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DESENUL – MIJLOC DE CUNOAŞTERE A VIEŢII INTERIOARE  
A COPIILOR PREŞCOLARI

                                                Prof. înv. preşcolar:  Florina Ruscu 
                                               Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Slatina

„Putem învăţa o mulţime de lucruri de la copii în mod special atunci când privim produsele activităţii 
lor” (E. de Bono)

Unanim recunoscut este modul în care copilul percepe realitatea, ştiut fiind că felul în care gândeşte şi 
simte diferă de cel al adultului. Semnificaţia pe care copilul o dă obiectelor şi fenomenelor din jurul său, în 
funcţie de felul în care se leagă de experienţa sa nemijlocită, de trebuinţele şi trăirile proprii în plan afectiv şi 
motivaţional, nu corespunde întocmai cu cea reală.

La modul general, desenul este „activitatea grafică sau picturală prin care subiectul exersându-se încearcă 
să producă sau să reproducă imagini ale unor obiecte şi situaţii, exprimă ceva din propria lui personalitate” 
(P.P. Neveanu). 

Mergând pe aceeaşi linie, I. Mitrofan consideră desenul ca fiind „un mijloc relevant de exprimare a 
copilului mai ales în prmii ani de viaţă, oferind importante informaţii despre nivelul maturităţii intelectuale şi 
al structurilor afective”.

Desenul, fie liber, fie tematic, constituie o cale potrivită de evaluare a personalităţii în formare a copilului 
şi a problemelor sale emoţionale. 

Pentru a începe analiza desenului, trebuie să împarţi simbolic foaia în patru părţi egale. Partea inferioară 
este legată de nevoile primare din viaţa de zi cu zi şi exprimă materialismul, concretul, activităţile. Partea 
superioară a foii corespunde idelaurilor, viselor, imaginaţiei, spiritualităţii. Părţile din stânga şi din dreapta 
sunt legate de gesturile pe care le face vizavi de el şi de ceilalţi, de comunicare, de relaţii. Partea stângă evocă 
trecutul, ezitările, protecţia sinelui şi indică natura relaţiei sale cu mama. Latura dreaptă a foii ţine de viitor şi 
de necunoscut, de capacitatea de iniţiativă, de relaţia cu tatăl şi modul în care se raportează copilul la autoritate. 
Dacă îşi concentrează desenul pe partea dreaptă, înseamnă că este în căutarea unui sprijin, a sentimentului de 
siguranţă oferit de mamă. Dacă desenul tinde să ocupe mai mult partea superioară a foii poate însemna o mare 
dorinţă de a se pune în valoare, de a se impune.  

Caracteristicile desenului pe baza cărora putem încerca să descifrăm trăirile copilului sunt:
- liniile şi culorile folosite;
- geometria formelor;
- tema abordată;
- persoanele prezente în desen, etc.
Un aspect important legat de linii este modul lor de trasare, precum şi felul liniilor. 
Astfel:
- liniile apăsate şi groase sugerează impulsivitate, nemulţumire;
- liniile uşoare, subţiri, superficiale indică sensibilitate, frică, ezitare, lipsa încrederii în sine;
- liniile directe şi sigure exprimă siguranţă, decizie, receptivitate;
- liniile reluate indică perfecţionalism şi ezitare;
- liniile curbe sau drepte, frânte sau descendente pot exprima spirit de conciliere, calm, mânie, depresie, 

pesimism.
Mărimea personajelor vorbeşte depsre importanţa acordată acestora, în mod negativ sau pozitiv. Un 

personaj uriaş desenat poate simboliza admiraţia pe care o poartă persoanei, respectiv măsura în care se teme 
de ea.
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Culoarea este un parametru foarte important care întregeşte exprimarea emoţionalităţii. Modul în care 
utilizează culorile poate da un aspect vesel sau deprimat desenului în asamblu, pe baza căruia putem aprecia 
starea lui afectivă.

Cele patru culori fundamentale au importanţă specială şi au semnificaţii particulare, după cum urmează:
- albastru – întunecat reprezintă „profunzimea trăirilor şi sentimentelor”, este posesiv, incorporabil, 

perceptiv. Ca rezonanţe afective exprimă: liniştea, mulţumirea, satisfacţia, tandreţea, dragostea şi 
afecţiunea;

- verde – albăstrui reprezintă „elasticitatea voinţei” şi este: concentric, pasiv, autonom, reţinut, 
neschimbabil. Aspectele sale afective sunt: persistenţa, îndrăzneala, afirmarea de sine, încăpăţânarea, 
aprecierea de sine;

- roşu – oranj reprezintă „forţa voinţei” şi este: excentric, activ, ofensiv-agresiv, autonom, competitiv, 
operativ. Aspectele sale afective denotă: dorinţa, excitabilitatea, erotismul, sexualitatea;

- galben – strălucitor reprezintă „spontaneitatea” şi este excentric activ, proiectiv, aspirativ, explorativ. 
Rezonanţele sale afective sunt: variabilitatea, speranţa, originalitatea, veselia.

În ceea ce priveşte culorile auxiliare, specialiştii susţin că fiecare culoare este asociată cu o anumită stare 
emoţională şi anume:

- griul – poate reprezenta un gest de separare, o dorinţă de liberate, de neîmplinire, de izolare de orice 
influenţă sau stimulare exterioară;

- albastrul – reprezintă echilibru, armonie, relaxare, având sentimente de stabilitate, unitate şi siguranţă;
- verdele – reprezintă tensiunea elastică, voinţa de acţiune, perseverenţa, tenacitatea, dorinţa de a 

impresiona, de a fi recunoscut;
- roşu – este cheltuiala de energie, expresia forţei vitale, a activităţii nervoase, de a avea succes, viaţă 

intensă;
- galbenul – sugestic şi stimulativ, strălucitor, este vesel exprimă expansivitate neinhibată, largheţe şi 

relaxare. Are o activitate nesigură şi tinde să piardă din coerenţă şi formă. Subiectul „galben” este 
harnic, dar inegal. Poate fi invidios, suspicios cu cei din jur, dar luptă pentru securitate, prestigiu;

- violetul – subiectul „violet” vrea să fie facinat, dar vrea să-i şi farmece pe ceilalţi, să exercite un grad 
de fascinaţie asupra celorlalţi. Subiectul are nevoie de înţelegere, să fie aprobat pentru farmecul şi 
fascinaţia sa;

- maroul – indică un uşor feficit de anxietate, care cere o anumită formă de compensare;
- negrul – reflectă ideea de nimic, de stingere, comportament extremist, predare, abandonare. Subiectul 

care preferă negrul este revoltat împotriva vieţii, capabil să acţioneze precipitat şi neînţelept. 
Corelaţii semnificative au fost identificate şi între preferinţele cromatice şi tipul temperamental (F. 

Birren):
- roşu – tipul atletic;
- albastru – tipul cerbral – intelectual;
- galben – tipul egoist sau cu înclinaţii metafizice;
- portocaliu – tipul amical, jovial;
- purpuriul – tipul artistic.
- Studiile de specialitate mai constată, în funcţie de natura introvertit/extrovertit a indivizilor:
- cei care sunt reţinuţi, închişi în trăirile lor emoţionale, preferă albastru – verde şi evită roşu;
- cei care se exteriorizează liber şi expansiv preferă roşu-portocaliu, galben şi evită albastru, violet, 

negru.
La 3 - 4 ani, desenul este linear, presupune un număr mic de elemente compoziţionale, neorganizate într-

un asamblu compoziţional, în general din aceeaşi categorie. Fluiditatea şi flexibilitatea sunt scăzute, coloraţia 
este neomogenă, depăşeşte liniile contururilor şi se face cu una, două culori.
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Spre 5 - 6 ani, creşte numărul elementelor compoziţionale, acestea se diversifică categorial, apar detaliile, 
începe să fie sugerată mişcarea.Elementele compoziţionale, dispuse în mai multe planuri, se organizează îm 
asambluri coerente, în jurul unei teme impuse sau alese. Cel mai des întâlnite sunt următoarele elemente: omul, 
casa, cerul, soarele, plantele, animalele. Prezenţa lor se datorează şi faptului că sunt şi simboluri de securitate 
paternă şi maternă, dar mai ales faptului că reprezintă primele obiecte ale cunoaşterii imediate, nemijlocite, 
primele obiecte ale spaţiului cognitiv. Sunt utilizate multe culori cu îmbinări originale şi cu intenţionalităţi 
estetice.

Pe la 8 – 9 ani, etapa „realismului intelectual” este înlocuită de cea a „realismului vizual”, în care părţile 
ascunse ale obiectelor nu mai apar în spatele ecranelor, acestea încep să respecte proporţiile reale în funcţie de 
nivelul mental al copilului, mediul socio – cultural, maturitatea afectivă.

Datele obţinute în urma investigaţiei personalităţii copiilor prin această tehnică, oferă o imagine profundă 
asupra maturizării lor afective şi de relaţionare. Pe măsură ce desenează, gândirea încearcă să menţină ideea 
iniţială, iar imaginaţia încearcă să aducă temele interioare în prim-planului trăirii. Prin limbajul liniilor, al 
culorilor, al semnelor grafice, desenul exprimă percepţiile, reprezentările, emoţiile, cunoştinţele receptate din 
diferite surse.Utilizând acest limbaj, copilul recreează un univers care l-a impresionat, se contopeşte cu acest 
univers.

BIBLIOGRAFIE:
1. Anaviev, B., 1951, „Probleme de psihologia copilului”, Editura de Stat;
2. Bonchis, E., 2003, „Psihologia desenului copilului”, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea;
3. Rafailă, Elena, 2002, „Evaluarea creativităţii la vârsta preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti;
4. Silvestru, Patiţa, 1988, „Dincolo de oglindă”, Editura Ion Creangă, Bucureşti.
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PROIECT INTEGRAT DE O ZI 
„ÎN LUMEA MINUNATĂ A FLORILOR”  

 
Profesor Claudia Bereș 
Grădinița Veja, Stănița 

 
DATA: 04-05-2012 
GRADINITA: VEJA/STĂNIȚA 
EDUCATOARE: BERES CLAUDIA 
GRUPA: MARE(NIVEL II) 
TEMA ANUALA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
SUBTEMA: „FLORILE PRIMĂVERII” 
TEMA ACTIVITATII: „ÎN LUMEA MINUNATA A FLORILOR” 
SCOP: Dezvoltarea capacității de cunoaștere a unor aspecte specifice anotimpului de primăvară 
printr-un climat afectiv de comunicare libera, civilizata intre copii, in timpul deșfășurarii 
activităților preferate de aceștia, prin consolidarea capacitatii de exprimare verbala corecta din 
punct de vedere fonetic, sintactic si lexical. 
 
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 
          Întâlnirea de dimineaţă 

    SALUTUL: „Bună dimineaţa florilor!” 
             PREZENTA: „Cine lipseşte?” 
             CALENDARUL NATURII 
            SURPRIZA : „Scrisoarea primită de la Zâna Florilor” 
             

TRANZIŢII: „BAT DIN PALME” 
                       ,,FLUTURAŞUL” 
 

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE INTERES: 
   Artă:  

Tema: „Laleaua si brânduşa” 
   Ştiinţă:  

Tema: „În lumea florilor” 
         Construcţii:  
Tema: „Gardul grădinei de flori ” – asamblare 

  
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)  

Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului) – „Vorbim corect cu Zâna Florilor” - joc 
didactic   
Domeniul om şi societate (activitate practică) – „Coşul cu flori” - asamblare, lipire, decorare. 

 
TIPUL: sistematizare / consolidare 
FORMA DE REALIZARE: integrată 
 
SCOPUL ACTIVITATII: 
DLC 
  Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la propozitii, silabe, sunete. 
DOM 
  Consolidarea unor abilităţi practice (asamblare, lipire, decorare). 
 
 
 



10  2 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
ARTĂ:  „Laleaua şi brânduşa”-colorare imagini 

Cognitiv-informaţionale: 
      -să coloreze respectând culorile adecvate; 
      -să aplice corect tehnica de lucru,respectând indicaţiile educatoarei. 

Psiho-motorii: 
      - să respecte pozitia corecta a corpului fata de suportul de lucru; 
       -să-şi coordoneze mişcările oculomotorii. 

Afective : 
- să-şi dezvolte simţul estetic; 
 -să aprecieze critic autocritic lucrarea sa ori pe cele ale colegilor. 
 

ŞTIINŢA: ,,În lumea florilor” 

   Cognitiv-informaţionale: 

-să recunoasca florile de primavara din fisa; 
-sa asocieze cantitatea cu cifra portivita. 
   Psiho-motorii: 
- să manipuleze corect materialul pus la dispoziţie.  
    Afective : 
- să participe conştient şi activ; 
 
CONSTRUCŢII:  ,,Gardul grădinii de flori’’ 
 
Cognitiv-informaţionale :  
 -să recunoască materialele puse la dispoziţie; 
            -să respecte toate etapele de realizare  construcţiei; 
            -să găsească utilitatea potrivită construcţiei realizate. 
Psiho-motorii : 
- să mânuiască corect materialul primit. 
Afective : 
- să se bucure de reuşita sa şi de a colegilor. 
 
DOMENII EXPERIENŢIALE: 

Domeniul limba si comunicare (educarea limbajului ) 
,,VORBIM CORECT CU ZÂNA FLORILOR!”-joc didactic 
 

Cognitiv informaţionale: 
     -să despartă cuvintele în silabe; 
     -să identifice numărul de silabe dintr-un cuvânt; 
     -să recunoască sunetul iniţial, al cuvântului ; 
     -să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. 
   Psiho-motorii: 

-să mânuiască cu rapiditate materialele puse la dispoziţie; 
-să selecteze materialele necesare îndeplinirii sarcinilor. 

 Afective: 
-să coopereze cu echipa. 

 
SARCINA DIDACTICA: 
         Denumirea corecta a imaginilor.Copii vor formula corect propozitii,vor identifica imaginile   
          prezentate,vor desparti cuvintele in silabe si vor recunoaste sunetele. 
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REGULILE JOCULUI: 
Grupa este impartita in doua echipe. Educatoarea prezinta sarcina din plic si pentru 

realizarea ei numeste cate un copil de la fiecare echipa cu ajutorul ,,Florii Fermecate”. 
Copilul numit raspunde sarcinii conform cerintei. 
Copiii extrag un jeton, denumesc cuvantul, formuleaza o propozitie, despart in silabe, 
recunosc sunetul initial. 
ELEMENTE  DE JOC: Surpriza, aplauze, intrecerea, batai din palme, selectarea si manuirea 
materialului, formula magica, Floarea fermecata si ridicarea jetoanelor. 
 
 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (activitate practică): ,,COSUL CU FLORI” 

Cognitiv informaţionale: 
         -sa identifice materialul pregatit pentru activitate ;     
        - să folosească adecvat tehnicile de lucru însuşite anterior; 
        - să combine materialele potrivit temei. 
 Psiho-motorii: 
         - să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru; 

- să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie; 
- să selecteze materialele necesare îndeplinirii sarcinilor. 

Afective: 
- să coopereze cu echipa; 
-să se implice afectiv în activitate; 

         -să-şi dezvolte simţul estetic şi creativ. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea,  
brainstorming-ul, piramida, învăţarea prin cooperare, turul galeriei. 

Mijloace didactice: 
Rutine:  panoul pentru întâlnirea de dimineaţă, jetoane, siluete. 

      Centre: imagini cu flori, fise, coli A4, cuburi,creioane, fise, creioane colorate. 
DLC, DOS: jetoane, ecusoane, panou, flori, lipici, creioane, hartie glasata si creponata, foarfeci, 

coli A4, lipici, cosulete, plicuri cu scrisori. 
    Forma de organizare: frontal, individual şi în grup. 

METODE DE EVALUARE: verificare orala, evaluare practica, analiza produselor, observarea 
sistematica, autoevaluarea. 
 
4. ACTIVITATI LA ALEGEREA COPIILOR 

              Cantec, dans si voie buna ,,SAMBA FLORILOR” 
          OBIECTIVE OPERATIONALE: 
              -să execute miscări ritmice pe melodii cunoscute; 
              -să traiască in relatii cu cei din jur stări afective pozitive; 
              -să participe activ la activitate. 
          Metode si procedee: conversatia, exercitiul, problematizarea 

 
Bibliografie: 
a) *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti 
b) Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica – „Jocuri didactice pentru educarea limbajului” (2000), 
Ed. Tehno-art 
Durata: o zi 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL 
ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi 
procedee 

Evaluare 

Organizarea 
activitatii 

 
Captarea atenţiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicarea 
obiectivelor şi a 
temei activităţii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se pregăteste spaţiul educaţional si se asigură fondul 
muzical adecvat. 
 
I.  ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: 
La sosire fiecare copil îşi alege un jeton(lalea .narcisa sau 
zambila) 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc.  
Salutul: -„Buna dimineaţa, lalelelor, narciselor si 
zambilelor!”  
              -,,Buna dimineaţa, doamna educatoare!” 
Copiii se salută reciproc. 
Prezenta: Se face prezenţa strigând fiecare copil pe nume. 
Copiii vor numara in cor caţi copii sunt prezenţi. Un baiat 
numară fetiţele prezente, o fetiţă număra baieţii prezenţi. 
 
Calendarul zilei: Cu ajutorul copiilor se stabileşte la panou  
anotimpul, luna, ziua  
-„În ce anotimp suntem?” – (primavara) un copil alege 
jetonul cu anotimpul potrivit si il pune la panou. 
-„Care sunt lunile anotimpului primavara?” (martie, 
aprilie, mai) 
-„În ce lună suntem noi acum?”(mai) 
-„Ce zi este astăzi?”(vineri) 
„Care sunt zilele unei săptămâni?” (luni, marti, miercuri, 
joi, vineri, sambata, duminica) 
-„Câte zile sunt în total într-o săptămână?” (7) 
-„Câte zile venim la grădiniţă?”(5) 
-„Câte zile stăm acasă?”(2) 
 
Noutatea zilei: Prezentarea musafirilor si a scrisorii de la 
Zana Florilor. 
,,In buzunarul de la noutatea zilei avem niste plicuri. 
-Câte sunt? (doua) Sunt plicuri de la Zâna Florilor” 
Se citeşte conţinutul primului plic prin care se anunţa 
sarcinile activităţilor pe centre. Al doilea plic este tot o 
surpriza şi îl vom citi mai târziu. 
 
II.  JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGERE – CENTRE 
DE INTERES  
„Copii, pentru că voi sunteţi foarte cuminţi şi isteţi, Zâna 
Florilor poate ne vizitează astăzi să vadă cum lucraţi. 
Haideţi să-i pregătim o surpriză plăcuta si noi”. Arat 
copiilor ca am pregatit unele materiale pe care le-am asezat 
la sectoare. Dupa ce se va vizita fiecare sector de activitate, 
copiii vor avea libertatea de a-si alege sectorul la care vor 
sa lucreze. Le prezint apoi sarcinile pentru fiecare domeniu 
de activitate. 
 
La  Artă: Copiii care îşi vor alege acest sector vor colora 
florile de pe planşă, avand grijă să nu depăşească spaţiul de 
lucru. 
 
La zona Ştiinţă: Vom lucra de asemenea pe fise  
individual având ca sarcina recunoasterea florilor de 
primâvară. Vom numara florile din fiecare buchet apoi le 
vom așeza in vaza potrivită, iar la sfarșit coloram floarea 
preferata. 

 
 

Conversaţia 
 
 

Observaţia 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expunerea 
 

Conversaţia 
 

Exerciţiul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verificare 
orală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluare 
curentă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probă 
practică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecieri 
verbale 
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Evaluarea La Construcţii: Copiii vor alege cuburi din trusa de 
constructii si vor realiza gardul gradinii de flori. 
    
 Dupa prezentarea sarcinilor de lucru, copiii se indreapta 
spre locul dorit. 
  În timp ce copiii lucrează, eu  îi voi îndruma şi urmări 
îndeaproape. Voi da explicaţiile necesare, voi pune 
întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi, voi 
monitoriza activitatea la fiecare centru şi voi interveni dacă 
e cazul. 
         Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat 
(regulamentul) în cadrul acestor activităţi: vorbim în 
şoaptă pentru a nu deranja pe alţii; apreciem şi 
protejăm lucrarile facute de colegi, fiecare activitate 
trebuie terminata, colaborăm împreună etc  
Voi face aprecieri asupra întregii activităţi din centre, a 
modului de participare a copiilor la activitate şi a 
comportamentului acestora. 

 
 
 

 

 
 
 
 

TRANZITII-,,BAT DIN PALME” 
Rutine: „Este ora pentru masa”. 
Printr-o poezie se anunţă pregătirea/servirea gustării. 

  

 
 
 
 
Captarea  atenţiei 
Introducerea în 
activitate 
 
 
 
Reactualizarea  
cunoştinţel or  
 
 
 
 
Anunţarea  temei şi a 
obiectivelor  
 
 
 
 
 
 
Dirijarea invatării 
a )Explicarea şi 
demonstrarea jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Joc de  probă 
 
 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (DLC-
educarea limbajului+DOS-act. practica): 
Activitate de grup: 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc în faţa panoului pentru 
deschiderea celui de al doilea plic. 
-„Ştiţi că mai avem un plic de la Zâna Florilor. Sunteţi 
curioşi să vedeţi ce ne mai roagă să facem pentru ea?” 
Se asigură un climat psiho-afectiv adecvat desfăşurării 
activităţii de educare a limbajului  
 
Printr-un brainstorming voi cere copiilor să spună: 
- La ce ne gândim atunci când spunem Primăvară? 
- ce flori de primăvară cunosc? 
- ce floare le place cel mai mult si de ce? 
 
 
Zâna  ne-a trimis o cutiuta cu jetoane, pe care le vom 
folosi  în jocul numit ,,VORBIM CORECT CU ZANA 
FLORILOR!” 
 
