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NICHITA STĂNESCU 

Elegii şi necuvinte 

 

Profesor doctor Hadrian SOARE, 

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti 

 

Poet în adevăratul sens al cuvântului, desprins dintr-o generaţie care, în ultima jumătate de 

secol, va duce „lupta cu inerţia“ unui limbaj poetic obosit şi deturnat de la sensurile profunde ale 

lirismului, Nichita Stănescu şi-a dobândit, de-a lungul vremii, în ciuda unor tendinţe contestatare sau 

amnezice, o singularitate incontestabilă. Încă de la debutul său, cu volumul Sensul iubirii (1960), el va 

scrie altfel decât până atunci în poezia românească şi, probabil, şi în literatura lumii. Cuvintele devin 

„necuvinte“, spaţiul poetic are „noduri şi semne“, după o geometrie insolită a sensurilor, poezia devine 

un fluid de dincolo de lucruri, ce se rosteşte de la sine, poetul fiind doar vocea, un medium, prin care 

poezia se exprimă singură. Volumele sale de versuri, Sensul iubirii (1960), O viziune a sentimentelor 

(1964), Dreptul la timp (1965), 11 elegii (1966), Oul şi sfera (1967), Roşu vertical (1968), Laus 

Ptolemaei (1968), Necuvintele (1969), În dulcele stil clasic (1970), Măreţia frigului (1972), Clar de 

inimă (1973), Starea poeziei (1975), Epica Magna (1978), Operele imperfecte (1979), Noduri şi semne 

(1982), sunt dispuse într-o gradaţie care explorează tot mai adânc zonele pure ale cuvintelor, poetul 

pătrunzând într-o lume fascinantă, în care sensurile se compun după alte legi, probabil cele încă 

nedescoperite ale universului nostru. 

Nichita Stănescu este un poet al formulelor neconvenţionale, oscilând între extreme, totdeauna 

preocupat de ineditul expresiei poetice. De aceea, scrie la început versuri argotice şi „băşcălioase“, 

revenind însă repede în spaţiul grav al unei profunde semantici poetice, aşa cum se întâmplă în 

volumul Necuvintele, simptomatic pentru sensurile pe care le dă acestei inedite metafore. Nichita 

Stănescu pune în discuţie chiar materialul de construcţie a universului poetic, cuvintele, considerate, în 

plin modernism, insuficiente, devalorizate prin tocire, prin repetabilitate extremă. Poetul neagă cuvintele, 

înlocuite prin reversul lor, „necuvintele“, expresie a Cuvântului originar, creator de Lume, care nu 

trebuia să semnifice, să substituie obiectul, ci era obiectul însuşi, lumea în potenţială devenire. Prin 

caracteristicile ei de artă poetică, poezia Necuvintele propune utilizarea altui tipar semantic, în care 

sugestia să fie grăitoare în această inversare a rolului semnelor şi a codurilor lingvistice. E o metaforă a 

renaşterii şi a purificării lumii şi a sensurilor cuvintelor degradate prin reactivarea Logosului 

primordial, prin edificarea unui univers cu noi valenţe dimensionale.  

Este, de fapt, ceea ce face, cu un alt limbaj, şi Tudor Arghezi în Testament. Poetul din 

Mărţişor purifică din nou lumea, pornind de la expresia ei iniţială, lingvistică, de la Cuvânt. Cuvântul 
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din capătul lumilor, se impurifică şi el odată cu regresiunea existenţială a omului şi a creaţiei, suferă 

de o degradare accentuată a trecerii timpului, alunecând într-o zonă obscură, dominată de „bube, 

mucegaiuri şi noroi“, de acel fond semantic din care se va hrăni, la Tudor Arghezi, estetica urâtului. 

De aceea, cuvintele originare trebuie curăţate, din când în când, de zgura, de „mucegaiul“ trecerii 

timpului, aşa cum procedează Nichita Stănescu, în altă poezie, Necuvinte, prin folosirea unui straniu 

„laser lingvistic“: „Visez acel laser lingvistic…/ Acel cuvânt îl visez/ care a fost la-nceputul lumilor 

lumii,/ plutind prin întuneric şi despărţind/ apele de lumină,// născând peşti în ape şi născând/ ape şi 

lumini în lumină“, acel laser lingvistic care, după o creaţie degradată, revine pentru a separa lumina de 

materia creată din ea, trebuind „s-o lase/ tot mai pură şi mai singură şi mai pură,/ până când se face din 

nou/ întuneric“. 

Tocirea cuvintelor, până la epuizarea totală a sensurilor, este realitatea cea mai 

frapantă a poeziei moderne. În poezia Tocirea, din volumul Operele imperfecte, pe câmpurile 

de luptă ale poeziei lumii, cuvântul-soldat, la fel ca soldatul universal, se întoarce încet, 

inevitabil, în obiectul, în lutul din care s-a născut: „Soldatul mărşăluia, mărşăluia mărşăluia/ 

mărşăluia/ până când/ până la genunchi/ piciorul/ i se tocea, i se tocea/ i se tocea/ până 

când/trunchiul/ până la coaste/ i se tocea, i se tocea/ i se tocea/ până când/ până la sprâncene 

orbea/ orbea/ orbea/ până când/ părul lui iarbă neagră era,/ iarbă neagră era, iarbă neagră era.” 

Întoarcerea cuvântului în obiectul primar care l-a produs face parte din aceeaşi teorie 

stănesciană a „necuvintelor”, care se reprezintă singure în poezie. 

Tocirea păstrează, în spaţiile ei condensate, toate paradigmele memorabilului poem 

Memento mori, epocile umane aflate într-o înceată scufundare în neant, ca o modalitate de 

reiterare a aceleiaşi matrice a lumii: soldaţii şi cuvintele mărşăluiesc pe câmpurile de luptă 

nesfârşite de la începutul timpului, fără ca nimeni să le poate schimba această propensiune 

către ştergerea de pe faţa lumii şi din câmpurile semantice. Metafora complexă a „tocirii” 

semnifică însăşi condiţia umană, istoria umanităţii, peste care se aşterne, sardonic, hohotul 

homeric al zeilor: „Un cal alb venea/ şi o păştea/ şi o păştea, şi o păştea./ I-ha-ha, i-ha/ i-ha.”  

În Elegia întâia, poetul apare în ipostază demiurgică, preexistent Cuvântului, eu primar, 

increat, din care se dezvoltă întregul spaţiu imaginar al poeziei: „Bat din aripi şi dorm –/ aici,/ 

înlăuntrul desăvârşit, care începe cu sine/ şi se sfârşeşte cu sine,/ nevestit de nici o aură,/ neurmat de 

nici o coadă/ de cometă.“. Primul text al volumului 11 elegii este arta poetică cea mai concentrată şi, 

în acelaşi timp, definitorie prin excelenţă pentru universul poetic al lui Nichita Stănescu. Dedicată lui 

„Dedal, întemeietorul vestitului neam de artişti, al dedalizilor“, poezia este o cosmogonie transpusă în 

spiritul poeziei moderne, comparabilă cu marile poeme pe această temă. Cu o deosebire esenţială, 

aceea că, diferit, de pildă, de Scrisoarea I a lui Mihai Eminescu, eul liric nu se află în afara 

grandiosului fenomen, nici ipostaziat într-un personaj genial, ca „bătrânul dascăl“ care călătoreşte pe 
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marile dimensiuni ale timpului. El se află chiar în nucleul prim al Genezei, dormind „înconjurat de el“, 

confundabil cu Demiurgul, este primum movens din care pornesc lumile reale şi spaţiile imaginare ale 

universului poetic. Indeterminarea spaţiului şi timpului trimite la golul originar din Luceafărul: „Căci 

unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte,/ Iar vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se 

naşte.“.  

