mihăescu avea să apară în paginile 
acesteia timp de doisprezece ani. Deşi scriitorul se află printre întemeietorii revistei, opera sa este străină de 
orientarea ideologică imprimată acesteia. În studiul Gândirea şi gândirismul, D. Micu analizează opera lui Gib 
I. Mihăescu pornind de la nuvelistică şi terminând cu dramaturgia, în încercarea de a determina în ce măsură 
scriitorul este un „exponent al gândirismului” în proza românească, dar sentimentul religios, principala notă 
distinctivă a literaturii contaminată de ideologia gândiristă, nu poate fi identificat în nuvelele scriitorului, 
nici măcar în Troiţa unde „deznodământul cumplitei situaţii nu prea concordă cu gândirea creştină”1. „Un 

1 D. Micu, Gândirea şi gândirismul (momente şi sinteze), Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. 716.
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scriitor ca Gala Galaction, istorisind o întâmplare de felul aceleia din Troiţa, i-ar fi dat negreşit, în final, o 
întorsătură care să ateste mizericordia divină”2. Atât romanele, cât şi piesele de teatru exclud orice posibilitate 
de raportare la vreo doctrină teologică. Într-un interviu acordat lui I. Valerian, Gib I. Mihăescu mărturisea: 
„N-am nici o dogmă literară şi nu mă încumet să-mi dau păreri critice. Când am început să scriu nu mi-am 
zis: voi ţine de cutare sau cutare şcoală. Consider curentele literare ca fenomene exterioare, de multe ori greşit 
interpretate. Fondul acestor manifestaţiuni rămâne tot talentul. A fi tradiţionalist sau modernist sunt chestiuni 
de perspectivă, care variază după poziţia în care contempli obiectivul. Opera de artă în sine este un lucru foarte 
greu sesizabil. De multe ori rămâi cu gura căscată în faţa unor farsori, pe când adevăratul talent putrezeşte în 
subsolul societăţii”3.

În anul 1921, în revista „Gândirea” apar nuvelele Cei din urmă, O zi de primăvară, Retragerea, Un 
călător, iar în 1922, când Gib I. Mihăescu se întoarce în Bucureşti pentru a-şi pregăti examenele, în aceeaşi 
revistă apar şi nuvelele Ierni jilave, Soarele, Singuraticii, Semnele lui Dănuţ, Reîntoarcerea şi Întâmplarea. 
Încă din acea perioadă se poate observa pasiunea scriitorului pentru teatru, atât din cronicile dramatice pe care 
le scria, dar şi din traducerile unor piese. Împreună cu Leonard Paukerov traduce (în acelaşi an) drama lui 
Francisc Molnar, Liliom.

După ce-şi susţine examenul de licenţă, la Facultatea de Drept (1923), se întoarce la Drăgăşani şi, doi 
ani mai târziu, se căsătoreşte cu Elena Stănoiu, fiica unui prieten al tatălui său; împreună vor avea două fete: 
Mira şi Ionica. O perioadă este profesor la Şcoala de ucenici din Drăgăşani, iar în 1926 este numit şi avocat. 
Retras într-un orăşel de provincie, cunoaşte foarte bine acest mediu pe care îl satirizează în anumite nuvele, 
iar avocatura n-o practică din pasiune, din contră, domeniul justiţiei îi pare locul cel mai corupt, aşa cum îl 
descrie uneori şi în operele sale (Criză în barou, Confraţii, Zilele şi nopţile unui student întârziat). Pe lângă 
această critică acerbă la adresa societăţii, scriitorul împrumută uneori personajelor din romane şi pasiunile 
sale, de exemplu, pasiunea pentru astronomie, pe care o regăsim şi la eroul din Braţul Andromedei: „În maniile 
astronomice ale lui Gib I. Mihăescu găsim o încercare de evadare din lumea instinctelor, un colţ de linişte în 
ritmul trepidant al goanei burgheze după satisfacţii lipsite de ideal, o salvare spirituală. Autorul însuşi e un 
Andrei Lazăr strivit de prejudecăţi, de indiferenţa şi egoismul burgheziei provinciale, care se bălăcea într-o 
viaţă lipsită de poezie”4.

Primul său volum de nuvele, La „Grandiflora”, apare în anul 1928 la Craiova şi cuprinde un număr 
restrâns din nuvelele publicate până atunci (Frigul, Urâtul, În goană, Întâmplarea, La „Grandiflora”). 
Restaurantul care a purtat numele „La Grandiflora” a existat în Drăgăşani şi era locul de întâlnire al intelectualilor 
din oraş, iar biserica cu pridvorul pe care era pictat iadul se afla chiar în mijlocul oraşului împrejmuit de cele 
trei dealuri: Dealul Oltului, Dealul Marcului şi Dealul Verdii. În acelaşi an are loc şi premiera piesei de teatru 
Pavilionul cu umbre, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în regia lui Soare Z. Soare, având în rolul 
principal feminin pe renumita actriţă Marioara Ventura. Următorul volum de nuvele, Vedenia, apărut în 1929, 
cuprinde nouă texte: Vedenia, Ierni jilave, Sfârşitul, Semnele lui Dănuţ, Scuarul, Examenul, Între porţelanuri, 
Troiţa şi Tabloul. 

Renunţând la avocatură, Gib I. Mihăescu se întoarce la Bucureşti unde se angajează ca funcţionar la 
Direcţia Presei şi Informaţiilor din Ministerul Afacerilor Străine (1930). Tot atunci îi apare şi primul roman, 
Braţul Andromedei, urmat în 1933 de Rusoaica, romanul care îi va aduce premiul de proză al Societăţii 
Scriitorilor Români şi consacrarea ca romancier. Faima îi este întreţinută şi de romanele următoare Zilele şi 
nopţile unui student întârziat (1934) şi Donna Alba (1935), considerat de unii critici ai vremii, culmea creaţiei 
sale, deplina maturizare a talentului său artistic.

Din păcate, scriitorul se stinge din viaţă la numai 41 de ani (în ziua de 19 octombrie 1935), lăsând 
în urma lui proiecte neterminate precum cel al unui roman social ai cărui protagonişti ar fi trebuit să fie 
ţărani frământaţi de problemele specifice epocii Vămile văzduhului sau Upercut conceput ca o „demascare” a 
2 Ibidem, p. 717.
3 I. Valerian, De vorbă cu d-l Gib I. Mihăescu, în Viaţa literară, Bucureşti, an. I, nr. 32, 22 decembrie 1927, 
p. 1, articol reprodus în Romanul românesc în interviuri, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, Antologie, 
text îngrijit, sinteze bibliografice şi indice de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, p. 468.
4 Emil Manu, Gib I. Mihăescu (contribuţii documentare), în Viaţa românească, an. XXI, nr. 9, septembrie 1968, p. 57.
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burgheziei bucureştene.
Facându-i portretul, Oscar Han îl înfăţişează pe scriitor într-un amestec de lumină şi obscuritate, de 

forţă şi slăbiciune: „Era cel mai apatic om pe care l-am cunoscut vreodată. Avea tot felul de angoase, avea o 
frică elementară [...]. Era un om total absent între oameni [...]. Ducea cu el o tristeţe, un vag lăuntric, o fiinţă 
ştearsă, inexpresivă, palidă, absentă, ducea forţe expresive nedefinite. Parcă nu era un om, ci simbolul omului. 
Emana un farmec fiinţa lui şi un nimb de stranie poezie”5.

                                                           
                                                            „Această înaltă societate contemporană nu-i decât un cavou 

sinistru bine vopsit”. (Henrik Ibsen)

2. Tentaţia păcatului şi personajul „invizibil”                           

Preocupările dramatice ale lui Gib I. Mihăescu n-au rămas fără ecou în dramaturgia vremii. Deşi piesele 
lui de teatru nu sunt foarte numeroase, studiul lor poate pune în evidenţă o reluare a temelor sau a unor trăsături 
întâlnite în proză. Datorită abordării aceloraşi teme şi tipologii de personaje, se poate afirma că opera lui Gib I. 
Mihăescu este unitară. Elementele epice se împletesc mereu cu cele dramatice, opera dramatică a scriitorului 
fiind „o prelungire, în formele specifice genului, a preocupărilor prozatorului”6. Urmând modelul lui B. Şt. 
Delavrencea cu Hagi-Tudose, scriitorul şi-a dramatizat unele nuvele. Punctele de contact dintre nuvelă şi 
dramă, în general, ca specii literare, au fost remarcate şi exploatate de mai mulţi scriitori; în primul rând este 
vorba de concentrarea acţiunii într-un număr restrâns de pagini şi de lectura „dintr-o suflare”, cum o numea A. 
E. Poe,  aspecte comune ce i-au permis şi lui Gib I. Mihăescu dramatizarea unor nuvele.
 Diana Cristev distinge două etape de creaţie în teatrul lui Gib I. Mihăescu: „începuturi de dramaturgie 
(perioada clujeană) şi perioada 1924-1930”7. În cele două direcţii distincte regăsite atât în proză, cât şi în opera 
dramatică, se poate observa o sondare în subconştientul personajelor plasate de cele mai multe ori într-un 
mediu ostil înţelegerii aspiraţiilor sale. Pasiunea scriitorului pentru teatru a început încă din perioada în care a 
locuit la Cluj şi s-a manifestat, mai întâi, prin traducerea unei piese maghiare, împreună cu Leonard Paukerov 
(Liliom de Francisc Molnar, jucată în 1922 la Bucureşti), dar totodată şi prin cronicile sale dramatice apărute în 
Voinţa, Gazeta Ardealului, Gândirea. Printre piesele ale căror cronici au puratat semnătura lui Gib I. Mihăescu 
se află Nepoftitul de Tristan Bernard, Marşul nupţial al lui Henry Bataille, Azilul de noapte de Gorki şi Raţa 
sălbatică de Ibsen. Dramaturgul norvegian, Henrik Ibsen, a avut o influenţă importantă asupra scriitorului 
român, cel puţin la nivelul tehnicii teatrale şi la nivel tematic. Tipul nou de piesă impus de acesta este piesa 
analitică: „Mitul central al operei ibseniene este, aşadar, trecutul, înţeles ca un destin ce modelează implacabil 
biografia personajelor”8. Operând cu această distincţie (sintetic / analitic), Ion Vartic susţinea că „în teatrul 
sintetic suntem în plin câmp al modificării: un eveniment A provoacă şi / sau transformă un eveniment B”, în 
timp ce în cel analitic „ne aflăm, dintru început, în plin eveniment B [...], modificarea, nevăzută de noi, a şi avut 
loc înaintea timpului scenic propriu-zis. Aici, evenimentul B, adică efectul dramatic, este silit să declanşeze o 
acţiune regresivă de revelare a cauzei sale, adică a unui consumat eveniment A. De aceea, personajul din piesa 
analitică are un comportament integrat, complet deviat pe direcţia trecutului”9. Atât la Ibsen, cât şi la Cehov 
intriga nu mai există aproape deloc, la primul rămâne doar „analiza”, la celălalt doar „reveria”, eroii ibsenieni 
nu fac altceva decât să-şi cerceteze trecutul, cei cehovieni îşi construiesc în imaginaţie viitorul. În drama 
„analitică” întâmplările se dezvăluie ca necesitate şi destin, nu ca hazard şi întâmplare, ca în piesa „sintetică”. 
Personajele lui Gib I. Mihăescu, cele care aparţin pieselor din prima perioadă de creaţie, se aseamănă foarte 
mult cu eroii lui Ibsen. 
5 Oscar Han, Dălţi şi pensule, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 640-641.
6 Al. Andriescu, Studiu introductiv la volumul: Gib I. Mihăescu, Opere I, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. LVIII.
7 Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr.1, ianuarie-martie 
1971, p. 94.
8 Ion Vartic, Ibsen şi „teatrul invizibil”. Preludii la o teorie a dramei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 67.
9 Ibidem.
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 Piesa Pavilionul cu umbre s-a jucat pentru prima dată pe scena Teatrului Naţional, la 3 martie 1928. În 
acea perioadă, directorul teatrului era Corneliu Moldovanu, iar regizorul care s-a ocupat de piesă, la rugămintea 
autorului, a fost Soare Z. Soare. În rolul Lianei avea să joace celebra actriţă, întoarsă recent de la Paris, 
Marioara Ventura, care i-a cerut lui Gib I. Mihăescu să facă şi unele modificări în piesă. Primul volum în care 
apare piesa, dar şi următoarele (cea dintâi culegere care adună încercările dramatice ale scriitorului, Teatrul 
lui Gib I. Mihăescu, apare la editura Dacia în 1973, sub îngrijirea lui Leon Baconsky) poartă următoarea 
dedicaţie: „Domnişoarei Marioara Ventura, care a făcut să răsune sub degetele puterii sale vrăjite, până la 
supremele înălţimi şi intensităţi, vagile acorduri de râs şi de amar, închise în slovele de faţă. Închină această 
carte, Autorul”.