Ne vom juca cu sunetele, cuvintele, propoziţiile, pentru a 
rezolva sarcinile trasate de Zână. Va trebui să fiţi atenţi, si 
să răspundeţi corect, „Vom alcatui propoziţii, vom 
despărţi cuvintele în silabe, vom recunoaste sunetele 
initiale si vom cauta  cuvinte care încep cu anumite sunete, 
pentru a învăţa să vorbim corect. 
 
Voi v-ati ales chiar de la sosire cate un jeton. Haideti sa 
ne grupam in doua echipe şi anume: echipa lalelelor şi 
echipa zambilelor. În plicul cu scrisoarea, Zâna ne-a 
trimis şi anumite sarcini. Pe rând câte un copil din fiecare 
grupă va rezolva sarcina dată. Echipa are voie să îşi ajute 
concurentul. Răspunsul corect este aplaudat, cel incorect 
va fi corectat. Sarcina rezolvată corect va aduce cate o 
floare în grădina celor care au dat răspunsuri corecte. 
Echipa care adună mai multe flori este declarată 
câştigătoare şi va deschide surpriza oferită de Zâna. 

 
 
 

Explicaţia 
Conversatia 

 
 
 

 
 

Explicaţia 
Brainstorming 

Exerciţiul 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Învăţarea prin 
cooperare 

 
 
 
 
 

Brainstorming 
 

Explicaţia 
Conversaţia 
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Desfasurarea 
propriu-zisa a 
jocului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obţinerea  
performanţei si 
realizarea feedback-
ului 
 
 
Evaluare  
 
 
Încheierea activită -
ţii  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţarea  temei şi a 
obiectivelor  
 
Anuntarea temei si 
motivarea invatarii 
 
 
Dirijarea invatarii 
a)intuirea 
materialului 
 
 
 
b)explicarea tehnicii 
de lucru 
 
 
 
 

Educatoarea numeste pentru rezolvarea sarcinii cate un 
copil de la fiecare echipa atingandu-l cu ,,FLOAREA 
FERMECATA” zicand: ,,Floarea fermecata, te atinge 
indata si un raspuns asteapta.” 
 
 
Li se cere copiilor sa formuleze propozitii folosind  
cuvântul  primăvară. 
Raspunsurile corecte vor fi aplaudate, iar celelate vor fi 
corectate de ceilalti copii. 
Se desfasoara un joc de proba, pentru verificarea 
intelegerii regulilor jocului de catre copii.  
Se da semnalul jocului.  

Copiii  aleg jetoane , apoi alcatuiesc propoziţii  
folosind cuvintele de pe jeton. Răspunsurile corecte sunt 
aplaudate şi  aduc o floare echipei. 
   
Varianta nr. 1 
,,RECUNOAŞTE IMAGINEA SI FORMEAZĂ O 
PROPOZIŢIE !” 
Copiii recunosc imaginea de pe jeton si alcatuiesc 
propozitii . 
 
 
Varianta nr. 2 
,,RECUNOAŞTE IMAGINEA SI DESPARTE ÎN SILABE 
CUVĂNTUL CE O DENUMEŞTE!’’ 
 Copilul atins de educatoare va extrage un alt jeton si va 
desparte cuvantul denumit in silabe. Va stabili numarul 
silabelor. 
 Varianta nr.3 
,,RECUNOAŞTE IMAGINEA SI SPUNE CU CE SUNET 
ÎNCEPE CUVÂNTUL!” 
Fiecare echipa denumeste imaginea de pe jeton si va 
preciza cu ce sunet incepe cuvantul respectiv.Apoi va 
cauta alte cuvinte care incep cu sunetul respectiv.    
 
Se prezinta copiilor o piramida cu patru trepte si cifrele 
1,2,3,4,un cosulet cu jetoane cu flori.Copiii vor lua cate un 
jeton si-l va aseza pe piramida la cifra corespunzatoare 
numarului de silabe. 
 
 
Se va realiza prin rezolvarea unei fise de lucru in care 
copiii au ca sarcini: 
-sa traseze in spatiul dat tot atatea linii cate silabe are 
fiecare cuvant; 
-sa incercuiasca sunetul initial. 
Vom număra florile din fiecare grădină şi vom vedea care 
echipă are dreptul să deschidă  cadoul primit de la Zână.  
 
Se vor face aprecieri asupra felului în care s-a desfăşurat 
activitatea . Voi accentua importanta si eficienta muncii în 
echipa,a cooperarii. 
 
TRANZIŢIE:,,FLUTURAŞUL” 
 
DOS-,,COŞUL CU FLORI” 
 
Zâna Florilor ne mai  roagă să facem un tablou pentru 
expoziţia sa.  

 
 

exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exercitiul 
 
 
 
 
 

Piramida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conversatia 
 

 
Observatia 
conversatia 

 
 
 

 
 

 
 
Explicatia 
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c)exercitii pentru 
incalzirea muschilor 
mici ai mainii 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)executare propriu 
–zisa a lucrarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incheierea activitatii 

 
Solicit copiilor asezarea la masute .Anunt tema 
activitatii,,Coşul cu flori” apoi le spun copiilor ca Zâna 
Florilor ne va privi de la geam pentru a vedea cat de 
frumos am lucrat. 
 
Solicit copiilor sa recunoască si sâ denumeaşcă materialul 
de pe masuţă apoi să aprecizeze ce se poate face cu 
acestea. 
 
Copiii se aşează la măsuţe. 
-Dragi copii, eu m-am gândit acum să o rasplatim pe Zana 
pentru ca ne-a dat ecusoanele acestea frumoase şi sa ii 
realizam si noi cosuletul cu flori. 
Priviţi modelul meu ! Vă place ? ( da ) 
-Ce floare este aceasta? (o narcisa,o lalea) 
-Ce este acesta?(un cos) 
Voi efectua demonstrarea procedeului de lucru 
                                  
                               
        Dar, înainte de a începe să lucrăm, ne vom încălzi 
puţin mânuţele. 
 

,,Scuturăm mânuţele 
Batem tare palmele 
Pumnii îi închidem 
Şi îi tot deschidem. 

 
 

Ne-ncălzim mânutele 
                              Floarea se deschide 
                              Miscam degetelele 
                               Şi lucrăm frumos .“ 
 
 
Le urez copiilor spor la muncă, după care voi urmări 
îndeaproape activitatea copiilor, corectez eventualele 
greşeli şi ofer explicatii suplimentare daca este cazul. 
După  ce vor fi gata toate lucrarile, copiii vor aduna 
materialele, iar resturile vor fi aruncate la cosul de gunoi. 
 
 
 
Copiii vor lucra pe un fond muzical linistit,respectand 
etapele de lucru:individual,in perechi. 
 
Aprecierea lucrărilor se va face prin metoda ,,Turul 
galeriei ”. 
Se vor stabili criteriile de apreciere: aspect, corectitudine, 
acurateţe, exersarea relaţii verbale cu cei din jur. 

       Voi face aprecieri individuale asupra modului de 
lucru şi asupra participării copiilor la întreaga activitate. 
                                   
 
 
 
 
 
 
 

exercitiul 
 
 
 
 
 
 
 

Exercitiul 
Problematizare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turul galeriei 
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IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE – ETAPA A 
IV-A 
SAMBA FLORILOR 
       Ca sa incheiem intr-un mod placut va propun sa ne 
relaxam print-un dans . 
      Pentru aceasta eu am pregatit cate o fustita pentru 
fiecara fetita (lalea) si cate o palariuta pentru fiecare 
baiat. 
       Ziua se încheie după o scurtă discuţie referitoare la 
activităţile desfăşurate în acea zi, copiii dedică 
dansul,,Pentru tine,  Zana Florilor! ” desfăşurat în cadrul 
activităţilor la alegere . 
      Dacă mai rămâne timp, se va desfăşura şi jocul 
„Buchetele”.Copiii fac un cerc mare, iar atunci când 
educatoarea spun ,,bucheţele de ...flori”, copiii trebuie să 
se grupeze, apoi se întorc la formaţia de cerc, etc. 
     
Voi face aprecieri generale si individuale asupra 
desfasurarii activitatii pe tot parcursul zilei.Copiii vor 
primi stimulente. 
 
  - Copii, eu vă felicit pentru că aţi lucrat foarte frumos şi 
sunt sigură că şi Zana 
FLORILOR e foarte încântate de munca voastră ! 
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ROLUL AUDIŢIEI MUZICALE  ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-
EDUCATIVE DIN GRĂDINIŢĂ

Prof. înv. preprimar Daniela Moraru 
Grădiniţa de Aplicaţie a Liceului Pedagogic Tulcea

Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii reprezintă unul dintre principalele obiective ale educaţiei 
muzicale. Obiectivul urmăreşte să-i facă pe copii să înţeleagă frumosul muzical şi să-l integreze în propria 
viaţă, în comportamente morale, sociale, culturale. El se concretizează în înţelegerea muzicii, neexistând 
dependenţa de dotarea muzicală a copiilor. Înţelegerea muzicii este un proces complex: senzorial, cognitiv, 
emoţional şi voliţional şi se realizează prin audiţii muzicale.

Receptarea se referă la înţelegerea muzicii, fiind o activitate la care participă componenta senzorială, 
raţională, volitivă şi emoţională, în acelaşi timp.

Principala activitate prin care se realizează dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii o constituie 
audiţia, care trebuie să depăşească faza de ascultare pasivă.

Există o deosebire esenţială între ascultare şi audiţie. Aceasta constă în complexitatea audiţiei, în 
profunzimea şi în extinderea ei spre alte funcţii culturale, educative, gnosologice, anxiologice, psihologice. În 
acest sens, asupra celui care audiază o lucrare muzicală se reflectă efecte psihologice, morale, voliţionale şi 
estetice.

Ascultarea nu necesită procese intelectuale şi voliţionale, referindu-se la sonorităţile înconjurătoare. 
Ea este folosită în educaţia muzicală atunci când, copiii trebuie să distingă sunetele muzicale de zgomot, 
înălţimile, interpretări ale unor cântece de către colegi etc., reprezentând o etapă pregătitoare pentru audiţia 
muzicală.

Ascultarea cântării model de către educatoare realizează trecerea de la o fază la alta, ca activitate comună 
a celor două etape: ascultarea şi audiţia. Această trecere se realizează şi prin dezvoltarea deprinderilor de 
ascultare activă.

Audiţia muzicală constă în ascultarea unor piese muzicale, instrumentale sau vocal-instrumentale, 
înregistrate pe discuri, benzi magnetice, reprezentând calea cea mai eficientă şi directă de a dezvolta gustul 
copiilor pentru armonia, frumosul din muzică. Piesele audiate declanşează trăiri emoţionale, sensibilitate.

Audiţia muzicală, în forme neorganizate, constituie primul contact al copiilor cu muzica, iar cele 
organizate ocupă un loc însemnat printre mijloacele educaţiei muzicale în grădiniţă, formând şi dezvoltând 
copiilor deprinderea de a asculta conştient, precum şi capacitatea de a înţelege mesajul muzical.

Perceperea muzicii reprezintă un obiectiv  însemnat al educaţiei muzicale. Pornind de la aserţiunea lui 
Goethe: „fiecare om aude numai ceea ce el înţelege”, este necesar ca perceperea muzicii să necesite pregătire, 
cultivare, antrenament care să ducă la o participare activă, însoţită de dorinţa de a descoperi noutatea, sub 
îndrumarea directă a educatoarei. Astfel, concludente sunt cuvintele lui Berthold Brecht: „a fi spectator e o 
artă care se învaţă”.

 „Ascultarea activă este o activitate intelectuală, imaginativă, care presupune o ascultare bazată pe 
cauzalitate, respectiv, copiii trebuie să ştie: de ce ascultă anumite fapte sonore, ce urmăresc, ce descoperă şi de 
le place ceea de ascultă”.

Copiii nu conştientizează faptul că melodiile audiate au valoare educativă şi formativă. Lor le place 
să asculte muzică şi diferite surse sonore, deşi nu înţeleg că muzica este un limbaj sonor specific, la fel ca 
vorbirea, care trebuie să fie ascultată cu înţelegere. De aceea, percepţia muzicală nu se poate face decât prin 
interpretarea, audierea, simţirea şi înţelegerea unor lucrări reprezentative ale literaturii muzicale româneşti şi 
universale.

Atunci când în perceperea unei lucrări muzicale se obţin  judecăţi şi criterii de valorizare, receptarea se 
transformă în cunoaştere.
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În alegerea pieselor, trebuie să se ţină seama de aceleaşi criterii, ca şi în cazul selectării cântecelor:
•	 concordanţă cu tema;
•	 accesibilitate;
•	 valoare estetică;
•	 valoare educativă.
Tematica audiţiei trebuie să coincidă cu subiectul activităţii, să răspundă conţinutului de idei ce 

se urmăreşte, evitând combinarea pieselor de facturi şi stiluri diferite.
Accesibilitatea se referă la respectarea:
•	 capacităţii de intuire a structurii muzicale şi de recepţionare a mesajului de idei şi 

sentimente a pieselor;
•	 mersului gradat în alegerea lucrărilor, de la interpretări vocale spre cele vocal-

instrumentale, precum şi de la formaţii restrânse la formaţii ample (acestea trebuie executate expresiv, 
pentru a-i emoţiona pe copii şi pentru a le înlesni o înţelegere mai profundă);

•	 capacităţii de concentrare în timp a copiilor (la început, copiii trebuie să asculte cântece 
formate dintr-un singur rând melodic, care se repetă pe mai multe versuri poetice, apoi se trece la 
ascultarea unor cântece mai complexe).

Valoarea estetică şi educativă a pieselor audiate asigură atenţia şi interesul copiilor pentru 
această activitate.

Un rol important în dezvoltarea capacităţilor de receptare îl deţine atenţia auditivă, întrucât îi 
transformă pe copii, din ascultători pasivi, neinteresaţi de înţelegerea a ceea ce ascultă, în auditori 
conştienţi, dornici să urmărească şi să descopere elemente noi.

Atenţia auditivă este o faculate intelectuală care se formează în timp prin exerciţii, printr-o muzică 
ce le trezeşte copiilor interesul. Astfel, aceştia vor asculta cântece pentru copii cu text, vor fi familiarizaţi 
cu ceaţii diferite cagen şi modalitate de exprimare: muzică populară: „Hora”, „Geampara”, muzică 
clasică, lucrări vocale şi instrumentale, orchestrale, lucrări programatice, cum ar fi: „Anotimpurile” 
de Antonio Vivaldi, basme muzicale: „Petrică şi lupul” de Serghei Prokofiev, „Capra cu trei iezi” de 
Alexandru Zirra. Aceste ultime două exmple operează cu imagini concrete, sugestive, uşor de depistat 
şi de asociat cu altele, aparţinînd altor arte. 

Actvitatea de tăcere este o modalitate eficientă, care dezvoltă atenţia auditivă, trezind curiozitatea 
intelectuală. Copiii se liniştesc, se calmează şi astfel, li se dezvoltă gustul pentru linişte. După acest 
moment, copiii trebuie să asculte. Deci, important este ca mai întâi, copiii să aibă formată deprinderea 
de a asculta şi apoi, de a cânta.

De exemplu, se recită copiilor versul: „ Hai să cântăm!”, apoi educatoarea cântă:

   
Hai să cân-tăm!        

Se cere copiilor să precizeze ce impresie le- au făcut cuvintele rostite şi cele cântate.         
În perioada prenotaţiei, audiţia muzicală înlocuieşte sau precede interpretarea model a unui 

cântec ce urmează a fi însuşit după auz, se poate utiliza eficient în fixarea însuşirii unui cântec, pentru a 
compara interpretarea copiilor cu cea înregistrată de către un cor, după însuşirea unui cântec, se poate 
audia altul cu acelaşi conţinut şi caracter sau de acelaşi compozitor, pentru stabilirea asemănărilor.

Pentru eficienţa audiţiei muzicale, în organizarea ei, am implicat metoda problematizării, în 
vederea trezirii interesului pentru activitate. De exemplu, <ne mişcăm cum „ne spune” muzica>, 
recunoaştem un cântec, recunoaştem un instrument, o problemă muzicală etc.
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TEHNOLOGIA DIDACTICĂ A DESFĂŞURĂRII AUDIŢIEI MUZICALE

Audiţia muzicală cuprinde următoarele momente:
•	 pregătirea copiilor pentru audiţie;
•	 audierea propriu – zisă;
•	 comentarea audiţiei;
•	 reaudierea piesei (după caz).

PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU AUDIŢIA MUZICALĂ

EDUCATOAREA COPIII
•	Asigur disciplina necesară desfăşurării activităţii.
•	Creez starea afectvă generală propice caracterului piesei de 

audiat. Orientez gândirea copiilor spre problemele ce urmează 
a fi rezolvate prin:
- povestire, conversaţie, descriere legată de conţinutul piesei, 

având ca suport o ilustraţie, un portret etc;
- stabilirea elementelor ce trebuie urmărite în timpul audiţiei şi 

crearea situaţiilor –problemă pentru copii;
- transmiterea unor date privind compozitorul, piesa, interpretul, 

dirijorul;
- precizarea caracterului muzical, corelat cu conţinutul de idei 

şi sentimente;
- stabilirea temelor muzicale ce trebuie executate de copii şi 

apoi recunoscute în audiţie. 

•	Se liniştesc, abandonează 
alte preocupări.

•	Recepţionează cerinţele.
•	Ascultă, observă, participă 

la conversaţie.
•	Percep.
•	Ascultă şi recepţionează.

•	Interpretează exemplele 
muzicale stabilite, recunosc 
melodiile.

AUDIEREA PIESELOR

EDUCATOAREA COPIII
•	Ascult, sugerez starea de concentrare, trăire şi înţelegere  a 

mesajului muzical.
•	Ascultă conştient.

COMENTAREA AUDIŢIEI

EDUCATOAREA COPIII
•	Dirijez conversaţia după un program prestabilit, prin care 

urmăresc gradul în care copiii au înţeles piesa, au recunoscut 
temele, structura piesei, caracterul.

•	Răspund, formulează 
întrebări asupra unor aspecte 
neclare.

•	Fac asocieri cu alte piese 
cunoscute.
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REAUDIEREA PIESEI

Dacă este nevoie, piesa audiată se poate relua în activităţile următoare, sub forma unor exerciţii şi jocuri 
de recunoaştere. De exemplu, „Recunoaşteţi instrumentul!”, „Recunoaşteţi cântecul!”, „Mişcaţi-vă după cum 
vă sugerează muzica!”

Copiii grupei mici, la începutul anului şcolar, nu pot sta liniştiţi să asculte un cântec, nu-l pot urmări, de 
aceea, trebuie pregătiţi pentru aceasta treptat, cu multă răbdare şi tact pedagogic. Un mijloc eficient este acela 
de a invita copiii din grupele mari pentru a le cânta, educatoarea motivând prezenţa acestora prin intermediul 
unei povestiri.

Pentru trezirea interesului copiilor, pentru ascultarea cântecelor, am apelat la diverse mijloace. Astfel, 
un invitat-surpriză (de exemplu, un iepuraş) îmi înmânează o casetă audio cu cântece pentru copii, siluete ale 
prietenilor lui (urs, cocoş, motan etc.). Următoarea etapă o reprezintă ascultarea unui cântec despre unul din 
personajele amintite anterior etc..

Audiţia poate avea o desfăşurare liberă în ceea ce priveşte comportamentul copiilor. Am sesizat că ei 
sunt tentaţi să se aproprie de sursa sonoră, să vorbească, să se mişte, de accea, am căutat să stimulez această 
formă specifică a copiilor de a intui muzica, de a o transpune în mişcări şi cuvânt.  
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ACTIVIZAREA ÎNVĂŢĂRII  PRIN ABORDAREA UNOR TEME  ȘI 
TEHNICI  PLASTICE  ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

Profesor Aurela Szabo  
Gradinita cu Program Normal Veronica 

Viseu De Sus 
 
 

Creativitatea este un obiectiv fundamental al procesului educaţional, fiind nu numai posibil 
dar şi necesar în toate domeniile. Creativitatea este condiţia de bază a artei, a atitudinii estetice şi, în 
consecinţă o finalitate majoră a educaţiei estetice. 

,,Sunt copiii creativi şi inventatori?”, ,,Când, în ce măsură şi în ce grad se manifestă la ei 
aceste trăsături? Nu se poate spune că există o vârstă a creativităţii, deoarece creativitate manifestă 
şi copilul care strică o jucărie şi încearcă să o refacă dar şi simpla colorare a unui desen.  

În grădiniţă există multe activităţi şi jocuri care au ca obiective exprese cultivarea 
creativităţii, iar educatoarele folosesc ocazii întâmplătoare şi situaţii speciale, pentru a-i sensibiliza 
pe copii cu frumosul: o jucărie frumoasă, un copac înflorit, o zi însorită, etc. Copiii se vor obişnui 
nu numai să admire frumosul, ci să-l introducă în viaţa lor.  

Pentru reuşita educaţiei artistico-plastice la preşcolari, se impune să lăsăm copilului 
libertatea de exprimare, stimulând şi sugerând, mai puţin impunând. El trebuie îndrumat fără a-i 
înăbuşi creaţia personală, sprijinindu-l cu materiale, tehnici, modalităţi de exprimare, iar conţinutul 
trebuie să rămână la dispoziţia şi originalitatea copilului.  
  Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l 
implice pe copil în stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării 
lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel, copilul este ajutat să înţeleagă lumea în care 
trăieşte şi să aplice în diferite situaţii ceea ce a învăţat.  

În acest sens, temele plastice şi tehnicile alese constituie un element important al strategiei 
didactice. Ele trebuie să antreneze acele potenţe creative ale copiilor care duc la realizări artistice 
productive (şi nu reproductive) conştiente, personale şi inedite. Din această perspectivă, strategiile 
pe care le-am utilizat în scopul unei învăţări active au fost cele care stimulează gândirea, 
sensibilitatea şi creativitatea, îi determină pe copii să caute şi să dezvolte soluţii pentru diferite 
probleme, să compare şi să analizeze situaţii date: rezolvări de probleme plastice, observări, 
exerciţii-joc de creaţie plastică.           