Nichita Stănescu are aceeaşi putere de a figura increatul, punctul unic, însingurat al lumii, din 

care se pot des-centra dimensiunile enorme ale universului. Sinele stănescian are marele orgoliu al 

creaţiei lumii, identificându-se puterii supreme: „El începe cu sine şi sfârşeşte/ cu sine.“. Nimic nu 

răzbate din nucleul de maximă concentrare a lumii: „nu-l vesteşte nici o aură“, „nu are chip/ şi nici 

formă“, e „fără margini“, dar şi „profund limitat“. Punctul, Dumnezeul-punct de fapt, în viziunea 

teologiei medievale (Maurice Scève1), conţine promisiunea sferei, a creaţiei desăvârşite, în maximă 

extensie, dar neîntrupată încă: „Ar semăna întrucâtva/ cu sfera,/ care are cel mai mult trup/ învelit cu 

cea mai strâmtă piele/ cu putinţă. Dar el nu are nici măcar/ atâta piele cât sfera.“. Istoria, timpul, nu s-a 

întemeiat încă, nu are nici măcar prezent, toate dimensiunile fiind contrase în nonexistenţa lor: „El este 

înlăuntrul desăvârşit,/ interiorul punctului, mai înghesuit/ în sine decât însuşi punctul.“. Imaterialitatea 

sa este deplină: „El nu se loveşte de nimeni/ şi de nimic, pentru că/ n-are nimic dăruit în afară/ prin 

care s-ar putea lovi.“ 

Poetul dimensionează însă, în sens microcosmic, şi acest spaţiu, într-o înşiruire 

enormă, catabasică a eonilor: „Aici dorm eu, înconjurat de el./ [...]/ Şi nu dorm numai eu aici,/ 

ci şi întregul şir de bărbaţi/ al căror nume-l port.“. Insolita imagine, de creaţie „înlăuntrul 

desăvârşit“ al increatului, conţine totuşi scindarea principiilor fundamentale, masculin şi 

feminin, care pun în mişcare creaţia: „Şirul de bărbaţi îmi populează/ un umăr. Şirul de femei/ 

alt umăr.“. Până atunci însă ciudatul ou cosmic este în divină aşteptare, într-un domeniu 

aspaţial şi atemporal complex, lumea de bărbaţi şi femei fiind condensată în entitatea acestui 

sculptor prim, a arhetipului: „Ei sunt/ penele care nu se văd.// Bat din aripi şi dorm –/ aici,/ 

înlăuntrul desăvârşit,/ care începe cu sine/ şi se sfârşeşte cu sine,/ nevestit de nici o aură,/ 

neurmat de nici o coadă/ de cometă.“. 

                                            
1 1 Maurice Scève, în Microcosme (1562), apud Apud Poulet, Georges, Metamorfozele cercului, 

Editura Univers, Bucureşti, 1987, p. 4., aşază, în acest punct originar, „un Dumnezeu care n-a creat 

încă lumea, a cărui putere creatoare nu s-a desfăşurat încă, un Dumnezeu închis şi condensat în el 

însuşi, un Dumnezeu-punct”. Versurile lui Maurice Scève oferă aceeaşi imagine a desprinderii din 

magma primordială întâlnită în aproape toate cosmogoniile, de la Imnul creaţiunii din Rig-Veda până 

la Scrisoarea I eminesciană: „Prin Nimicul său închis se pecetluia în Întregul său,/ Început de sine fără 

principiu şi fără capăt,/ Necunoscut, fără doar de sine însuşi, cunoscător a câte toate/ Ca fiind ale sale, 

prin sine, în sine închise.” Punctul iniţial este „masă de dumnezeire înghemuită,/ Fără de loc şi fără de 

spaţiu”, metaforă pe care o regăsim în mod cu totul surprinzător în imaginea sinelui stănescian, ce se 

identifică, în Elegia întâia, puterii supreme: „El începe cu sine şi sfârşeşte/ cu sine”, fără ca nimic să 

poată răzbate din nucleul de maximă concentrare a lumii: „nu-l vesteşte nici o aură”, „nu are chip/ nici 

formă”, e „fără margini”, dar şi „profund limitat”.  
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Punctul, cercul şi sfera domină de altfel, ca simboluri ale perfecţiunii, universul poetic 

stănescian. În Elegia întâia, punctul şi sfera sunt simboluri ale creaţiei primordiale, figurând 

increatul, sinele care „începe cu sine şi sfârşeşte/ cu sine“, fără chip, fără formă, dar şi 

nemarginile: „deşi fără margini, e profund/ limitat“, „mai înghesuit/ în sine decât însuşi 

punctul“. Potrivit concepţiilor medievale (Maurice Scève), sinele se identifică deplin cu 

Dumnezeul-punct, ce se poate oricând descentraliza, emanând cercul cosmic, apoi, prin 

relativizare, sfera universului. În Leoaică tânără, iubirea, cercul şi sfera se identifică într-o 

tornadă erotică, ascensională, într-un timp rotitor la infinit, când „natura/ se făcu un cerc, 

de-a-dura,/ când mai larg, când mai aproape,/ ca o strângere de ape“. În Certarea lui Euclid, 

eul liric, ipostaziat în filozoful grec, locuieşte pe o sferă, contingentă cu „lumea simultană“, 

lumea paralelă în care, ca şi în alte poeme, Poveste sentimentală, Testament, sufletul se 

desparte de trup, sinele de sine, eul de tu. Lecţia despre cerc încheie volumul Operele 

imperfecte (deschis cu Lecţia despre cub), şi aici cu mutilarea operei perfecte pentru a-i 

asigura durată, după care poetul se prosternează, ca în ritualurile antice, în faţa sacrilegiului 

comis: „Se desenează pe nisip un cerc/ după care se taie în două,/ cu acelaşi băţ de alun se taie 

în două./ După aceea se cade în genunchi,/ după aceea se cade în brânci./ După aceea se 

izbeşte cu fruntea nisipul/ şi i se cere iertare cercului./ Atât.“.   

În 11 elegii, „povestea sentimentală“ a eului liric în lumea cuvintelor se aşază tot mai 

mult sub semnul spiritului, al raţiunii care ia cunoştinţă de sine, de sinele „înghesuit în sine“, 

luând noi forme de organizare a realului, geometrice, perfecte, punctul, cercul, sfera. Este 

momentul, ca în Elegia întâia, în care sinele se identifică total cu Dumnezeul-punct, Fiinţa 

care înconjoară eul poetic, gata să se materializeze oricând în sfera realului, creând spaţiul 

imaginar al poeziei. În Elegia a doua (Getica), această materializare, o umplere de fapt a 

realului, se face sub semnul sacrului, corectând „fisurile ontice“ (Mircea Martin), punând în 

toate denivelările reliefului lumii câte un zeu: „În fiecare scorbură era aşezat un zeu.// Dacă se 

crăpa o piatră, repede era adus/ şi pus acolo un zeu.// Era de ajuns să se rupă un pod,/ ca să se 

aşeze în locul gol un zeu,// ori, pe şosele, s-apară în asfalt o groapă,/ ca să se aşeze în ea un 

zeu.“. În Elegia a treia, această proiecţie în real a sinelui se face până la contopirea totală: 

„Mă amestec cu obiectele până la sânge,/ ca să le opresc din pornire,/ dar ele izbesc 

pervazurile şi curg mai departe/ spre o altă orânduire.“. A patra elegie, cu tema „lupta dintre 

visceral şi real“, în spaţiul fiinţei, al sinelui, apare tu-ul, alteritatea, autodistanţarea eului 

(liric), care ia în stăpânire dublă, la fel ca în Poveste sentimentală, marginile spaţiului şi ale 

timpului. „Ruperea“ sinelui, „durerea ruperii în două“ se face cu încordări şi sfâşieri enorme, 

care multiplică eurile şi perspectivele: „Şi tu, o, tu, refacere-n interior,/ tu, potrivire de 
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jumătăţi, aidoma/ îmbrăţişării bărbatului cu femeia sa,/ o, tu, şi tu, şi tu, şi tu,/ izbire solemnă/ 

a jumătăţilor rupte“. 

A cincea elegie prezintă procesul invers, invazia realului asupra sinelui, mişcarea de 

recul a valurilor timpului şi spaţiului asupra eului des-centrat, împrăştiat în sferele ample ale 

lumii. Aparent, luarea în posesie lirică a multiplelor faţete ale realului a fost calmă, diferită de 

aceea figurată în elegia anterioară, care era o „aprindere-a rugurilor“, incendiară, o revărsare 

tumultuoasă a sinelui. În A cincea elegie, spaţiul liric se constituie din elemente suave ale 

vegetalului şi ale zborului, într-o atmosferă blândă, melancolizată: „N-am fost supărat 

niciodată pe mere/ că sunt mere, pe frunze că sunt frunze,/ pe umbră că e umbră, pe păsări că 

sunt păsări.“. De aceea, revolta elementelor lumii înconjurătoare este cu atât mai 

surprinzătoare şi mai inexplicabilă: „Dar merele, frunzele, umbrele, păsările/ s-au supărat 

deodată pe mine./ Iată-mă dus la tribunalul frunzelor,/ la tribunalul umbrelor, merelor, păsărilor,/ 

tribunale rotunde, tribunale aeriene,/ tribunale subţiri, răcoroase.“. 