 Succesul piesei s-a datorat într-o măsură destul de importantă şi talentatei actriţe, lucru pe care 
cronicarii vremii respective nu l-au trecut cu vederea. Cincinat Pavelescu îi făcuse dramaturgului debutant 
chiar şi un catren prin care îl „avertiza” de contribuţia Marioarei Ventura la ecoul aplauzelor („O, Gib, Venturei 
totdeauna / Ar trebui să i te închini / Că-n pavilionul tău cu umbre / A pus divinele-i lumini”). 
 Cronicile dramatice ale Pavilionului cu umbre nu sunt toate favorabile, lucru care, de altfel, nici n-ar 
fi fost cu putinţă, existând cronicari ce au avut oarecare rezerve în privinţa talentului dramaturgic al lui Gib 
I. Mihăescu. I. Dongorozi considera, de pildă, că „ceea ce ar putea altera, dizolva, şi apoi coagula în sufletele 
eroilor noştri, presupusa apariţie a strigoiului Miti, ar fi urmărit cu măiestrie şi ne-ar fi înfăţişat până la torturare  
d-l Gib. Mihăescu, într-o nuvelă de pildă, dar nu într-o piesă de teatru”10. Şi el, ca mulţi alţii, observă că 
„datorită ansamblului artistic, în frunte cu Marioara Ventura, piesei i s-au realizat, până şi cele mai infime 
înmuguriri de potenţe”11.
 Dincolo de interpretarea deosebită, talentul scriitorului, cel puţin în această piesă de teatru, este 
incontestabil. Când Şerban Cioculescu susţinea că „Pavilionul cu umbre este o piesă puternică, poate una 
dintre cele mai bune ale literaturii noastre dramatice”12, foarte prevăzător strecoară în afirmaţia sa acel „poate” 
care să-i permită explicarea unei posibile supraaprecieri, dar criticul nu s-a înşelat cu nimic, timpul dovedind 
că piesa îşi păstrează încă puterea de sugestie.
 Prima versiune a piesei, intitulată Am ucis păcatul, fusese concepută în patru acte. V. I. Popa, prezent 
la întâia lectură, alături de Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, O. Han şi alţii, amintindu-şi despre impresia 
lăsată de piesă, subliniază impactul pe care l-a avut asupra lor, atmosfera tragică şi de stranie predestinare 
a personajelor, resimţind influenţa scriitorului rus, Dostoievski: „Şi totuşi, dincolo de toată tufoşenia piesei, 
creştea o cumplită forţă tragică, un miez adânc şi tulburător, pe care nu puteai să-l semuieşti cu nimic mai bine, 
decât cu cheagul de durere şi inutilă zvârcolire omenească din anume pagini ale lui Dostoievski”13.

 Printre punctele de convergenţă cu nuvelistica scriitorului se află şi raportul personaj - destin, aşa 
cum apare el în viziunea scriitorului în întreaga sa operă. Psihologia personajelor din nuvele ca Vedenia, La 
„Grandiflora” o întâlnim şi în cazul eroiilor din Pavilionul cu umbre.
 Leon Baconsky consideră că acţiunea piesei „se desfăşoară abil pe două planuri, secante: unul „epic” 
(aparţinând memoriei personajelor), în măsură să pregătească şi să explice conflictul şi unul propriu-zis 
„dramatic” (al scenei), menit să-l concretizeze ca spectacol”14.
 Acţiunea piesei debutează cehovian, la conacul boierului Ilarie unde acesta locuieşte împreună cu fiica 
sa, Liana. Înşelat de soţia sa cu douăzeci de ani în urmă, Ilarie îşi creşte singur copila după ce îl omorâse pe 
Miti, amantul soţiei alungate şi prietenul familiei. Boierul nu se poate elibera de obsesia „păcatului” înfăptuit 
de Angela, trecutul îi invadează mereu prezentul şi devine obsedat de dorinţa evitării adulterului pe care 
Liana, moştenind-o pe mama ei, ar fi putu să-l înfăptuiască. Astfel, îşi creşte fata „ca pe o prinţesă”, dar la 
ţară, cu profesoare alese de el, fără alte cărţi sau prieteni aprobaţi de el însuşi. Datorită educaţiei primite, fata 
trebuia să devină o soţie exemplară, un model de virtute, incapabilă de gânduri şi gesturi adulterine, fidelă şi 
supusă viitorului soţ, aşa cum şi-ar fi dorit Ilarie să fi fost soţia „trădătoare”. Ca în piesele lui Ibesen, acţiunea 
10 Ion Dongorozi, Cărţi, Gib I. Mihăescu: Pavilionul cu umbre, în Ramuri, an. XXII, nr. 5, mai 1928, p. 241.
11 Ibidem, p. 241.
12  Şerban Cioculescu, Gib I. Mihăescu, în Revista Fundaţiilor Regale, an. II, nr. 12, 1 decembrie 1935, p. 635.
13 V. I. Popa,  Scrieri despre teatru, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 114.
14 Leon Baconsky, Teatrul lui Gib I. Mihăescu, Postfaţă la volumul: Gib I. Mihăescu, Teatru, Editura Dacia, Cluj, 1973, p. 288.
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dramei este urmarea unui fapt desfăşurat în trecut (relaţia extraconjugală, sfârşită tragic, a Angelei cu Miti). 
„Prezentul, ni se sugerează, nu este numai desfăşurarea actuală, evidentă şi controlabilă, ci toată încărcătura 
trecutului încorporată în el”15. Conflictul dramatic reiese în primul rând din neputinţa eroilor de a se elibera de 
traume mai vechi, capabile să genereze noi înfruntări, dar şi din incapacitatea lor de a se înţelege pe ei înşişi. 

Sensurile sociale sunt evidente în Pavilionul cu umbre şi esenţiale în evoluţia personajelor, acest aspect 
fiind pus în discuţie şi de Mihail Diaconescu: „În fond, conflictele şi structurile psihologice ale eroilor se 
explică în bună măsură prin mentaliatatea generală a mediului în care ei se mişcă, prin situaţia lor în ierarhia 
socială”16.

Problema statutului femeii într-o societate aflată în plină schimbare o regăsim foarte clar conturată şi 
în această dramă. Instruită în casă, în spirit patriarhal, Liana trebuia să devină soţia exemplară, dar ca multe 
din personajele lui Gib I. Mihăescu, nici ea nu poate scăpa de propriul destin şi la fel ca în nuvele, în cele din 
urmă, obsesia lui Ilarie se adevereşte. Liana nu are în preajmă decât băieţi „potriviţi cu vârsta şi sufletul ei”, 
boierul având grijă să nu se afle pe lângă ea decât Marius (tânărul pe care mai târziu va trebui să-l accepte ca 
soţ) şi Geo, o rudă mai îndepărtată şi aparent inofensivă. Fetei i se refuză posibilitatea de a alege, posibilitate 
primordială în viaţa de cuplu. Doina Modola constată că „se insinuează tot mai precis, ca un exces al noilor 
vremuri disocierea categorică între iubire şi căsătorie, ca temă a dramei”17. Căsătoria este hotărâtă de tatăl 
fetei care nu ţine cont în nicio măsură de sentimentele şi dorinţele Lianei. Această viaţă tihnită în care toate 
lucrurile se făceau „cu chibzuinţă” scoate la iveală o mentalitate tradiţională potrivit căreia tinerii trebuiau 
să se supună hotărârilor „pline de înţelepciune” ale vârstnicilor: „Autoritatea părintească era necontestată 
şi neştirbită. Întreaga acţiune poartă amprenta acestei mentalităţi tradiţionale, bătrâneşti, în încercarea de a 
impune înţelepciunea şi experienţa, călăuzind destinele urmaşilor. Aici se află sursa dramei”18.  Deşi în opera 
lui Gib I. Mihăescu sunt frecvente căsătoriile convenţionale, acestea nu au ca ţel asigurarea urmaşilor, ci numai 
realizarea pe plan social. Conflictul dintre generaţii este foarte bine reprezentat în Pavilionul cu umbre, accentul 
fiind pus însă şi pe emanciparea femeii. Ea nu mai acceptă rolul hotărât de părinte, nu-şi mai acceptă destinul 
de soţie şi mamă, femeia caută şi împlinirea sufletească, iubirea pe care nu o regăseşte în căsătorie. Dramele 
personajelor feminine provin în primul rând din faptul că ele nu au posibilitatea de a-şi alege soţul, acesta fiind 
impus de părinţi sau de împrejurări. Căsătoria convenţională exclude din start iubirea şi implicit împlinirea, 
realizarea, descoperirea feminităţii; pentru aceste eroine ideea de soţ nu se suprapune cu aceea de iubit. Cei 
doi bărbaţi aflaţi în preajma Lianei, boierul Ilarie şi Geo exercită asupra fetei influenţe contradictorii: unul o 
pregăreşte pentru cariera de soţie, celălalt pentru cea de amantă. Greşeala lui Ilarie este dorinţa de a hotărî 
el însuşi în locul destinului, iar conflictul dintre gândirea părinţilor şi cea a tinerilor reiese şi din înţelegerea 
adulterului. Mult mai profund decât boierul Ilarie, tânărul Geo pretinde că singurul care contează este desfrâul 
sufletesc pentru că atunci are loc adevărata trădare, idee pe care viitorul soţ  al Lianei, Marius, ar fi incapabil 
s-o înţeleagă: „Ce greu o să înţeleagă cerebelul lui, înţelegător de pandecte, cum virginitatea fizică a cuiva 
e cu totul independentă de desfrâul sufletesc. Eşti o desfrânată, draga mea fecioară”19. Liana îşi dă seama că 
Geo o iubeşte şi nu mai respinge ideea adulterului, înţelegând că acesta este singurul mod de a fi alături de 
bărbatul dorit. În mintea tinerei, adulterul capătă proporţii, imaginându-şi Bucureştiul ca locul unde poate avea 
libertatea visată, la fel ca eroina din Braţul Andromedei. Bărbaţii din proza lui Gib I. Mihăescu se căsătoresc cu 
femeii frumoase, contând pe ajutorul lor în ascensiunea politică, iar ele îi sprijină în această carieră, profitând 
astfel de libertatea pe care soţii le-o lasă. Liana îi mărturiseşte lui Geo puţin revoltată: „cum crezi că îmi voi 
înşela bărbatul aşa de copilăreşte ca într-un decor de roman vechi! Voi fi ceva mai pozitivă, dragul meu. Îi voi 
cere să ne aşezăm la Bucureşti; în labirintul acela, când el va fi la tribunal sau în vreo călătorie – m-am gândit 
la asta cu multă atenţie – căci îl voi determina să facă politică tocmai într-această vedere. Acolo, acolo voi 
15 Diaconescu, Mihail, Gib I. Mihăescu, Editura Minerva, colecţia „Universitas”, Bucureşti, 1973, p. 104.
16  Ibidem, p. 110.
17 Doina Modola, Seducătorul şi umbrele (Dramaturgia prozatorilor. Gib I. Mihăescu), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,  Cluj-
Napoca, 2003, p. 42.
18 Ibidem,  p. 30.
19 Citatele sunt reproduse după vol. Gib I. Mihăescu, Opere V, Teatru, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, 
note şi variante de Al. Andriescu, Colecţia „Scriitori români”, Editura Minerva, Bucureşti, 1985.
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avea tot largul”. Pentru tinerii crescuţi în mediul plin de prejudecăţi al provinciei, marele oraş este echivalentul 
eliberării. Aspirţiile bovarice ale Lianei se pot observa şi la Zina Cornoiu: „De altfel, acest bovarism adaptat 
timpurilor moderne şi mediului provincial românesc va fi mai detaliat în Braţul Andromedei [...]. Doamna Zina 
Cornoiu, protagonista romanului, e tocmai versiunea epică a Lianei (plănuind aceleaşi aventuri erotice sub 
protecţia anonimatului în capitală)”20.

Mutaţiile de mentalitate pătrund chiar şi în colţurile cele mai retrase ale provinciei, emanciparea femeii 
se poate observa şi în evoluţia Angelei care se plimbă cu automobilul personal între cele două moşii, trăieşte 
independentă, având venituri proprii din moşia Spârlenilor, dar chiar şi aşa, întoarsă după două decenii de 
viaţă în străinătate, valorile tradiţionale încă atârnă foarte greu în sufletul ei. Exclusă din societate din cauza 
greşelii din tinereţe, Angela este tratată cu o totală lipsă de respect chiar şi de tânărul Geo care se vrea un adept 
al ideilor libertine, dar care, în fond, nu este altceva decât un conservator în convingeri. Deşi pledează pentru 
„desfrâul sufletesc”, afirmând că singura trădare reală este cea sufletească, în finalul piesei se sinucide, crezând 
că Marius şi Liana sunt amanţi, fără să se mai gândească la sentimentele fetei. Prin dispreţul arătat Angelei, 
Geo încearcă să se răzbune, fiind conştient că mama tinerei, plină de căinţă, n-ar dori ca propria fiică să facă 
aceleaşi greşeli ca ea. „În această răzbunare e însă şi semnul evoluţiei mentalităţii, al progresului social, al 
recunoaşterii dreptului bărbatului şi femeii de a alege ei înşişi în căsătorie”21.

În Pavilionul cu umbre imaginea mamei este suprapusă peste cea a soţiei infidele. Reîntâlnirea dintre 
mamă şi fiică nu are nimic emoţionant, Liana n-o condamnă pe Angela pentru păcatele din tinereţe, iar adevărata 
dezamăgire are loc atunci când, urmând modelul tatălui, încearcă să-şi îndrume fiica pe drumul fidelităţii în 
căsnicie. În felul acesta, Angela se apropie prea mult de gândirea tatălui cu care a crescut şi de care vrea să 
se elibereze. În locul unei mame învăluită în aventură şi mister, îi apare acum Lianei un al doilea tată. Ilarie 
intuieşte şi el pornirile bovarice ale fiicei sale care, încă de la o anumită vârstă îşi împodobise mama cu o aură 
romantică, crezând în viaţa ei plină de aventură, de refugiată şi rănită din cauza unei mari iubiri. Devenită un 
fel de model pentru ea, capabil să-i alimenteze fanteziile şi să-i distrugă tiparul raţional după care tatăl încerca 
să o crească. În imaginaţia fetei, iubirea adevărată, pasională se suprapune cu adulterul, în timp ce căsătoria 
eşuată a părinţilor nu poate avea legătură cu dragostea.

Semnificaţiile sociale ale piesei sunt importante, deşi, ca în majoritatea scrierilor lui Gib I. Mihăescu, 
latura psihologică este mult mai accentuată: „Psihologică în cel mai înalt grad, chiar psihanalitică, piesa care 
cuprinde patologia morală cea mai nouă, e în acelaşi timp socială, într-o manieră simbolică inspirată. Ea 
surprinde «tranziţia» de la vechile valori patriarhale la tabla de valori în plină schimbare a prezentului, dar şi 
de la vechile forme dramaturgice (début du siècle) la modelul ibsenian şi strindbergian”22.