În calea stimulării creativităţii, pe lângă toţi factorii favorizanţi, există numeroase piedici sau 
obstacole exterioare sau inerente individului, care trebuie cunoscute şi combătute. Factorii care 
blochează manifestările creative ale copiilor ţin, fie de structura particulară a copilului, fie de 
factorii culturali, de mediu care acţionează tot prin intermediul celor psihologici şi pot fi: 
conformismul, accentul exagerat pe competiţie, laudele exagerate, teama de a nu greşi, de a nu se 
face de râs, graba de a accepta prima idee, descurajarea rapidă, rigiditatea metodică, critica 
permanentă. Educatoarea trebuie să cunoască temeinic aspectele sensibile ale blocajelor de 
creativitate pentru a le preveni, iar dacă ele s-au instalat pentru a le putea elimina, în scopul formării 
unor personalităţi complexe. 
  Voi descrie, în continuare, câteva strategii de stimulare a creativităţii, folosite în cadrul 
activităţilor de educaţie plastică, cu scopul dezinhibării copiilor, în abordarea spaţiului plastic şi în 
exprimarea plastică liberă, neconvenţională.  

I. Monotipia, un exerciţiul-joc, o tehnică cu efect de spontaneitate, care oferă copilului 
posibilitatea de a exprima o dispoziţie, o atitudine.  

a) Monourma. Pe o suprafaţă netedă, sticlă, faianţă, se întinde culoare, pe care se trasează 
linii, puncte, semne cu unghia, un burete, o cârpă, o radieră etc. Apoi acestea sunt mutate pe o foaie 
de hârtie. Se va obţine o reproducere a desenului de pe sticlă, cu nuanţe şi forme pe care le va 
interpreta după imaginaţia proprie.  
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b) Obţinerea unor forme spontane şi simetrice. Tehnica am folosit-o după cunoaşterea 
culorilor primare, pentru a descoperi, prin efort propriu cum se obţin culorile binare. Execuţia 
constă în aşternerea petelor de culoare de o parte şi alta a liniei de îndoire a foii de hârtie. După 
îndoire se presează bine, chiar deplasând o parte deasupra celeilalte. Se obţine o pată neregulată, dar 
simetrică, cu fuziune de culori. Copiii sunt îndrumaţi să observe culorile şi formele obţinute. 
Urmărind sugestia oferită de formele spontane, am trecut la elaborarea formelor, prin adăugarea 
unor elemente plastice: linii, puncte, pete. Atenţi să desluşească această nouă faţă a lucrurilor, atraşi 
de aspectul neobişnuit, de latura ludică a cerinţei, copiii „vor uita” de propriile nepriceperi în a 
picta, îşi vor depăşi inhibiţiile. 

 
 
 
GEMENELE 
  
 
 
II. Tehnica pictării cu ochii închişi. Copiii desenează câteva elemente figurative cu ochii 

închişi. Se dezvoltă capacitatea de imaginare, originalitatea, cultivă puterea de a combina liber, 
imaginaţia şi-l antrenează pe copil să ,,vadă şi cu mintea”, stimulează capacitatea de adaptare.  

 
 
 
 
BALAURUL 
 
 

 
III. Desenul neterminat:  Se dă copiilor un desen cu unul/două elemente. Copilul va 

continua, cu diverse elemente grafice, în aşa fel încât să exprime o acţiune. Pe un fond intuitiv 
(cadrul desemnat în prealabil) elementele grafice adăugate duc la răspunsuri diferite. Din varietatea 
desenelor obţinute putem exemplifica câteva titluri: “Iepurele fuge de urs”, „Meciul cu Steaua”, 
„Scufița Roșie”. Acest demers plastic i-a determinat pe copii să elaboreze ei înşişi diferite 
informaţii cu grad variat de structurare şi sistematizare sub formă de imagini grafice suplimentare 

 
 
 
 
SCUFIȚA ROȘIE 
 
 

 
IV. Desenul călător. Constă în deplasarea planşelor, ritmic, la intervale regulate de timp. 

Fiecare copil desenează câte un element, dând planşa colegului din dreapta pentru a continua, până 
ce planşa revine la copilul de la care a plecat, acesta urmând să o finalizeze. Metoda cultivă 
solidaritatea, altruismul, reglează comunicarea, elimină individualismul şi antrenează tot colectivul 
de copii.  

 
 
PRIMĂVARA 
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V. „Desenul spălat” Această metodă constă în ,,spălarea” planşelor cu apă, după realizarea 
lucrărilor plastice, cu temă dată sau liberă. Elementul surpriză constă în ultimul pas al metodei, când 
în urma ,,spălării”, prin fuzionarea culorilor, îmbinările rezultate dau planşei o notă de 
spontaneitate, pe care nu o pot oferi lucrările clasice, introduce hazardul. 

 
 
 
TOAMNA  
 
 
 
VI. Tehnica ceasului - rotirea planşelor în jurul centrului ei. Oferă descoperirea unei lumi 

fantastice, a unei atmosfere de basm prin rotirea planşei în jurul centrului ei şi continuarea desenării 
subiectului dat, fără să se ţină seama de o anumită poziţie a planşei. Rezultă o lume ,,absurdă”, 
iraţională, dar fascinantă şi poetică. 

 
 
 
PARCUL VAZUT DIN AVION 
 
 
 
 
VII. Tehnica desenului deformat - presupune exprimarea plastică a unor modificări 

evidente în forma obiectelor cunoscute, în urma acţiunii unei forţe exterioare sau interioare, de o 
anumită formă şi cu o anumită putere asupra lor. Metoda solicită capacitatea de improvizare, 
fantezia, creativitatea, memoria vizuală şi educă disciplina de lucru.  

 
 
 
SOARELE ȘI OMULEȚUL 
               DE ZĂPADĂ 
 
 
 
 
VIII. Antropomorfizare - metoda constă în conferirea de trăsături umane unor elemente 

din mediul înconjurător, copilul fiind ghidat să descopere cu ochiul şi cu mintea noile feţe ale 
realităţii şi să confere acesteia o identitate nouă, sensuri noi desprinse din conţinuturile deja 
cunoscute.  

 
 
ACCIDENT 
 
 
 
 
Grădiniţa este locul în care copilul intră cu sufletul curat, pentru a primi hrană pentru minte 

şi inimă, iar noi, educatoarele, ne aflăm aici pentru a-i oferi această hrană, exact când şi cum are 
nevoie. Activităţile desfăşurate i-au determinat pe copii ca, prin activitatea proprie, directă, cu 
materiale variate, să găsească, să formuleze, să intuiască o relaţie între ele, sau dimpotrivă, 
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cunoscând unele relaţii să le aplice în condiţii noi, cu noi materiale, dând astfel un contur special 
trăsăturilor gândirii creative puse în slujba frumosului. 

Constatat de fiecare dată că micii artişti au dobândit mai mult curaj în abordarea lucrărilor, 
au realizat multe compoziţii echilibrate şi expresive şi au participat la diferite concursuri şi 
expoziţii, unde  munca şi talentul lor au fost răsplătite. 
  
Bibliografie: 
1. Ilioaia, M., Metodica predării desenului la clasele I-IV, E.D. P., Bucureşti, 1981. 
2. Popa , V., Activităţi de educaţie plastică în grădiniţă, V. I. Integral, Bucureşti (2000)   
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SERBAREA SFÂRȘITULUI DE AN ȘCOLAR
GRUPA MIJLOCIE 2011-2012
„A VENIT VACANȚA MARE !”

Profesor Daniela Vlaicu
Grădiniţa cu PP. Nr. 19 Tulcea

EDI   Prezentator : 
                          Dragi invitati, bine-ati venit!
                          Ma intreb nedumerit
                          Ce sa fie? Ce-ntamplare
                          A facut ca grupa mijlocie
                          Sa va cheme azi, aici? 
                          Sa va spun?.......
                          Este serbare!
                          Deci...bine-ati venit dragi invitati!
                          La carnaval sa va distrati.
ANA P.
           Azi prin vers si joc si cant 
          Noi, cei mici, din grupa mijlocie
          Ne vom indrepta cu bucurie
          Spre tara copilariei.

ADELINA
          Sa fii copil e un lucru serios 
          Nimic pe lume nu e mai frumos 
          Nici un minut nu stai pe loc 
           Poti sa zambesti si ai noroc.

MATEI
 Sunt la grupa mijlocie
 Ştiu că floarea este vie.
Ştiu să număr pân` la cinci!
Stiu sa modelez si mingi,
Nu prea am de ce mă teme,
Nimeni nu mă poate-ntrece.
Nu-nţeleg doar de ce vine
Noaptea fuga după mine.
Când eu vreau să mă mai joc
Şi nici somn nu mi-e deloc!

Cântec: “ O lume minunată” : 
                             O lume minunata / In care veti gasi / Numai copii
                             E-o lume cu mult soare / Si mii de jucarii / Pentru copii
                             Si-n lumea cu povesti si flori veti intalni / Numai copii
                             Si-o lume a inocentei / Pastrati-o orice ar fi / Pentru copii…. 
ANDREI B.
Copiii toţi din lumea asta
Se nasc cu suflet bun, curat
Sunt nişte Feţi-frumoşi şi Cosânzene
Aşa cum ei în lume au intrat.
Şi visul aripi le va da:
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Copiii toţi vor apăra
Prietenia pe Pământ
Că-i lucrul cel mai nobil şi mai sfânt! 

ANA  D. Lumea ta, copilărie

Lumea ta, copilărie,                               Cer de pace o-nconjoară
Cea mai dragă-i dintre toate                  Glas de păsări, flori de vară 
Are zmeie de hârtie                               Râu de ape cristaline
Şi baloane colorate.                               Zbor de harnice albine.

TEO
Nu stiu ce s-a intamplat,
Pe toti ce i-a apucat!
Doamne, cata veselie, 
Chiote de bucurie!
Ce sa fie? Ce sa fie?

IONUT  R.
Zboara vestea si se-aude
Ca-ntr-un loc pe nu stiu unde,
O persoana de onoare
A vazut vacanta mare.
Dar ......? Ssssst........

EDI  Prezentator :
Ce se aude ? Ce sa fie ?
Oare mi se pare mie
Sau sosesc acum la noi
Un crai mandru
Insotiti de 4 flori
Patru flori sunt 4 zane
Far’ de-asemanare-n lume.

Intra craiul si zanele care alearga pe varfuri si fac inconjurul scenei apoi inconjurul printului oprindu-se de-o parte si 
de alta a craiului.

 ANDREI  D. Anul : 
Eu astazi am venit la carnaval
Cu patru fiice ce le am
Dar sa vedeti ce intamplare
Nu-i nici o asemanare-ntre fiecare.
Acum priviti: ea este fiica mea cea mare.
O recunoasteti?
Copiii: E iarna, iarna!

CANTEC-anotimpurile 

YASMINE  Iarna: 
Iarna sunt si am venit
Cu stelute- frunte
Eu zapada va aduc
De sus, din varf de munte.
Pamantul eu il invelesc
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Cu alba plapumioara,
Pentru voi, iubiti copii,
Sa zburdati pe-afara.
Si eu va mai daruiesc
Multe, multe bucurii
Covoras de alba nea
Sa alunece sania.

ILINCA
  Iarna preafrumoasa
La noi sa mai vii
 Caci tu-ntotdeana
Ne-aduci bucurii.

IONUT  R. Fulg de nea:
Hai copii la joaca-acum
S-alergam veseli pe-afara
Caci acum o sa soseasca
Mult dorita primavara.
Vino, vino primavara
S-aduci bucurie-n tara. 

YASMINE
Dragi copii din grupa mijlocie
Ce ati vrea acum sa fie?
Toamna, iarna,vara , primavara?
Copiii:
 Ba dorim, daca se poate,
Sa soseasca primavara,
Sa-nverzeasca toata tara.

Cântec: “Vine primăvara cu-alaiul ei de flori…” 

ANA  P. Primavara:
 Iata-ma aici la voi
 Am sosit si-s bucuroasa
 Ca aduc vreme frumoasa
 Flori si fluturi si verdeata
 Eu trezesc totul la viata.
 Plapanda, gingasa si buna
Eu cu zefirul sunt sora buna.
 Am venit din sud cu soare
Cu flori dulci si cu culoare
Am adus din sud zburand
Pasari, stoluri rand pe rand.

Toti copiii: 
Bun venit la noi in tara
Mult dorita primavara! 

CRISTIAN  Ghiocelul:
Eu sunt alb si mititel
Si ma numesc ghiocel
De cum vine februar
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De sub zapada rasar
Si cu clopotu-mi ceresc
Toate florile trezesc
Viorele si lalele
Toporasi si brebenei
Toti sunt fratiorii mei.

TEO  Soarele:
 Sant mandrul soare imparat
Intreaga iarna am cautat
Iarba cu flori si fluturasi
Pentru voi dragi copilasi
Iar acum le-aveti pe toate
Iarba multa pasarele
Floricele pe campii
Miei si gaze harnicute
Eu le incalzesc pe toate
Si pe voi copii mei. 

ALEXANDRA  Buburuza:
Ca am haina cu buline,
Asta o stie  oricine.
Eu sunt insa de folos
Pe frunze cand ma opresc.
Fiindca am un obicei
Le curat de puricei
Si de nu stiai fetita,
Ma mai gheama gargarita
Si poti sa ma tii in palma
Iar eu zbor si nu mi-e teama. 

CRISTIANA Fluturasul:
A zburat un fluturas
Vesel prin livada
Florile au tresarit
Toate ca sa-l  vada.
Curcubeie de culori
Straluceau in soare
 Larg potir isi desfacea
Fiecare floare.

MIHAI  Carabusul: 
Eu sunt micul carabus, 
 Am sosit tocmai acus, 
 Sa vad dans si veselie, 
 Hora-ntinsa pe campie.

GABI   Melcul: 
Sunt melcul si sunt suparat, 
 Furnica cea mica de corn m-a piscat, 
Ea zice ca n-a vrut, ca s-a zapacit, 
Cu casa-n spinare cand m-a intalnit.
Pentru ca eu merg la plimbare,
Cu casuta-n spinare.
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Iar de este timp ploios,
Ma retrag, asa, frumos,
In casuta mea de os. 

MATEI  Bondarul:
 Sunt si eu un bondarel 
 Sunt micut si brumarel 
 Sunt cam lenes, recunosc 
 As munci, dar n-are rost 
 Merg degraba la furnica 
 Sa-mprumut si eu ceva  
 Ce sa-i zic, ca-i tare rea ?

MIHAI
             Sa nu va mire ca-i asa de cald
             Ca soarele trimite razele de foc
            Ca flori sunt tot mai multe
             Si verde-i orice loc
            Aceasta-i de la un anotimp fierbinte.............

CRISTIANA
Vara a venit la noi
Cu miresme de trifoi
Cu caldura soarelui
Cu-adierea vantului
Vara, vara, dulce vara
Bine-ai venit in tara !

CANTEC: Anotimpurile......

ALEXIA  Vara:
 Eu sunt craiasa vara
Am trecut in zori pe-afara
Si in zbor eu am lasat
Teiu-n curte inmiresmat
Grau, maci rosii pe campie
Cirese si bucurie.
Eu aduc vacanta mare
Si la munte si la mare
Soare, jocuri, bucurii  
Ce frumos va fi, copii! 
Soarele pe cer zambeste
Ne saluta dragastos
Ne trimite o urare
Si-un gand bun: fii sanatos!

         VLADUT  R.   Norul:
           Sunt alb si curat,
           Alb si luminat,
           Nu-i ca mine-n lume 
           Nici valul cu spume. 
           Nici laptele muls 
           Nici cerul de sus !
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IONUT C.  Spic de grau:
Spic de grau sunt si rasar
Dintr-un bobusor micut
Primavara cresc si inverzesc
Vara bobul coc la soare
Ca sa aiba fiecare
Paine buna si gustoasa
Toti la masa…

CANTEC  «  ALBINUTA « 

ALESSIA  Albinuţa  
Eu sunt gaza harnicuta
Si-mi zic copiii ,,Albinuta”.
Ce mai flori şi ce mai soare,
Parcă-i zi de sărbătoare,
Ce mă-ndeamnă să alerg
Şi din cupe să culeg,
Aurul călduţ şi moale,
Ici, în coşurile goale.
Iar la urmă-l voi căra,
Până la stupina mea.
Tra, la, la,…..ce frumoasă-i munca mea….tra la, la

ADE  CIUPERCUTA
Sunt ciuperca cu papuci
Ce-am pornit-o pe carare
Unde plec? Unde ma duc?
La oras dragele mele.
Ca sa-mi cumpar picatele
Si-o umbrela mai frumoasa
Ca sa fiu mai dragastoasa !

ILINCA   Floarea Soarelui: 
Ia priviti la a mea floare 
Ce frumoasa-i si ce mare 
 Ea se-nvarte dupa soare 
 Cu auritele-i petale.
 Eu sunt Floarea-Soarelui
 Frumusetea campului.

ALEX  D.  Macul:
 Rosie e floarea mea
Si impodobesc cu ea,
Lanurile, campurile,
Iar sub razele de soare,
Fetele seceratoare
Ma poarta la cingatoare.

ALEX  H. TRANDAFIRUL
Prin gradini vara-nfloresc
Trandafir eu ma numesc.
Nu va temeti, nu fac rau,
Dar intep un pic si eu,
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Daca-ncearca cineva,
Sa imi rupa floarea mea.

ILINCA
Ploua, ploua-ntruna ,soare ai fugit?
Frunzele pe ramuri au ingalbenit
Toamna cea bogata, la noi a sosit.

CANTEC – Anotimpurile ...

IULIANA  Toamna:
Din cele patru surori
Sunt cea mai bogata.
Pictez frunzele in minunate culori
Si coc multe fructe-n livada.
Pun pe crengi pentru voi, copilasi
Mere rosii imbujorate,
Pere galbene, zemoase si dulci
Si umplu panerele toate.
Am venit sa va aduc
Poame multe si ma duc
Dar sa stiti ! In urma mea 
Vine iarna si mai grea. 

ANA  D.  FURNICA 
Sunt furnica mititica,
Cu sacii amandoi,
Ma duc pe carare,
La mine-n musuroi! 

ANDREI  B.  Greieraşul:
 Cri,cri,cri,ce bine-mi pare
Că-i frumos şi că e soare!
Să-mi strunesc chitara mea
Ca să cânt voios cu ea.
Iar pe tine dragă vară
Te-aş ruga nu mai pleca.
Mărunte gâze vreau s-apară
Să văd zburând fluturii iară!
Hei tuşică mărunţică, nu te obosi prea tare
Poate creşti şi tu mai mare.
Că-ţi spun drept dragă furnică
Prea eşti mică mărunţică.

 Furnica 
Ce folos că 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.



32

ALEX H.
 Uite eu chiar stiu de mic
 Sa cresc repede voinic
Nu fac mofturi la mancare
Nici la joc , nici la culcare.
Fac gimnastica voios
Sa cresc mare si frumos
Iara seara cu-o poveste
Somnul vine fara veste !

CANTEC “GREIERASUL”

ANDREI  D.
  ,, Anotimpuri, zboruri fermecate
    Va rotiti cu vremea-n calendar
     Voi ne-aduceti darurile toate
     In panere de margaritar. 

ALEX  D. 
Daca-i zi de sarbatoare
Sa jucam o hora mare
Sa strigam sa chiuim
Cu toti sa ne inveselim
Uite asa,si iar asa
Nu-ne intrece nimenea
C-asa-i jocul romanesc,
Jocul mandru stramosesc!

DANS : ALUNELUL

VLADUT  R.   Să mai cresc!
Mare sunt, ajung la masă
Şi din cuburi `nalţ o casă.
Dintr-o carte cu imagini
Povestesc, la rând, pe pagini.
Şi desene pot să fac:
O pisică, un copac,
Un căluţ, o casă,  scară
Aş putea să merg la şcoală!
Că nu merg, mama-i de vină
Zice: „Să mai creşti, …….

MIHAI  
SUNT COPIL CA FIECARE    
Sunt copil  ca fiecare  
Şi mă joc mereu,  
Jucăria cea mai mare  
Este tatăl meu.
. 
Şi când tata nu-i acasă  
Ci-i altundeva ,  
Jucăria cea frumoasă   
Este mama mea.
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IONUT  C
 Un cuvant mai e de zis 
 Cei ce ne-au vazut aici 
 Pot sa invete lucruri bune 
 De la fluturi si albine 
 De la gaze, de la flori 
 De la vantul calator.

CRISTIAN 
Va sosi vacanta
In curand copii
Ultima  serbare
 Si apoi vom porni
La munte la mare
Daca vom putea
Ori la bunicuta ,
Ori altundeva !

EDI
S-a sfarsit serbarea noastra.
Suntem foarte multumiti
Ca-n aceasta zi frumoasa
Ati venit sa ne priviti.

DANSUL FLORILOR
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PROFESORUL – MODEL PENTRU ELEVI

                                                                                                    Profesor Valentina Pascu
Şcoala Specială Valea Mare, jud. Argeş

         

 Clasa de elevi, colectivitatea şcolară, în general, este un mediu de comunicare între elevi, între profesor 
şi elevi, o comunicare deschisă, fără restricţii, fără formalisme şi ritualuri inutile care măreşte încrederea 
membrilor în virtuţile grupului şi, implicit, productivitatea. Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice 
din partea unor profesori face să scadă randamentul comunicării şi cel şcolar. Funcţionând normal, pe principiul 
feed-back-ului, procesul de comunicare facilitează realizarea sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează 
pe fiecare membru, acţionează ca factor de omogenizare.
 Astfel, prin intermediul feed-back-ului, influenţarea devine bilaterală, pentru că, aşa cum spunea 
filosoful Leon Bloy, nu se ştie „cine dă şi cine primeşte”, astfel că şi profesorul trebuie să înveţe deopotrivă 
împreună cu elevii şi chiar de la aceştia („o şcoală în care profesorul nu învaţă este o absurditate” - afirma C-tin 
Noica).
            Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi, se creează condiţii pentru ca 
întreaga clasă să devină receptivă, permisivă, deschisă cooperării.
            Prin comunicare urmărim astfel să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi şi totodată să provocăm o schimbare 
de atitudine şi de comportament în rândul interlocutorilor – elevilor – ceea ce impune anumite particularităţi 
psihologice şi psihopedagogice din partea ambilor membri ai relaţiei pe care o presupune comunicarea.