Eul, antrenat în mişcarea des-centrării sinelui, nu-şi mai aparţine lui însuşi, devine 

panteic, ca şi divinitatea, supus însă legilor realului, care, acţionând entropic, se depărtează 

treptat de tiparele creaţiei. Poetul, fiind, în propria viziune, numai un medium al receptării 

semnelor poetice dintr-o „lume simultană“, este condus, fără să vrea, de semantica acestora, 

supus unor instanţe care de fapt întruchipează, în ansamblul lor, poezia. Tribunalele au o 

simbolistică descifrabilă în imagini poetice, sunt „rotunde“, „aeriene“, „subţiri“, „răcoroase“, 

sugestii de fapt ale fertilităţii (merele rotunde), ale zborului (păsările), ale fragilităţii frunzelor, 

ale misterelor umbrei. Realul, revoltat împotriva sinelui care l-a pus în mişcare, îşi cere 

propriul limbaj de existenţă, de exprimare, de aceea mesajul său se transmite prin „limba 

sâmburilor“ şi este parafat „cu măruntaie de pasăre“.  

 Elegia a zecea este cântecul melancolic al marii singurătăţi a creatorului în mijlocul 

propriei opere. Tot zbuciumul poetic, toate avatarurile creaţiei, revelate în elegiile anterioare 

şi în alte poezii pe aceeaşi temă, sfâşierea lăuntrică a dedublării eului, răspândirea panteistă a 

lui în lucruri, încordarea simţurilor şi a raţiunii pentru a prinde muzica celestă a poeziei, toate 

acestea duc la un punct de inflexiune a des-centrării fiinţei poetice, de extensie maximă şi de 

împrăştiere, de criză, de boală: „Sunt bolnav. Mă doare o rană/ călcată-n copite de cai fugind./ 

Invizibilul organ,/ cel fără nume fiind/ neauzul, nevăzul/ nemirosul, negustul, nepipăitul/ cel 

dintre ochi şi timpan,/ cel dintre deget şi limbă, –/ cu seara mi-a dispărut simultan.“. 

Inexistentul, invizibilul organ bolnav în umbra serii, când se stinge creaţia, este, desigur, în 

simbolistica stănesciană, sinele, cel surprins, în „Elegia întâia“, în starea de increat, de punct 
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înghemuit în sine, „înlăuntrul desăvârşit,/ interiorul punctului, mai înghesuit/ în sine decât 

însuşi punctul“.  

Poetul, „bolnav“, mereu suspectându-se de incapacitate aperceptivă în câmpul poetic cu semne 

tot mai ascunse, acum se află într-un punct în care simţurile sale s-au insensibilizat cu totul, 

cunoaşterea lumii aflându-se în impas. E o criză a limbajului poetic pe care, cu 11 elegii, poetul o simte 

tot mai acut, vorbindu-se, în critica literară, de o „poetică a dezintegrării“ (Cristian Moraru), de un 

spaţiu al crizei, al deconstrucţiei, pentru o nouă organizare a elementelor lumii, anticipată în Măreţia 

frigului şi Epica magna şi încercată în Operele imperfecte şi Noduri şi semne. Poetului i-ar trebui alt 

organ receptiv, mai sensibil, „ceva între auz şi vedere,/ de un fel de ochi, un fel de ureche/ neinventată 

de ere.“. Perfecţiunea formală a poeziei, dobândită prin simboluri geometrice, inadecvate legilor 

umane, „numai de os“, devine suficientă sieşi, vulnerabilă, „neapărate mi-a lăsat/ suave organele 

sferii/ între văz şi auz, între gust şi miros/ întinzând ziduri ale tăcerii“. Între simţuri se întind ziduri 

impenetrabile, iar poetul este bolnav de un dor „de zid, de zid dărâmat/ de ochi-timpan, de 

papilă-mirositoare “.  

Eul liric, ieşit din sinele protector al increatului, din „centrul atomului“ care acum îl „doare“, a 

suferit o invazie brutală a realului, care a trecut „peste organul ne-nveşmântat/ în carne şi nervi, în 

timpan şi retină/ şi la voia vidului cosmic lăsat/ şi la voia divină“: „M-au călcat aerian/ abstractele 

animale,/ fugind speriate de abstracţi vânători/ speriaţi de o foame abstractă,/ burţile lor ţipând i-au 

stârnit/ dintr-o foame abstractă.“. Boala se extinde asupra întregii sfere a creatului, în care s-a infuzat 

sinele dezmărginit în insolita cosmogonie poetică stănesciană, devenind o maladie cosmică: „Iată-mă, 

stau întins peste pietre şi gem,/ organele-s sfărâmate, maestrul,/ ah, e nebun căci el suferă/ de-ntreg 

universul./ Mă doare că mărul e măr,/ sunt bolnav de sâmburi şi de pietre,/ de patru roţi, de ploaia 

măruntă/ de meteoriţi, de corturi, de pete.“.  

Un insolit mit al „eternei reîntoarceri“ încheie această litanie cosmică, înaltă, comparabilă 

poate, în literatura română, numai cu jelania Inorogului din Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. 

Poetul îşi doreşte un nou început, de la „numărul unu“, primordial, care să se deceleze din nou în 

necesara pereche cu care începe creaţia: „Sunt bolnav nu de cântece,/ ci de ferestre sparte,/ de numărul 

unu sunt bolnav,/ că nu se mai poate împarte/ la două ţâţe, la două sprâncene,/ la două urechi, la două 

călcâie,/ la două picioare în alergare/ neputând să rămâie./ Că nu se poate împarte la doi ochi,/ la doi 

rătăcitori, la doi struguri,/ la doi lei răgind, şi la doi/ martiri odihnindu-se pe ruguri.“.  
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

METODE ALTERNATIVE DE ÎNVĂȚARE 

 

Prof. Corina OPRESCU 

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Pitești 

 

Creativitatea este o structură caracteristică psihicului, ce face posibilă realizarea unor 

producţii şi opere noi. Ea se relevă şi se defineşte ca o însuşire deosebit de complexă a întregii 

personalităţi, care implică componente intelectuale, afective, voluntare şi caracteriale.  

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să constituie 

o problemă centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele 

didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se 

referă la: nivelul de inteligenţă generală; gândirea divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea 

faţă de probleme; spiritul de observare; imaginaţia creatoare; originalitatea; capacitatea 

combinatorie; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei. 

Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului, 

ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ cât şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Şcoala, definită prin atribute ca accesibilitate, creativitate, 

flexibilitate si continuitate (V. Chiş, 2002, p. 36), reprezintă principalul factor care poate 

contribui, decisiv, la valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor 

lor creative si de educarea creativităţii (M. Ionescu, 2007, p. 412). 

Capacităţile intelectuale sunt condiţii necesare, dar nu şi suficiente pentru actul 

creator. Există o serie de factori noncognitivi (motivaţionali, atitudinali sau volitivi) implicaţi 

în declanşarea, direcţionarea, susţinerea şi finalizarea  activităţii creatoare. Este vorba în 

primul rând de motivaţie, în special de cea intrinsecă. Curiozitatea, pasiunea pentru 
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cunoaştere, dorinţa de a descoperi ceva nou sunt mobiluri energizante pentru actul creator. 

Comportamentul creator este susţinut apoi  de o serie de trăsături de caracter, cum ar fi: 

încrederea în forţele proprii, curajul în asumarea riscurilor, perseverenţa în căutarea 

soluţiilor, conştiinciozitatea. Dintre atitudinile favorabile creaţiei, menţionăm: respingerea 

rutinei, a conformismului, a stării de suficienţă, deschiderea spre nou, cutezanţa în adoptarea 

de noi scopuri, simţul valorii, respectul faţă de originalitate etc.  

În contextul predării-învăţării diferitelor discipline de învăţamânt se pot identifica 

produse ale activităţii elevilor (creaţii literare, artistice, plastice, tehnice), care permit 

depistarea capacităţilor de creaţie. 

Una dintre metodele pe care o folosesc pentru stimularea creativității este metoda 

proiectului în procesul de predare – învăţare – evaluare a disciplinei limba şi literatura 

română. Aceasta  oferă oportunităţi pentru a încerca idei noi, modalităţi noi de gândire și de 

rezolvare a problemelor. Proiectul se finalizează cu Concursul interdisciplinar Literatura în 

dimensiunea virtuală, secțiunea Literatura şi istoria – oglinda vieţii (ediția a X-a) și 

urmăreşte să răspundă cerinţelor învăţământului modern, formativ, având scopul de a dezvolta 

creativitatea şi de a cultiva interesul elevilor pentru abordarea unor teme din diverse domenii 

şi pentru posibilităţile diverse de folosire a calculatorului. Proiectul presupune implicarea 

elevilor în propria formare, stimulând această acţiune prin ideea de competiţie, prin selectarea 

celor mai bune programe educative informatizate/ documentare  create de elevi.  