Obligată de tatăl său să se căsătorească cu Geo, Liana se gândeşte să-l înşele pe viitorul soţ cu Marius, 
repercutându-se astfel asupra lui Geo răul pe care el însuşi l-a provocat: „tu m-ai învăţat să te iubesc pe tine. 
Tu mi-ai propăvăduit desfrânarea. Îmi demonstrai: cu cât îţi iubeşti mai mult bărbatul, cu atât plăcerea de a-l 
înşela este mai mare, cu atât dragostea de el, neştiutorul, va fi mai puternică”. Deducţia Lianei se dovedeşte în 
final a fi falsă: îl iubeşte pe Geo şi numai pe el îl vrea, atât ca soţ, cât şi ca amant: „vreau să mă găsească aici, 
să retrăiesc cu el povestea de acum douăzeci de ani... Îl voi face să se înşele pe el însuşi, căci el este unicul 
Miti cu care l-aş putea înşela...”.

Liana este singurul personaj feminin din literatura lui Gib I. Mihăescu pentru care soţul şi amantul 
ar putea fi una şi aceeaşi persoană. Incapabil să înţeleagă şi să accepte că dorinţa lui cea mai mare i s-a 
îndeplinit, aceea de a triumfa iubirea, tânărul se sinucide. Prin dorinţa ei de a trăi aventura din pavilion cu 
propriul soţ, Liana distruge mitul căsătoriilor convenţionale, dând o lovitură puternică relaţiilor stabilite de 
părinţi, în conformitate cu normele şi statutul social. Mihail Diaconescu era de părere că „deznodământul 
tragic e rezultatul firesc al neîncrederii organice a fiecărui personaj faţă de ceilalţi toţi şi faţă de el însuşi, al 
imposibilităţii de a sesiza şi lumina în structura lor sufletească reală”23.

Ideea destinului implacabil de care nimeni nu poate scăpa este îmbinată în această piesă cu drama 
20 Doina Modola, op. cit., p. 62.
21  Doina Modola, op. cit., p. 69.
22 Ibidem,  p. 48.
23 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 108.
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neîncrederii şi a neputinţei de a comunica. Înţelegerea greşită a propriei structuri sufleteşti o conduce şi pe 
Liana în pavilionul „blestemat”, dar impulsul erotic către aventură este pus în umbră de adevăratele sentimente 
pe care le are faţă de soţ.  

Geo este un personaj romantic, atras şi el de misterul femeii aparent inaccesibilă; ajutat de masca pe 
care o adoptă şi de imaginaţia îndrăzneaţă, el pune la cale un plan diabolic prin care s-o cucerească pe Liana. 
Se poate remarca la acesta insistenţa care îi caracterizează pe unii dintre eroii lui Gib I. Mihăescu, în special 
pe Mihail Aspru din Donna Alba. Geo îi sugerează Lianei, poate chiar mai mult de atât, îi impregnează în 
minte ideea aventurii extraconjugale, folosindu-se de amintirea fostului amant al Angelei, de Miti. Tehnica 
retrospectivă şi personajul invizibil care declanşează conflicte şi pasiuni sunt frecvent întâlnite în teatrul lui 
Ibsen. Fantomele trecutului îi bântuie viaţa şi lui Helen, eroina din Strigoii de Ibsen, iar Ellida din Femeia 
mării a aceluiaşi autor este atrasă de misterul mării care înghiţise inelele pe care şeful de echipaj, iubitul ei din 
tinereţe, le legase şi le aruncase în apă. Personajele masculine din dramele lui Ibsen sunt însă înzestrate cu o 
capacitate foarte mare de înţelegere a sufletului feminin; spre deosebire de aceştia, eroii lui Gib I. Mihăescu se 
frământă din cauza propriilor plăsmuiri. Doctorul Wangel (Femeia mării)  reuşeşte să înţeleagă atracţia soţiei 
sale pentru mare: „Nostalgia şi înclinarea ta pentru mare... atracţia pentru el, pentru străinul acela... toate erau 
expresia unei nevoi adânci de libertate care se trezea şi creştea în tine. Nimic altceva”24. Pusă în situaţia de a 
alege, Ellida îşi dă seama că pe soţul ei îl iubeşte cu adevărat; eroinelor lui Gib I. Mihăescu tocmai această 
libertate le este mereu refuzată.  Chiar şi într-o societate preponderent patriarhală, eroii lui Ibsen înţeleg că 
„stâlpii societăţii” sunt „adevărul şi libertatea”25. 

Miti, amatul ucis, este „personajul invizibil” care declanşează conflictul, tehnica retrospectivă fiind 
specifică dramatargului norvegian. Pe lângă faptul că o pregăteşte pe Liana pentru cariera de amantă, Geo 
este cel care îl reînvie pe Miti şi odată cu el trecutul pentru că acesta este „o verigă dintre cele două lumi: a 
oamenilor şi a umbrelor, lumi care se întretaie armonios, care nu se exclud şi care, mai ales, sunt tot atât de 
valabile pentru spectator, nefiind luate de la început, arbitrar, ci înălţându-se din viaţa şi meandrurile sufleteşti 
ale personagiilor”26.  Jocul la care recurge Geo, identificarea cu Miti, va fi unul nefast pentru el deoarece îl 
evocă necontenit, intersectând trecutul cu prezentul, luminile cu umbre. Tot comportamentul lui Geo faţă de 
Liana nu este altceva decât o manipulare psihologică. „Băiatul îşi asumă progresiv, din ce în ce mai pornit, 
rolul şarpelui biblic. Mitul păcatului originar ia aici sensul ispitirii, al tentaţiei trupeşti, adăugându-se miturilor 
moderne (unele livreşti), care structurează piesa: mitul trecutului malefic, al eredităţii, al subconştientului, al 
sângelui, al luxurei, al deliciului transgresiunii”27.

Toţi eroii piesei trăiesc „păcatul” întâi în imaginaţie, excepţie făcând numai Angela, care apare în piesă 
tot ca o „umbră” a trecutului. Procesul întâlnit în nuvelele autorului, în care lumea reală este substituită treptat 
de cea imaginară, se poate observa şi în această dramă.

Impactul dintre conştient şi inconştient este foarte puternic, metafora din titlu (Pavilionul cu umbre) 
sugerând o realitate ascunsă, un loc unde bântuie numai fantomele trecutului deoarece acolo s-a produs o 
crimă pasională. Cu toate că Miti a fost ucis, „fantoma” lui trăieşte încă în mintea boierului Ilarie, obsedat de 
ideea păcatului, în imaginaţia tânărului Geo şi a Lianei, atraşi de aventura adulterului şi de aura romantică a 
relaţiei dintre cei doi amanţi şi, poate, în gândurile Angelei care păstrează imaginea bărbatului iubit în tinereţe, 
în ciuda căinţei de mai târziu. Miti, acest personaj „invizibil”,  este cel care declanşează conflictul interior al 
personajelor, dar care totodată îi ţine legaţi pe ceilalţi, gândurile şi acţiunile eroilor fiind raportate la el, deşi 
este un personaj absent.  

O serie de elemente legate de structura tematică a prozei se regăsesc şi în creaţia teatrală, dar adulterul, 
ca temă principală identificată în multe nuvele, uneori şi în romane, nu este numai consecinţa mediului 
degradant de provincie, aşa cum sublinia şi Diana Cristev: „Scriitorul nu incriminează doar atmosfera de 
provincie care a creat o asemenea situaţie, ci şi construcţia deficitară a raporturilor între soţ şi soţie, ajunse 

24 H. Ibsen,  Femeia mării, în Teatru, vol. II, Editura Pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1966, p. 272.
25 H. Ibsen,  Stâlpii societăţii, în op. cit., p. 106.
26 Ion Marin Sadoveanu, „Pavilionul cu umbre”, piesă în 3 acte de Gib Mihăescu, în Gândirea, an. VIII, nr. 3, martie 1928, p. 141.
27 Doina Modola, op. cit., p. 39-40.
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la cea mai dezolantă mediocritate”28. Aproape toate femeile din opera lui Gib I. Mihăescu sunt toate supuse 
păcatului, ele sunt expuse unei tentaţii cel puţin la nivel imaginar, dacă nu chiar real.

Problemele şi zbuciumul interior al personajelor nu pot fi separate de fondul social al epocii respective, 
epocă plină de frământări, de nesiguranţă şi contradicţii, dar ele ţin, în primul rând de natura psihologică a 
individului însuşi şi de capacitatea de adaptare la o lume în continuă schimbare. I. Agârbiceanu, puţin cam 
sceptic în privinţa succesului pe care l-a avut reprezentarea scenică a Pavilionului cu umbre, semnează o 
cronică a piesei cu pseudonimul Ion Turcu, în care se întreabă în ce măsură „poate fi considerat acest sbucium 
sexual, ca o exprimare a sensibilităţii anormale de după războiu, ca problemă psihologică a vremii?” sau, 
continuă el, „este redarea unor stări psihologice legate în toate vremurile de anumiţi oameni, de anumite 
construcţii fiziologice?”29. 

Limitându-se la a privi adulterul ca o consecinţă a instinctului ce nu poate fi domolit, Agârbiceanu 
considera că în această piesă „dansul sexualităţii e macabru, e unul de perversitate, patologic”. „Să fie tot 
sensibiliatate de după războiu?”30 se întreabă el retoric, plasând problema, dar negăsind un răspuns mulţumitor. 

Indiferent de proporţia dintre patologie şi contribuţia contextului social la dezvoltarea obsesiilor, 
indiferent dacă adulterul este privit ca rezultatul unor instincte nedomolite, ca formă de eliberare sau ca 
o consecinţă a căsătoriilor impuse şi neîntemeiate pe iubire, tocmai capacitatea diversă de semnificare şi 
simbolizare reprezintă un bun argument în favoarea piesei de teatru şi a valorii ei literare.

3. Parodia adulterului şi mediul justiţiei
Piesa de teatru Confraţii este o comedie de moravuri cu implicaţii sociale evidente, aducând aminte de 

comediile lui Caragiale. Acţiunea piesei se desfăşoară la o judecătorie de ocol (a XIX-a) din Bucureşti; este 
aceeaşi judecătorie întâlnită şi în unele nuvele. Inspirată din mediul tribunalelor bucureştene, Confraţii, ca şi 
Criză în barou, relevă în Gib I. Mihăescu un observator al societăţii respective, dar şi un critic necruţător al 
mediului abject în care trăia şi în care se făcea dreptatea lumii burgheze: „Mediul evocat de Gib I. Mihăescu 
este cu totul impur, departe de orice idee de justiţie, morală şi adevăr”31. Pentru acest mediu pe care scriitorul 
îl cunoaşte direct nutreşte o adevărată repulsie. Total înstrăinată de ţelurile ei fireşti, justiţia devine locul 
infracţiunilor, al nedreptăţii, îndepărtându-se cât mai mult de căutarea adevărului şi a dreptăţii.

Manuscrisul piesei Confraţii a fost mult timp ţinut într-un sertar de către V. I. Popa, fără ca acesta să ştie 
că se află în posesia unicului exemplar care cuprindea scene întregi refăcute şi scrise chiar de mâna autorului. 

Sensurile sociale ale piesei au fost remarcate de critică, anumiţi exegeţi ai piesei mergând pe firul 
apropierii cu O scrisoare pierdută, până la identificarea personajelor din cele două comedii. Leon Baconsky 
găseşte câte un corespondent în comedia lui Caragiale aproape pentru toate personajele din piesa Confraţii: 
„Stroe Vrânceanu e un fel de Trahanache, mai puţin ramolit însă şi cu apetituri de mondenitate. Scarlat 
Veniamin e un Tipătescu modern [...], Muşoiu este un perfect Caţavencu, poate chiar mai perfid, mai lipsit 
de scrupule şi în special mai abil în intrigi decât acesta; Gaşpar, fostul portărel delapidator, devenit omul 
de încredere şi executorul lui Stroe, e nu mai puţin duplicitar şi la fel de pitoresc, ca prezenţă scenică, cu 
Pristanda; Caliopi Vrânceanu e o Zoe mai evoluată şi înzestrată cu atributele de feminitate ale eroinelor tipic 
gibmihăesciene. Singura Micşunica, tânăra văduvă destinată să satisfacă valenţa de mondenitate a lui Stroe, 
nu-şi are corespondent imediat în comedia lui Caragiale”32.

Înainte de toate, personajele din această comedie descind ca structură etică din nuvelistica scriitorului, 
cu precădere din nuvelele de satiră şi critică socială. Această tipologie, a avocaţilor perfizi, o regăsim atât în 
proza scurtă, cât şi în unele romane.

Aflat încă în perioada de început a carierei de avocat, Scarlat Veniamin afişează în primele zile o revoltă 
28 Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr.1, ianuarie-martie 
1971, p. 110.
29 Ion Turcu [I. Agârbiceanu], Gib I. Mihăescu: „La Grandiflora”, - „Pavilionul cu umbre”, în Transilvania, an. LIX, nr. 4,  aprilie 
1928, p. 327.
30  Ibidem, p. 328.
31 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 119.
32 Leon Baconsky, op. cit., p. 301-302.
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împotriva justiţiei, a legilor şi a moravurilor din tribunale, dar aparenta cinste şi integritate nu se manifestă 
decât o perioadă scurtă până când reuşeşte şi el să se adapteze perfect mediului, fiind neîntrecut, în cele din 
urmă, în practica nedreptăţilor. Hotărât să-i înveţe şi pe alţii meşteşugul „dreptăţii”, Veniamin pregăteşte în 
secret o lucrare intitulată „Legea ca izvor de infracţinui”, ţinând scurte cuvântări despre practica avocaturii: 
„Avocatura, dragul meu, nu însemnează să aperi pe delicvent cu mijloace care sunt tot un fel de delicte, uneori 
mai mari decât cel apărat. Aceasta, am botezat eu, însemnează a săvârşi avocatura”.