În concepţia lui K. Wadd „puterea” profesorului sintetizează patru componente:
	charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria personalitate;
	ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin simpla prezenţa a persoanei 

respective;
	puterea intelectuală - puterea expertului, a celui care ştie;
	resursele de putere - capacitatea unui ins de a organiza elementele unei activităţi în clasă.

Calificarea profesională înaltă a profesorului este necesară şi îl va ajuta pe acesta să fie permanent 
preocupat de continua lui perfecţionare individuală pentru a stăpâni la zi noutăţile din domeniul lui de 
specialitate. El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate şi să dispună în acelaşi timp, de o bogată 
cultură generală, pentru că elevii îl judecă şi sub acest aspect. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aspectul culturii 
la formarea personalităţii, inclusiv a personalităţii profesorului, este decisiv. Cultura formează şi dezvoltă 
aptitudinile intelectuale, sentimentale şi emoţiile, voinţa şi caracterul omului. Un profesor cu un înalt nivel 
ştiinţific şi cultural contribuie efectiv la dezvoltarea culturii generale şi de specialitate a elevilor şi totodată îşi 
dezvoltă şi îşi afirmă prestigiul personal.

Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci şi sub aspect etic, moral. Mai întâi 
trebuie să fie el însuşi un om cu un înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil moral sănătos, să manifeste o 
conştiinţă şi o conduită morale civilizate. Pe lângă valorile ştiinţifice şi culturale ale societătii, el are datoria 
să cunoască valorile morale, principiile şi regulile morale proprii statului de drept şi societăţii democratice. 
Este chemat să formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de conduită morală în concordanţă cu aceste principii 
şi reguli morale. Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în familie, în liceu, în 
societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi. O conduită ştiinţifică, culturală şi morală corectă a 
profesorului va fi învaţată de elevi şi, prin interiorizare, va deveni conduita elevilor săi. De aceea, profesorul 
trebuie să fie un model în tot ceea ce gândeşte şi în tot ceea ce realizează.

În sfârşit - după cum subliniază Ioan Jinga - este necesar ca profesorul să manifeste şi capacitate 
managerială în domeniul educaţional, pentru că el este chemat să îndeplinească diferite funcţii: şef de catedră, 
responsabil de comisie metodică, diriginte etc.. În  această privinţă, pregatirea de specialitate, experienţa 
didactică şi profilul cultural şi moral îi sunt indispensabile.
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Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care constă în posibilitatea 
de a organiza materialul de învaţat şi de a-l preda într-o formă accesibilă. Priceperea de a organiza este 
dependentă de inteligenţa cadrului didactic, de utilizarea ei în selectarea sistemului de cunoştinte şi abilităţi 
din materia de specialitate şi în clasificarea şi scrierea lor pentru a putea fi transmise.

 O dimensiune a aptitudinii pedagogice este empatia. Stroe Marcus arată că există două componente ale 
ampatiei: empatia emoţională şi empatia predictivă. Empatia emoţională se referă la participarea profesorului 
la emoţiile şi sentimentele elevilor, la împărtăşirea acestora, la trăirea lor alături de ei. Ea constă în apropierea 
faţă de elevi, la pătrunderea în universul lor lăuntric. 
             Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii pedagogice, profesorii 
concepând tactul pedagogic ca o abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi nota corect, de a 
da dovadă de exigenţă şi severitate moderate, de a sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta greşelile minore, de 
a fi drept în acordarea recompensei şi a pedepsei, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu de o greşeală.

Elevii, la rândul lor, menţionează: omenia, însuşirea de bun psiholog, înţelegerea sentimentelor de 
prietenie şi dragoste la tineri, ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă când elevul şi-a recunoscut 
vina, discreţie în problemele personale sau de familie ale elevului, evaluare şi notare obiectivă, a nu fi prea 
sever, „a şti de glumă”(simţul umorului) etc.

Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona adecvat, suplu 
şi creator în vederea reuşitei depline a actului educaţional.

Aptitudinile organizatorice, care întregesc structura aptitudinii pedagogice, nu se rezumă la capacitatea 
de organizare şi ordonare a materialului de predat. Ele semnifică şi abilitatea de a organiza, îndruma şi conduce 
activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca la catedră necesită programarea timpului pentru fiecare 
lecţie, dar şi pentru fiecare semestru sau an. Trebuie organizată de asemenea evidenţa şi controlul activităţii 
elevilor, precum şi corecta evaluare a rezultatelor acestei activităţi.

O altă componentă importantă a aptitudinii pedagogice este capacitatea de a comunica cu clasa. Acest 
act comunicaţional priveşte mai întâi, după cum am văzut, abilitatea profesorului de a transmite pe cale verbală 
sistemul de cunoştinţe şi priceperi, procedând astfel încât actul comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv 
şi nu unul plicticos, neinteresant. De conţinutul şi fluenţa verbală depinde în măsură importantă calitatea 
predării cunoştinţelor.

Dar profesorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa şi un contact psihologic, 
realizează cu elevii o comunicare cognitivă, dar şi una afectivă. Dacă stăpâneşte temeinic materialul de predat, 
pe parcursul lecţiei el urmăreşte îndeaproape modul cum sunt recepţionate informaţiile, cum reacţionează 
elevii, apreciind acest lucru după privirea lor, după mimica şi pantomimica pe care le afişează, după faptul 
dacă sunt sau nu preocupaţi de altceva etc. Profesorul ideal trebuie să aibă mereu un feed-back al activităţii 
sale instructive şi educative, pentru a păstra permanent sub control bunul mers al acesteia.

Profesorul trebuie să cunoască psihologia elevului, structurile lui cognitive, precum şi metodele şi 
procedeele de a transmite elevilor corpul de cunoştinţe şi deprinderi din specialitatea sa. El trebuie să dispună 
de o temeinică pregătire psihopedagogică.

Calitatea de profesor nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în universitate şi se perfecţionează 
în procesul instructiv-educativ. Profesorul are datoria să cunoască corpul esenţial de informaţii al pedagogiei 
moderne şi al educaţiei democratice, metodele şi procedeele educaţionale, să ştie cum să le folosească în 
munca sa în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, să fie familiarizat cu modalităţile 
pedagogice de concepere, organizare, proiectare şi desfăşurare a activităţii instructiv-educaţionale.
 Un rol deosebit îl are măiestria pedagogică, pe care profesorul are datoria să şi-o dezvolte. Măiestria 
pedagogică este capacitatea profesorului de a gândi, proiecta, organiza şi conduce cu competenţă, spirit creator 
şi mare eficienţă procesul de instruire şi educare a elevilor.
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Măiestria pedagogică este, în general, rezultat al pregătirii şi experienţei la catedră. Ea angajează 
întreaga personalitate a profesorului, întreaga lui activitate mentală, afectivă, motivaţională care duce la 
rezultate deosebite în munca de instruire şi educare. Măiestria pedagogică se manifestă prin capacitatea de a 
şti cât şi cum să faci eficientă activitatea educaţională. Ea se obiectivează în abilitatea de a-i învăţa pe elevi 
cum să înveţe şi cum să-şi dezvolte personalitatea, în priceperea de a întemeia relaţii socio-afective pozitive cu 
elevii, bazate pe înţelegere şi cooperare eficiente.

Prin măiestria pedagogică se exprimă un complex de însuşiri ale personalităţii, cum sunt atracţia pentru 
munca dificilă cu elevii, calmul, răbdarea, simţul măsurii, supleţea, fermitatea, spiritul de inventivitate şi 
creativitate.

„Profesorii eficienţi au, în mod sigur, personalităţi diferite. Dar, indiferent de tipul de personalitate, 
succesul în muncă cu elevii va fi legat de simpatia lor gemină pentru elevi, de bucuria de a preda, aceştia 
tratându-i pe elevi cu respect şi corectitudine, permiţându-le să se simtă în clasă ca acasă şi comunicându-le 
preocuparea pentru ei.” (Timothy Blair)        

Pregătirea de specialitate, dimensiunea psihologică şi cea pedagogică se structurează în sistemul unitar 
al personalităţii psihice didactice, care numai în această configuraţie conduce la succese notabile în actul 
educaţional.
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ROLUL ŞCOLII RURALE  
ȊN VALORIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Profesor Violeta Mihăeş
Şcoala cu clasele I-VIII Ploscuţeni, Vrancea

Noile teorii ale educaţiei reorientează strategiile de predare-învăţare aplicate între zidurile şcolilor, spre 
contextul extern în care ele îşi desfăşoară procesul educativ, valorificând astfel potenţialul educaţional al 
comunităţilor locale. Pentru ca elevii să devină adulţi de succes în societatea actuală, trebuie să fim de acord 
că şcoala nu-i mai poate pregăti doar prin experienţele tradiţionale de învăţare, ci trebuie să ofere o educaţie de 
calitate, focalizată pe formarea competenţelor necesare unei societăţi în continuă transformare.

În acelaşi timp cu dărâmarea zidurilor şcolii, „curriculumul din şcoală trebuie îmbogăţit în sensul 
corelării conţinuturilor sale şi metodelor folosite în procesul didactic cu realitatea socială, experienţa cotidiană 
şi mediul de viaţă al elevilor”.

Contextualizarea învăţării înnoieşte şi transformă procesul educativ, orientându-l spre dezvoltarea 
fiecărui elev în raport cu potenţialul său de a deveni un individ activ şi responsabil:

- dispus să contribuie la dezvoltarea comunităţii sale;
- apt să funcţioneze coerent şi eficient în orice alt context local;
- format să valorifice oportunităţi socio-profesionale;
- pregătit să-şi gestioneze existenţa personală;
- capabil să îşi asume şi susţină auto-dezvoltarea.
În acest sens, profilul de formare al absolventului de învăţământ obligatoriu din România menţionează, 

printre alte abilităţi cognitive, afective şi volitive că absolvenţii învăţământului general şi
obligatoriu ar trebui:

■ să înţeleagă sensul apartenenţei lor la diverse tipuri de comunităţi prin participare la viaţa
socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale din care fac parte si interdependenţele dintre
identitate şi alteritate, dintre local şi naţional, dintre naţional şi global etc.
■ să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite prin cunoaşterea diverselor roluri
sociale şi a implicaţiilor acestora asupra vieţii cotidiene etc.
■ să contribuie la construirea unei vieţi de calitate prin formularea unor judecăţi estetice privind diferite 

aspecte ale realităţii naturale şi sociale etc.
■ să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorifice propria experienţă prin dezvoltarea capacităţii 

de explorare a realităţii înconjurătoare etc.
Argumentele în favoarea unor astfel de abordări sunt numeroase:
■ Instruirea primită prin conţinuturile însuşite si deprinderile formate în cadrul disciplinelor de studiu 

nu mai este relevantă pentru succesul social si profesional; deprinderile şi atitudinile necesare funcţionării cu 
succes într-o societate modernă (rezolvare de probleme, gândire critică, tolerantă, spirit de echipă, rezolvarea 
conflictelor etc.) se formează în special prin participare la experienţele vieţii sociale.

■ Învăţarea este un proces activ şi nu unul pasiv; elevii învaţă mai bine atunci când sunt direct implicaţi 
în rezolvarea unor probleme care au sens pentru ei şi pentru cei din jurul lor; în loc să înveţe despre oameni şi 
problematica lor, e mai bine ca elevii să înveţe de la ei şi cu ei.

■ Creşte motivaţia pentru învăţare deoarece elevii aplică ceea ce au învăţat în situaţii reale de viaţă, 
în cadrul unor activităţi în care au responsabilităţi diverse, interacţionează şi  relaţionează cu persoane din 
comunitate;

■ Unul dintre scopurile principale ale învăţării este de a-i ajuta pe elevi să se integreze în comunităţile 
în care trăiesc ca buni cetăţeni, cu roluri sociale productive;

Orientările moderne în proiectele de dezvoltare comunitară şi educaţie a comunităţii acordă şcolii un rol 
cheie în comunitatea locală, rol pe care aceasta îl poate îndeplini doar dacă iese din izolarea instituţională 
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caracteristică şi acceptă provocările colaborării şi parteneriatelor locale
cu alte instituţii / categorii de persoane /grupuri de interes etc.

Materializarea acestor deziderate o poate da studiul istoriei locale. Studierea elementelor de istorie locală 
în şcoală contribuie la formarea culturii istorice a tinerei generaţii şi la conturarea personalităţii lor civice, 
asumându-şi trei funcţii importante5:

a) funcţia cognitivă;
b) funcţia formativă;
c) funcţia metodologică.

a) Funcţia cognitivă a predării-învăţării istoriei locale se manifestă prin:
- relevarea multiplelor conexiuni stabilite între oameni şi teritoriul pe care îl ocupă;
- prezentarea relaţiilor istorice prin prisma interdependenţei dintre local şi naţional, dintre naţional şi 

global;
- interesul manifestat istoriei grupurilor umane care provin din alte locuri, asimilate în contextul local.
Înţelegerea unor fenomene istorice poate fi facilitată atunci când sunt studiate la scara spaţială adecvată, 

aici-cea locală ( de exemplu Răscoala de la 1907 ). Trebuie să precizăm că nu toate fenomenele pot fi studiate 
prin corespondenţa la aceeaşi scară spaţială, iar trecutul local nu poate fi desluşit fără contextualizarea sa în 
cadrul istoriei generale care, de multe ori, poate fi lipsită de perspectivă dacă neagă contribuţia elementelor de 
istorie locală la definirea corpusului său.

b) Funcţia formativă
Predarea-învăţarea elementelor de istorie locală îi ajută pe elevi să înţeleagă sensul apartenenţei la  

comunitatea din care provin, să-şi formeze propria identitate socială şi contribuie la conturarea personalităţii 
civice a viitorului cetăţean.

Istoria locală, prin conţinutul său, are bogate şi variate resurse formative, care îi poate asigura în viitor 
un rol deosebit de important în procesul instructiv-educativ. Prin faptele istorice pe care le scoate la lumină, 
aceasta devine o sursă de tipare morale, un mijloc de integrare socială şi de formare a comportamentului.

c) Funcţia metodologică
Cercetarea comunităţilor locale este un demers provocator şi motivant pentru elevi, care îi aduce în 

postura de a opera cu metode de cercetare şi investigare specifice istoricilor. Istoria locală e un spaţiu privilegiat 
în care şcolarii se familiarizează cu procedurile mentale, metodologice şi practice implicate în cercetarea şi 
fundamentarea  cunoaşterii trecutului.

Valorificarea elementelor de istorie locală trebuie subordonată următoarelor obiective:
-  cunoaşterea evoluţiei istoriei locale;
-  cunoaşterea şi cinstirea personalităţilor şi a eroilor care au trăit în localitatea respectivă;                                              
-  cultivarea atitudinilor patriotice, de preţuire şi apărare a vestigiilor şi valorilor din istoria locală;
-  cultivarea mândriei patriotice şi a conştiinţei de a sluji patria prin fapte deosebite;
- integrarea în comunitate ca buni cetăţeni, activi şi responsabili.

Cadrul didactic trebuie să-i convingă pe elevi că cine nu-şi cunoaşte istoria locurilor natale e ca un orfan 
ce nu-şi cunoaşte părinţii şi să-i încurajeze să caute dovezi materiale, documente, creaţii spirituale, care apoi 
pot fi utilizate în predare, dar şi în cadrul activităţilor extraşcolare.

Numeroase localităţi rurale nu au o monografie oficială sau chiar dacă au fost întocmite unele sinteze 
monografice sau monografii, acestea au rămas în manuscris, nefiind puse la dispoziţia publicului interesat. 
Monografia unei localităţi apare ca o necesitate de informare a cititorului care îşi leagă numele de acele 
meleaguri, fiind un instrument de lucru cu o valoare documentară deosebită, utilă în primul rând elevilor şi 
cadrelor didactice, celor care lucrează în domeniul cercetării şi culturii.

Autorităţile locale ar trebui să acorde un sprijin permanent la recuperarea trecutului istoric local, la 
reabilitarea şi reconsiderarea imaginii personalităţilor născute pe aceste meleaguri şi care şi-au lăsat amprenta 
asupra existenţei socio-culturale şi materiale. 
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 Modalităţi de valorificare a elementelor de istorie locală

În cadrul unei realităţi caracterizată de o continuă schimbare, celor patru piloni ai învăţării , identificaţi 
de Jacques Delors ( a învăţa să ştii, a învăţa să faci , a învăţa să lucrezi împreună, a învăţa să fii ) Shaffer 
adaugă încă un pilon: „învăţa să te transformi pe tine însuţi şi să schimbi societatea”, o asemenea abordare 
a procesului de învăţământ orientează educatorul asupra unui curriculum ce are ca filon central devenirea 
individului şi spre adaptarea acestuia la contextul local şi la realitate. 

În lumina celor afirmate putem spune că educaţia în şcoală trebuie să ofere răspunsuri adecvate pentru 
nevoile unor elevi reali ce se vor integra într-o societate reală, trăind o viaţă la fel de reală, să le cultive acestora 
competenţe, valori, atitudini care depăşesc graniţele unor discipline şi sunt indispensabile pentru  a reuşi în 
viaţă şi pentru a se putea adapta schimbărilor ce vor interveni pe parcursul acesteia. Experienţele de învăţare 
trebuie să-i implice pe elevi ca participanţi activi şi să se deruleze pe baza parteneriatului dintre elevi, cadre 
didactice şi membri ai comunităţii, în vederea valorificării potenţialului local. Pentru a fi eficiente, aceste 
experienţe de învăţare trebuie să adopte forme de organizare bazate pe munca în echipă, să menţină trează 
setea de cunoaştere, să încurajeze comunicarea, intercunoaşterea, colaborarea.

În acest context, „ lecţia devine o oportunitate mult mai valoroasă de adaptare a procesului de predare-
învăţare la contextul de viaţă al elevilor, la experienţele lor de viaţă reală şi la nevoile de dezvoltare specifice”. 
Proiectând lecţiile de istorie, cadrul didactic are posibilitatea să integreze în conţinutul acestora date, informaţii, 
evenimente, cazuri, resurse care fac referire la comunitate şi la istoria sa. 

Profesorul, prin demersul didactic personalizat, i se oferă libertatea de a gestiona conţinuturile în mod 
creativ şi inovativ, valorificând elementele de istorie locală în orice lecţie, atunci când este posibil, având totuşi 
grijă să nu exagereze în detrimentul cunoştinţelor de Istorie a Românilor. Acesta nu trebuie să se limiteze doar 
la spaţiul lecţiei, oportunităţile de manifestare fiind multiple şi eficiente, optimizarea procesului de instruire şi 
educare a elevilor pe teme de istorie locală materializându-se în cadrul activităţilor conexe, extraşcolare. 

Activităţile extraşcolare prin intermediul cărora elevii sunt familiarizaţi cu trecutul comunităţii, se 
concretizează în mai multe forme şi anume:  excursia, vizita, concursurile, aniversările unor evenimente din 
istoria locală, amenajarea colţului muzeistic de istorie locală, cursurile opţionale. Aceste activităţi completează 
ceea ce au studiat elevii la istorie în cadrul trunchiului comun, folosesc în mod util şi plăcut timpul din afara 
orarului şcolar al elevilor. O bună organizare şi desfăşurare  a excursiei şi vizitei, a concursurilor şi vizionării 
spectacolelor cu conţinut istoric, confecţionarea unor mijloace de învăţământ şi utilizarea celor din cabinetul de 
istorie, dotarea colţului muzeistic, întâlnirii cu veteranii din cel de – al doilea război mondial sau cu participanţii 
la revoluţia din 1989, cu personalităţi cultural-politice etc. sunt tot atâtea activităţi conexe. „Ele oferă ocazii 
de completare şi aprofundare a culturii generale şi de specialitate, de formare a caracterelor oneste şi ferme, 
a sentimentelor şi convingerilor. Un rol hotărâtor îl are şi crearea atmosferei de înţelegere, de încredere şi 
de stimă reciprocă, în care să se îmbine armonios odihna activă cu convingerea utilităţii acestor activităţi, 
petrecerea plăcută a timpului liber cu participarea benevolă, cu seriozitate, cu tragere de inimă, cu folos în 
atingerea obiectivelor pedagogice stabilite”. Aceste activităţi ce se vor desfăşura în ciclul primar dau startul 
celor viitoare, din ciclul gimnazial care, vor îmbrăca forme complexe, superioare celor de început. 

Prin rolul asumat ȋn cadrul comunităţii, şcoala realizează tranziţia de la capitalul social de tip bonding, 
la cel de tip bridging. Important prin consecinţele sale ȋn planul spiritual comunitar, capitalul social de tip 
bridging valorifică relaţiile dintre diferite grupuri, cultivă ȋncrederea ȋn instituţii şi incurajează participarea la 
viaţa comunităţii.

Bibliografie:
Rădulescu Eleonora, Tîrcă Anca, Adaptarea curriculum-ului la contextual rural, Ed. Educaţia 2000+, 
Bucureşti, 2005
Tănasă Gheorghe, Metodica predarii-invatarii istoriei in scoala, editura Spiru Haret, Iasi, 1996
Voicu Bogdan, Participare, spirit comunitar, capital social
L’asociazione Clio 92, Tesi sulla didattica della storia, Bolognia, 1998, pp. 17-18
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR  
PRIN REZOLVAREA DE EXERCIŢII ŞI PROBLEME 

 
 

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

 
 

„O descoperire mare, rezolvă o problemă mare dar există 
un grăunte de descoperire în soluţia oricărei probleme.” 
    G. Polya 
 
  Legea fiecărei discipline cunoaşte în structurile mintale ale elevului un sistem de cunoştinţe 
specific. 