Acţiunea are mai multe secţiuni: prezentare siteuri, programe, documentar, soft 

educaţional, film, reviste. Fiecare secţiune a concursului stabilește câştigătorii în funcţie de 

criterii obiective care vizează atât conţinutul, cât şi forma prezentării. 

Proiectul  vizează implicarea elevilor în acţiuni educative formative, conforme cu 

cerinţele unui învăţământ informatizat 

specific secolului al XXI-lea şi 

urmărește ca aspecte principale: 

interdisciplinaritatea, crearea de 

material didactic, învăţământul 

formativ/dezvoltarea potenţialului 

creativ al elevilor. De asemenea, este o 

bună ocazie pentru afirmarea elevilor interesaţi de domenii dintre cele mai diverse şi oferă 

acestora posibilitatea schimbului de experienţă. 

Integrarea TIC în cadrul disciplinei limba şi literatura română vizează 

îmbunătăţirea şi restructurarea modului de predare – învăţare – evaluare, prin adaptarea 
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curriculumului la cerinţele societăţii informatizate, prin abordări noi şi creative, prin 

dezvoltarea deprinderilor cognitive, practice şi sociale si prin valorificarea acestora într-un 

nou context educaţional, care să sprijine elevul în asumarea propriului parcurs al învăţării.  

Dezvoltarea şi promovarea creativităţii elevilor din învăţământul preuniversitar oferă o 

alternativă de receptare a disciplinelor din domeniul tuturor ariilor curriculare, în conformitate 

cu standardele educaţionale europene. 
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CURS OPŢIONAL -  JURNALISTICĂ 

 

Profesor: Şuţan Narcisa-Daniela 

Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, Piteşti 

 

Denumirea opţionalului: JURNALISTICĂ  

Tipul: Disciplină inclusă în curriculumul la decizia şcolii 

Clasa: a IX-a sau a X-a 

Durata: 1 an 

Nr. de ore pe săptămână: 1 oră 

Profesor: Narcisa Şuţan 

Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional “Zinca Golescu” 

Argument 

Cursul este propus pentru derularea pe parcursul unui an şcolar în vederea completării 

cunoştinţelor elevilor în domeniile disciplinelor din aria curriculară „Limbă şi comunicare”. 

Opţionalul urmăreşte trezirea interesului elevilor pentru descoperirea celor mai 

importante etape în editarea unei reviste şcolare sau pentru valorificarea, aplicarea, şi 

compararea informaţiilor conceptuale folosite în mass-media, ca cetăţeni sau ca viitori 

profesionişti în acest domeniu. 

În concordanţă cu nevoile comunicaţionale actuale, proiectul îşi propune să medieze 

înţelegerea fenomenelor de creştere a consumului de medii, printre cei mai receptivi 
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consumatori fiind tinerii, influenţaţi în ceea ce priveşte alegerea modului de viaţă, practicarea 

unor hobby-uri, comportamentul şi relaţionarea cu ceilalţi. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1. Aplicarea cunoştinţelor de limba română (utilizarea corectă şi adecvată a formelor  

exprimării scrise în redactarea unor texte diverse: registre stilistice diferite în funcţie de 

situaţia de comunicare; stilurile funcţionale; calităţile generale şi particulare ale stilului; 

respectarea normelor ortografice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a 

unităţilor lexico-semantice). 

1. Folosirea adecvată a mijloacelor de exprimare. 

2. Redactarea de texte de diverse tipuri, pornind de la cele studiate. 

3. Exprimarea orală a unor opinii/comentarii pe baza textelor studiate. 

4. Familiarizarea/ cu diferitele tipuri de comunicare. 

5. Receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis prin texte publicistice. 

6. Identificarea valorilor stilistice generate de folosirea registrelor limbii în textele  

publicistice. 

7. Realizarea educaţiei civice prin mass-media. 

CONŢINUTURI (CONCEPTE OPERAŢIONALE): 

- Libertatea presei şi etica profesională  

- Arta scrisului jurnalistic 

- Revista şcolară 

- Compoziţii jurnalistice informative 

- Compoziţii jurnalistice de opinie 

- Publicitatea 

- Consumatorul de mesaje transmise prin mass-media 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

▪ Dezvoltarea sensibilităţii privind receptarea textelor publicistice 

▪ Dezvoltarea capacităţilor de analiză a textului publicistic 

▪ Cultivarea exprimării alese 

▪ Realizarea educaţiei civice prin mass-media 

SUGESTII METODOLOGICE: 

a) Activităţi de învăţare: studiul de caz, problematizarea, învăţarea prin  

descoperire, exerciţii de interpretare, exerciţii de redactare, exerciţii de producere şi receptare 

de mesaje 

b) Materiale suport: texte oficiale, publicistice, beletrstice 
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c) Modalităţi de evaluare: probe orale, investigaţia, exerciţii, probe scrise,  

portofolii 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Bertrand, C. J., Media. O introducere în presă, radio şi televiziune, Ed. Polirom, Iaşi, 

2001; 

2. Blaga, L., Geneza metaforei şi sensul culturii, Ed. pt. Literatură Universală, Bucureşti, 

1969;  

3. Coman, C., Relaţiile publice şi mass-media, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 

4. Coman, M.(coord.), Manual de jurnalism, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 

5. Constituţia României; 

6. Grădinariu, L., Jurnalistică şcolară, manual opţional, Humanitas Educaţional, 2002; 

7. Toma, M.(coord.), Competenţă în mass-media, manual pt. liceu – curs opţional, 

Humanitas Educaţional, 2002; 

8. ***Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Academiei,  1996. 

Planificare anuală 

Nr. 

crt. 
 

Conţinuturi 

Nr. ore  

Perioada 

 

Obs. 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Noţiuni introductive.  

Recapitulare: stiul 

▪ Libertatea presei şi etica 

profesională  

Drepturile omului: libertatea de 

exprimare 

Libertatea presei şi cenzura 

Deontologia în presa scrisă 

▪ Arta scrisului jurnalistic 

Etapele scrierii unui articol 

Structura textului jurnalistic 

Documentarea şi sursele de 

informare 

Tehnici de redactare 

▪ Revista şcolară 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

S.1 

S.2 

 

S.3 

S.4 

S.5 

 

S.6 

S.7 

S.8 

S.9 

 

S.10 
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12. 

 

 

13. 

14. 

 

 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

32. 

33. 

 

Organizare. Resurse 

Buget, tiraj, preţ de vânzare 

Coperta şi numele 

Redacţia 

Conţinutul revistei(tipuri) 

▪ Compoziţii jurnalistice 

informative 

Ştirea 

Relatarea 

Reportajul 

Ancheta 

Interviul 

Interviul 

▪ Compoziţii jurnalistice de opinie 

Articolul de opinie 

Editorialul 

Eseul 

Texte cu atitudine 

Recenzia 

Cronica 

▪ Publicitatea 

Rolul publicităţii 

Transmiterea mesajului publicitar 

Rolul persuasiv 

▪ Consumatorul de mesaje 

transmise prin mass-media 

Consumatorul de mesaje 

Caracteristicile consumatorului de 

mesaje 

Rolul consumatorului 

Ore la dispoziţia profesorului 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

S.11 

S.12 

 

S.13 

S.14 

 

 

 

S.15. 

S.16 

S.17. 

S.18 

S.19 

S.20 

 

S.21 

S.22 

S.23 

S.24 

S.25 

S.26 

 

S.27 

S.28 

S.29 

 

 

S.30 

S.31 

S.32 

S.33-35 
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

LA ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. RIZOIU LAVINIA 

COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" 

 

În cadrul prezentării de față, consider necesar să precizez că analiza și observațiile  au 

la bază lecțiile de limba și literatura română predate la clasele de liceu (elevi de 14 - 19 ani), 

în cadrul Colegiului Național "Zinca Golescu", în ultimii ani. 