Competiţia dintre rivali, pe plan profesional, dar mai ales sentimental, este o caracteristică a operei 
lui Gib I. Mihăescu. Scarlat este amantul lui Caliopi, soţia lui Stroe şi aliatul acestuia împotriva duşmanului 
comun, Muşoiu. „Confraţii” nu au cauze comune numai în avocatură, împărţind şi aceeaşi femei, însă fără 
gelozia care-i tortura pe eroii din nuvele. Tânăra soţie se afişează în public, atât cu soţul, cât şi cu amantul, 
declarând ea însăşi lui Muşoiu: „Nu ies decât cu seriozitate, domnule, şi atunci în tovărăşia soţului meu sau a 
prietenului nostru Veniamin...”. 

Fermecat de frumuseţea doamnei Caliopi, dar mai mult tentat de posibilitatea de „a pune coarne” 
rivalilor („Dacă v-aş mai face-o şi p-asta, nene Stroe şi scumpe domnule Veniamin...”), Muşoiu îl sfătuieşte 
pe Stroe, cu o falsă bunăvoinţă, să-l îndepărteze pe Veniamin („ca să tacă uliţa, nene Stroe...”): „Mai râvnită 
decât graţiile victimei e compromiterea reputaţiei titularului soţ sau amant oficial. Incurabil cabotin, Don Juan 
îşi joacă rolul pentru public”33.

Ironia perfidului avocat la adresa soţului cu o vârstă destul de înaintată reiese din felul în care i se 
adresează, din apelativele folosite: „Nu te supăra aşa, nene Stroe, gândeşte-te la apoplexie!”, „La vârsta dumitale 
nici nu-i recomandabil” sau „Nu răgi, nene Stroe, menajează-ţi artretismele...”. Opinia publică reprezintă şi 
pentru aceşti eroi un duşman de temut, dar totodată ea atestă meritele unui avocat sau ale unui soţ: „Vai, nene 
Stroe, nu te ştiam aşa de răzbunător... Zi, ţii cu orice preţ să mă faci complect de râs, să mă arunci oprobiului 
public... să mă faci să mi se retragă orice credite de seriozitate din partea locului... înţeleg, vrei să mă arunci 
de la judecătoria asta”. Convins de cinstea soţiei şi de onestitatea lui Scarlat Veniamin, Stroe nu ascultă glasul 
mahalalei ajuns şi la urechile sale: „Dar e huiet, dragă, şi e mahala...”, „Scarlat, dragă, e un suflet prea mare, ca 
să-i treacă vreodată prin gând să necinstească acoperişul binefăcătorului său...”. Intenţiile „binevoitoare” ale 
lui Veniamin sunt la înălţimea gândurilor „sincere” ale lui Stroe care, luându-l sub ocrotirea sa, nu s-a gândit 
decât la afacerile pe care le făcea cu tatăl acestuia, nicidecum la viitorul tânărului avocat.

În replicile lui Muşoiu şi ale lui Stroe regăsim ceva din stilul eroilor din O scrisoare pierdută, chiar şi 
finalul piesei este demn de comediile lui Caragiale: aflând de infideliatea soţiei, Stroe divorţează, fiind astfel 
liber să se recăsătorească şi să-i cedeze lui Muşoiu soţia, casele ei şi, nu în ultimul rând, amantul. Ceea ce-l 
intrigă pe Stroe nu este faptul că soţia l-a înşelat, ci acela că Veniamin nu  vrea să-şi păstreze rolul de amant 
când Caliopi şi-a găsit un alt soţ: „Bravo... drăguţul meu... odorul meu... va să zică... doamnei Stroe, lui nenea 
Stroe doreai să-i pui coarne, iar acum, când vrea să fie doamna Muşoiu, o respingi cu dezgust”. Valoarea 
acestei comedii nu constă numai în conţinutul artistic, în problematica abordată, ci şi în comicul situaţiilor, în 
densitatea acţiunii, în dialogul personajelor, savuros de cele mai multe ori, scriitorul folosind o gamă diversă 
a mijloacelor artistice.

Aventura extraconjugală este omniprezentă în această piesă şi toate personajele sunt prinse în astfel de 
relaţii: Scarlat o iubeşte pe Caliopi (soţia lui Stroe), Stroe pe Micşunica (tânăra văduvă, prietena lui Caliopi), 
Muşoiu este atras de frumuseţea lui Caliopi, iar studentul Puiu este amantul lui Netty (soţia lui Gaşpar). 
Eternul „soţ încornorat” şi, mai ales, „înşelătorul înşelat” apare ca un clişeu regăsit în toată opera lui Gib I. 
Mihăescu: „În piesă, eroii trăiesc într-o promiscuitate absolută. Ambivalenţi, sunt fiecare păcălitori şi păcăliţi 
şi aceasta este una din particularităţile literaturii gibmihăesciene. Toţi sunt înşelători şi încornoraţi în acelaşi 
timp, fie că o află mai devreme sau mai tărziu, fie că o ştiu tot timpul”34.

Farsa Criză în barou scoate la iveală aceeaşi lume coruptă a justiţiei, unde se poate observa o 
atmosferă asemănătoare cu cea din Confraţii: concurenţa acerbă, nepregătirea profesională, lăcomia, 
viclenia, înclinaţiile pentru plăcerile rudimentare ale vieţii (beţiile, jocul de cărţi), veşnicul război al 
intereselor. Imaginea mecanismului încremenit al justiţiei cu mentalitatea ei vetustă predomină şi în aceste 
33 Doina Modoloa, op. cit., p. 129.
34 Doina Modola, op. cit., p. 129.
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pagini. Avocaţii Manole şi Lică Popescu duc o luptă acerbă pentru atragerea clienţilor, amândoi     aflându-
se la camera avocaţilor într-o judecătorie de provincie. La fel ca în comedia Confraţii, „atmosfera şi, în 
parte, problematica piesei ne îndrumă iarăşi către nuvelistica lui Gib I. Mihăescu, din prima perioadă a 
creaţiei sale, reflectând contactul cu mediul avocăţesc din micul târg oltenesc atât de familiar scriitorului
”35.                                                                                                                                                 

Bucuria de a înşela, de a trage pe sfoară e o patimă de nestăvilit la aceşti eroi, producând un sistem 
de valori cu totul răsturnat. Este o „lume pe dos” în care cel mai corupt devine şeful recunoscut al celorlalţi, 
în care adulterul este starea normală a lucrurilor, nu mai surprinde pe nimeni şi nu mai produce traume în 
subconştientul indivizilor.     

4.  Spectacolul obsedant al divorţului
Încadrată în analiza unor stări obsesive, piesa Sfârşitul, dramatizarea nuvelei cu acelaşi nume, aduce 

în prim plan universul frământărilor erotice din proza scriitorului. Această dramă a atras atenţia şi lui Şerban 
Cioculescu, criticul ce afirma cu deosebit optimism: „Cu însuşiri scenice poate inferioare Pavilionului cu 
umbre, Sfârşitul  este o lucrare teatrală mai originală decât cea dintâi, încadrându-se perfect tematicii lui Gib 
I. Mihăescu”36.

Piesa prezintă aspecte psihologice ale relaţiei de cuplu în intervalul dintre pronunţarea divorţului 
şi transcrierea lui, scriitorul fiind interesat de complexitatea reacţiilor, de contradicţiile dintre conştient şi 
subconştient. Protagoniştii, Bârnea şi Mada, trec printr-un proces de înstrăinare, evoluţia lor sufletească are loc 
însă în contextul amestecului celorlalţi: prietenii cuplului şi partenerii posibili (casieriţa şi Gorăscu). Întreaga 
atenţie a grupului masculin, îndreptată către o singură femeie, se poate observa şi în romane: „Grupul masculin 
funcţionează în Sfârşitul ca o entitate colectivă, gregară, cu sufletul comun de haită, atraşi de femeia unuia 
dintre ei, aflată în centrul atenţiei (poate nici ea străină de această situaţie)”37.

În dramă, conflictul se desfăşoară pe mai multe planuri: conflictul din interiorul cuplului, Mada - 
Bârnea, conflictul cu lumea (în special cu grupul de prieteni) şi conflictul sufletesc al lui Bârnea; spre deosbire 
de nuvelă, unde acţiunea se desfăşoară în mai multe locuri (la cafenea, în oraş, pe străzi, la restaurant şi 
bineînţeles în grădina publică), în dramă, spaţiul este unic, gradina publică, un spaţiu real, dar cu posibilităţi 
simbolice: este un loc al singurătăţii unde fiecare personaj se poate retrage cu gândurile sale, dar şi un loc al 
convenienţelor. Pe de altă parte, grădina publică „reprezintă precaritatea, provizoratul, exilul în care se află 
eroii, expulzaţi din propria lor voinţă din căminul conjugal”38.

Divorţul, crede Bârnea, este în defavoarea femeii şi îi atrage atenţia Madei că „noua stare de lucruri” 
o situează într-o condiţie de inferioritate socială. Mentalitatea încărcată de prejudecăţi a soţului este cea care 
creează această condiţie de inferioritate. Preocupat şi el ca mulţi alţii din eroii lui Gib I. Mihăescu de opinia 
publică, personajul are în plus, un orgoliu al numelui, în timp ce pentru femeie, renunţarea la numele soţului 
este prima formă de eliberare din restricţiile impuse de căsătorie: „Domnule Bârnea, poftiţi numele înapoi, 
intact şi nepătat, aşa cum mi l-aţi prezentat. Frumosul dumneavoastră nume: Bârnea. Uf... acum putem striga 
în toată libertatea: liberă, liberă, liberă...”.

La începutul piesei, Bârnea este convins că Mada o să renunţe la divorţ, că se va răzgândi, aşa cum 
mai făcuse de atâtea ori până atunci. „Atuu-rile” lui erau aşa-zisa poziţie socială de ocrotire pe care căsătoria 
o oferă unei femei şi avantajele pe care Mada le-ar fi pierdut în urma unui divorţ (numele şi statutul social). 
Nefiind suficient de puternice şi nici întemeiate pe fapte concludente, ca şi gelozia şi neîncrederea eroului, de 
altfel, lucrurile pe care Bârnea le considera „avantaje”, pentru Mada nu au nicio valoare. Sistemul de valori al 
celor doi soţi este total diferit. Râvnită de toţi bărbaţii din oraş, dar totodată sufocată de atmosfera apăsătoare a 
mediului şi de lipsa oricărui orizont, Mada transcrie pentru a-şi obţine libertatea şi pentru a-şi transforma soţul 
în amant, gândindu-se la satisfacţia pe care i-o oferă o relaţie de acest gen: „Într-un amor adulter, pasiunea lor, 

35 Leon Baconsky, op. cit., p. 300-301.
36 Şerban Cioculescu, op. cit., p. 635.
37 Doina Modola, op. cit., p. 140.
38 Ibidem, p. 145.
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afirmă femeia, şi-ar fi găsit împlinirea cea mai arzătoare. Marile trăiri pasionale sunt întotdeauna vinovate”39.
Spre deosebire de Bârnea, Mada are o disponibilitate de sesizare a nuanţelor, o putere de a-şi învinge 

propriile reacţii, net superioare bărbatului. Complexul de inferioritate al eroului se manifestă în piesă prin 
lipsa lui de încredere în rolul de soţ şi prin gelozia obsesivă. Singura latură a personajului pe care Gib I. 
Mihăescu o exploatează la maximum este cea a subconştientului, ignorând elementele legate de statutul social 
al personajului, aşa cum remarca şi Mihail Diaconescu: „Excelent conturat în datele psihologiei sale, Bârnea 
ar fi câştigat totuşi în substanţă dacă autorul ar fi adăugat datelor lui caracterologice şi unele sugestii cu privire 
la starea socială, la aspiraţiile de alt ordin decât cel erotic, despre raporturile lui cu una sau alta din marile 
probleme ale timpului pe care îl străbate”40.

Mada nu este femeia ideală spre care să aspire bărbaţii din piesă, ci o soţie de care eroul nu se poate 
despărţi şi care-l obsedează. Aceasta îşi doreşte libertatea, dar în acelaşi timp vrea să-şi domine fostul soţ, 
uneori chiar să-l umilească în faţa prietenilor. În comportamentul faţă de Bârnea se poate observa o notă de 
agresivitate deoarce acesta o ţinuse mult timp sub presiune sau chiar servitute. Deşi divorţul se pronunţă, 
cei doi continuă să se comporte de parcă ar avea drepturi unul asupra celuilalt; Bârnea, fidel convenienţelor 
sociale, îşi permite să i-l recomande pe Prundeanu ca soţ. Revolta femeii se poate remarca şi din felul în care 
ea înţelege adevăratele sentimente (în afara căsătoriei): „La dumneata totul se reduce la acte şi formalităţi, la 
dumneata totul e în funcţie de registre, de primari, de ofiţeri de stare civilă sau mai ştiu eu de ce... şi de starea 
materială a casieriţelor îmbogăţite. Dumneata nu poţi concepe sentimentul pentru el însuşi...”.

Jocul este modalitatea care defineşte poate cel mai bine atitudinea Madei şi a femeii din opera lui Gib 
I. Mihăescu. Pe Gorăscu îl consideră „un câine credinicios” şi în privinţa celorlalţi „totul nu va rămâne decât 
un simplu joc”, iar în cazul în care vreunul dintre ei ar depăşi limitele impuse, „ar fi ceva destul de amuzant... 
pentru că ceilalţi îndată vor veni să-l pună la locul lui”, acesta, susţine Mada, „e avantajul jocului în mai mulţi 
de doi”.