Matematica şcolară are drept fundament logica internă a ştiinţei matematice. Ea şi celelalte 
discipline, ţin seama de particularităţile psihice ale elevilor. Aşa cum se ştie dezvoltarea stadială a 
inteligenţei are caracteristica de a fi intuitivă. învăţarea matematicii începe cu noţiunea care 
contribuie la elaborarea planului abstract - categorial în evoluţia şcolarului. 

Afirmăm că lumea viitorului va fi una a oamenilor de creaţie. În acest spirit vom urmări 
dezvoltarea creativităţii la disciplina matematică. în sens larg creativitatea presupune capacitatea 
umană de aflare a noului pentru sine, nu pentru societate, dar la care s-a ajuns pe cale independentă. 

În ciclul primar orice rezolvare de situaţii-problemă este o manifestare a creativităţii 
realizându-se în fapt formarea unor premise pentru dezvoltarea ei ulterioară. 

Orice act de creaţie are ca bază un material pe care elevul, în cazul nostru, îl prelucrează în 
funcţie de gradul de stăpânire a lor. Fondul trebuie prelucrat în mod creator şi de aceea e nevoie de 
anumite instrumente şi capacităţi intelectuale astfel de gândire în direcţii divergente, să-i antreneze 
pe elevi în exersarea unor operaţii de sistematizare, abstractizare cu posibilităţi de corelare. 

Premisele cultivării creativităţii la elevi sunt: 
influenţarea atitudinii şi stilului de gândire liber, creator, independent; orientarea şi incitarea spre 
nou; asigurarea unui climat optim în vederea manifestării spontane; încurajarea efortului creativ. 

Problemele de matematică reprezintă situaţii problematice reale pe care le putem întâlni în 
viaţă şi rezolvarea lor implică o succesiune de operaţii logice care duc la soluţii. 

Rezolvarea de probleme constituie cadrul propice pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare 
ale gândirii elevilor iar succesiunea logică nu este altceva decât schema de rezolvare a problemei. O 
problemă este cu atât mai dificilă cu cât diferă mai mult de cele rezolvate anterior, iar cu cât 
necunoscuta se găseşte în relaţii mai îndepărtate cu datele cunoscute ale problemei, cu atât 
rezolvarea necesită un efort de gândire şi activitate creatoare mai susţinute. 

Pentru rezolvarea unei probleme este necesară parcurgerea mai multor etape care vor solicita 
un efort intelectual complex şi care cuprind inducţii, deducţii logice, analogii, analize, generalizări. 
În rezolvarea unei probleme sunt parcurse în mod conştient următoarele etape: 

* înţelegerea problemei; 
* stabilirea relaţiilor dintre aceste părţi; 
* transformarea raţionamentului în relaţii matematice; 
* rezolvarea propriu-zisă. 
Rezolvarea problemelor este un proces de analitico-sintactic şi anumite etape din rezolvare 

presupun folosirea metodei analitico-sintetice. 
Climatul favorabil creat de învăţător în timpul rezolvării problemelor şi exerciţiilor va 

stimula efortul personal al elevului, tendinţa acestuia de a fi inventiv, creator. 
Stimularea iniţiativei, a creativităţii de asemenea declanşează resorturi cognitive, afective, 

iar activitatea de rezolvare de probleme, pentru a-şi materializa valenţele formative în direcţia 
dezvoltării gândirii divergente creatoare, necesită conţinut variat, complex şi adecvat vârstei. Vom 
prezenta în acest sens câteva din modurile de valorificare a problemelor în direcţia cultivării 
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creativităţii elevilor: 
● Rezolvarea problemelor prin mai multe moduri; 
● Transpunerea rezolvării unei probleme într-o singură expresie; 
● Întocmirea schemei de rezolvare. 
 

1. Referindu-se la primul mod trebuie avut în vedere faptul că elevii necesită îndrumare pentru 
căutarea căilor originale de rezolvare pe care le explică, mai apoi le reproduc. 
Această activitate are loc încă de la clasa I, căpătând substanţă odată cu problemele compuse. 
 
Exemplul nr. l 

Pentru confecţionarea a 20 de cămăşi şi 12 şorţuleţe pentru uniforme s-au folosit 84 m 
stambă. Ştiind că pentru 6 şorţuleţe se foloseşte tot atâta material cât pentru 4 cămăşi, să se afle câţi 
metri de stambă s-au folosit pentru toate cămăşile şi câţi metri de material pentru şorţuleţe.  
Metoda 1 
Considerăm că se confecţionează numai şorţuleţe. 
Dacă cu materialul pentru 4 rochiţe se confecţionau 6 şorţuleţe, atunci cu 
materialul a 20 de rochiţe se vor face:  
6 x 5 = 30 şorţuleţe   (20:4=5) 
Avem deci următoarele operaţii:  
20:4=5 
6 x 5=30 (număr de şorţuleţe confecţionat cu materialul a 20 de rochiţe) 
12+30=42 (număr de şorţuleţe) 
84:42=2 m (număr de metri pentru un şorţuleţ) 
2mx12=24m (număr de metri pentru 12 şorţuleţe) 
84-24=60m (număr de metri pentru 20 rochiţe). 
Metoda 2 
Considerăm că se confecţionează numai rochiţe. 
Din materialul a 6 şorţuleţe se pot face 4 rochiţe. Rezultă că succesiunea operaţiilor este 
următoarea: 
12:6=2 (numărul grupelor de câte 4 rochiţe) 
4x2 = 8 (numărul de rochiţe confecţionate cu materialul a 12 şorţuleţe) 
20+8=28 (numărul total de rochiţe) 
84:28=3m (numărul de metri folosiţi pentru o rochiţă)  
3m x 20 = 60m (numărul de material folosiţi pentru 20 de rochiţe)  
84m - 60m = 24m (numărul de metri utilizaţi pentru 12 şorţuleţe). 

În final se poate afla cât material  s-a folosit pentru  o  rochiţă  şi  cât pentru un şorţuleţ. 
 

2. Transformarea  rezolvării  unei  probleme  într-o   singură  expresie matematică. 
Dacă elevii cunosc modalităţile de rezolvare, atunci pentru stimularea gândirii logice a 

elevilor se poate folosi scrierea problemei sub forma unui exerciţiu (formulă numerică). Pentru a 
corela datele problemei şi a le scrie într-o singură expresie matematică, e necesară o muncă de 
creaţie în scopul atingerii obiectivelor propuse. 

Se impune în acest sens o serie de cerinţe: 
în scrierea expresiei sau a exerciţiului nu se vor folosi alte numere decât cele date; operaţiile    care    
vor   apărea   cele    prin    care    s-au    aflat necunoscutele, ţinându-se cont de ordinea efectuării, în 
acest scop se folosesc parantezele mici, mari şi acoladele; expresiile numerice în care se transpun 
trebuie să ducă la intuirea unor reguli de calcul. 
 
Exemplul nr. 2 

Un elev a rezolvat în trei zile 38 de probleme. În prima zi el a rezolvat 10 probleme, iar a 
doua zi 22 probleme. Câte probleme a rezolvat a treia zi? 

Rezolvarea problemei în două moduri duce la egalizarea expresiilor numerice: 38-(10+22)  
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= 38-10-22 
Principiile şi deprinderile de transpunere corectă a rezolvării problemelor în exerciţii le vor 

stimula gândirea creatoare.  
 

3. Întocmirea schemei de rezolvare 
Atunci când rezolvăm o problemă parcurgem o succesiune de paşi şi astfel această 

parcurgere va fi schema şi prin intermediul ei vom descoperi soluţia. Examinarea este esenţială în 
construirea structurii logice şi raţionamentul nu trebuie modificat deoarece elevul nu mai poate 
sesiza întregul.  

Schemele pot fi de două tipuri: scheme sintetice;scheme analitice.  
Exemplul nr.3 

Nicuşor are 80000 lei şi mai ia de la sora lui, Ileana, încă 50000 lei. El cumpără un tricou pe 
care dă 100000. Ce sumă i-a rămas lui Nicuşor?  
Schema sintetică: 
 80 000lei             +                50 000lei 

                                                                 ?                  _               ?               

                                                                   

                                                                     100000 lei    

Schema analitică: 

                                                                     ?                

                                                                           

  ?                     _        100 000lei 

                   

        80000 lei                  +             50000 lei        

Schemele îi ajută pe elevi să se desprindă de concret şi exersează spiritul de observaţie, 
capacităţile de exploatare şi investigare a realităţii. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE LECTURĂ LA 
CICLUL PRIMAR

Învăţătoare: Elena Cărpuşor 
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Gheorghe Pătraşcu” Buruieneşti 

Judeţul Neamţ

 ,,Cartea reflectă ca o oglindă, istoria omenirii şi a luptei sale pentru existenţă,  
pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate.  

Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult! Cartea ne este prieten credincios şi de nădejde!”
                                                                  Morozov G. F – „Cărţi prietene”

A realiza comunicarea prin mijlocirea citirii/ lecturii nu înseamnă doar cunoaşterea şi mânuirea 
instrumentelor muncii cu cartea. Este necesară formarea şi cultivarea gustului pentru lectură, iar cartea, 
expresia tipărită (scrisă) trebuie să devină pentru elevi, şi nu doar pentru ei, un prieten de nedespărţit toată 
viaţa.

Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi 
familie.

Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:
- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;
- aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice;
- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea deprinderilor 

de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă
Finalităţile lecturii la şcolarul mic sunt următoarele:
- consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;
- formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;
- lărgirea ariei de informaţie a elevilor;
- creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;
- îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;
- cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;
- cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale;
- definirea şi aprecierea valorilor morale;
- formarea discernământului etic.
Stimularea interesului pentru lectură
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia 

şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă.
Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o necesitate dorită 

şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă înainte de 
învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le 
transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale acestuia.

În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dascăl-elev. După 
studierea textelor din abecedar, care trebuie analizate şi comentate în mod amănunţit se pot recomanda lecturi 
potrivite vârstei , pe marginea cărora se vor purta discuţii.

Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii de clasă, 
precum şi a bibliotecii personale.

Prima se compune din cărţi aduse de copii şi învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi apoi se 
trece la împrumutarea cărţilor.

La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea unor autori elevii 
trebuie stimulaţi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Se va întocmi împreună cu elevii portofolii pentru 
fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, prilej cu care 
se va stârni curiozitatea şi interesul pentru lectură.
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Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot desfăşura 
astfel: se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să recunoască lectura în care erou 
principal este Nică etc.

Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile: învăţătorul recită unu-două versuri dintr-o poezie, iar 
elevii continuă.

DVD-urile cu poveşti constituie un alt important mijloc de îndrumare a lecturii. Ele prezintă operele 
literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii pot face comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri 
între întâmplările prezentate.

Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori reprezintă, de asemenea, un mijloc de îndrumare 
a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către învăţător, apoi se prezintă 
elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura.

Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce pot fi lecturate de 
elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre animale.

Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură.
În clasele primare, prin studiul lecturii, copilul îşi formează un limbaj interior. Este atras de personajele 

din basme, încearcă să le imite, în special pe cele pozitive. Apropierea de basm a copilului este atât de mare 
încât acesta poate şi doreşte să asculte acelaşi basm de mai multe ori.

La sfârşitul clasei a II-a, elevii au formate deprinderi de citire corectă şi conştientă şi de scriere corectă. 
Ei pot citi un text de cel mult 120 cuvinte, pot scrie după dictare, un text de maximum 38 cuvinte şi pot copia 
un text de 50 de cuvinte.

Şcoala trezeşte în elev interesul pentru cunoaştere, iar cunoaşterea se realizează prin lectura cărţilor. 
Profesorul are de luptat cu interesul redus faţă de lectură, aflată  în concurenţă cu mass- media şi internetul. 
Informaţia este mai rapidă prin televiziune sau prin calculator, iar citirea cărţilor pare ceva învechit. Acum 
omul este pragmatic şi grăbit, are puţin timp pentru citit. Fără a minimaliza importanţa mijloacelor moderne de 
informare, profesorul are datoria de a apropia elevii de carte de la vârstele mici, dar nu obligându-i să citească, 
ci trezindu-le interesul pentru această activitate intelectuală. Lectura obligatorie nu a avut niciodată succes: 
cel care a câştigat întotdeauna a fost interesul pentru lectură.

Astfel, lectura trebuie să fie îndrumată iar elevii vor fi motivaţi pentru aceasta în vederea formării 
capacităţii de parcurgere şi înţelegere a textului literar şi pentru valorificarea conţinutului acestuia.

În textele care aparţin genului epic, scriitorul redă comportamente, sentimente, caracterele personajelor 
prin intermediul povestirii. Întâmplările prezentate se desfăşoară, de obicei, înainte de apariţia operei literare. 
Aceste întâmplări se desfăşoară pe o perioadă îndelungată de timp sau într-un timp foarte scurt; în aceste 
opere, timpul nu este limitat. Cititorul descoperă personajele observând comportamentul lor exterior sau viaţa, 
zbaterea, frământările interioare. Numărul personajelor diferă de la o lucrare la alta şi poate ajunge la câteva 
zeci.

În textele care aparţin liricului sentimentele se exprimă prin metafore şi simboluri. Prezenţa scriitorului 
este, în general, direct, nemijlocită.

Manualele şcolare conţin texte lirice şi, pentru înţelegerea şi valorificarea lor în scopul formării 
deprinderilor de citire corectă, conştientă şi expresivă, este necesar să parcurgem o metodologie special, 
adaptată obiectivelor specific.

Manualele pentru clasa a III-a şi a IV-a cuprind şi alte texte care au abordări specifice.
În cazul unui text cu conţinut istoric, înainte ca elevii să citească textul, profesorul le prezintă acestora 

informaţii în legătură cu evenimentul istoric, cu personajele, etc. În timpul prezentării foloseşte şi explică 
expresiile şi cuvintele noi.

Alte texte se referă la viaţa şi activitatea unor personalităţi. Chiar dacă sunt în proză, ele se abordează 
diferit de cele din genul epic. Şi ele se folosesc pentru exersarea citirii elevilor, dar se valorifică altfel. Elevii 
primesc informaţii în legătură cu personalitatea respectivă: data şi locul naşterii, familia, şcoala, momente 
deosebite din viaţă. Fragmentele citite urmăresc aceste aspect. Textele nu se povestesc şi nu se scot idei 
principale. Pe tablă şi pe caiete se consemnează informaţiile reieşite din text.

O metodă care poate fi utilizată în abordarea unor texte apropiate de lumea elevilor, trezindu-le interesul 
pentru lectură, este lectura predictivă. Această metodă îi determină pe elevi să participe activ. 



45

MODALITĂȚI DE INTEGRARE A TIC LA  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 
 

Profesor Mihaela Pînzaru 
Şcoala cu clasele I-VIII „Octav Băncilă” Corni, Botoşani 

 
 

„Dacă vrem să fim fericiți, trebuie să plătim un preț pentru aceasta. Prețul fericirii 
noastre: să ne dăruim pe noi înșine, nici mai mult, nici mai puțin.” (Phil Bosmans, Cuvinte 
pentru a fi om) 

Suntem unici. Oricât am încerca să copiem modele, să fim la fel ca alţii, ceea ce ne 
individualizează  sunt trăirile, dăruirea față de ceea ce facem, scopurile şi modul în care 
acţionăm, determinate de spaţiu, timp şi locaţie, căci niciun grup nu seamănă cu altul. Acelaşi 
conţinut e receptat diferit, deci abordarea trebuie să fie diferită, în funcţie de cerinţele societăţii 
de mâine. Fiecare cadru didactic îşi construiește o viziune teoretică asupra procesului 
educaţional, la nivelul gândirii şi practicii actuale. Perspectivele merg de la o viziune locală spre 
una globală, principiile rămânând ca note definitorii ale societăţii bazate pe cunoaștere: să 
învăţăm să trăim împreună, să învăţăm să știm, să învăţăm să facem, să învăţăm să fim. 

Philippe Perrenoud considera că evoluţia sistemelor educative spre dezvoltarea 
competenţelor este foarte de dificilă deoarece presupune transformări radicale în programe, 
didactică, evaluare, în instituţii, precum şi în profesia de educator. Disciplina limba şi literatura 
română are ca scop al integrării TIC îmbunătăţirea şi restructurarea modului de predare – 
învăţare - evaluare, prin adaptarea curriculumului la cerinţele societăţii informatizate, prin 
abordări noi şi creative, prin dezvoltarea deprinderilor cognitive, practice şi sociale, şi prin 
valorificarea acestora într-un nou context educaţional. Este necesar ca toţi profesorii să fie 
pregătiţi să desfăşoare acest tip de activităţi deoarece tehnologia le oferă elevilor posibilitatea să 
devină capabili să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării, să caute, să analizeze şi să 
evalueze informaţii, să comunice, să colaboreze, să utilizeze în mod creativ şi eficient 
informaţiile specifice. 

Alinierea la competenţele-cheie europene  a competenţelor generale se regăseşte în 
programa de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi oferă profesorilor numeroase beneficii 
în privinţa proiectării activităţilor didactice, diversificând strategiile didactice în vederea 
dezvoltării relaţiilor interpersonale şi a evaluării rezultatelor elevilor. Aceştia pot utiliza, în 
cadrul disciplinei,  resurse diversificate, care să stimuleze achiziţionarea de cunoştinţe şi 
formarea unor deprinderi, în aşa fel încât procesul educativ să fie ameliorat. 

Câteva oportunităţi pentru cadrul didactic care utilizează TIC la limba şi literatura 
română, precum şi o listă cu limite şi riscuri ar putea fi: 

 
oportunităţi limite şi riscuri 

ale utilizării TIC la limba şi literatura română 
 Oferă acces rapid şi facil la resurse 

informaţionale din afara clasei, şcolii, 
disciplinei; 

 Facilitează schimbul de experienţă între 
cadre didactice prin postarea de materiale 
didactice şi exemple de bună practică pe 
site-uri pentru profesori; 

 Activitatea de căutare a surselor de 
informaţii stimulează curiozitatea, 

▼ Copierea şi preluarea fără particularizare a 
unor materiale duc la eşec în organizarea 
propriului demers didactic; 

▼ Utilizarea inadecvată a sistemelor 
informatice creează premisele unor 
posibile pierderi – lectura clasică, analiza 
şi lucrul cu/pe text sunt adesea înlocuite; 

▼ Facilitează frauda intelectuală; 
▼ Scade creativitatea prin utilizarea excesivă 
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explorarea şi cercetarea, studiul 
individual, învăţarea prin descoperire; 

 Stimulează creativitatea în organizarea  
demersului didactic plecând de la un alt 
model; 

 Posibilitatea evaluării interactive aplicând 
teste grilă, secvenţe sau teste interactive; 

 Creşte gradul de obiectivitate a evaluării 
prin diversificarea strategiilor şi 
procedeelor de evaluare; 

a modelelor preluate; 
▼ Creşte riscul de şablonizare a proiectării 

didactice; 
▼ Suprasolicitarea ochilor şi a coloanei; 

 
Pentru reuşita unei lecţii utilizând TIC este bine ca profesorul să evalueze anterior 

cunoştinţele de operare ale elevilor, prin desfăşurarea unor lecţii speciale sau solicitarea 
rezolvării unor sarcini de lucru în cadrul laboratorului de informatică, deoarece am constatat că 
elevii ştiu să acceseze site-uri de socializare, dar nu ştiu să construiască un document Word, să 
scrie cu diacritice, să copieze, să modifice, să ajusteze imagini, să creeze tabele în Word sau 
Excel, să insereze, să şteargă sau să adauge coloane şi rânduri, să aşeze textul în pagină 
respectând indicaţii legate de margini, font, aliniere, să construiască afişe, pliante, diplome, cărţi 
de vizită, orare, scheme gramaticale, prezentări sau alte tipuri de documente în aplicaţii noi. 

Participarea la cursul de formare „Competenţe-cheie TIC în curriculum şcolar la 
disciplina limba şi literatura română” desfăşurat la Botoşani în perioada martie-mai 2012 a 
constituit pentru mine o sursă bogată de informaţii pe care le-am valorificat apoi la clasă, 
urmărind şi propunerile de intervenţie în programele şcolare, care cuprindeau, pe lângă 
competenţe specifice, unităţi de conținut pentru fiecare clasă gimnazială şi aplicații specifice 
sistemelor de operare sau multimedia, precum: Notepad, Wordpad, Publisher, Paint, Bubble, 
Prezi, Wikispaces, Windows Moviemaker, Glogster, Picasa, Walwisher, etc. 