Pentru a alege eficient metodele prin care se poate dezvolta creativitatea elevilor în 

timpul orelor de limba și literatura română, am considerat important să analizez factorii care 

ar putea inhiba creativitatea în școală, pentru că aceștia trebuie în primul rând eliminați. În 

acest sens, voi cita o clasificare făcută de Gabriela Pope, în Psihologia creativității: 

I. Blocajele culturale (A. Cosmovici, 1996, E.P.Torrance, 1971) 

1. Conformismul: se referă la dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să se poarte şi să 

gândească la fel. Cei cu idei şi comportamente neobişnuite sunt dezaprobaţi şi priviţi cu 

suspiciune, atitudine care-i descurajează şi implicit inhibă atitudinile creative; 

2. Influenţa nefastă a prejudecăţilor existente la un moment dat în societate; 

3. Atitudinea descurajatoare practicată de corpul didactic la adresa spiritului 

interogativ natural al elevilor; 

4. Tendinţa de a se complace strict în limitele stipulate de sexul căruia îi aparţine, cu 

refuzul caracteristicilor şi rolurilor specifice celuilalt sex; 

5. Practicarea falsei disjuncţii dintre muncă şi joc; 

6. Obsesia activităţilor contra cronomentru; 

7. Prejudecata rarităţii indivizilor superior dotaţi; 

8. Supraestimarea aparenţelor. 

II. Blocajele intelectuale, atitudinale, motivaţionale (Cosmovici, 1996, M. Roco, 

1985): 

1. Rigiditatea algoritmilor anteriori: se referă la situaţia în care suntem obişnuiţi să 

aplicăm într-un anumit caz un algoritm, şi, deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica şi nu 

încercăm altceva; 
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2. Fixitatea funcţională: se referă la folosirea obiectelor şi uneltelor potrivit funcţiei 

lor obişnuite, fără a le utiliza în alt mod; 

3. Critica prematură, evidenţiată de Osborn se referă la discutarea prematură, critică a 

unei sugestii ce apare pentru rezolvarea unei probleme complexe; 

4. Imaginaţie deficitară; 

5. Cunoaşterea superficială a metodelor de gândire divergentă; 

6. Carenţe la nivel atitudinal; 

7. Lipsa motivaţiei pentru profesiune; 

8. Registru restrâns de interese. 

III. Blocaje emotive - aceste blocaje apar pentru că factorii afectivi au o influenţă 

importantă (Cosmovici, 1996): 

1. Neîncrederea în fantezie şi acordarea unei importanţe exagerate raţiunii logice, 

raţionamentelor; 

2. Teama de a nu greşi, de a nu fi pe măsura aşteptărilor, de a nu se face de râs: poate 

împiedica exprimarea şi dezvoltarea unui punct de vedere neobişnuit; 

3. Graba de a accepta prima idee: uneori soluţia apare de la început; 

4. Autodescurajarea sau descurajarea practicată de alţii întrucât munca de creaţie, de 

inovaţie este dificilă şi necesită eforturi de lungă durată; 

5. Tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii, duce la evitarea ideilor prea deosebite şi 

dăunează procesului de creaţie; 

6. Lipsa de încredere în forţele proprii. 

Foarte mulți dintre acești factori pot apărea în relația profesor-elev, în cadrul 

procesului instructiv-educativ. 

Blocajele culturale sunt deosebit de frecvente, pornind de la constatarea că 

învățământul este un domeniu încă foarte conservator. Numărul mare de elevi în clasă, 

dotările precare și programele încărcate fac ca profesorii să adopte de multe ori conduita cea 

mai comodă, cea tradițională. Astfel, conformismul este oarecum impus prin disciplina lecției, 

o clasă omogenă și cu același tip de comportament fiind mai ușor de controlat și coordonat 

decât una cu indivizi care se manifestă diferit. De regulă, acest conformism se continuă cu  

atitudinea descurajatoare la adresa spiritului interogativ natural al elevilor, deoarece 50 de 

minute nu ajung pentru răspunsuri la întrebări neașteptate, adică potențial creative. Încercarea 

de a nu rămâne cumva "în urmă cu materia" face ca majoritatea sarcinilor de lucru să fie 

contra cronometru, iar elevii tind să răspundă folosind șabloane, algoritmi, chiar și în 

situațiile în care se așteaptă de la ei să fie creativi (compuneri reflexive sau creative). 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
19 

Aparențele sunt de multe ori supraestimate, iar prejudecățile joacă un rol prea mare, din 

păcate, de multe ori în aprecierea profilului elevului. Cea mai mare problemă care poate să 

apară dacă profesorul afișează în mod repetat astfel de comportamente este, cred eu, că elevii 

vor tinde să le imite la rândul lor, astfel încât mentalitățile devin din ce în ce mai greu de 

modificat. Dacă blocajele culturale apar la elevi, profesorul le poate înlătura, treptat, 

încurajând manifestările creative ale colegilor, sancționând, în același timp, afișarea lor în 

timpul orelor de curs sau al activităților extracurriculare. 

 Blocajele intelectuale, atitudinale, motivaţionale pot, de asemenea, să se manifeste 

atât la profesori, cât și la elevi. Pentru profesori, un rol important poate să îl joace 

autoobservarea comportamentelor, autoanaliza și dorința continuă de perfecționare. Profesorul 

ar putea să manifeste o anumită rigiditate a algoritmilor anteriori, încercând, de pildă, să 

utilizeze aceleași metode pentru predarea aceleiași lecții, fără să țină seama de particularitățile 

fiecărei clase de elevi. Poate, de asemenea, să manifeste critică prematură, îndată ce 

răspunsul elevului nu este exact cel așteptat. Și, de foarte multe ori, poate să manifeste o 

motivație scăzută pentru profesie, pe care nu o practică decât pentru că pare o profesie 

comodă sau pentru că este cea mai bună soluție pentru moment. În aceste cazuri, evident că 

nu vor apărea cele mai bune rezultate. Mi   s-a întâmplat, totuși, să descopăr și la elevi astfel 

de blocaje. Excesiva șablonare a itemilor de la examenele naționale îi determină, de multe ori, 

pe elevi să utilizeze un număr redus de algoritmi, pe care îi aplică și dacă cerința itemului s-a 

modificat. De asemenea, unii elevi tind să critice prematur opiniile/ ideile colegilor lor în 

contextul dezbaterilor din clasă, ca reflex al unei gândiri șablonate. Același tip de gândire îi 

face, de altfel, să accepte fără să poată argumenta, ideile sau opiniile consacrate (ale criticii 

literare, de exemplu). Lipsa de motivație poate fi oricând o problemă, în special la elevii care 

nu pot să dezvolte motivație internă. Ei solicită rețete, doresc să lucreze după un șablon, 

scopul lor fiind doar acela de a obține cu minimum de efort o notă cât mai mare la examenul 

național. Aici creativitatea se poate stimula extrem de greu. 

Blocajele emotive ale elevilor le-am înregistrat de multe ori. În școala românească se 

încurajează, cred eu, prea mult competiția între elevi. De aici apare și teama de a nu greși, în 

concordanță cu o stimă de sine scăzută (evident, doar unul obține locul 1, iar ceilalți nu 

contează). La unii elevi, cei considerați inactivi la oră, această atitudine este de fapt doar 

teama de a nu fi etichetați de colegi drept mai puțin inteligenți, mai puțin competitivi, 

incomozi, cu dorința de a se afirma deși nu merită etc. De multe ori însă, ei sunt atenți și 

foarte activi, dar nu verbalizează, pentru că se cenzurează excesiv. Am avut chiar cazuri de 

elevi diagnosticați drept anxioși, anxietate destul de greu de depășit. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  
20 

Ce ar trebui făcut? 

Personal, nu cred în utilizarea excesivă a unor metode noi, neobișnuite la clasă, care, 

de multe ori, au și dezavantaje, sau nu se pot utiliza dacă sunt 34 de elevi într-un singur 

colectiv. Oricum, practica pedagogică mi-a demonstrat că astfel de metode se folosesc extrem 

de rar, de regulă în lecțiile demonstrative. Din fericire, la lecțiile de literatură, se poate, în 

schimb, discuta foarte mult cu elevii. Textul literar are valențe multiple, totul se poate 

descoperi prin dialog, iar ideile noi, mai puțin obișnuite, care ies din tiparele interpretărilor 

canonice pot fi apreciate, discutate, argumentate. Există situații care se pretează la utilizarea 

dezbaterii ca metodă creativă. Eu utilizez, încă din clasa a 10-a, destul de frecvent, dezbaterea 

de tip Popper, care este un exercițiu de creativitate și de comunicare eficientă. De asemenea, 

folosesc metoda studiului de caz, care se încheie cu un produs final care solicită imaginația, 

creativitatea elevilor din echipa de proiect. Poate fi un poster, o prezentare, un scurtmetraj, dar 

unele grupe imaginează chiar scenete. Învățarea se face prin joc și este chiar interactivă. De 

asemenea, evaluarea se poate face și ținând cont de implicarea elevilor în discuții la fiecare 

oră, de atitudinea lor la lecții, de creativitatea problemelor ridicate sau a soluțiilor oferite. 

De fapt, dacă profesorii sunt creativi și dacă încurajează creativitatea în primul rând 

prin crearea atmosferei propice manifestării acesteia, atunci și elevii vor fi creativi. 