Eroina e conştientă de faptul că obţinându-şi libertatea, ea nu mai prezintă suficient interes pentru 
grupul de prieteni de care era înconjurată deoarece pe bărbaţi îi incită mai mult denigrarea numelui, umilirea 
soţului decât femeia în sine, aşa cum s-a putut observa şi în comedia Confraţii; ţoţi pândesc momentul în 
care ea va avea un alt nume: „Pentru că atât cât voi rămâne cu numele meu, îşi dau perfect seama că este cu 
desăvârşire exclus să se poată atinge de el. În schimb, aşteaptă să se repeadă la numele ce-l voi dobândi, să-l 
sfâşie ca o haită de câini...”. Ştie şi simte că niciunul dintre bărbaţii din jurul ei n-o iubeşte, că totul se rezumă 
la a râvni „bunul” altuia, iar dacă vreunul dintre indivizii care o înconjoară ar fi tentat să o ceară de soţie, ar 
face lucrul acesta poate numai dintr-o curiozitate excesivă. Situaţia de „bun” care aparţine unui bărbat este 
tipică pentru soţiile din opera lui Gib I. Mihăescu, cu precădere pentru cele din nuvele. Ele caută să se răzbune, 
conştient sau nu, pe condiţia umilitoare pe care au fost nevoite s-o accepte: „Nu mă va iubi... nu... O, nu sunt 
copilă să nu înţeleg acest lucru... Numai dorinţa vreunuia, curiozitatea lui crescută la exces, ar putea să mă 
ceară... Dar mă voi răzbuna teribil contra acestei negocieri de sclavă, dezgolită şi pusă la cântar”.

Atitudinea de revoltă împotriva căsătoriei şi a relaţiei legalizate este oarecum îndreptăţită. Mada nu 
poate accepta rolul de soţie, iar relaţia ei cu Bârnea ar fi fost sortită eşecului din cauza limitelor rigide ale 
căsniciei şi a incapacităţii lui de a înţelege nevoia de libertate a femeii: „Eşti tu capabil să faci un gest ca ăsta? 
Să rupi definitiv cu o femeie care vrea să se căsătorească cu tine [...], o femei care să se potrivească atât cu 
gesturile tale burgheze”, care „s-ar mulţumi să stea izolată de toată lumea, să nu iasă cu lunile în oraş, să se 
dedice complet gospodăriei... Adică întocmai cum ai fi vrut să faci tu din mine”. Mada îi sugerează lui Bârnea 
posibilitatea de a-i deveni amantă, dar el refuză ideea ceea ce stârneşte şi mai tare furia femeii, considerând că 
toate sentimentele lui se reduc „la câteva reguli de purtare, la câteva formalităţi, la câteva stupide convenienţe 
sociale”. Florea Ghiţă considera că „bărbaţii din aceste scrieri inspirate de atmosfera cenuşie a vieţii de 
provincie sunt atraşi de aventuroase iubiri extraconjugale, de chefuri şi petreceri, robiţi de gelozie faţă de 
soţia pe care o cred infidelă, iar femeile necredincioase prin structura lor, sunt obsedate şi fascinate de iubirea 
culpabilă, permanent tentate de a convieţui în cadrul unui triunghi conjugal”41. Drama Sfârşitul contrazice 
39  Mihail Diaconescu, op. cit., p. 129.
40 Ibidem, p. 131.
41  Florea Ghiţă, Gib I. Mihăescu (Monografie), Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 304
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oarecum afirmaţia de mai sus, ea scoate la lumină o cu totul altă faţă a lucrurilor, Mada doreşte să divorţeze 
tocmai pentru că-l iubeşte pe Bârnea şi în deplină libertate ar putea să-i dovedească faptul că, deşi nu mai sunt 
căsătoriţi, preferatul rămâne tot el. Personajele din dramă joacă fiecare un anumit rol pentru a părea altceva în 
ochii celor din jur, nu se pot desprinde total de prejudecăţile provincialilor şi actele lor sunt mereu raportate la 
cei din jur. În timpul căsniciei, Mada apela la gesturile teatrale şi pentru a-i face lui Bârnea pe plac: „plângeam 
aşa, ca să te bucuri... Vedeam că lacrimile mele îţi produc o mare bucurie... Erai satisfăcut...”.

Divorţul se transformă pentru Bârnea într-un „spectacol obsedant”, mediul justiţiei fiind torturant prin 
simplele lui amănunte, „aceleaşi mutre jerpelite şi sinistre, aceleaşi condeie după ureche, aceleaşi rânduri prost 
măturate şi stropite din belşug, aceleaşi registre fără scoarţe, aceleaşi mormane de dosare şi de terfeloage, 
aceeaşi hârtie aspră la pipăit”. Atmosfera aceasta apăsătoare aminteşte de tânărul funcţionar din nuvela Urâtul 
a cărui întreagă existenţă a fost împovărată de mediu.

Incertitudinea îl macină mai mult decât orice pe Bârnea, gelozia s-a strecurat treptat în sufletul lui 
fiind convins că „acum Mada interesează pe toată lumea”.  După divorţ, personajul trăieşte drama puternic 
amplificată de obsesia că fosta lui soţie îl va înşela cu altul. Bârnea e tipul gelosului, al orgoliosului incurabil 
pe care îl întâlnim în nuvelistica scriitorului: „Suspiciuni vechi, o puternică înclinaţie spre exagerare, neputinţa 
de a se comporta concesiv îl duseseră la o despărţire pe care în realitate n-o dorise. Orgoliul său manifestat 
într-o direcţie eronată îl purtase spre dezastru. Asociat lipsei de încredere şi incapacităţii de a sesiza nuanţele, 
orgoliul îl desenează pe Bârnea drept un ins obtuz”42.

Celelalte personaje masculine sunt ilustrative pentru un anumit tip de provincial, caricaturalul 
prefăcându-se în grotesc. Bârnea îşi exprimă repulsia faţă de aceşti indivizi mediocri în fruntea cărora se află 
Gorăscu, „câinele credincios”, „această speţă de imbecil sinistru... Această deşirătură osoasă şi fantomatică!”.

Prin introducerea în piesă a unui alt personaj feminin, Casieriţa, scriitorul parodiază modelul „femeii 
în alb”, după cum a relevat Doina Modola: „Casieriţa apare, din această perspectivă, ca o parodie a „Femeii 
albe” (sau „în alb”), eroină predilectă la dramaturgii expresionişti, reprezentând feminitatea ideală şi idealistă, 
tămăduitoare, detaşată de ce e lumesc, dezinteresată şi generosă, întotdeauna în antiteză cu „Femeia în roşu” 
(sau în negru) – reprezentând forţa distrugătoare a erosului, femeia devoratoare, căpcăună, chemarea naturii 
şi a instinctului (uneori îndemn la cutezanţă şi luptă)”43. Pe lânga satira „femeii în alb” se mai poate observa 
şi o satiră a moravurilor postbelice. Eroina este ţinta satirică a vremurilor tulbure de după război şi a unei 
lumi imorale, ea apare ca un destin distrus de acest cataclism, fiind în acelaşi timp „o expertă a consolării”, 
dar compasiunea manifestată faţă de răniţi cât timp a fost soră de caritate pe front, e mai degrabă o formă 
de snobism decât de solidaritate cu suferinţele răniţilor. Rolul acesta îl joacă şi după ce părăseşte frontul, 
recunoscând înclinaţia spre simulare: „Dar e adevărat că mi-a plăcut să joc puţin acest rol, de misionară a 
sufletului, de alinătoare a durerilor. Gustul ăsta mi-a venit din război, în timpul căruia am fost infirmieră”. 
Eroina povesteşte cu ironie despre naivitatea pe care o avea la acea vârstă, crezând că lecturile ei sunt suficiente 
pentru a-i linişti pe convalescenţii care nutreau cu totul alte dorinţe pentru tânără de lângă ei. Preferinţa pentru 
„inimile sfâşiate” o face să se apropie şi de Bârnea. Moştenitoarea unei averi considerabile lăsată de un „biet 
moşneag” căruia i-a luminat puţin bătrâneţea”, i-a permis să renunţe la slujba de casieriţă, să ducă o viaţă fără 
griji şi să facă multe călătorii. „Eroina apare ca o mostră a lumii pe dos, de-mascate prin război şi înălţate 
în urma lui. Victoria ei prin mijloacele discutabile ale prostituţiei generoase, finalizată printr-o neaşteptată 
înavuţire (testamentul unui bătrân adorator – client), devine simbolul noilor timpuri de după război”44.

Amănuntele acestea nu se potrivesc însă cu descrierea pioasă pe care eroina şi-o face: „Am fost 
totdeauna o biată femeie religioasă şi chiar superstiţioasă. Eu cred în viaţa viitoare şi sunt convinsă că ajutând 
pe pământ pe cel trist şi umilit, sărmanul mort se va înfrupta cu prisosinţă în ceruri”. Cu această convingere 
ea se întâlneşte cu toţi bărbaţii pentru a-i face o „bucurie” defunctului. Intenţiile ironice ale autorului reies şi 
din replica lui Bârnea care-i răspunde că nu vrea ca o femeie să-i acorde atenţie din „datorie postumă” faţă 
de fostul bărbat. Numele casieriţei, Melania, este asemănător cu cel al fostei soţii a lui Bârnea, motiv pentru 
care acesta uneori le confundă. Spirit posesiv şi conservator, gelos până şi pe simplele intenţii ale bărbaţilor 
42 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 127.
43 Doina Modola, op. cit., p. 173.
44  Ibidem., p. 176.
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de lângă Mada, Bârnea nu are nevoie de o femeie ca Melania la care toţi bărbaţii au acces. Cu toate acestea, 
în ciuda superficialităţii ei aparente, casieriţa face o observaţie plină de realism în privinţa comportamentului 
lui Bârnea: „Eu nu primesc în micul meu spital sufletesc decât suferinzi. Nu şi pe cei predispuşi la suferinţă”. 
Bârnea este eroul tipic al nuvelisticii lui Gib I. Mihăescu, personajul „predispus la suferinţă” şi obsesii. 
Casieriţa îi oferă acestuia un termen de comparaţie „în negativ”, Mada fiind o femeie superioară acestei simple 
„tacticiană a erosului”, în primul rând  ca rafinament intelectual.

Fie că ar putea fi privită ca dramă psihologică sau satiră de moravuri pe alocuri, piesa de teatru 
abordează înstrăinarea individului în societatea contemporană care are loc în contextul unei analize puternice 
a psihicului uman. Conflictele sufleteşti ale protagonistului sunt puse în evidenţă prin ciocnirile cu celălalte 
personaje şi uneori cu întâmplări concrete. Motivul „râsului”, identificat foarte frecvent atât în proza, cât şi 
în dramaturgia scriitorului are semnificaţii diferite, fiind de multe ori o reacţie la o trăire interioară foarte 
profundă, o mască sau un simptom de alienare al individului. În timp ce bărbatul cade victimă propriilor 
suspiciuni şi obsesii, „victima feminină apare rareori în stare pură, dezvăluind o nouă structură interioară. O 
fascinează păcatul, nu persoana seducătorului, acel univers de voluptate liberă, în care i se transferă ceva din 
mentalitatea donjuanescă: gustul libertinajului, al încălcării interdicţiilor, al voluptăţii transgresărilor. Lumea 
democratizându-se, schimbându-şi reperele, conceptul onoarei îşi pierde conţinutul şi preţul. Femeia aspiră 
la egalitatea libertăţii alegerilor, care să-i dea un nou statut, senzaţii şi împliniri insolite. Nu poate renunţa la 
condiţia de soţie, care îi asigură existenţa – societatea n-a evoluat într-atât, dar tânjeşte după o viaţă în care 
contestă predominanţa masculină”45.

Finalul dramei este diferit de cel al nuvelei, în piesa de teatru cei doi rămân împreună. Optica asupra 
libertinajului şi a căsătoriei fiind schimbată de momentul pe care-l traversează societatea românească, evoluţia 
eroilor oferă o imagine lucidă, dar deloc favorabilă pentru aceştia.