În acest mod am ajuns la proiectarea unei unităţi de  învăţare la clasa a VII-a - Balada 
cultă  - în cadrul căreia am integrat instrumente TIC variate, elevii fiind încântaţi de felul în care 
au fost solicitaţi să lucreze individual şi în echipe, de modalităţile de lucru alese: 

 
Conţinuturi C.S. Activităţi de 

învăţare 
Resurse Evaluare 

Timp Materiale 
didactice 

Instrumente TIC 
utilizate 

Forme de 
organizare 

 Paşa Hassan, 
de G. Coşbuc 
Descifrarea  
textului 
♦ noţiuni de  
vocabular  
♦ topica, forma 
poeziei – 
elemente de 
versificaţie  
Moment 
ortografic 

3.3 
3.4 
4.2 

 Prezentarea, 
biografiei 
scriitorului, în 
urma consultării 
portofoliilor de 
lectură sau a unor 
site-uri de 
documentare 

 Lectura textului în 
Prezentare Power 
Point 

1 h 
 

vol. Ostaşii noștri 
Laptop 
Videoproiector 
Prezentare Power 
Point a textului 
Portofoliul de 
lectură/  site-uri de 
documentare utile 
elevilor Excel/ 
Wikispaces 

Activitate 
individuală 
Activitate 
 frontală 

Te
hn

ic
a 

în
tre

bă
ril

or
 şi

 a
 

ră
sp

un
su

ril
or

 
Ev

al
ua

re
  f

or
m

at
iv

ă 
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Lecţie în AEL 
–caracterizarea 
personajelor, 
antiteza, 
hiperbola, 
balada cultă 
Moment 
ortografic 

1.3 
1.4 
3.3 
4.1 
4.3 
4.5 

 exerciţii de teorie 
literară cu aplicaţie 
pe textul dat ; 

 ex. de identificare a 
unor procedee de 
expresivitate 
artistică şi de 
explicare a rolului 
lor în text; 

1 h 
 

Manualul 
Soft educațional 
utilizând Edu 
Integrator în 
platforma AeL 

Activitate 
frontală 

O
bs

er
va

re
 si

st
em

at
ic

ă 
M

un
că

 in
de

pe
nd

en
tă

 
A

pr
ec

ie
re

a 
ră

sp
un

su
ril

or
 

Adverbul 
♦ actualizarea     
   cunoştinţelor 
♦ adverbe 
relati-ve, 
interogative şi 
nehotărâte 
♦ adverbe 
pronominale 
Moment 
ortografic 

4.4 
3.3 
2.3 

 exerciţii de 
identificare a 
adverbelor în 
contexte diverse;  
 ex.de aplicare 

corectă a 
algoritmului 
analizei 
gramaticale;  
 exerciţii de 

construcţie a unui 
text pe baza 
cerinţelor date; 

1 h 
 

Manualul 
Fișe de lucru 
Laptop 
Videoproiector 
Test interactiv în 
Power Point  

Activitate în 
grupe, 
frontală, 
individuală 
 

O
bs

er
va

re
 si

st
em

at
ic

ă 
G

ril
a 

de
 e

va
lu

ar
e 

 

Prepoziţia 
- actualizarea 
cunoştinţelor 
- regimul cazual 
al prepoziţiei 
- locuţiunea 
prepoziţională 

Moment 
ortografic 

4.4 
3.3 
2.3 

 exerciţii de utili-
zare a părţilor de 
vorbire neflexibile; 

 exerciţii de 
identificare a 
prepoziţiilor 
specifice cazurilor 
Ac., G., D.; 

 
1 h 

 
 
 

Manualul 
Prezentare 
Power Point sau  
Bubble făcută de 
elevi 
Laptop 
Videoproiector 
Testul interactiv 

Activitate în 
grupe, 
frontală, 
individuală 
 

Te
st

 c
u 

ite
m

i c
u 

ră
sp

un
su

ri 
du

al
e 

A
pr

ec
ie

re
a 

ră
sp

un
su

ril
or

 

Conjuncţia 
- actualizarea 
cunoştinţelor 
- locuţiunea 
conjuncţională 

Moment 
ortografic 

4.4 
3.3 
2.3 

 exerciţii de utili-
zare a părţilor de 
vorbire neflexibile; 

 exerciţii de 
construcţie a unor 
enunţuri pe baza 
raporturilor de 
coordonare şi de 
subordonare; 

 
1 h 

 

Manualul 
Fișe de lucru 
Laptop 
Videoproiector 
Testul interactiv 
în Power Point 

Activitate 
indepen-
dentă cu 
evaluare 
imediată 

Te
st

 c
u 

ite
m

i o
bi

ec
tiv

i 
O

bs
er

va
re

 si
st

em
at

ic
ă 
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Interjecţia 
 actualizarea 

cunoştinţelor 
 funcţiile 

sintactice ale 
interjecţiei 

Moment 
ortografic 

4.4 
3.3 
2.3 

 exerciţii de utili-
zare a părţilor de 
vorbire 
neflexibile; 

 exerciţii de utili-
zare expresivă a 
limbii; 

 exerciţii de iden-
tificare a func-
ţiilor sintactice 
ale interjecţiei; 

 
1 h 

 
 

Manualul 
Fișe de lucru 
Laptop 
Videoproiector 
Testul interactiv 
sau Bubble 

Activitate 
frontală 

Activitate 
individuală 

M
un

că
 in

de
pe

nd
en

tă
 

Exerciţii – 
părţile de 
vorbire 
neflexibile 
Moment 
ortografic 

4.2 
4.4 
3.3 

 exerciţii 
constructive; 

 exerciţii de 
analiză morfo-
sintactică; 

 
1 h 

 
 

Laboratorul de 
informatică 
Testul grilă (Test 
For SchoolBoy) 

Activitate 
individuală 

Ev
al

ua
re

  
fo

rm
at

iv
ă 

Textul 
argumentativ 
♦ cum citim un 
text 
argumentativ 
♦ cum realizăm 
un text 
argumentativ 
♦argumentarea 

Moment 
ortografic 

 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
4.5 

 exerciţii de 
construire a unor 
argumente pe 
baza cerinţelor 
date; 

 exerciţii de 
susţinere a unui 
punct de vedere; 

 exerciţii de 
utilizare expresivă 
a limbii; 

 realizarea unor 
materiale în 
Publisher/ Prezi/ 
Glogster  despre 
textul argumentativ; 

 
 
1 h 

manualul 
Fişe de lucru 
Publisher/ 
Glogster / Prezi 

Activitate 
pe grupe cu 
evaluare 
imediată 

O
bs

er
va

re
 si

st
em

at
ic

ă 
A

pr
ec

ie
re

a 
ră

sp
un

su
ril

or
 fi

ec
ăr

ei
 g

ru
pe

 
 

 
 
În loc de concluzie… 
Nimeni nu se naşte învăţat. Dacă îţi dorești cu adevărat să fii mai bun, niciodată nu e prea     
târziu. Învaţă de la alţii, împreună cu ei, primeşte şi oferă, acceptă criticile constructive, implică-te! 

 
Bibliografie: 
Dumitriu Lupan, Nuşa, coordonator, Suport de curs Competenţe-cheie TIC în curriculum şcolar -   
                                      disciplina limba şi literatura română, 2012 
Perrenoud, Philippe, Construire des compétences dès l'école, ESF éditeur, Paris, 1997 
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FACTORII PSIHO-SOCIALI AI AGRESIVITĂŢII LA ADOLESCENŢI

Învăţătoare: Eugenia Szabo 
                                    Şcoala cu clasele I-VIII Doljeşti, Judeţul Neamţ

Agresivitatea este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror efecte se cumulează şi 
potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene sub variate forme de manifestare – de la 
cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant.

Agresivitatea este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde sărăcia este 
la ea acasă. De aceea, când se vorbeşte despre agresivitatea în şcoală, se consideră drept surse favorizante atât 
factori exteriori şcolii – factorii care ţin de personalitatea fiecărui individ, mediul familial şi mediul social, cât 
şi un factor intern şcolii – şcoala ca sursa de agresivitate.

Factorii individuali
Factorii individuali ţin de capacitatea personală a fiecărui elev de a reacţiona, adică de resursele 

personale, de bogăţia şi calitatea „schemelor de adaptare”; astfel, unii elevi au un potenţial mai mare de 
adaptare (comunicare, acceptare a interdicţiilor, de toleranţă la frustrare), iar alţii unul mai redus (sunt mai 
rigizi, mai intoleranţi, mai puţin permisivi în raportul cu ceilalţi).

În general, aceşti factori individuali pot fi grupaţi în două categorii:
a) factori constituţionali, dependenţi de zestrea ereditară şi de structura neuro – psihică a 

copilului (de exemplu, debilitate mentală, hiperemotivitate, autism, tendinţe agresive)
b) unele particularităţi ale personalităţii (diferite tulburări de caracter sau atitudini negative, 

formate sub influenţa unor factori defavorabili de mediu).
Determinările ereditare, deşi importante, nu trebuie să ducă la exagerări de genul: „inadaptat 

prin naştere”, care favorizează un anumit „fatalism” educaţional. Adevărul este că factorii ereditari (sau 
predispozanţi) acţionează nu direct, ci prin intermediul celor de mediu, care vor favoriza sau nu exprimarea 
acestor potenţialităţi ereditare. Se apreciază, astăzi, tot mai mult că întârzierile mintale reprezintă o premisă a 
devianţei comportamentale, mai ales atunci când nivelul mintal scăzut se asociază cu tulburări afective şi cu 
condiţii defavorabile de mediu. 

În ceea ce priveşte variabilele personalităţii, au fost  identificați:
•	 factorii intelectuali (inteligenţa şcolară, stilul cognitiv, aptitudinea verbală) 
•	 factorii non-intelectuali (afectivitatea, motivaţia, nivelul de aspiraţie, imaginea de sine, 

norma de internalitate şi toleranţa la frustrare).
Inteligenţa şcolară se defineşte, în concepţie piagetiană, ca echilibrul dintre asimilarea cerinţelor şcolare 

şi acomodarea la acestea. Este  un rezultat al interacţiunii dintre diferitele operaţii şi procese mentale ca 
senzaţii, percepţii, reprezentări, memorie, imaginaţie, limbaj. Elevii care, în condiţiile unei bune motivaţii şi 
organizări  a activităţii şcolare nu realizează sarcinile pe care le rezolvă majoritatea elevilor de aceeaşi vârstă 
cronologică, au o inteligenţă şcolară submedie, ceea ce explică conduitele lor dezadpatative. 

 Stilul cognitiv, mai precis compatibilitatea sa cu stilul educaţional al profesorului, se referă la maniera 
specifică a unei persoane de a înţelege, conceptualiza şi rezolva problemele; deci elevii dezvoltă stiluri 
de învăţare diferite, iar adaptarea şcolară depinde şi de modul în care cerinţele şi activităţile şcolare sunt 
compatibile sau nu cu acestea. Un stil de predare poate fi convenabil pentru elevii cu unul asemănător cognitiv, 
dar impus altora frânează învăţarea, conducând, prin eşec, la devianţă.

Importanţa limbajului în adaptarea şcolară este evidentă, având în vedere că majoritatea informaţiilor 
pe care elevii trebuie să le aprofundeze sunt transmise pe suport verbal. Privilegierea comunicării verbale 
sugerează strategii de adapatare: elevii cu o bună fluiditate verbală pot masca înţelegerea deficitară a informaţiei 
şi pot obţine rezultate bune, după modul în care se exprimă verbal şi nu după ce comunică. Din acest punct 
de vedere pentru profesor devine esenţială diferenţierea între dificultăţile de exprimare şi cele de înţelegere. 
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Dacă factorul verbal exprimă o funcţie intelectuală, cognitivă, factorul fluiditate verbală este mai mult 
expresia unei funcţii ideo-motorii. Cunoaşterea acestei distincţii poate contribui la micşorarea discriminărilor 
şi implicit, la o evaluare obiectivă.

 Motivaţia învăţării şcolare, ca factor nonintelectual, include „totalitatea factorilor care-l mobilizează 
pe elev la o activitate menită să conducă la asimilarea de cunoştinţe, la formarea unor priceperi şi deprinderi” 
(D. Sălăvăstru, p. 70). Motivaţia diminuată faţă de activitatea şcolară poate fi rezultatul unor condiţii specifice 
instituţiei şcolare, ca de exemplu, situaţia în care mediul şcolar şi procesul de învăţare nu satisfac trebuinţele 
de învăţare ale elevilor. Practicile educative care încalcă trebuinţele elevilor sunt excesul de sancţiuni, 
ameninţarea cu sancţiunea sau folosirea frecventă a agresivităţii psihologice, astfel climatul afectiv rezultat nu 
satisface trebuinţa de securitate afectivă a elevilor. Când nu se simt în siguranţă, aceştia trăiesc sentimente de 
teamă, de anxietate, dezvoltând atitudini violente. Practicile de etichetare, marginalizare, excludere, nu satisfac 
tendinţele de afiliere, privarea de apartenenţa la un grup, diminuând performanţa, eşecul şcolar afectând stima 
de sine şi astfel simţindu-se ameninţaţi, devin mai vulnerabili şi cedează mai uşor presiunilor grupului.

Nivelul de aspiraţie exprimă nevoia de autorealizare a unei persoane şi implică reprezentarea unui scop 
şi a posibilităţilor de realizare a acestuia, fixându-se în funcţie de aptitudini, motivaţie, realizări şi imaginea de 
sine.  Acesta are „atât o componentă motivaţională, cât şi una cognitiv-evaluativă, deoarece ele se fixează în 
funcţie de imaginea pe care o are elevul despre propria persoană şi despre performanţele realizate în prealabil 
la anumite categorii de sarcini” (D. Sălăvăstru, p. 81). Pe lângă acesta, un rol important îl are şi tipul de 
aspiraţie, ce aşteptări şi ce scopuri are privind realizarea lui viitoare, fapt care depinde de idealul său de viaţă. 
Dacă familia fixează un nivel de reuşită şcolară care nu corespunde posibilităţilor reale ale copilului, eşecul va 
fi resimţit cu atât mai puternic şi poate antrena o serie de conduite deviante. Atunci când nu se fac presiuni din 
afară, acesta va exprima gradul de succes la care se aşteaptă elevul conform cu valoarea autoapreciată, nivelul 
de aspiraţie va fi indicatorul, dar şi efectul trebuinţei de performanţă. Într-o asemenea situaţie, stima de sine, 
determinată de performanţele anterioare, joacă rolul esenţial în fixarea nivelului de aspiraţie. Dacă elevul are 
o stimă de sine înaltă, are încredere în posibilităţile sale, va fi motivat de dorinţa de autodepăşire şi îşi va fixa 
niveluri şi mai înalte. Dacă nu obţine succese, nu are încredere în sine, coborând constant nivelul de aspiraţie.

Imaginea de sine în cazul elevilor cu comportamente violente este distorsionată: pe de o parte, în 
cazul erorilor de socializare din familie, el poate intra în şcoală cu o imagine de sine defavorabilă, pe de 
altă parte, un copil poate intra în şcoală cu o stimă de sine pozitivă, însă din cauza eşecurilor şcolare şi 
dificultăţilor de relaţionare cu ceilalţi imaginea sa de sine se va deteriora. Ponderea cea mai mare o deţine 
componenta autoeficienţei, ea mediind relaţia dintre imaginea de sine şi succes. Acest concept se referă la 
credinţele oamenilor despre capacitatea lor de a exercita un control asupra evenimentelor care le afectează 
viaţa, la credinţa cuiva de a putea îndeplini o sarcină specifică. O autoeficienţă crescută conduce la expectanţa 
succesului şi va genera perseverenţă în faţa dificultăţilor şi frustrărilor; perseverenţa poate duce la succes, 
susţinând astfel convingerea autoeficienţei în situaţii asemănătoare. Una scăzută va mobiliza puţine resurse, 
mărind probabilitatea eşecului şi fixând sentimentul ineficienţei.   

Norma de internalitate defineşte “tendinţa indivizilor de a supraestima rolul factorilor de personalitate 
în raport cu cei situaţionali” în explicaţiile pe care le formulează cu privire la comportamentele celorlalţi 
şi rezultatele acestora (E. Stănciulescu, 1996, p. 70). Performanţele şcolare viiitoare depind de atribuirea 
pe care o face elevul: dacă el invocă sistematic, pentru eşecurile sale, cauze externe şi instabile, stima sa de 
sine va fi menajată, cu atât mai mult cu cât succesele le va atribui unor cauze interne şi stabile. Cel care va 
atribui nereuşitelor sale cauze interne şi stabile va avea o stimă de sine scăzută şi o imagine de sine negativă. 
În cazul rezultatelor slabe, conduita reactivă a elevilor se distribuie astfel: internalitatea antrenează scăderea 
nivelului de aspiraţie, autoeficienţa slabă şi deteriorarea imagini de sine; drept urmare, vor interveni conduite 
evazioniste; externalitatea conduce la frustrare, la orientări cu precădere violente.

Toleranţa la frustrare desemnează “capacitatea unui individ de a surmonta o situaţie de frustrare fără 
a recurge la mijloace de răspuns inadecvate” (C. Neamţu, p. 169). Frustrarea este “experienţa afectivă a 
eşecului” (T. Rudică, 1979, p. 56). Sentimentul de frustrare declanşează o tensiune emoţională puternică şi 
nevoia de descărcare corespunzătoare, motiv pentru care a fost asociat frecvent cu agresivitatea. Dobândirea 
toleranţei la frustrare depinde de nivelul de autocontrol, de temperament, dar şi de norma de internalitate. Cum 
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frustrările din viaţa şcolară sunt inevitabile, o manieră sistematică de a reacţiona disproporţionat la situaţiile de 
frustrare va avea repercusiuni negative, atât în privinţa interacţiunilor cu colegii, cât şi cu profesorii. 

Într-un context în care se simt valorizaţi şi acceptaţi, elevii vor recunoaşte autoritatea şcolară şi vor 
respecta normele de conduită, problemele deviante fiind mai puţin frecvente. Sursa statusului în cadrul 
colectivului de elevi fiind performanţa, rezultă că cei cu performanţe scăzute vor fi privaţi de status şi vor 
încerca să compenseze situaţia prin asocierea diferenţială la grupul elevilor privaţi de status. Cum temeiul 
existenţei unui asemenea grup este contestarea autorităţii şcolare, trecerea de la eşecul şcolar la conduite 
violente va fi doar o chestiune de timp şi formă simbolică.

Demersul pentru a înţelege aceşti factori de risc la nivel individual este necesar să includă şi analiza 
factorilor externi cum sunt familia, şcoala, grupul informal.

Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare 
socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial 
vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii dezadaptative. Familia reprezintă „un soi de 
personalitate colectivă”, a cărei armonie generală influenţează echilibrul psihologic al fiecăreia dintre părţi. 
Faptele de viaţă arată, în acest sens, că diferitele însuşiri moral-volitive ale copilului, cum ar fi, de exemplu, 
iniţiativa şi fermitatea în acţiuni, curiozitatea epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare etc. depind de o 
serie de trăsături pe care le are familia în care copilul trăieşte. Astfel, există familii reprimatoare, care inhibă 
spiritul de independenţă al copilului, şi familii liberale, care dezvoltă iniţiativele acestuia. De asemenea, sunt 
familii integrate social, sigure de ele, care prezintă un grad ridicat de receptivitate socială, şi familii la limita 
integrării, nesigure, închistate, refractare la tot ce apare nou pe plan social. Nu mai puţin interesante sunt aşa 
numitele familii active şi pasive, în cazul celor active, principala însuşire este aceea de a se afirma, de a lupta 
cu greutăţile, de a se impune, în sensul bun al cuvântului, în societate; ele încurajează formarea la membrii 
mai tineri ai familiei a dinamismului, a încrederii în sine, a motivaţiei muncii. Familiile pasive, indiferente, 
indolente, generează sentimentul de eşec, de neîncredere în viaţă, de descurajare în lupta cu obstacolele 
întâlnite în activitate. Părinţii formează, se ştie, miezul grupului familial. Absenţa temporară a unuia dintre 
părinţi, situaţia de deces a unuia sau a ambilor părinţi reprezintă tot atâtea condiţii cu răsunet diferit asupra 
mediului familial şi al echilibrului psihic al copilului.

 În familia adoptivă, de exemplu, alcătuită de obicei din părinţi mai vârstnici şi dintr-un singur copil, 
înfiat sau luat sub ocrotire, întreaga afecţiune şi grijă se îndreaptă, de regulă, spre acest copil; saturat şi 
plictisit de atâtea atenţii, copilul va adopta atitudinea minimei rezistenţe faţă de greutăţi, faţă de efort, în 
familiile disociate, deseori cei doi părinţi, deşi despărţiţi, revendică, în aceeaşi măsură, copilul, fiecare dintre 
ei căutînd să-l atragă de partea lui şi să-l instige împotriva celuilalt, pentru a-l compromite. Impresionante 
sunt, în această privinţă, cazurile acelor copii deveniţi confidentul unuia sau altuia dintre părinţi: aflaţi în 
postura de consolator, de „suport afectiv” al unuia dintre părinţi, aceşti copii îşi dau seama de prăbuşirea 
condiţiilor securităţii vieţii lor de familie, ceea ce-i face să devină blazaţi şi neîncrezători în oameni. În cazul 
copiilor orfani sau abandonaţi, care se află în grija asistenţei publice, cu toată atenţia care li se acordă aici, le 
lipseşte tocmai mediul afectiv familial. De aceea, din rândul acestora se detaşează, uneori, copilul depresiv, 
descurajat, aflat în continuă căutare de afectivitate, de încredere şi înţelegere din partea celor din jur. Familiile 
reconstituite din persoane divorţate, cu copii rezultaţi din căsătorii anterioare, vin, de obicei, cu principii şi 
deprinderi de educaţie total diferite, fapt ce poate favoriza o atmosferă de nesiguranţă şi nelinişte sau apariţia 
unor conflicte şi tensiuni fie între părinţi, fie între părinţi şi copii. O situaţie specială o reprezintă acele familii 
cu o ambianţă a căminului apăsătoare, ca rezultat al unor certuri continue dintre părinţii. Aceste familii creează 
un mediu nefavorabil dezvoltării psihice normale a copilului: o atmosferă familială prea tristă sau prea agitată, 
caracterizată de certuri, injurii, brutalităţi, se răsfrînge în sens negativ asupra psihicului copilului, provocîndu-i 
tulburări emoţionale puternice.