Bibliografie: 

• Popescu, G., Psihologia creativității, Editura Fundației România de mâine, București, 

2007. 

• Cosmovici, A., Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 1996. 

• Roco, M., Stimularea creativităţii tehnico-ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1985. 

• Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Bucureşti, 2001. 
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(coord), The Nature of Creativity, Cambridge, England, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
21 

 

STUDIU DE CAZ 

DEZVOLTAREA APTITUDINILOR CREATOARE ÎN 

PROCESUL DIDACTIC 

 

                                                                       Profesor HAGIMĂ EUGENIA GABRIELA 

Şcoala Gimnazială”Mihai Eminecu”, Piteşti 

 

                                                                 "Orice om poate fi creativ, dar pentru a se îndeplini, 

în această direcţie sunt necesare o  serie de condiţii...” 

                                                                                                          (Mihaela Roco, 2001) 

  

Învățarea interactiv-creativă este un proces care are la bază receptivitatea fața de 

experiențele noi, căutarea și rezolvarea prin exploraere, deducție, analiză, sinteză, 

generalizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexsiunilor între sensuri și 

solicitând implicare intelectuală, afectivă, psihomotorie și volițională. 

În cadrul învățării interactiv-creative, elevul descoperă, imaginează, construiește și 

redefinește sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalități și solicitând procesele 

psihice de gândire și creație. Ea apare ca urmare a eforturilor individuale și colective, al 

interacțiunii educatului cu ceilalți. Individul care învață activ este „ propriul ințiator și 

organizator” al experiențelor de învățare, capabil să-și reorganizeze și să-și restructureze în 

permanență achizițiile proprii. Dezvoltând acest tip de învățare, cadrele didactice stimulează 

elevii să devină capabili, să-și asume responsabilitatea desfășurării învățării, coștientizând, 

aplicând (auto)evaluând, gestionând propriile modalități de cunoaștere.  

Multe studii demonstrează faptul că învățarea este mai eficientă atunci când elevii sunt 

implicați în acest proces. Strategiile de instruire care angajează elevii în procesul de învățare, 

stimulează gândirea critică, sporesc gradul de conștientizare și responsabilitatea din partea 

acestora.  

Interactivitatea are la bază relațiile reciproce și se referă la procesul de învățare activă, 

în cadrul căreia, cel care învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una 

nouă, personală. În sens constructivist, cel ce învață reconstruiește sensuri prin exploatarea 

mediului înconjurător/educativ, rezolvând probleme, aplicând informația dobândită în situații 

noi. 
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Principiile care stau la baza edificării strategiilor didactice interactive sunt: 

• Elevii își construiesc propriile înțelesuri și interpretări ale instruirii. 

• Scopurile instruirii nu sunt impuse ci sunt discutate, negociate. 

• Sunt promovate alternativele metodologice de predare-învățare-evaluare. 

• Sarcinile de învățare vor solicita informații transdisciplinare și analize 

multidimensionale ale realității. 

• Evaluarea va fi mai puțin criterială și mai mult reflexivă, integrând metode alternative 

de evaluare. 

• Sunt promovate învățarea prin descoperire și rezolvarea de probleme. 

Învățarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificații vizavi de noua 

informare și de cunoștințele anterioare, de transfomarea structurilor cognitive ale elevului, 

consecința a încorporării noilor achiziții (cunoștințe, priceperi și deprinderi), prin angajarea 

eforturilor intelectuale și psihomotorii de construire a cunoașterii. 

Interactivitatea presupune interrelaționarea, directă sau mediată, cu ceilalți, cu 

profesorul și colegii și procese de acțiune tranformativă asupra materialului de studiu. 

Creativitatea solicită procese de combinare, de conversie, de imaginare și restructurare 

continuă a datelor, prin situarea celui care învață și situații problematice care necesită 

rezolvare. Avem învățare creativă atunci când elevul dobândește o experiență nouă prin 

propriile puteri, descoperind-o și exersând-o în cadre problematice divergente. Interactivitatea 

presupune creativitate, în timp ce cretivitatea poate fi individuală sau de grup. 

Practicile educative de predare activizantă şi de stimulare a potenţialului creativ al 

elevului se înscriu în dezideratele pedagogiei moderniste şi postmoderniste, de cooperare şi 

reflexie asupra învăţării. Specific instruirii interactive este interrelaţia de învăţare care se 

stabileşte atât între  elevi şi profesori cât şi între elev-elev. Munca activă şi creativă a elevului 

are la bază procedee de construcţie a cunoaşterii, de restructurare a ideilor de regândire a 

gândirii, metacogniţia.  

       Stimularea activismului şi a creativităţii în şcoală presupune favorizarea unui mediu de 

învăţare interactiv, incitator şi dinamic. Învaţarea prin cooperarea asigură dezvoltarea unui 

câmp de relaţii optime manifestării creatoare şi active a elevului în clasă. Ea dezvoltă şi 

întreţine motivaţia epistemică internă, favorizând implicarea activă în sarcină şi contribuţiile 

creative, originale ale participanţilor. 

       Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a 

gândirii divergente, a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi considerate urmatoarele: 
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• Încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări. 

• Limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare. 

• Stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi, între 

profesor şi elevi. 

• Activizarea elevilor prin solicitarea lor de a operara cu idei, concepte, obiecte în 

vederea reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante. 

• Cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare. 

• Stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a 

alternativelor. 

• Favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă 

asupra propriilor demersuri de învăţare. 

• Posibilitatea de a contesta "lămuritul" şi "nelămuritul" în lucruri şi în fapte. 

       Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să 

stimuleze potenţialul creativ al fiecărui elev în parte. Activităţile propuse elevilor în scopul 

sporirii gradului de implicare activă şi creativă în şcoală, trebuie să asigure: 

l. Stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale. 

2. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar 

ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în 

gândire şi acţiune. 

  3. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui individivid în parte. 

4. lncitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după 

depunerea unui efort de căutare de către elev. 

5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, de posibilităţi 

de transfer de sensuri, de criterii de clasificare. 

  6. Dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de 

portofolii asupra activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte, de contraste; organizarea 

de discuţii pe anumite teme, iniţierea de jocuri, de excursii. 

7. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite 

despre lucruri obişnuite. 

Bibliografie: 

1. Oprea, Crenguța Lăcrămioara Strategii didactice interactive, Editura didactică și 

Pedagogică R.A., București, 2000; 

2. Cerghit, Ioan Metode de invatamint,  Editura Polirom, Iași, 2006; 
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DESPRE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

                                                               

                                                                                                    Prof. Ramona Maria RIZU 

                                                                 Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, Piteşti 

 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Joacă un rol fundamental în viaţa omului. 

Incluziunea înseamnă a personaliza activităţile în funcţie de nevoile fiecărui individ în  

parte, astfel încât oricine, indiferent de deficienţă, să poată fi tratat ca un membru al 

comunităţii din care face parte, iar diversele forme de sprijin de care are nevoie să fie 

furnizate în cadrul serviciilor sociale , educaţionale, medicale sau al altor servicii puse la 

dispoziţia tuturor membrilor societăţii. 

Altfel spus, INCLUZIUNEA este un concept mai larg care se referă la integrarea  

copilului cu cerinţe educaţionale speciale atât în sistemul educaţional, cât şi în cel comunitar, 

în ansamblul său. 

PRINCIPIILE INCLUZIUNII 

Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potenţialului propriu. 

Principiul unicităţii caracteristicilor, intereselor, abilităţilor, motivaţiei şi nevoilor de  

învăţare. 

Principiul diversităţii, al respectării abaterii de la standerdele normale. 

Principiul accesului şi participării tuturor conform abilităţilor şi nivelului de  

dezvoltare. 

CE ADUCE NOU CONCEPTUL DE INCLUZIUNE? 

În condiţiile actuale, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea  

răspunde unei mai mari diversităţi a copiilor.  

Învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se adapteze cerinţelor  

elevilor şi nu invers. Altfel spus, este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune. 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ – ŞCOALĂ INCLUZIVĂ 

CE SE ÎNŢELEGE PRIN EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ? 

= EDUCAŢIE PENTRU TOŢI 

= EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ÎMPREUNĂ 
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= EDUCAŢIA TUTOROR ESTE LA FEL DE IMPORTANTĂ 

INTEGRAREA...? 

ADAPTAREA ELEVULUI LA CERINŢELE ŞCOLII. 

Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează sau 

nu, politicilor, practicilor şi curriculei existente în şcoala respectivă. 

INCLUZIUNEA...? 

ADAPTAREA ŞCOLII, OFERIND SERVICII EDUCAŢIONALE SPECIALE, 

PENTRU A VENI ÎN ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI DE 

PARTICIPARE A TUTUROR ELEVILOR, LA TOATE ACTIVITĂŢILE. 