5.  Fragmente dramatice
 O serie de texte dramatice a fost recuperată de Al. Andriescu şi publicată în volumul de  Opere V 
(Teatru, Gib I. Mihăescu), apărut la Editura Minerva în 1985. Acest volum cuprinde cele cinci piese integrale, 
unele note şi variante ale piesei Pavilionul cu umbre (Am ucis păcatul) şi câtvea texte recuperate, fragmente, 
proiecte la care a lucrat scriitorul între anii 1919 – 1935: [Maestrul], [Despa], [Mama vitregă], Don Juan şi 
[Vechilul].  Textele păstrate integral (Pavilionul cu umbre, Confraţii, Sfârşitul şi Criză în barou) formează 
prima parte a volumului, cealaltă cuprinzând o serie de lucrări neterminate, unele abandonate chiar în faza 
incipientă, numai Don Juan şi Vechilul  aflându-se într-o stare destul de avansată. Diana Cristev a încercat 
o ordonare a manuscriselor de dramaturgie după un criteriu tematic: ciclul de „problematică intelectuală” 
şi „ciclul vieţii de provincie”. De remarcat este faptul că acest criteriu a fost aplicat de critici şi nuvelisticii, 
denumind „problematica intelectuală” sub formă de „analiza obsesiei”.
 Preocupările scriitorului nu se îndepărtează nici în aceste fragmente de  tematica abordată în unele 
nuvele. În Don Juan, de exemplu, se poate observa cu uşurinţă tipul cuceritorului lipsit de scrupule, asemănările 
cu nuvela La „Grandiflora” fiind izbitoare, atât la nivel tematic, cât şi la nivelul tipurilor de personaje. Alin 
Glogovan, supranumit de autor „Don Juan de Mârşani”, este un seducător de tipul lui Manaru. Piesa este o 
comedie de moravuri „scrisă cu verva scriitorului entuziasmat de subiect şi susţinută de un dialog  între «bărbaţii 
încornoraţi» şi invidioşi pe succesele Don Juan-ului”46. Printre bărbaţii din micul orăşel se strecoară starea 
de teamă, fiecare gândindu-se că pe soţia lui ar fi putut-o vizita cuceritorul. Personajul, faimosul seducător, 
este mai mult un concept creat de imaginaţia suspicioasă a bărbaţilor: „Paradoxul personajului constă şi în 
contradicţia dintre autoprezentare – modest, detaşat de bârfa orăşelului, însurat – şi legenda creată de ceilalţi. 
Personajul pare să ducă o dublă existenţă: cea reală şi calmă şi cea donjuanescă, fantastică, imaginată de 
ceilalţi”47. Dar, aşa cum afirma şi Gabriel Liiceanu în cartea sa, Despre seducţie, „Don Juan nu este un individ 
45 Doina Modola, op. cit., p. 261-262.
46 Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr. 1, ianuarie-martie 
1971, p. 111.
47  Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr. 1, ianuarie-martie 
1971, p. 111.
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care poate fi judecat, ci o idee şi o natură întrupată ca individ, însăşi forţa vieţii, exprimată ca senzualitate, ca 
vibraţie continuă a cărnii, ca dorinţă perpetuă aflată sub forma palpitului vital”48.
 Forţa seducătorului este cuvântul şi tot prin cuvintele sale el reuşeşte să trezească suspiciunea în 
mintea celorlalţi bărbaţi. Fără acest grup care îi ascultă poveştile şi îl admiră, Don Juan n-ar mai avea aceeaşi 
motivaţie, dar grupului masculin trebuie să i se alăture şi unul feminin. Alin povesteşte bărbaţilor întâmplarea 
cu soţia primarului din Răstoaca, dar faima lui a depăşit graniţele oraşului: „Tot oraşul se teme de el, domnule. 
Şi douăzeci şi cinci de sate dimprejur. Căci e frumos, îndrăzneţ şi puternic. Toţi râd de aventurile lui şi toţi le 
ştiu pe toate, în afară de una... aceea care-l priveşte pe fiecare”. Don Juan nu fascinează numai femeile, grupul 
bărbaţilor şi admiraţia lor este foarte importantă deoarece îl ajută la construirea mitului de cuceritor neîntrecut, 
iar opiniile defavorabile ale „amicilor” pot deveni adevărate torturi, aşa cum se întâmpla cu protagonistul 
din La „Grandiflora”. Asemănările dintre cele două texte au fost relevate şi de Diana Cristev în revista 
Manuscriptum: „Acelaşi cadru – oraşul obscur de provincie («orăşelul reşedinţă de judeţ»), acelaşi «decor», 
aceeaşi atmosferă bântuită de duhul lui Bachus, fie că acţiunea se desfăşoară în grădina domnului Alexandru 
Cocoşel, la «Grandiflora», fie într-un chioşc, la cules de vie, în ajunul unui chef cu lăutari. Aceleaşi personaje 
şi acelaşi tip de relaţii: grupul glumeţ de amici, vesel şi indiscret, dispus oricând să comenteze aventurile 
«Don Juan-ului», ocolind însă, cu resemnată ipocrizie, în graficul aventurilor, propriul acoperiş. Don Juan-
ul este sabia Damocles care poate lovi pe oricine şi fiecare cântăreşte cu grijă ameninţarea «după calităţile 
consoartei»”49. El nu face distincţie între femei, nu are preferinţe, „pe toate le-a avut. Nu e nevastă, nu e văduvă 
– şi chiar foarte multe fete! Toate au trecut prin patul lui... dacă n-a trecut el prin patul lor. Şi dacă ar fi scăpat 
câteva de el, numai urâţenia le-a scăpat...”.
 Scriitorul introduce un personaj cu rolul de rival, fără niciun sorţ de izbândă în planurile sale, tocmai 
pentru a demonstra că adevăratul „Don Juan” nu poate avea adversari pe măsură. Diodor plănuieşte s-o seducă 
pe soţia lui Alin (un lucru curios este faptul că în fragmentul lui Gib I. Mihăescu, Don Juan este căsătorit, însă 
asta nu  constituie pentru el niciun fel de obstacol), dar oamenii au început  să-l simpatizeze pe „tomnatecul” 
seducător şi nu ar accepta un complot împotriva lui. Căsătorit de mai multe ori, Alin a întâlnit numai soţii 
fidele, în ciuda comportamentului său libertin; Emilia, cea de-a treia soţie „îl iubeşte şi îi este fidelă”, declară 
naivul Georgel, după ce prima soţie   s-a otrăvit, iar a doua „s-a aruncat în puţ din cauza lui”.
 Această societate acceptă fără să critice şi uneori chiar savurează întâmplările povestite de Alin, 
nerevoltându-se în niciun fel împotriva adulterului, pentru ei onoarea nu mai este o valoare morală, înşelătoria 
devine o monedă de schimb, un fel de a plăti în procesul public care îi fascinează şi îi atrage. Eroii din 
dramaturgia lui Gib I. Mihăescu, indiferent dacă sunt comedii sau drame, evoluează în viaţa socială ca într-un 
spectacol, reprezentaţiile publice fiind întâlnite la tot pasul.
 Pe lângă ipostaza cuceritorului fără scrupule, în teatrul scriitorului se mai poate întâlni şi tipul 
seducătorului rătăcit în propriile sale fantezii, este cazul lui Geo din Pavilionul cu umbre. Gabriel Liiceanu 
deosebea tipul seducătorului de cel al Don     Juan-ului. „Raportul lui [al seducătorului] cu timpul este altul 
decât clipa, decât mediul temporal propice lui Don Juan”50. Pentru că este „cerebral”, înţelegând prin aceasta 
„non-senzual”, seducătorul este opusul lui Don Juan care are nevoie de „exersare continuă a forţei sale de 
atracţie”, de o „listă” cât mai lungă a cuceririlor; el nu se poate îndrăgosti. Alin şi Sava Manaru din La 
„Grandiflora” sunt reprezentanţii prin excelenţă ai acestui tip, în timp ce Geo este seducătorul capabil de 
sentimente. Prin cuvintele sale reuşeşte să o seducă pe Liana şi să-i stimuleze imaginaţia, în timp ce Don Juan 
nu se poate iubi femeile pe care le cucereşte: „Pentru că trăieşte doar în dimensiunea lui acum, Don Juan nu 
are memorie afectivă. Neputând reveni asupra niciunui pas anterior, nedorind în trecut, ci doar în prezent, nu 
se poate îndrăgosti”51.

48 Gabriel Liiceanu, Despre seducţie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 226.
49 Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Don Juan de Mârşani, în Manuscriptum, an. III, nr. 3, iulie-sept. 1972, 
p. 54.
50 Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 227.
51  Ibidem, p. 230.
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 Piesa are numai două acte, întrerupându-se cu scena a doua din actul doi, iar finalul nu este cunoscut.
 Un alt proiect de lucrare dramatică este şi fragmentul intitulat [Maestrul], text păstrat în Muzeul 
Literaturii Române. Lucrarea descrie mediul artistic, acelaşi mediu pe care îl regăsim în variantă de satiră 
socială şi în nuvele ca: Figurina, Zi de primăvară, În tren. Maestrul Cornea (poet) este îndrăgostit de domnişoara 
Popp, fiica unui om influent, tânără, frumoasă, „ea însăşi literată”. Maestrul se teme că tânăra „va voi cuvinte 
sonore şi porniri pătimaşe” pe care el, din cauza vârstei înaintate, nu i le mai poate oferi, în schimb, pentru un 
tânăr poet ar fi mult mai uşor să cucerească inima domnişoarei. Mediul artistic din opera lui Gib I. Mihăescu 
este prezentat numai într-o lumină defavorabilă, accentuându-se frivolitatea feminină, eroinele cu pretenţii de 
cultură care se visau amantele unor poeţi celebri şi tineri care prin faima lor le făceau şi pe ele cunoscute.
 „Conflictul piesei, lăsat în seama cuplului central (maestru-discipol), se declanşează pe două planuri: 
cel profesional şi cel sentimental – psihic. Motivaţia psihologică este justificată de luciditatea Maestrului, 
conştient de falsa şi de perisabila putere pe care o exercită asupra celuilalt, asupra discipolului”52. Cuplul 
central maestru-discipol din romanul Donna Alba îl întâlnim şi în fragmentul [Vechilul], o piesă abandonată 
într-o stare de lucru destul de avansată, fără a i se cunoaşte însă titlul, aşa cum s-a întâmplat şi cu celelalte. 
Fragmentul are multe puncte comune cu romanul, subiliniind şi el declinul inevitabil al aristocraţiei. Acţiunea 
piesei se desfăşoară în biblioteca locuinţei Bondaru care dă spre cabinetul avocatului (prins de patima cărţilor, 
acesta se află în pragul ruinei), iar „intriga se complică şi se desfăşoară pe două planuri: conflictul iscat de 
pierderea unui act (în afacerile avocăţeşti) şi conflictul amoros (Lola – D-na Bondaru şi Gugu Plavianu – 
avocat), elementul de legătură între cele două planuri fiind Răvan”53.
 Protagonistul, Mihnea Răvan, secretarul avocatului Gore Bondaru, este numit „vechil” de Lola Bondaru 
care îl detestă pentru că este protejatul soţului şi meritul acesta ar fi trebuit să-l aibă, după părerea ei, Gugu 
Plavianu. Căsătorită cu un bărbat mult mai în vârstă pentru a scăpa de sărăcie, Lola devine amanta lui Plavianu, 
un tânăr avocat fără calităţi deosebite, fixaţia tânărului avocat pentru soţia maestrului fiind o altă asemănare cu 
romanul Donna Alba. Doina Modola considera că în acest fragment „sunt abordate motivele secesioniste ale 
mezalianţelor între boierimea de neam (neamul Necşulea) şi noii îmbogăţiţi, ca şi acelea ale căsătoriilor din 
interes cu mare nepotrivire de vârstă şi caracter, ale declasării aristocraţiei şi ale parvenirii altor categorii, prin 
agonisire de capital şi proprietăţi prin profesiuni rentabile (tot atâtea asemănări cu Donna Alba)”54.
 Câteva file dintr-o piesă de teatru care surprinde viaţa de cuplu a unui bărbat aflat la a doua căsătorie 
au fost denumite [Despa], după numele personajului principal, un scriitor reputat care a divorţat de prima soţie 
mai in vârstă cu şapte, opt ani decât actuala, dar care continuă să le compare, cea de-a doua soţie aflându-se 
mereu într-o poziţe de inferioritate.
 Matilda din [Mama vitregă] este şi ea căsătorită cu un bărbat mai în vârstă pe care îl înşală cu Artur, 
iubitul fiicei sale vitrege, Antonia. Fragmentul surprinde modificarea relaţiilor dintre părinţi şi copii în lumea 
modernă, iar imaginea mamei apare deformată. Aceste femei nu-şi mai dedică întreaga viaţă copiilor şi nu 
se mai sacrifică pentru ei, viziunea scriitorului accentuează o latură foarte importantă a caracterului feminin: 
înainte de a fi mame, soţii sau fiice, personajele lui sunt femei, conduse de pasiuni, dorinţe sau instincte. Ele 
nu mai acceptă limitele în care au fost încadrate atâta timp de societate.
 Psihologia personajelor din nuvele o regăsim şi în piesele de teatru alături de unele teme precum: 
adulterul, obsesia erotică, rivalitatea dintre bărbaţi, dorinţa femeilor de a trece peste barierele rigide ale 
căsătoriei convenţionale, căutarea dragostei şi a împlinirii în afara limitelor impuse de aceasta, precum şi 
înstrăinarea individului în societatea contemporană. Noutatea tematică ar consta în distrugerea mitului 
căsătoriei convenţionale şi suprapunerea noţiunii de soţ cu cea de amant/iubit (Pavilionul cu umbre). Alături 
de acestea se pot adăuga mutaţiile de mentalitate, emanciparea femeilor şi modificarea relaţiilor dintre părinţi 
şi copii în epocă.
 Indivizii plasaţi în mediul corupt al justiţiei descind din nuvelele de satiră şi critică socială, iar 
comediile parodiază adulterul şi infidelitatea capabilă să declanşeze obsesii în cazul protagoniştilor din nuvele, 
răsturnarea valorilor în societatea interbelică fiind descrisă cu un deosebit simţ critic.

52 Diana Cristev, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr.1, ianuarie-martie 
1971, p. 96.
53  Ibidem, p. 107.
54 Doina Modola, op. cit., p. 95.



96

BIBLIOGRAFIE

I. MONOGRAFII 
Diaconescu, Mihail, Gib I. Mihăescu, Editura Minerva, colecţia „Universitas”, Bucureşti, 1973.
Ghiţă, Florea,  Gib I. Mihăescu (Monografie), Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
Modola, Doina, Seducătorul şi umbrele (Dramaturgia prozatorilor. Gib I. Mihăescu), Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003.

II. STUDII ŞI ARTICOLE
1. În volume:

Baconsky, Leon, Teatrul lui Gib I. Mihăescu, Postfaţă la vol. Gib I. Mihăescu, Teatru, Editura Dacia, Cluj, 
1973, p. 283-314.
Han, Oscar, Gib Mihăescu, în Dălţi şi pensule, Editura Minerva, Bucureşti, 1970,          p. 640-644.
Micu, D., Gib I. Mihăescu, în Gândirea şi gândirismul (momente şi sinteze), Editura Minerva, Bucureşti, 
1975, p. 706-745.
Popa, Victor Ion,  Câteva amintiri despre Gib Mihăescu, în Scrieri despre teatru, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1969, p. 114-117.
***Romanul românesc în interviuri, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, Antologie, text îngrijit, sinteze 
bibliografice şi indice de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, p. 468-490.