Este ştiut că, mediul familial nu se limitează strict la membrii grupului familial nuclear (adică numai la 
părinţi şi copii). Cel mai adesea şi alţi adulţi, cum ar fi: bunici, mătuşi, unchi, veri, prieteni, vecini iau parte, 
în mod permanent sau doar din când în când, la viaţa familiei respective. Aceste persoane pot să joace un rol 
important influenţând, în unele cazuri, natura relaţiilor copilului cu părinţii. 
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Este cunoscut faptul că, în familie, copilul suferă influenţa nu numai a membrilor adulţi, ci şi a celorlalţi 
copii (fraţi şi surori, verişori etc.). Desigur, aceste influenţe depind de numărul copiilor în familie, de vârsta 
şi sexul fiecăruia, de poziţia copiilor în colectivul familial. Faptul, de exemplu, că un copil mai are 3-4 fraţi 
şi surori, îl face să intre în relaţii umane mai bogate (mai variate), în comparaţie cu copilul unic în familie 
(şi anume să cunoască experienţa rivalităţii, a competiţiei, dar şi raporturile de colaborare, de solidaritate la 
nevoi). Adesea, în sânul familiei îşi fac simţită prezenţa, printre copii, unele grupuri ostile: cel al copiilor 
mici împotriva celor mari, al fetelor împotriva băieţilor, al fraţilor împotriva verilor. Faptele de viaţă arată 
că, de cele mai multe ori, conflictele dintre fraţi sunt determinate de poziţia copilului pe scara vârstei. Cel 
mai mare, de pildă, care a avut la un moment dat totul (atenţie, dragoste) trăieşte, din momentul apariţiei 
următorului copil cu care trebuie să împartă dragostea părinţilor, un „complex de detronare” (A. Adler) şi 
puternice sentimente de gelozie. El poate ajunge chiar să creadă că este ignorat, respins de părinţi, ceea ce-l va 
face să-şi urască fratele mai mic, să se închidă în sine şi să-şi neglijeze obligaţiile şcolare. Copilul cel mai mic 
din familie ocupă şi el o poziţie aparte şi destul de primejdioasă în colectivul familial. El ajunge în situaţia de 
a fi răsfăţatul familiei, fiind înconjurat de cele mai calde sentimente de duioşie şi dragoste din partea părinţilor, 
în felul acesta, el îşi va dezvolta la maximum „firea voluntară”, devenind impulsiv, revendicativ, obraznic în 
relaţiile cu cei din jur. Fraţii lui mai mari sau cei intermediari de obicei nu-l iubesc, asociindu-se pentru a-l 
exclude din grupul lor, sau pentru a rezista mai bine în faţa presiunilor părinţilor. Problemele cele mai mari le 
ridică însă, pentru viaţa grupului familial, copilul unic, care este destul de des un „copil - problemă” în şcoală. 
Răsfăţul continuu îl transformă pe copilul unic într-un mic tiran al familiei, pe cât de iraţional şi capricios, pe 
atât de temut şi de imprevizibil în reacţii, în raport cu ceilalţi din jur. El va polariza afectivitatea adulţilor şi va 
fi supraprotejat. 

Părinţii trebuie să facă dovada unui simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele preconizate faţă de copil, 
dublat de capacitatea de a prevedea reacţiile şi stările interne ale copilului, apărute atunci cînd iau o măsură 
educativă. Exigenţele exagerate, manifestate de unii părinţi faţă de copiii lor, favorizează eşecurile şcolare, 
provoacă „intoxicaţii intelectuale”, generatoare de irascibilitate şi chiar agresivitate în raport cu sarcinile 
şcolare. Defectele copilului nu reprezintă altceva - precizează A. Berge - decît partea vizibilă a unui conflict 
profund dintre părinte şi copil: „Un defect nu este o imperfecţiune esenţială a fiinţei, ci un mod deosebit şi 
aberant de a acţiona la exigenţele lumii exterioare. Defectul vădeşte o dificultate de adaptare... un copil dificil 
este aproape întotdeauna un copil care are anumite dificultăţi”.

Statutul socio-economic şi cultural poate avea un dublu rol în socializarea copilului: perspectiva dinamică 
atrage atenţia asupra modului în care această variabilă determină stilul educativ al familiei, perspectiva statică 
se referă la compatibilitatea modelului cultural familial cu modelul culturii şcolare. Stilul educativ al familiei 
constă în natura şi caracteristicile raporturilor familiale în cadrul cărora se realizează procesul educativ. Acesta 
are implicaţii asupra dezvoltării cognitive a copilului, asupra obţinerii reuşitei şcolare şi integrării sociale.

 Tipul de disciplină parentală depinde de atitudinea părinţilor faţă de proprii copii. Permisiv, autoritar sau 
indiferent, aceasta este predictorul eşecului în dezvoltarea socială a copilului, care va putea deveni responsabil 
şi se va integra social doar dacă părinţii echilibrează aceste tendinţe. Modul în care părinţii valorizează educaţia 
şcolară, având la bază estimarea beneficiilor scontate, determină gradul de mobilizarea resurselor familiale în 
scopul întreţinerii unei relaţii continue cu aceasta. O relaţie funcţională între familie şi şcoală, întemeiată pe o 
valorizare reciprocă, reprezintă factorul inhibator al devianţei şcolare, deoarece se realizează un control social 
continuu asupra conduitei elevului.

Şcoala poate prezenta uneori influenţe psiho-pedagogice negative care să determine fenomene de 
dezadapare şcolară la elevi. Iată câteva dintre aceste posibile influenţe negative:

a) sub / supraaprecierea capacităţilor reale ale elevului
Un factor deosebit de important al reuşitei şcolare a elevului îl reprezintă încrederea lui în forţele proprii. 

Această încredere este însă, în mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, al încrederii pe care el o acordă 
elevului. Când exigenţele profesorului faţă de un elev, considerat mediocru, sunt superficiale şi formale, 
învăţarea elevului respectiv devine formală şi mecanică. Sarcinile şcolare prea uşoare au ca efect slăbirea 
energiei nervoase şi stingerea intereselor de cunoaştere. Nestimulat de către profesor, elevul în cauză va deveni 
tot mai pasiv şi indiferent în timpul orelor, trecând treptat în rândul elevilor rămaşi în urmă la învăţătură. 
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De asemenea, dacă, nemulţumit de răspunsurile unui elev, profesorul îşi va exprima în mai multe rânduri 
neîncrederea în capacităţile acestuia de a se îndrepta în viitor, elevul respectiv va începe să se convingă tot 
mai mult de „adevărul” celor spuse de profesor, dând răspunsuri din ce în ce mai nesigure şi obţinând rezultate 
tot mai slabe; „incapacitatea” acestui elev se înscrie, aşadar, în categoria deficienţelor „didascogene”, create 
de profesor prin ignorarea, uneori fără voia lui, a efectelor psihologice pe care le au aprecierile verbale şi 
autoritatea profesorală. Nu mai puţin dăunătoare, prin efectele ei, este şi atitudinea de supraestimarea de 
către profesor a posibilităţilor reale ale elevului. Ca efect al supraaprecierii şi a încrederii deosebite pe care o 
manifestă în capacităţile unui elev, profesorul îl supraîncarcă intelectual, elevul în cauză fiind nevoit să facă 
mereu faţă unei disproporţii, de ordin intensiv şi calitativ, între sarcinile şi cerinţele care-i sunt puse în faţă şi 
propria rezistenţă nervoasă. Acest dezacord între „cerere” şi „ofertă” îl poate determina pe elev să acţioneze 
fie prin protest şi respingere a exigenţei, fie printr-o îndeplinire formală a acesteia. 

b) dezacordul asupra motivaţiilor conduitei elevului
Între profesor şi elev pot să apară dezacorduri importante cu privire la motivele reale care explică reuşitele 

sau nereuşitele sale şcolare: astfel, în timp ce profesorul atribuie comportamentului elevului un motiv pe care 
el, ca educator, îl consideră real, elevul în cauză nu se arată de acord cu motivele ce i se atribuie în legătură 
cu o faptă săvârşită de el şi, în consecinţă, respinge măsurile luate de profesor împotriva lui. Acest dezacord 
şi protestul lăuntric pot duce la apariţia sentimentului elevului că este victima unei nedreptăţi sau a unei 
neînţelegeri, precum şi a convingerii sale că pedeapsa la care a fost supus este nemeritată. Adesea, văzând că 
nu este înţeles, elevul poate să se închidă în sine şi să refuze să dea explicaţii. Dacă asemenea cazuri se repetă, 
apare la elevul respectiv aşa- numitul fenomen de „rezistenţă interioară” în virtutea căruia elevul, deşi înţelege 
bine şi poate să facă ceea ce-i cere profesorul, nu-şi însuşeşte această cerinţă şi se încăpăţânează să nu o ducă 
la îndeplinire, în aceste cazuri, contactul dintre profesor şi elev se întrerupe, iar înţelegerea reciprocă dispare.

c) conflicte individuale în cadrul clasei de elevi
Apariţia unor tendinţe centrifugale şi a unor stări de tensiune între elevii clasei, ca urmare a competiţiei 

acerbe care apare uneori între aceştia, sau ca urmare a conflictului de interese dintre elevi, poate să ducă la 
crearea unor subgrupuri şi fracţiuni cu caracter închis, care nu comunică decât în cadrul lor şi, care se izolează 
de restul clasei; în aceste grupuri se cultivă, adesea, preocupări şi atitudini cu caracter deviant, aici îşi au 
originea o serie de conduite violente.

Grupul informal  îşi exercită rolul prin faptul că, elevii vin în contact cu diverse grupuri de referinţă, 
care le oferă posibilitatea afirmării de sine, într-un spaţiu social fără reguli şcolare sau familiale. Această 
socializare secundară este în acord sau nu cu valorile societăţii, elevii conştientizează importanţa relaţiilor 
cu grupul de egali. Adulţii constată cu surprindere, că în această situaţie ei nu mai funcţionează ca reper. 
Grupurile formate din adolescenţi deprivaţi de statut şcolar furnizează majoritatea conduitelor violente în 
şcoală. Deoarece statutul oficial le-a fost interzis prin etichetări, discriminări, ei vor respinge normele şcolare, 
care nu le-au adus prestigiu şi recunoaştere socială, substituindu-le cu altele care devalorizează sistemul care 
i-a privat de statut.

Expunerea la aceste riscuri, atât de ordin intern cât şi extern, acţionează ca un virus, scăzând sistemul 
imunitar şi făcând persoana vulnerabilă, purtătoare a unor patternuri negative de comportament. 
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DISCRIMINAREA ŞI EXCLUZIUNEA SOCIALĂ

Prof. Octavian Coman – Şcoala cu clasele I-VIII Pogana, Vaslui
Prof. Alina Coman – Şcoala Nr. 1 „Iorgu Radu” Bârlad, Vaslui

În mod indubitabil, mentalităţile, tradiţiile, inhibiţiile, prejudecăţile joacă un rol decisiv atât în 
determinarea comportamentului celui care discriminează, cât şi în construirea reacţiei de răspuns a celui 
discriminat. Discriminarea priveşte orice excludere, restricţie pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, vârstă, boală , handicap. Protocolul nr. 12 CEDO prevede că exercitarea oricărui 
drept prevăzut de lege trebuie asigurat fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, 
religie, opinii politice. Discriminarea poate fi directă când o persoană beneficiază de un tratament mai puţin 
favorabil decât o altă persoană, care ar putea sau este într-o situaţie comparabilă iar cea indirectă survine atunci 
când o prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane. În multitudinea şi 
diversitatea problemelor cu care se confruntă societatea românească, discriminarea capătă forme din cele mai 
violente. În aceste condiţii şcoala are rolul de a le opri. Se ştie că multe atitudini discriminatorii sunt aduse 
în şcoală şi în rândul elevilor. Multe din ele au drept cauză mediul în care se formează, înfierat de prejudecăţi 
şi concepte de viaţă eronate. Astfel că propunem un proiect în cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolară 
în scopul educării şi conştientizării de către elevi asupra pericolului acestui fenomen social îngrijorător. 
Profesorul identifică câteva forme de discriminare şi excluziune socială pe care le va ilustra cu elevii la clasă. 
Numele proiectului va fi:

“ŞI NOI SUNTEM LÂNGĂ TINE”

   Tema proiectului o constituie excluziunea şi discriminarea socială.  Trei elevi au fost desemnaţi de 
pofesor pentru a conduce această activitate în care ei vor fi profesori pentru o zi. Ei s-au împărţit în trei grupe. 
S-au fixat sarcini pentru fiecare grupă

Prima a avut de realizat desene pe teme date: 
1. Diferenţierea socială- Case mari/înalte pe un deal şi case mici undeva jos. 
2. Oameni nevoiaşi umblând pe străzi. 
3. Oameni cu handicap căutând ajutor. 
4. Bătrâni privind lumea care trece în grabă pe stradă. 
5. Chipul sărăciei în viziunea unui copil. 

A doua grupă a avut de realizat compuneri cu teme date de cei trei elevi-profesori: Lucrările vor fi 
redactate în maximum 15-20 de rânduri având următoarele titluri: 
1. “Dacă lume ar fi fără ajutor/ Mi-ar plăcea să fiu erou” 
2. “ Romii sunt o povară pentru ceilalţi...” 
3. “ Să-i respectăm pe bătrâni” 
4. “ Cum putem sprijini pe copiii săraci” 
5. “ Daruri pentru cei vitregiţi de soartă” 

A treia grupă trebuie să pregătească două dramatizări în care se zugrăveşte discriminarea pe criterii 
sociale.
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII
Activitatea s-a desfăşurat astfel:

Elevul profesor 1: 
-V-aţi simţit excluşi din grupul din care faceţi parte? Care au fost motivele?
- La şcoală sau la joacă aţi accepta un copil care are un handicap şi care nu poate să alerge la fel de bine ca tine 
la un meci de fotbal/ sărit coarda/şotron. 
- Puteţi împărţi pachetul cu un elev de etnie romă/ţigan ?
- V-a deranjat un coleg care a venit îmbrăcat cu hainele murdare sau rupte? - Atunci când aţi mers la oraş v-a 
strigat cineva cu apelativul „ ţăran” ? 
Sunt vinovaţi acei copii că s-au născut cu handicap; că sunt rromi , că sunt săraci sau că s-au născut la ţară? 
Rolul nostru în această lecţie specială este de a identifica formele de excluziune socială care caracterizează 
comunitatea noastră şi să protestăm împotriva acestui flagel care cuprinde societatea ţărilor membre din 
Comunitatea europeană. Am să rog pe colegul/a meu să vă prezinte câteva informaţii cu privire la sărăcie şi 
excluziune socială. 
Se va explica sensul cuvântului Flagel- sens fig. Calamitate, dezastru

Elevul profesor 2

Sărăcia presupune lipsa unei persoane de a avea posibilitatea unui nivel de trai decent şi plin de lipsuri. 
Sărăcia atrage după sine deficienţe culturale, o lipsă de calificare şi creşterea analfabetismului populaţiei. 
Cauzele sărăcieisunt: 
- războaiele sau alte conflicte militare;
- structura politică ( dictatura);
- structura economică( repartiţia inegală a venitului naţional/corupţia/datoriile mari ale statului);
- catastrofe naturale( cutremure/secetă);
- epidemii;
Ce este excluziunea socială?
Mulţi dintre noi au prieteni şi fac parte din societate. Alţi copii, din păcate, întâmpină greutăţi pentru că alţii 
nu-i lasă. Motivele sunt diverse:
- Unii oameni câştigă mai puţin decât alţii;
-Unii nu merg la şcoală, nu au o educaţie bună.
-Unii nu pot învăţa lucruri noi şi uită ce i-au învăţat părinţii.
-Alţi oameni sunt discriminaţi. Discriminarea intervine atunci când oamenii sunt trataţi urât pentru că sunt 
diferiţi. Aceşti oameni nu pot face parte din societate, nu găsesc un loc de muncă; nu câştigă destul şi sunt 
săraci; nu pot primi o educaţie bună; nu au control asupra deciziilor care le afectează viaţa. Excluziunea apare 
atunci când oamenii nu sunt lăsaţi să ia parte la viaţa societăţii. 

Elevul prof. 3 

Comunitatea Europeană a dispus un plan de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale. Activitatea de 
astăzi se desfăşoară sub forma unui proiect. Am stabilit cu ceva timp în urmă sarcinile de lucru şi aţi format trei 
grupe. Prima grupă a avut de realizat o serie de desene pe tema propusă astăzi; a doua grupă a avut de realizat 
compuneri şi eseuri despre modul în care putem lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale iar ultima grupă 
a avut de pregătit scenete în care se reflectă excluziunea socială. În continuare rog un elev să se aşeze pe 
scaunul autorului şi să ne prezinte un material despre decizia luată de Uniunea Europeană.  
Elevul numit de elevul profesor3 va prezenta materialul informativ despre ceea ce înseamnă discriminarea şi 
excluziunea socială.

În final elevii profesori vor conduce fiecare câte o grupă. Vor cere elevilor să-şi prezinte fiecare 
materialele avute ca sarcină de lucru. Se vor purta discuţii pe margine acestora. Astfel realizându-se feed-
backul activităţii.
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MICII PROFESORI

PREZENTAREA PE SCAUNUL AUTORULUI

ACTIVITATEA GRUPELOR
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PRODUSELE ACTIVITĂŢII
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DRAMATIZĂRI

EDMONDO DE AMICI – „O FAPTĂ GENEROASĂ”

NARATORUL: Chiar azi dimineaţă Garrone ne dădu o dovadă de inima lui cea bună. Ajunsesem cam târziu 
la şcoală, fiindcă mă oprise profesoara de clasa I superioară, ca să mă întrebe la ce oră ar putea să vină la noi, 
acasă. 
Profesorul nu venise încă şi trei sau patru băieţi necăjeau pe bietul Crossi, băiatul cu părul roşu şi cu mâna 
legată de gât, a cărui mamă e precupeaţă. Îl loveau cu liniile, îi azvâr-leau coji de castane în ochi şi îi ziceau 
mereu; 
COPIII:  Ciungule, slutule! NARATORUL: Unii îl imitau, în bătaie de joc, cum îşi ţinea mâna legată de gât. 
Sărmanul băiat stătea singur în fundul clasei şi nu zicea nimic; însă se uita când la unul, când la altul, parcă 
i-ar fi rugat, să-l lase în pace. Dimpotrivă ei se îndârjiră şi mai tare. Atunci Crossi începu să se roşească şi să 
tremure de necaz, dar tot răbda. Deodată, răutăciosul Franti se sui pe o bancă şi imită pe mama lui Crossi, 
cum îşi poartă coşurile cu zarzavaturi în mâini, când vine la poarta scolii, ca să aştepte pe fiul său. Mulţi 
băieţi începură să râdă cu hohote; Crossi îşi pierdu cumpătul; apucă o călimară şi o azvârli din toate puterile 
în capul lui Franti. 
Franti îşi plecă repede capul, iar călimara lovi în piept pe profesorul care tocmai intra în clasă. Toţi şcolarii 
alergară speriaţi pe la locurile lor. Profesorul îngălbeni şi urcându-se la catedră îi întrebă supărat: 
 PROFESORUL:  Cine a azvârlit? (Nimeni nu răspunde. Profesorul întrebă iarăşi, ridicând glasul)  
Răspundeţi, cine? 
Garrone zice hotărât: “Eu!”. (Profesorul se uită la el, se uită şi la ceilalţi şcolari, pe care îi văzu că stau 
minunaţi şi zice cu glasul potolit) 
 PROFESORUL: Nu este adevărat! El adăugase, vinovatul n-o să fie pedepsit, să se ridice! 
Crossi :  Mă băteau şi mă batjocoreau; de necaz mi-am ieşit din fire şi am azvârlit cu călimara! 
PROFESORUL: Şezi, zise profesorul. Să se scoale cei care l-au întărâtat. (Patru elevi se scoală în picioare, 
plecându-şi capul.) 
Aţi necăjit, le zise profesorul, pe un coleg care nu vă făcea nimic; aţi batjocorit pe un nenorocit; aţi bătut pe 
un neputincios, care nu este în stare să se apere. Aţi făcut una din faptele cele mai mişeleşti, care pot mânji 
o fiinţă ome-nească! Sunteţi nişte nemernici!  (coboară printre bănci şi-l ia de bărbie pe Garrone, care stă cu 
capul în jos şi se uită drept în ochii lui, zicându-i: 
 Tu eşti un suflet bun! 
Garrone: (şopteşte ceva la urechea profesorului care se întoarce către cei patru vinovaţi, le zice cu asprime: 
“Vă iert!”
Câinele şi căţelul  
                                                                                   de Gr. Alexandrescu 
“Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, 
Cum lupii, urşii, leii şi alte câteva, 
Care cred despre sine că preţuiesc ceva! 
De se trag din neam mare, 
Asta e o-ntâmplare: 
Şi eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. 
Oamenii spun adesea că-n ţări civilizate 
Este egalitate. 
Toate iau o schimbare şi lumea se ciopleşte, 
Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 
Cât pentru mine unul, fieştecine ştie 
C-o am de bucurie 
Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă, 
Câine sadea îmi zice, iar nu domnia-voastră.” 
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Aşa vorbea deunăzi cu un bou oarecare 
Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare. 
Căţelul Samurache, ce şedea la o parte 
Ca simplu privitor, 
Auzind vorba lor, 
Şi că nu au mândrie, nici capricii deşarte, 
S-apropie îndată 
Să-şi arate iubirea ce are pentru ei: 
“Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată, 
Şi sentimentul vostru îl cinstesc, fraţii mei.” 
- “Noi, fraţii tăi? răspunse Samson plin de mânie, 
Noi, fraţii tăi, potaie! 
O să-ţi dăm o bătaie 
Care s-o pomeneşti. 
Cunoşti tu cine suntem, şi ţi se cade ţie, 
Lichea neruşinată, astfel să ne vorbeşti?” 
- “Dar ziceaţi...” - “Şi ce-ţi pasă? Te-ntreb eu ce ziceam? 
Adevărat vorbeam, 
Că nu iubesc mândria şi că urăsc pe lei, 
Că voi egalitate, dar nu pentru căţei.” 
Aceasta între noi adesea o vedem, 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem.
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EFECTE ÎN PLAN EDUCAŢIONAL ALE COMUNICĂRII ÎN MASĂ

Profesor Violeta Mihăeş
Scoala cu clasele I-VIII Ploscuţeni, Vrancea

Privind societatea actuală ca o structură implicit comunicaţională, nu putem exclude din activitatea 
cotidiană omniprezenţa comunicării, care a devenit o necesitate vitală pentru fiecare individ. Comunicarea 
reprezintă o forţă absolută. Ea s-a impus în lumea actuală ca un sistem de putere şi influenţă excepţională. 
Puterea comunicării este reală şi nimeni nu o poate nega.