  Incluziunea se măsoară prin creşterea gradului de participare şi reducerea gradului de 

excluziune, sub orice formă s-ar putea manifesta. 

CE ESTE EDUCAŢIA INCLUZIVĂ/ŞCOALA INCLUZIVĂ? 

EDUCAŢIA 

INCLUZIVĂ 

ŞCOALA INCLUZIVĂ 

✓ Este o provocare 

pentru schimbarea 

atitudinilor, a 

mentalităţilor, a 

politicilor şi practicilor 

de excludere şi 

segregare. 

✓ Este mediul în care se învaţă 

acceptarea diversităţii fizice, psihice, 

economice, sociale, culturale. 

Este şcoala care pune accent pe 

progresul individual şi mai puţin pe 

comparaţiile dintre elevi; Este şcoala în care 

se obişnuieşte învăţarea prin cooperare, 

elevii/copiii sunt încurajaţi să se ajute unii pe 

ceilalţi; Este şcoala care propune curriculum 

diferenţiat pentru nevoi speciale şi grupuri 

diferite; Este şcoala în care se folosesc în mod 

curent resursele comunităţii, părinţii, pentru a 

transmite elevilor lecţii pe viu despre oameni 

şi culturi diferite. 

CARACTERISTICILE ŞCOLII INCLUZIVE 

Diversitatea este văzută ca o realitate şi deci ca o resursă menită să sprijine educaţia. 

Fiecare copil are acces la cunoaştere, formare de deprinderi. 

Învăţarea este individualizată. 

Se fac pregătiri şi amenajări speciale. 

Se colaborează cu familiile, ONG-uri, alţi membri ai comunităţii. 
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Se promovează flexibilitate la toate nivelurile. 

Există mari aşteptări pentru asigurarea succesului tuturor elevilor. 

Există preocupare pentru perfecţionare. 

Contribuie la construirea comunităţii incluzive. 

ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE COMBĂTUTE ÎN ŞCOALA 

INCLUZIVĂ 

ETICHETAREA – esenţializarea subiectivă a caracteristicilor persoanei, de obicei  

negative; 

Prejudecăţile  - opinii , idei preconcepute, adesea nefavorabile; 

Stereotipurile – justificări ale atitudinilor şi comportamentelor faţă de ceilalţi; 

Discriminarea – nedreptăţirea, punerea în acţiune a prejudecăţilor; 

Marginalizarea – desconsiderarea, neglijarea  mai mult sau mai puţin voită; 

Segregarea – formă gravă de discriminare, separare fizică. 

Metode de predare-învăţare 

Activităţi desfăşurate individual sau în grupe de lucru 

Criterii folosite pentru formarea grupelor de lucru: 

- elevi cu aptitudini diferite 

- elevi care se pot susţine reciproc 

- elevi care pot îndeplini roluri diferite. 

Avantaje ale lucrului în echipă: 

- cultivarea toleranţei, a spiritului de întrajutorare, a încrederii reciproce, a colaborării, a 

respectului colegial, a înţelegerii naturii umane. 

DE CE SĂ FIM INCLUZIVI ŞI SĂ REALIZĂM EDUCAŢIE INCLUZIVĂ? 

PENTRU CĂ INCLUZIUNEA ESTE STRÂNS LEGATĂ DE RECUNOAŞTEREA  

ŞI ACCEPTAREA DIVERSITĂŢII, CARE, LA RÂNDUL EI, STĂ LA BAZA 

DEMOCRAŢIEI. 

PENTRU A NU PIERDE CALITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE ACELOR INDIVIZI  

DE VALOARE EGALĂ CU ALŢII CARE, DIN DIVERSE MOTIVE, SUNT 

AMENINŢAŢI CU EXCLUDEREA. 

   (În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată, 

dezvoltată, învăţându-i că primirea celor „diferiţi”alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din 

obligaţie sau milă, ci pentru că fiecare individ are dreptul de a participa la  acţiuni comune 

care să conducă la dezvoltarea ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte). 

Argumentele care justifică educaţia incluzivă pot fi sintetizate astfel: 
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    Din perspectivă educaţională – în şcolile incluzive toţi copiii învaţă împreună, fiind 

dezvoltate modalităţi de predare care să corespundă diferenţelor individuale, pentru ca toţi 

copiii să aibă de câştigat; 

    Din perspectivă socială – şcolile incluzive pot schimba atitudinea faţă de 

DIVERSITATE, prin faptul că permit tuturor elevilor să înveţe împreună, punând astfel 

bazele unei societăţi deschise, democratice şi nondiscriminatorii, care îi încurajează pe 

oameni să trăiască împreună şi să se respecte reciproc. 

 

ÎMPREUNĂ  PENTRU  PROGRES! 

 

 Prof. Margareta DIACONEASA  

 Colegiul Tehnic “COSTIN D. NENIŢESCU”, Pitești 

 

 Şcoala mileniului III aduce în prim plan necesitatea conștientizării de către elev și de 

către profesor a importanţei provocărilor lumii contemporane și a schimbărilor continue care 

au loc în societate. Provocări în faţa cărora elevul trebuie să deţină competenţele necesare 

pentru a le răspunde cu maxim succes și schimbări care solicită aptitudini de adaptare 

permanentă. 

Într-o  lume în care informaţia înseamnă putere, ar fi absurd să negăm importanţa 

cunoștinţelor în formarea elevilor pentru viaţă, iar pe de altă parte, ar fi absurd să mai 

susuţinem într-o eră a informaticii, idealul cunoașterii totale. 

S-a dezvoltat astfel un concept modern « Firmele de Exerciţiu ». Prin simularea 

proceselor dintr-o firmă reală se asigură aprofundarea practică a competenţelor dobândite de 

elevi în pregătirea profesională. Am observat că experimentând conceptul Learning by doing ( 

a învăţa făcând), elevul participă într-un mod voluntar și motivat la propria formare, își 

perfecţionează limbajul de afaceri, dobândind competenţe esenţiale care îi vor ușura inserţia 

pe piaţa muncii și îi vor facilita acestuia trecerea de la școală la viaţa activă. Spre deosebire de 

majoritatea tinerilor, care speră la un loc de muncă bine plătit într-o multinaţională sau în 

administraţia publică, tinerii întreprinzători din firmele de exerciţiu visează să își deschidă 

propria lor firmă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se urmărește dezvoltarea aptitudinilor 

necesare unui întreprinzător dinamic și complet: creativitate, gândire critică, rezolvarea de 
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probleme, luarea de decizii, asumarea responsabilităţilor, lucrul în echipă, respectul pentru 

membrii echipei, perseverenţa, auto – organizarea.  

Un alt aspect important remarcat într-o astfel de abordare a procesului de predare – 

învăţare și în concordanţă cu ideea de Şcoală a mileniului III, vizează persoana profesorului. 

Pentru acesta, firma de exerciţiu reprezintă o provocare deosebită, necesitând cunoștinţe din 

mai multe domenii economice și IT, o strânsă colaborare cu colegii de catedră și o bună 

cultură generală. Perfecţionarea acesui concept necesită promovarea dialogului și al 

schimbului de experienţă între cadrele didactice prin prezentarea experienţelor didactice 

personale. Educaţia profesorilor trebuie să fie multidisciplinară, acest lucru presupune bune 

cunoștinţe de pedagogie, abilităţi și compentenţe necesare pentru a-i îndruma și sprijini pe cei 

care învaţă, o înţelegere adecvată a dimeniunii sociale și culturale. Profesorii trebuie încurajaţi 

să revizuiască produsele activităţii lor practice și să se implice în inovare și în cercetare pentru 

a ţine pasul cu societatea cunoașterii aflată în continuă dezvoltare.  Această dezvoltare 

profesională poate să includă perioade de timp petrecute în afara domeniului educaţional, iar 

acest lucru trebuie recunoscut și recompensat de sistemul în care sunt încadraţi. In Scoala 

mileniului III, profesorul trebuie sa creeze un mediu atractiv, creativ și interactiv, fiind tot 

timpul preocupat de sporirea inteligenţei colective a celor care învaţă și deschis să coopereze 

și să colaboreze cu colegii lui pentru a-și îmbunătăţii propriile cunoștinţe și modul de a preda, 

având libertatea de a opta pentru felul cum transmite informaţia. Acesta îi va îndruma și îi va 

ajuta pe cei care învaţă să acceseze reţele informatice, să găsească și să construiască 

informaţia.  