2. În periodice:
Baconsky, Leon, 35 de ani de la moartea lui Gib I. Mihăescu. Destinul dramaturgului, în Steaua, an. XXI, nr. 
10, octombrie 1970, p. 81-92.
Baconsky, Leon, 35 de ani de la moartea lui Gib I. Mihăescu. „Pavilionul cu umbre”, în Tribuna, an. XIV, 
nr. 44, 29 octombrie 1970, p. 14.
Cioculescu, Şerban, Gib I. Mihăescu, în Revista Fundaţiilor Regale, an. II, nr. 12, 1 decembrie 1935, p. 628-
643.
Cristev, Diana, Gib I. Mihăescu - Dramaturg veleitar?, în Manuscriptum, an. II, nr. 1,  ianuarie - martie 1971, 
p. 90-113.
Cristev, Diana, Gib Mihăescu şi pasiunea pentru teatru, în Manuscriptum, an. II, nr. 4,  octombrie - decembrie 
1971, p. 183-184.
Cristev, Diana, Gib I.  Mihăescu - Don Juan de Mârşani, în Manuscriptum, an. III, nr. 3,  iulie - septembrie 
1972, p. 52-69.
Dongorozi, Ion, Cărţi, Gib I. Mihăescu: Pavilionul cu umbre, în Ramuri, an. XXII, nr. 5, mai 1928, p. 240-
241.
Drăgoi, Demetreo, Din dramaturgia inedită a lui Gib I. Mihăescu, în Revista de istorie şi teorie literară, tom. 
19, nr. 1, 1970, p. 75-82.
Fortunescu, C. D., „Pavilionul cu umbre”. Piesă în 3 acte, de Gib I. Mihăescu, Ed. „Scrisul Românesc”, 
Craiova, 1928, în Arhivele Olteniei, an. VII, nr. 37-38, mai-august, 1928, p. 344-346.
Ionescu, Horia, Teatrul lui Gib Mihăescu, în Ramuri, an. VII, nr.7, iulie 1970, p. 22.
Lazu, H., „Pavilionul cu umbre” de Gib Mihăescu, la Teatrul Naţional, în Adevărul literar şi artistic, an. IX, 
nr. 379, 11 martie 1928, p. 6.
Manu, Emil, Gib I. Mihăescu (contribuţii documentare), în Viaţa românească, an. XXI, nr. 9, septembrie 
1968, p. 55-59.
Petrescu, Cezar, Amintiri dintr-o viaţă moartă, în Gândirea, Bucureşti, an. XIV, nr. 10, dec. 1935, p. 508-514.
Sadoveanu, Ion Marin, „Pavilionul cu umbre”, 3 acte de Gib Mihăescu, în Gândirea, an. VIII, nr. 3, martie 
1928, p. 141.
Turcu, Ion [I. Agârbiceanu], Gib I. Mihăescu: „La Grandiflora”, - „Pavilionul cu umbre”, în Transilvania, 
an. LIX, nr. 4,  aprilie 1928, p. 326-328. 
Vasilescu, Lia, Gib Mihăescu, autor şi critic dramatic, în Tomis, an. III, nr. 10, octombrie 1970, p. 20.

III. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ
Ibsen, Henrik, Teatru, vol. II, III, Editura Pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1966.
Liiceanu, Gabriel, Despre seducţie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007.
Vartic, Ion, Ibsen şi „teatrul invizibil”. Preludii la o teorie a dramei, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1995.



97

TEMELE PENTRU ACASĂ  
IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Prof. Tanţa Dragomir 
Grupul Şcolar Mihăileşti, jud. Giurgiu

1. TEMELE PENTRU ACASĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI OBLIGATIVITATE

Odată devenit şcolar, copilul începe să aibă propriile responsabilităţi, mult mai mari decât atunci când se 
ducea la grădiniţă. În primul rând, începe să aibă responsabilităţi în ceea ce priveşte viitorul său, în devenirea 
sa ca adult. Printre responsabilităţile sale se află şi „temele pentru acasă”.

Temele reprezintă, pentru copii, un mijloc de a-şi „consolida” cunoştinţele dobândite la şcoală, iar pentru 
părinţi, un mod concret de a se implica în procesul educaţional. Elevii trebuie să înţeleagă de ce primesc teme 
pentru acasă: ca să îşi „fixeze” informaţiile primite la ore, să se pregătească pentru zilele următoare de şcoală, 
să aibă „motiv” de a recurge la surse de informare suplimentare:dicţionare, cărţi, enciclopedii, internet, etc. În 
acelaşi timp, temele îi ajută pe copii să devină mai încrezători în capacitatea lor de decizie, să dorească să se 
informeze, dar şi să devină mai disciplinaţi, să îşi planifice timpul şi să respecte „termenele limită”.

Necesitatea  temelor pentru acasă este discutabilă, existând păreri pro şi contra. Astfel, asociaţiile 
profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie au cerut interzicerea temelor pentru elevii din ciclul primar. 
O moţiune din partea Asociaţiei Învăţătorilor şi Profesorilor din Marea Britanie a cerut chiar şi instituirea uni 
Comisii Regale care ar trebui să ancheteze de ce sunt copii nefericiţi la şcoală.

Unul dintre liderii de sindicat ai profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie a declarat că dificultatea 
ridicată a temelor ar putea dezvolta repulsie faţă de şcoală şi educaţie, mai ales în rândul copiilor din mediile 
mai sărace. Şi asta pentru că volumul şi dificultatea temelor nu i-ar sprijini pe copii să îşi rezolve temele 
singuri, ceea ce i-ar defavoriza în comparaţie cu copiii care primesc sprijinul familiei

Argumente pro:

Argumentul 1. Ajută la însuşirea noţiunilor redate în orele de curs 
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru 

o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de 
ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor şi nu în mod mecanic. Acest lucru îi 
va fi  de un real folos pentru că va reţine noţiunile învăţate pe o perioadă mai lungă de timp şi va putea apela 
la acestea oricând va avea nevoie.

Argumentul 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru elev de a-şi petrece timpul liber
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă a acestuia, ceea 

ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă. Tot în acest fel copilul va căpăta mai multă 
încredere în modul său de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor pentru acasă reprezintă o modalitate 
satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi care s-ar putea să un fie benefice pentru 
educaţia lui.

Argumente contra

Argumentul 1: Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a copiilor.
Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de numeroase 

tentaţii (de ex. calculatorul, televizorul, etc.). Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi 
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supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine intenţionate ar fi 
temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor, acestea nu îşi îndeplinesc scopul pentru care a 
fost impuse.

Argumentul 2. Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasă.
Orice aplicaţie care poate fi dată ca temă pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată în clasă. 

Distincţia şcoală – acasă este similară pentru elev cu cea muncă – timp liber. De altfel, dacă şcoala îl pregăteşte 
pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea ce elevul are de demonstra va trebui să se petreacă la locul 
de învăţare. Odată ce se află în afara cadrului formal, va fi dificil pentru elev să ia în serios sarcina de lucru 
care i-a fost trasată. Mai mult, toate instrumentele de lucru de la şcoală pe car le asociază cu învăţatul nu vor 
fi regăsite acasă. Este preferabil aşadar ca activităţile de verificare a deprinderilor şi cunoştinţelor învăţate să 
se petreacă în clasă.

Cercetări recente au aruncat dubii privind eficienţa acestor teme care ar deveni în unele cazuri chiar 
contraproductive. Deja unele şcoli particulare a interzis practica temelor pentru acasă pentru elevii din ciclul 
primar. Temele pentru acasă nu duc la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, fiind mai mult o pierdere de 
vreme, potrivit unui studiu al Universităţii tehnice din Dresda.

Volumul de muncă necesar efectuării temelor pentru acasă trebuie să se înscrie în limite rezonabile 
(sunt suficiente recomandări pentru sarcinile suplimentare). Un număr mai mare de exerciţii duce la lucru 
de mântuială, copiere, abandonarea întregii teme, refuz faţă de abordarea temei. Tema trebuie să fie în 
corespondenţă cu posibilităţile elevilor şi să fie legată de însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor predate. Ea trebuie 
dată diferenţiat, atunci când între elevii aceleiaşi clase sunt diferenţe mari în cea ce priveşte capacitatea  lor. 
Tema trebuie să fie  însoţită de explicaţi ajutătoare, de indicaţii potrivite. Când tema presupune artificii de 
calcul sau cere o pricepere deosebită, elevilor trebuie să li se atragă atenţia asupra acestui aspect (exerciţiile 
cu *). Mulţi elevi învaţă pe de rost metode dec rezolvare a unor probleme şi îşi formează şabloane pe care le 
aplică automat. Este greşită afirmaţia că elevii învaţă pe de rost algoritmi. Cu siguranţă, algoritmii importanţi, 
rezultat al analizei şi cercetării îndelungate, trebuie reţinuţi, dar uzându-se de logica acestora.

Cadrul didactic are obligaţia să-i înveţe pe elevi cum să-şi facă tema, nu să creeze în permanenţă un 
climat ce determină ca necesitate apariţia meditatorului (un mediator păgubos între elev şi profesor şi nu 
o prelungire a acestuia din urmă). Temele de acasă îşi ating scopul dacă sunt controlate în permanenţă de 
profesor.

Din păcate, pentru unii copii şi implicit pentru părinţii lor, momentul efectuării temelor se transformă 
într-un adevărat coşmar. Iată câteva cauze care duc la această situaţie, precum şi eventuale soluţii de rezolvare 
a disfuncţionalităţilor apărute:

1. O atitudine greşită faţă de muncă, atitudine formată în familia în ce copilul este tratat ca un prinţişor,nu 
este implica în nicio activitate gospodărească, nu i se dă nicio sarcină, nu are nici responsabilitate. Copilul 
devine pur şi simplu leneş şi i se pare absolut normal să nu facă nimic, deci nici temele.

2. Inexistenţa unui program zilnic care să-i ordoneze activităţile. Micul şcolar trebuie să ştie că timpul 
lui este preţios, că principala lui activitate este cea şcolară, că munca alternează cu odihna. Acest program 
trebuie stabilit în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil şi cu consultarea acestuia. 
După venirea de la şcoală, este bine să urmeze cel puţin o oră de odihnă, timp acordat unor activităţi care îi 
fac deosebită plăcere copilului. Cele mai indicate sunt jocurile în aer liber, plimbarea mişcarea, să se evite 
televizorul sau calculatorul. Dacă s-au obişnuit să doarmă după amiaza şi acest lucru nu le afectează somnul de 
noapte, este foarte bine; dacă nu pot dormi nu trebuie să-i obligăm cu orice preţ, vor obosi mai mult. Unii copii 
obişnuiesc să-şi facă temele imediat ce vin de la şcoală. Ei simt nevoia să-şi îndeplinească sarcinile, pentru 
o deplină libertate ulterioară. Dacă reuşesc acest lucru cu succes, le permitem şi această modalitate, pentru 
că sunt genul de persoane pe care le oboseşte mai tare gândul că au ceva de făcut decât activitatea în sine şi 
oricum nu s-ar odihni. Reţinem însă ca regulă generală pauza între programul de la şcoală şi cel de acasă cu 
accent pe petrecerea timpului în aer liber.
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3. Volumul mare al temelor. Unii elevi dezarmează când văd că au prea multe teme de făcut. Este bine să 
nu rămână niciodată cu restanţe, iar în zilele când au mai puţine teme să rezolve şi la alte materii, chiar dacă 
nu le au a doua zi. O strânsă colaborare a şcolii cu familia poate rezolva această problemă.

4. Exigenţa prea mare din partea părinţilor. Uneori, mai ale în clasele primare, părinţii obişnuiesc să rupă 
foile din caiet atunci când nu sunt mulţumiţi de scrisul copiilor. Pare o măsură justificată, dar este mult mai 
bine ca părintele să-l urmărească îndeaproape pe copil, astfel încât să nu se ajungă la această situaţie, pentru 
că ruperea foii îl demobilizează pe copil, înseamnă negarea întregii lui munci. Replici de genul „Scriu dacă 
promiţi că nu-mi mai rupi foaia” trebuie să-l facă pe părinte să-şi schimbe tactica. Unii părinţi obişnuiesc să 
le mai dea de lucru „suplimentar” copiilor în afară de tema avută la şcoală. Este bine ca înainte de a face acest 
lucru să se informeze câte ore de activitate a avut copilul în ziua respectivă, ce teme are de rezolvat, pentru a 
evita supraîncărcarea.

2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TEMELOR OPŢIONALE ŞI ALTERNATIVE PENTRU ACASĂ

De ce se dau  teme elevilor?
- pentru a revedea şi a înţelege mai bine ceea ce s-a discutat în clasă
- pentru a-şi însuşi mai rapid informaţiile predate la şcoală
- pentru a înţelege ce se va discuta în ziua următoare la ore
- pentru a se obişnui de mici să consulte diferite resurse precum cărţile din bibliotecă, enciclopediile, 

dicţionarele
- pentru a explora subiectul mai amănunţit faţă de ce face la şcoală în timpul unei ore de curs
Temele pentru acasă reprezintă o verigă importantă în procesul instructiv educativ, momentul în care se 

consolidează cunoştinţele, se clarifică unele aspecte care nu au fost pe deplin înţelese, Copilul are posibilitatea 
să lucreze singur, „să arate ce poate”, să ia hotărâri, să găsească soluţii, să dovedească faptul că este responsabil.

Temele îl ajută pe copil să-şi dezvolte aptitudini şi obiceiuri pozitive. Elevul învaţă să lucreze independente; 
el este nevoit să se autodisciplineze şi să-şi asume responsabilitatea de a se prezenta la scoală cu tema făcută 
şi lecţia învăţată. În acest punct copilul se confruntă pentru prima dată în viaţă cu programarea timpului şi cu 
întâlnirea unui termen limită. În general, este bine ca temele să fie privite ca o experienţă benefică, iar copiii 
trebuie să fie încurajaţi să înveţe.