Influenţând toate vârstele, toate clasele sociale, comunicarea în masă devine un factor esenţial al stabilităţii 
unei societăţi.” Comunicarea înseamnă mai mult decât schimbul şi transmiterea de informaţii: comunicarea 
crează şi menţine societatea, construieşte, pune în circulaţie, propagă o identitate comună” (P. Dobrescu).

Unii autori consideră că sistemul actual al comunicaţiilor a deturnat civilizaţia contemporană spre „o 
cultură a nihilismului” ( V. Gheorghe ).

Efectele sociale generale ale comunicării pot fi considerate următoarele:
- crearea unei realităţi artificiale;
- reducerea sau modificarea relaţiilor interpersonale;
- formarea unei conştiinţe interplanetare; 
- producerea unor “efecte multiplicatoare” (cazul actual al revoluţiilor din lumea arabă);
- difuzarea în proporţii fără precedent a culturii în rândul maselor;
- influenţă covârşitoare asupra formării opiniei publice si a gândirii indivizilor (declanşarea opoziţiei 

faţă de războiul din Vietnam).

Dezvoltarea rapidă a comunicării, extinderea diferitelor forme de comunicare în masă, în special a 
comunicării audio-vizuale, oferă noi conotaţii şi multiplică relaţia dintre educaţie şi comunicare. Deşi nu sunt 
excluse unele riscuri legate mai ales de ceea ce unii numesc dezumanizarea procesului de învăţământ, prin 
diminuarea relaţiilor umane şi sociale ( profesor – elev, elev – elev ), prin izolarea de contextul socio-afectiv, 
sau de confuzia provocată de preluarea unor funcţii care în modelul tradiţional aparţineau educatorului, mass-
media rămâne un mijloc de educare integrat sistemului uman de învăţare, un auxiliar necesar, un mijloc eficient 
de evaluare informatizată. Această instruire reclamă o reconsiderare a activităţii profesorului, o redefinire a 
rolurilor acestuia. Sursele cunoaşterii tradiţionale, profesorul şi manualul, sunt puternic concurate şi completate. 
Mijloacele audio-vizuale preiau multe din funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau cadrului didactic. 
De exemplu, se reduce funcţia acestuia de distribuitor de cunoştinţe.

Instruirea asistată de calculator devine o prezenţă necesară în societate şi, implicit, în şcoală. Fiind 
conştienţi de efectele negative pe care le va genera, le vom putea oare contracara?       

În primul rând, componenţa curriculumului va trebui modificată, iar în alcătuirea orarului va trebui să se 
ţină cont mai mult de alternarea activităţilor de predare cu ajutorul calculatorului cu cele de activităţi practice, 
mişcare în aer liber, activităţi artistice.

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei declară despre rolul media şi a noilor tehnologii ale 
informaţiei: „Media şi noile tehnologii ale informaţiei joacă un rol vital în societatea contemporană. Acestea 
sunt instrumente de educaţie puternice, ale căror potenţial nu a fost încă suficient cercetat sau testat”.

Sistemul educaţional instituţionalizat va descoperi metodele şi pârghiile necesare pentru a contracara 
efectele nocive ale educaţiei prin intermediul mass-media ( sistemul finlandez se pare că le-a găsit ). Problema 
apare când efectele polarizează dincolo de zidurile şcolilor, în casele unde copiii sunt supuşi unui “bombardament 
mediatic” fără discernământ, de multe ori părinţii neconştientizând pericolul la care sunt expuşi.

Copilul nu se poate opune. El nu poate să aleagă, de aceea este foarte important să fie apărat de mijloacele 
care-i pun în pericol sănătatea mentală şi viitorul. Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că noile tehnologii 
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fascinează, au un caracter hipnotic şi dau dependenţă. Pentru unii dintre aceştia e mai simplu să-i abandoneze 
în fata calculatorului sau a televizorului şi să-şi vadă liniştiţi de ale lor, ştiindu-şi odraslele ferite de pericolele 
clasice. Chiar şi pentru adulţii care au crescut fără televizor sau calculator,” vizionarea constituie un important 
factor în intensificarea stării de nervozitate şi agitaţie mentală, în slăbirea capacităţii de concentrare, în 
scăderea memoriei, în aparitia stării de pasivitate şi a plictiselii, a depresiilor, a anxietăţii şi a tulburărilor 
de personalitate” (V.Gheorghe) Supus aceloraşi pseudostimuli, universul cognitiv şi afectiv al copilului va fi 
iremediabil afectat.

Copiii au nevoie să se dezvolte într-un mediu normal, alături de părinţi cu care să interacţioneze şi să 
experimenteze diferite situaţii de viaţă, să comunice prin intermediul limbii şi care să le stimuleze în mod 
corespunzător înţelegerea realităţii, gândirea şi afectivitatea. Jocul are de asemenea un rol important. Copilul 
trebuie să se implice activ în diferite jocuri, folosindu-si imaginaţia şi interacţionând real cu alţi copii. Jocul 
virtual trebuie privit doar ca o alternativă de învăţare şi nu de recreere, insistându-se pe latura formativă ( dacă 
acest lucru e posibil ), ponderea acestuia în cadrul activităţilor zilnice fiind minimă.

Efectele micului ecran asupra minţii copilului pot fi devastatoare:
- crearea unei atitudini mentale pasive;
- defavorizarea dezvoltării emisferei cerebrale stângi ( gândirea logică, deductivă, analiza şi sinteza );
- scăderea nivelului de inteligenţă şi a performantelor intelectuale;
- dezvoltarea simptomatologiei LD ( Learning disabilities ).
Educaţia prin televizor încurajează cultivarea şi formarea unor atitudini şi comportamente deviante, in 

neconcordanţă cu idealul educaţional al societăţii actuale:
- televiziunea are capacitatea de a modela comportamentul sau a ne forma atitudinile dorite de arhitecţii 

lumii media – consumatorism, nihilism, divertisment;
- generează o lume simbolică, iluzorie, pe care tânărul o ia drept reală;
- televiziunea induce păreri eronate despre viaţă;
- promovează şi justifică comportamente anormale;
- trăsături precum violenţa, sexualitatea, magical sunt însuşite mult mairepede şi mai profund decăt 

mesajul care se impune ca motiv principal al comunicării.( V. Gheorghe )
Prin urmare, putem afirma că este total falsă credinţa că utilizarea calculatorului,vizionarea tv sau jocurile 

video dezvoltă gândirea şi-l fac pe copil mai inteligent, aceste activităţi fiind cu totul improprii funcţionării şi 
dezvoltării creierului. Nu trebuie să le cedăm lor rolul de baby sitter, părinte şi educator.

Se pare că mintea umană se adaptează doar parţial acestui tip de comunicare, şi aceasta cu riscuri mari 
pentru sănătatea cortexului ( V.Gheorghe ). Copiii devin cu uşurinţă victimele efectului hipnotic pe care îl 
exercită televiziunea.Ca părinţi şi educatori trebuie să conştientizăm importanţa exemplului personal în educaţia 
celor mici. Trebuie să încercăm să-i activizăm prin jocuri în aer liber, lectură, sarcini în gospodărie, excursii, 
departe de lumea virtuală, atât de nocivă pentru dezvoltarea psihică şi intelectuală a viitoarelor generaţii.
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SĂ PĂTRUNDEM ÎN UNIVERSUL FASCINANT AL CĂRȚII!

Profesor Lucia Chertițe 
Școala cu clasele I-VIII „Nichita Stănescu”, Baia Mare

„Suntem călători grăbiţi: uităm adesea de copaci şi de cer, nu avem vreme să ne oprim, ne pierdem în 
noianul obligativităţilor zilnice. Ne grăbim să ajungem la serviciu, schiţăm zâmbete de complezenţă, bem în 
fugă o cafea, încercăm să păcălim traficul, să plătim facturile, să facem cumpărăturile. O goană nebună ne 
guvernează viaţa: viteza comunicării electronice, a rotaţiilor maşinii de spălat, a cuptorului cu microunde. 
Aceasta viteză ne sărăcește. Inventăm tot felul de tehnici prin care să economisim timp. Schilodim cuvintele 
pentru a le face loc în ritmul nostru alert. Dar dacă am spune STOP ? Daca am opri pentru o secundă această 
agitaţie şi ne-am întoarce cu adevărat la cărţi? Cum ar fi să ne avântăm în lumea cuvintelor şi să descoperim 
alte universuri?...”

 (Negru pe alb la Bookfest, www. Bookfest.ro)

Vă invit să citiți două cărți pentru suflet și minte, deoarece prin lectură regăsim o părticică din noi, avem 
prilejul de a coresponda cu noi înșine și de a ne corespunde in „povestea” care ni se potrivește, de a trăi în 
prezentul scriiturii și în prezența ei. Lectura e un mijloc optim al cunoșterii de sine, dar în același timp este și 
o sursă privilegiată de socializare, o modalitate de prelungi realul în virtual, hrănind setea de povesti a oricărei 
ființe.

Două cărți de actualitate care m-au impresionat sunt „Pădurea norvegiană” de Haruki Murakami, 
apărută în 2004, la Editura Polirom și „Mănâncă, roagă-te, iubește” de Elizabeth Gilbert, apărută la Editura 
Humanitas în 2008.

Cartea lui Murakami este una fascinantă care te ține cu sufletul la gură prin nota de mister, aventurile 
personajelor, poveștile de viață ale eroilor ieșite din tiparele obișnuite și felul de a povesti a tânărului Watanabe. 
Romanul debutează cu descrierea unei păduri, care, la fel ca madlena lui Proust, îi declanșează naratorului 
– personaj fluxul memoriei involuntare. Watanabe, personajul - narator, în urma sinuciderii prietenului său 
apropiat Kizuki, încearcă o detașare de elementele care produc suferință ale vieții și hotărăște începerea unei 
noi vieți. Acesta se înscrie la Facultatea din Tokio, unde o reîntâlnește pe iubita lui Watanabe, Naoko, care era 
extrem de marcată de pierderea suferită. Cei doi încearca o eliberare de suferință prin lungile peregrinări prin 
oraș: „Plimbările noastre semănau cu un ritual religios menit să ne vindece spiritele bolnave.”

„Pădurea norvegiană” face o radiografie exactă a vieții de student, cu ieșirile lui Watanabe alaturi de 
Nagasawa, aventurile lor erotice, viața mizeră din căminul studențesc, obiceiurile stranii ale unor studenți cum 
ar fi „Cavaleristul”, prima noapte de dragoste a lui Naoko. 

Un spațiu care atrage atenția în acest roman este sanatoriul unde s-a internat Naoko pentru recuperare 
psihică. Acesta este extrem de izolat și observăm că relațiile doctor-pacient sunt diferite : „Aici ne ajutăm unii 
pe alții și sufletele noastre se reflectă în ale semenilor ca într-o oglindă”. Acest sanatoriu poate fi asemănat 
cu ashramul din India întâlnit în cartea lui Gilbert: „Oricine este liber sa părăsească locul acesta, dar odată 
plecat nu se mai poate întoarce aici. E ca și cum ai da foc podurilor peste care ai trecut și la întoarcere nu le 
mai găsești.” Naoko aseamănă rătăcirea sufletească cu pierderea într-o pădure întunecată și rece din care nu 
vine nimeni să o salveze.Păcat că nu s-a găsit și pentru ea un „Felipe” care să o rasfețe și să-i ofere dragoste 
necondiționată.

Reiko este un personaj fascinant, colega de camera a lui Naoko, pacientă și doctor în același timp, care 
i se destăinuie lui Watanabe mărturisindu-i talentul irosit de pianistă, căsnicia ratată, fetița pierdută și totul 
din cauza unei clipe „când mintea i s-a întunecat”. Acum ea este liantul între mințile rătăcite și realitatea 
înconjurătoare, este barca de salvare pentru Naoko, până când va renunța la ea.
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Moartea este des întâlnită în roman, însă acest fapt nu dă cărții un caracter tragic, ci mai degrabă de 
mister. Personajele care nu-și mai găsesc locul în lumea reală hotărăsc să se sinucidă, la fel cum face sora lui 
Naoko și Kizyku, mbii la vârsta de șaptesprăzece ani, prag greu de surmontat. Acestea o marchează profund 
pe iubita lui Watanabe, ea trăind astfel între cele doua lumi, Watanabe și Reiko fiind cei care o ajută să rămână 
ancorată în realitate.

Între timp Watanabe o cunoaște pe Midori, o tânără energică, cu simțul umorului, îndrazneață, care 
începe să-l îndrăgească, chiar mărturisindu-i la un moment dat acest lucru. El nu poate sa renunte la Naoko, să 
o trădeze, deși o vedea foarte rar, fiind internată în sanatoriu. Midori era pentru el liantul cu lumea reală care-l 
înveselea prin ținuta noncoformistă, glumele și optimismul debordant, deși avusese o viață extrem de grea. În 
inima acestuia era loc doar pentru „fata cu ochii ciudat de transparenți, cu forme perfecte”, obiceiuri stranii și 
mintea rătăcită, era enigmaticul feminin de care se simțea legat.

Odată cu pierderea lui Naoko, Watanabe pleacă într-o călătorie pentru a-și vindeca sufletul sfâșiat. 
Degradarea sufletească este urmată de cea fizică prin faptul că acesta ajunge să rătăcească o lună de zile prin 
diferite locuri, fără hrană, fără adăpost, într-un total dezinteres de viață și de sine. Unda de speranță care i-o 
oferea Midori dispare, deoarece acesta rupe legatura cu lumea, și inclusiv cu ea. Finalul este unul misterios la 
fel ca enigmaticele personaje pe care vă las să-l descoperiți singuri.

Dacă romanul lui Murakami este unul tulburător, profund, care-ți răscolește sufletul, cartea lui Elizabeth 
Gilbert este una atrăgătoare, amuzantă care-ți oferă alinare inimii. Elizabeth trece printr-o criză existențială 
și încearcă o refacere spirituală prin intermediul călătoriei, des întâlnită și în romanul prezentat anterior. 
Experiențele de viață ale acesteia sunt redate extrem de autentic, făcându-te și pe tine, cititorul, să participi la 
convertirea religioasă a lui Liz.

Călătorind în Italia Elizabeth descoperă bucuria de a mânca, „frumusețea de a nu face nimic”, se la 
pradă plăcerilor pure ale vieții. Dupa viața tumultoasă cu iubiri pierdute, divorț tărăgănat și un iubit indecis, 
aceasta încearcă să-și reorganizeze prioritățile, prezentându-ne modul de viață care a dus-o la extenuare fizică 
și psihică: „Dacă te iubesc, poți obține orice de la mine, timpul meu, dragostea mea, banii mei, familia mea... 
Daca te iubesc, voi îndura eu durerea ta, iți voi plăti datoriile, te voi proteja de temerile tale, voi proiecta asupra 
ta tot felul de calități... Am să-ți dau soarele și ploaia și, dacă nu sunt disponibile imediat, am să stau la rând 
pentru ele.”

Experimentul plăcerilor pure se referă la deliciul culinar pe care-l trăiește Liz in Italia (pizza din Napoli 
cu mozzarela dublă, gelato, spaghetti, bruschettte, risotto, funghi), afirmând că „Doar excelența în arta e 
incoruptibilă. Plăcerea nu poate fi înșelată” în Italia.

Stilul beletristic a lui Gilbert este extrem de captivant, ea făcându-te părtaș la experințele ei inedite, 
invitându-te parcă să colinzi alături de Linda – „colega ei spirituală” –, să descoperi străzile înguste și 
întunecoase ale Veneției presărate la fiecare colț cu fructe proaspete și gellaterii. Află de la amicul ei Giulio 
că fiecare oraș are un cuvânt care-l reprezintă, la fel ca și oamenii, pentru Roma, spunea el, cuvântul este 
sex, Vaticanul – putere, New York – a realiza, Los Angeles – a reuşi. Liz are o nedumerire, nu știe care este 
cuvântul ei.

De la „festinul culinar” din Italia, Elizabeth ne călăuzește pașii în India, prezentându-ne ashramul, 
regulile acestuia, mantrele care te ajută la regăsirea echilibrului interior: „Scopul yogăi e să descopere unirea 
dintre minte și corp, dintre individ și Dumnezeu, dintre gândurile noastre și sursa lor... Caută-l pe Dumnezeu, 
așa cum un om cu capul în flăcări caută apa.”

Un personaj interesant pe care Liz îl întâlnește aici și care care o ajută să se regăsească, să se elibereze 
de gândurile negative este Richard din Texas, pe lângă imnul Gurugita care era, la început, un calvar. 

Chiar daca ea va locui într-un ashram, ajunge să cunoască crâmpeie din viața indienilor, mai ales datorită 
lui Tulsi, colega ei de lustruit podele, care îi spune cum se căsătoresc tinerii în India și cât de tragic privește 
aceasta căsătoria. 

Spre finalul pelerinajului spiritual în India, Elizabeth reușește să atingă beatitudinea, să stea „în mijlocul 
palmei lui Dumnezeu”, după o încrâncenată luptă cu demonii lăuntrici. „Galopăm prin viață ca niște acrobați 
de circ, cu picioarele sprijinite pe spinările a doi cai care aleargă unul lângă celălalt – un picior pe cel numit 
„destin” – celălalt pe calul numit „ liber–arbitru”. Descoperă cuvântul care o definește Antevasin, „cel care 
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trăiește la hotar”, desemnând persoana care părăsește tumultul vieții din oraș pentru a trăi la marginea pădurii 
unde locuiesc maeștri spirituali - „Elizabeth, prinsă la mijloc între cuvinte italiene și vise balineze”.

Ajunsă în Indonezia, Elizabeth, descoperă ca nu și-a pregătit un itinerariu, nu știe unde o să locuiască 
sau cum o să-l găsească pe bătrânul vraci Ketut Liyer, care i-a prezis în urmă cu doi ani că va reveni la Bali 
unde va sta trei-patru luni și-l va învăța engleza. Ea se lasă în voia destinului, iar acesta va fi unul favorabil.

Liz este uimită de sistemul social și religios cel mai minuțios organizat de pe fața pământului „Esența 
insulei Bali e o matrice, o masivă rețea invizibilă alcătuită din spirite, călăuze, căi și cutume. Fiecare își știe 
exact locul în rețea, orientându-se cu ușurință pe această mare hartă imaterială”, „maeștri modiali ai armoniei”.

Ketut Liyer sau,,lumină strălucitoare” este bătrânul vraci căutat de Liz, un personaj extrem de jovial, 
un înger al păcii și al armoniei aflat în Indonezia pentru a o învăța pe Liz cum să mediteze: „Ca să meditezi, 
trebuie doar să zâmbești, zâmbești cu fața, zâmbești cu mintea și energie bună vine la tine și curăță energie 
murdară”. Tot el îi dezvăluie meditația celor patru frați protectori, pe care fiecare persoană îi primește la 
naștere. Elizabeth vrea să afle de ce viața e atât de nebună, iar Ketut îi răspunde: Nebunia din lume e în mare 
parte rezultatul dificultății oamenilor de a-și găsi echilibrul moral interior”, omul fiind format în egală măsură 
din elementele luminii și ale întunericului, sarcina noastră fiind aceea de a decide ce va prevala – virtutea sau 
viciul.

Scriitoarea din America descoperă în Bali un adevărat eden terestru asemănător cu cel descoperit de 
personajul lui Murakami în călătoriile la munte la sanatoriu: „Norii rozalii de pe cer se reflectă în apa nemișcată 
a orezăriilor, dându-ți senzația că există două ceruri – unul sus, cu raiul și zeii lui, celălalt jos, în mlaștinile cu 
orez, dat nouă muritorilor.”

Întâlnim în acest roman varianta masculină a lui Reiko din romanul japonez, pe Yudhi, un tânăr chitarist 
extrem de talentat, cu o poveste de viață impresionantă.Visul lui era să se reîntoarcă la New York și la soția 
care-l aștepta acolo, de unde fusese expulzat pentru simplul motiv că era indonezian, în urma atacului terorist 
din 11 septembrie 2011.

Asistăm în cartea lui Gilbert la un fapt de generozitate și altruism care devine posibil datorită rugăciunilor 
unei fetițe de opt ani, Tutti. Aceasta locuia în chirie împreună cu mama ei și cu cele două fete orfane găsite 
într-o piață, dorindu-și cu ardoare o casă cu gresie albastră, pentru a nu fi nevoită să se mute în fiecare an. 
Elizabeth își mobilizează toți prietenii, rudele și cunoștințe din întreaga lume care donează împreună pentru 
casa lui Tutti 15 000 de dolari.

Cartea are valoare de documentar, aflând din paginile acestuia că balinezii nu-și lasă copiii să atingă 
pământul până la vârsta de șase luni, de asemenea toți își botează copiii cu cifre până la patru (Wayan, Made, 
Nyoman, Ketut) și mama lui Tutti amână cumpărarea unui teren pentru casă datorită taksu-ului (spiritului) 
nepotrivit.

Înțelepți yoghini spun că toată durerea vieții omenești e provocată de cuvinte, iar bucuria la fel. A te opri 
o vreme din vorbit echivalează cu eliberarea de influența lor sufocantă.

Eu vă invit să vă eliberați de problemele sufocante ale existenței și să pășiți cu încredere în universul 
cărților. „Pădurea norvegiană” și „Mănâncă, roagă-te, iubește” vă vor deschide porțile sufletului și ale minții, 
îndemnându-vă la o călătorie înspre sine și la o apropierea de ceilalți.
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