Constituind o prelungire firească a activităţii desfăşurate de învăţător în clasă, temele pentru acasă fac 
parte din structura lecţiei. Ele trebuie să realizeze următoarele sarcini:

- să devină un mijloc de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor dobândite în lecţie;
- să favorizeze formarea priceperilor şi deprinderilor;
- să stimuleze capacităţile intelectuale, creativitatea elevilor;
- să cultive interesul pentru studii;
- să formeze deprinderi de muncă independentă şi de autocontrol;
- să educe la elevi atenţia, ordinea şi punctualitatea, perseverenţa şi capacitatea de a învinge dificultăţile;
- să permită o evaluare adecvată în raport cu obiectivele stabilite.
Temele nu trebuie folosite niciodată ca pedeapsă. Ca principiu, acestea reprezintă o exersare a celor pe 

care copilul – elev le învaţă în timpul orelor de curs, de data aceasta activitatea fiind una independentă. În acest 
fel, se doreşte ca rezultat final consolidarea informaţiilor acumulate la cursuri, dar şi dobândirea abilităţilor 
necesare pentru satisfacerea unor sarcini, car presupun reguli, utilizarea cunoştinţelor şi a altor instrumente ce 
vin să îl susţină în satisfacerea sarcinii (căutarea unor cuvinte în dicţionare, utilizarea calculatorului, înscrierea 
la bibliotecă…).

Copiii care acordă o atenţie mărită temelor se descurcă mai bine la şcoală, iar meritele lor sporesc pe 
măsură ce avansează în vârstă şi trec de la şcoala generală spre liceu, de la liceu la facultate, de la facultate la 
masterat şi lista poate continua. Se ştie că îndeplinirea unei responsabilităţi precum scrierea temelor îi ajută pe 
copii să-şi dezvolte obiceiuri şi atitudini comportamentale pozitive.
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Datorită temelor, părinţii descoperă multe lucruri legate de educaţia copilului. Părinţii ar trebui să îl 
încurajeze pe acesta să renunţe la orele libere petrecute în faţa televizorului sau a calculatorului în favoarea 
cărţilor. Tema reprezintă o oportunitate pentru elev de a cunoaşte cât mai mute lucruri noi, dar şi pentru părinte, 
care are ocazia de a se implica activ în educaţia copilului.

Un studiu realizat în 2006 de psihologii de la Universitatea din Illinois, SUA, a arătat că performanţele 
elevilor depind în mare măsură de atitudinea pe car părinţii o au faţă de tot ceea ce înseamnă „şcoală” şi de 
modul în care părinţii îşi ajută copiii la rezolvarea temelor pentru acasă.
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EDUCAŢIE PRIN DANS SPORTIV

Profesor Rodica Mardare,  G.P.P. Nr. 8 Buzău
Profesor Marius Musceleanu, Liceul cu Program Sportiv  

„Iolanda Balas Soter”, Buzău

Voltaire spunea: „dansul este foarte plăcut, folositor trupului, el desfată sufletul”.
Dansul este o pasiune în jurul căreia se învârt de la cei mai mici dansatori şi până la adulţi, simţind 

beneficiile antrenamentelor, a competiţiilor şi a modului de viaţă impus de el.
Dansul este el însuşi un profesor extraordinar: el te învaţă cum să fii partener într-o pereche, cum să-ţi 

stabileşti scopuri şi să acţionezi în vederea atingerii lor, te educă să ai încredere în tine şi să-ti păstrezi sănătatea 
fizică şi emoţională. El te face să te cunoşti mai bine, să te autodomini, să-i respecţi pe alţii, respectându-te pe 
tine însuţi.

Copiii sunt primii beneficiari ai acestei activităţi. Pentru ei dezvoltarea psihomotrică trebuie să meargă în 
paralel cu dezvoltarea fizică. Dansul, care îmbină jocul cu seriozitatea, care dezinhibă energiile şi le canalizează 
spre scopuri bine stabilite, este unul din modurile în care se obţine acest lucru.

Odată cu trecerea timpului copilul creşte, iar dansatorul din el devine mai disciplinat şi mai conştient de 
corpul şi dinamica sa.

Această conştientizare ajută foarte mult la îmbunătăţirea tehnicii de mişcare. Echilibrul, sincronizarea şi 
coordonarea motrică sunt calităţi care se formează şi se perfecţionează prin efort susţinut şi prin programe de 
antrenament bine stabilite.

A fi conştient de tine însuţi este o calitate care se formează la vârstele tinere. Acest proces de conştientizare 
şi autocunoaştere este uşurat de activitatea sportivă, care îl pune în relaţie pe tânăr cu propriile mişcări. Odată 
pornit într-un proces, trecerea din planul fizic în cel intelectual, se poate face cu o mare uşurinţă.

Beneficiile dansului se resimt şi pe alte planuri. Poţi fi un bun dansator şi totodată un bun elev sau 
student. Dansul cere abilitatea de a gândi şi a acţiona, de a te concentra asupra sarcinii, de a persevera şi de a 
învaţa.

Toate acestea sunt uşor de educat prin mişcare, iar odată formate, ele  se transferă cu uşurintă şi în viaţa 
de şcolar şi în viaţa de zi cu zi. Pentru toate vârstele dansul este o experienţă în care înveţi să fii disciplinat, să 
faci achiziţii pe toate planurile şi să ai încredere în tine.

Copiii sunt primii beneficiari ai dansului sportiv. De aceea, am considerat necesar să oferim preşcolarilor 
şi şcolarilor cu care lucrăm posibilitatea practicării acestui sport şi am organizat în ultimii ani, 2 şedinţe pe 
săptămână cu sprijinul şi sub îndrumarea unui cadru specializat.

Dansurile standard
Caracteristici generale:
Poziţia – este cea care precede primul pas de deplasare în orice figură, sau cea care, în decursul evoluţiei 

cuplului în dans este folosită, pentru a facilita execuţia corectă a pasului din figură.
Generalităţi: partenerii stau faţă în faţă cu greutatea repartizată pe ambele picioare, corpul drept, de la 

mijloc în sus , se înalţă din coloana vertebrală, fară a ridica din umeri.
Poziţia închisă: Corpul. Partenerii stau faţă în faţă, cu o uşoară deplasare laterală a dansatoarei spre 

stânga ei, pentru a ajunge uşor în dreapta partenerului. Liniile umerilor trebuie să fie paralele, iar umerii 
relaxaţi. Corpurile partenerilor se ating numai pană la nivelul liniei centurii pelviene - ,, punct de contact al 
corpurilor’’.

Braţele – Băiatul – braţul stâng – de la umăr, până la cot se duce mai jos de orizontală, spre lateral în 
continuarea liniei spatelui.

– Fata – braţul drept – de la umăr, până la cot se află într-o poziţie orizontală, paralelă cu solul în 
continuarea liniei umerilor, iar antebraţul se ridică pentru ca mâna să întâlnească mâna partenerului pentru 
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prindere.
Poziţia de promenadă. Corpurile dansatorilor formează un ‘’V’’ cu deschidere între 45 şi 90 de grade.
Poziţia exterioară. Partenerii dansează alături cu aceeaşi parte (dreapta sau stânga).
Poziţia Fallaway – poziţie adoptată în timpul mişcării specifice dacă partenerii se deplasează în sensul 

opus orientării corpului. 
Conducerea se face de către partener din corp şi în special din ,,punctul de contact al corpurilor”.
Deplasarea în dans este făcută ca şi la mers, sau alergare prin deplasarea centrului de greutate al 

individului de pe un picior pe altul. 
Pasul – deplasarea se realizează prin conducerea pe direcţia de deplasare a centrului de greutate al 

corpului. Talpa piciorului de sprijin lucrează natural, ajutând la realizarea deplasării, împingând uşor în podea 
înainte de transferul de greutate.

Ridicările şi coborârile se fac din picioare şi din corp.
Întoarcerile, elemente caracteristice dansurilor.
Înclinarea, mişcare a corpului de aplecare în direcţia invers deplasării.
Contramişcarea - mişcare din corp care iîn momentul deplasării cu un picior se face conducând laterala 

(umăr- şold), dinspre piciorul opus.
Sensul de dans - direcţia prestabilită de evoluţie a partenerilor de dans.
Ritmul - condiţia de bază a evoluţiei unui dansator.

Dansurile latino-americane
Caracteristici generale:
Poziţia individuală  
Poziţia trunchiului – în poziţie stând, cu picioarele apropiate într-un mod normal, relaxat.
Coloana întinsă în mod natural, cu ridicarea (susţinerea) toracelui fără a se ridica umerii.
Poziţia piciorului – pas lateral cu oricare picior, transferând greutatea spre el şi îndreptându-l din 

genunchi.
Poziţia tălpilor – tălpile nu sunt paralele niciodată mai puţin în cazul în care ele sunt una lângă cealaltă.
Direcţia de păşire – este dată în funcţie de piciorul pe care se sprijină greutatea (considerat ca punct de 

orientare).
Contactul tălpii cu podeaua – se face progresiv de la vârf, pingea şi talpă, purtând denumirea de 

,,contact progresiv”.
Gradul de întoarcere – cel al corpului poate să nu fie egal cu cel al picioarelor. Aceste întoarceri se 

datorează găsirii de către corp a poziţiei de echilibru.
Mişcarea înainte oprită – când un pas înainte este folosit pentru schimbarea direcţiei cu sau fără o 

uşoară întoarcere.
Mişcarea întârziată – pentru a intensifica interpretarea ritmului prin care se obţin schimbări de viteză 

ale corpului şi picioarelor.
Întoarcerea înainte – este folosită când trebuie să te întorci pentru a continua mişcarea, sau pentru a 

schimba direcţia pe următorul pas, fără să întrerupi mişcarea de şolduri. Atunci când un picior este încrucişat 
în faţă sau în spatele celuilalt poziţia obţinută se numeşte încrucişare latină.

Prizele mâinilor – ca o regulă generală, palma fetei este ţinută în cea  a băiatului, ori de degetul mare 
al palmei acestuia.

Poziţiile braţelor – poziţia braţului de contact depinde de felul de a conduce al băiatului. Conceptul de 
împins, tras se referă la tensiunea aplicată într-un contact de mişcare a greutăţii partenerilor.

Vals Lent 
Măsura muzicală – este de ¾ (trei pătrimi într-o măsura muzicală)
Tempo-ul – este de 29-30 măsuri pe minut.
Poziţia este aceiaşi ca în descrierea generală a dansurilor standard. Sunt folosite în timpul execuţiei 

combinaţiilor din valsul lent atât poziţia închisă cât şi poziţia de promenadă, poziţia exterioară (stânga-dreapta) 
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bineînţeles cu specificul pe care dansul îl conferă.
Deplasarea – deplasările în vals lent sunt înainte, înapoi şi se subordoneaza biomecanicii deplasării 

corpului omenesc. Valsul lent prezintă în deplasare un caracter aparte datorat ridicărilor şi coborârilor.
Ridicarea şi coborârea. Specific valsului lent sunt ridicările şi coborârile în deplasare. Astfel corpul 

începe urcarea pe a doua jumătate a timpului unu muzical, continuă înalţarea pe timpul doi, este sus pe prima 
jumătate a timpului trei şi coboară pe a doua jumătate a acestuia (la sfârşitul timpului trei muzical, continuând 
coborârea şi pe prima jumătate a timpului unu muzical din măsura precedentă).

Pasul. În valsul lent, deplasarea înainte pe primul pas şi timpul unu muzical se face la contactul cu solul 
cu rularea tălpii de pe călcâi la vârf în mod natural. Ridicarea corpului în deplasarea înainte pe timpul unu 
muzical, se realizează cu ajutorul tălpii, prin specificul rulării acesteia de la călcâi la vârf. în deplasarea înapoi, 
pe acelaşi timp, ridicarea se face cu ajutorul tălpii, numai din articulaţia genunchiului. Când pasul este făcut cu 
urcarea corpului pe timpul doi muzical, atunci el este făcut de regulă pe vârf. Pasul de pe timpul trei muzical 
se face de regulă de pe vârf pe călcâi. În valsul lent primul pas se face cu o uşoară contramişcare. 

Întoarcerile (rotările). În valsul lent, figurile au întoarceri care se execută între paşi, dar sunt şi cazuri în 
care o întoarcere mare se face pe un singur pas (pivotările).

Contramişcarea. Prin natura ei ajută în valsul lent în deplasare şi mai ales în întoarcerile executate dupa 
folosirea sa. În deplasarea exterioară, păşirea în poziţie de contramişcare este obligatorie. 

Cha cha-ul este dansul latino care îşi are originea în dansul mambo.
Măsura muzicală este de 4/4. Caracteristic muzicii este accentul pe timpul unu al fiecărei măsuri. Dansul 

trebuie început făcând primul pas pe timpul unu din măsură.
Ritmul (tempo-ul) este de 28-30 de măsuri/minut. Muzica este construită astfel, încât fiecare al patrulea 

timp din măsură este împărţit în două părţi egale.
Deplasarea – modul de păşire înainte în cha cha este asemănător rumbei. Contactul cu podeaua se face 

întâi pe vârf. Când se ajunge pe pingea se execută o presiune în podea datorată începerii transferului de greutăţi. 
Coborârea călcâiului este aproape simultană cu întinderea completă din genunchi a piciorului. Această trecere 
este delimitată – contact progresiv. Pasul înapoi este făcut întâi pe pingeaua piciorului care execută mişcarea 
sau pe vârf. În final călcâiul coboară atunci când greutatea este transferată pe piciorul în extensie. La finalul 
pasului, piciorul fără greutate se ridică natural de pe podea, întâi cu călcâiul. De regulă, piciorul care rămane 
fără greutate, pe timpii muzicali unu şi trei are o linie mai pronunţată, cu vârful în contact cu podeaua (atenţie, 
nu însă la toate figurile).

Dansul este o activitate care se învaţă, se practică, se foloseşte în scop educaţional. Pentru un bun 
randament acesta trebuie să se practice la început sub îndrumarea unui cadru specializat, într-un mod conştient, 
gradual, în funcţie de particularităţile de vârstă, urmărindu-se evoluţia practicantului pe toate planurile amintite, 
astfel încât beneficiul să fie atât pentru practicant cât şi pentru sportul ca atare.
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