Pregătirea lui teoretică și practică ar trebui, de asemenea, să îi permită să înveţe din 

propriile experienţe și să se adapteze nevoilor celor care învaţă. Prin analiză și observare, 

profesorul membru al Şcolii mileniului III, va înţelege factorii care creează coeziune socială 

sau marginalizare socială și va conștientiza dimensiunile etice ale societăţii bazate pe 

cunoaștere. 

Desigur, toate acestea au drept principal scop pregătirea elevului pentru a corespunde 

profilului actual al “omului de mâine”. Prin formarea unor elevi cu opinii proprii pe care le 

pot susţine în faţa oricui, atâta timp cât sunt definite de coerenţă și argumente logice, 

profesorul participă la crearea omului de mâine. Omul necesar societăţii contemporane este 

cel care posedă informaţia, pe care o poate transmite cât mai rapid, concret și cu cât mai mare 

acurateţe. Profesorii sunt cei capabili să insufle elevilor dreptul la liberă exprimare și să le 

creeze o voce pe care aceștia o pot folosi. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
29 

Pentru a avea elevi bine educaţi și implicit cetăţeni demni și responsabili, trebuie să ne 

ocupăm și de educaţia părinţilor. Într-o primă etapă școala este considerată o instituţie închisă, 

care nu influenţează mediul familial și nu se lasă influenţată de el. În acest caz parteneriatele 

cu părinţii sunt rare, formale. Părinţii acceptă ideea că nu au nimic de făcut în legătură cu 

activitatea desfășurată în școală.  

Ei nu participă la consiliile de administraţie şcolară, formarea asociaţiilor de părinţi nu 

este încurajată, iar în cadrul formării viitorilor profesori subiectul parteneriatului şcoală-

familie este neglijat sau chiar omis. În a doua etapă părinţii încep să recunoască influenţa 

factorilor familiali asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, dar continuă să creadă că şcoala 

este autosuficientă. Astfel se manifestă tendinţa de acuze aduse de familie şcolii, pentru 

proastele rezultate şcolare ale elevilor, atunci când nu e cazul. Administraţia şcolară are 

tendinţa de a conserva atitudinea din etapa anterioară, contactele cu familiile elevilor fiind 

încă formale. De asemenea, pe parcursul formării viitoarelor cadre didactice există abordarea 

tematică a relaţiei şcoală-familie, dar ca o problemă de imporţantă secundară. 

 În a treia etapă părinţii si profesorii descoperă împreună că neîncrederea este puţin 

câte puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. Relaţia cu familiile este din ce în ce mai 

încurajată de şcoală; consiliul şcolar include reprezentanţi ai (asociaţiilor) părinţilor, cu rol 

decizional în toate problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate si 

încurajate în activitatea şcolară; profesori specializaţi (consilieri) tratează problemele 

exceptionale ale colaborării cu familiile elevilor; organizaţiile de profesori recunosc statutul și 

rolul asociaţiilor de părinţi; formarea profesorilor abordează problema relaţiei şcoală -familie 

ca fiind una din problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori și părinţi. 

Observăm astfel că “Şcoala mileniului III” are trei direcţii principale spre care își 

îndreaptă atenţia: elevii, profesorii, părinţii. Aceasta își propune să trezească în sufletele 

fragile și avide de cunoaștere ale elevilor, dorinţa de a se apropia de studiu, dorinţa de a citi, 

dorinţa de a pătrunde în universul liniștit al succesului.  

Si cum întotdeauna trebuie să existe o frază care să îţi dea energie atunci cand crezi că 

nu mai poţi, acestă organizaţie educaţională îţi va reaminti că suntem “Impreună pentru 

progres!” 
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PROIECTUL – METODĂ DE EVALUARE MODERNĂ LA 

ISTORIE 

 

 PROFESOR: ALICE ROAITĂ, 

 LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI 

 

Constituie o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă. Subiectul se stabileşte de către profesor, dar după ce 

se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii înşişi îşi vor putea propune subiectele.  

Este obligatoriu ca elevii să dispună de anumite precondiţii: 

• să prezinte un anumit interes pentru subiectul respectiv 

• să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; 

• să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri; 

• să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă; 

• să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiectul ales. 

Pentru a stabili strategia de evaluare a proiectului, profesorul trebuie să clarifice - în 

colaborare cu elevii - următoarele probleme: 

• ce se va evalua procesul, produsul sau amândouă? 

• care va fi rolul profesorului: evaluator continuu sau doar la sfârşitul proiectului? 

• care este politica resurselor materiale necesare?, le va oferi profesorul - ca parte a 

sarcinii - sau elevii trebuie să le procure şi în consecinţă, acestea vor fi evaluate? 

• care sunt activităţile intermediare impuse (exemplu: prezentarea unui plan 

preliminar)? 

• ce format este cerut pentru prezentarea raportului? 

• care sunt standardele impuse pentru realizarea produsului? 

Capacităţile care se evaluează în timpul realizării proiectului pot fi:  

• capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru; 

• capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele; 

• capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia; 

• capacitatea de a manevra informaţia şi de a utiliza cunoştinţe; 

• capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple; 
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• capacitatea de a investiga şi de a analiza; 

• capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul; 

• capacitatea de a realiza un produs. 

Proiectul poate avea o conotaţie teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate 

derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvenţe determinate dinainte sau structurate 

circumstanţial. În funcţie de particularităţile de vârstă, acesta poate să includă şi componente 

ludice. 

1. Pregătirea proiectului 

Cadrul didactic împreună cu elevii vor decide câteva repere care se pot formula prin 

întrebări ce pot dirija dimensiunea evaluativă; 

a) pe ce se va centra demersul evaluativ: - pe produs final? - pe proces? - pe ambele? 

b) ce rol va avea cadrul didactic : - consilier permanent al elevului? - doar evaluator 

final? - coordonator al întregii activităţi? 

c) care este statutul resurselor implicate în derularea proiectului: - sunt puse de la 

început la dispoziţia elevului? - sunt identificate pe parcurs? - sunt comune pentru toţi elevii? 

d) există o anumită structură: - propusă? - impusă de cadrul didactic ? - aleasă de 

elevi? 

e) există nişte caracteristici ale produsului final obligatorii pentru toţi elevii? 

2. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului - discutată şi negociată între 

învăţător şi elevi (Trebuie să fie adecvată relevanţei scopului şi obiectivelor pe care proiectul 

şi le propune din perspectiva specificului disciplinei respective). 

3. Stabilirea premiselor iniţiale, cadrul conceptual, metodologic, datele generale ale 

investigaţiei, tipul de informaţii de care au nevoie. Elevul poate să-şi stabilească un set de 

întrebări esenţiale care vor fixa elementele cheie ale proiectului. 

4. Identificarea şi selectarea resurselor materiale (altele decât cele date suport). 

5. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului (pentru prezentarea în scris sau 

orală) - Pagina de titlu (tema, autorii/autorul, clasa, şcoala, perioada de elaborare) - Cuprinsul 

(titlurile capitolelor, subcapitolelor, subtemelor, etc.) - Argumentul - Dezvoltarea elementelor 

de conţinut (pliante, postere, diagrame, citate, desene, cântece) - Concluzii (elemente de 

referinţă desprinse din studiul temei) - Bibliografia - Anexa (toate materialele importante 

rezultate) 
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DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 

 

Prof. Andreia Maria DEMETER 

Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Pitești 

 

 Noul Curriculum Naţional constituie o abordare sistematică şi coerentă a ofertei de 

educaţie, valorificând, pe de o parte, tradiţiile şi standardele ridicate ale învăţământului 

românesc, sincronizându-se, pe de altă parte, cu sisteme de învăţământ din alte ţări europene. 

Acest fapt impune perfecţionarea tehnologiei didactice, adică a formelor şi mijloacelor prin 

care se poate ajunge la rezultatul dorit. 

În cadrul tehnologiei didactice, un loc important îl ocupă strategiile didactice. 

Acestea constituie un ansamblu de metode şi procedee prin care se realizează conlucrarea 

dintre educatori şi elevi, în vederea transmiterii unui volum de cunoştinţe, a formării unor 

priceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii copilului. 

Strategiile didactice ocupă un loc central în cadrul tehnologiei didactice, fapt pentru 

care orice cadru didactic trebuie să aibă în vedere elaborarea lor corectă în cadrul proiectării 

didactice. În contextul preocupărilor multiple ce au loc atât pe plan teoretic cât şi practic în 

vederea realizării unui învăţământ modern, eficient, centrat pe elev, cu multiple valenţe 

formative, apar noi strategii didactice, activ – participative, cu elemente de evaluare şi 

autoevaluare care să permită reglarea procesului de învăţământ atât pentru cadrele didactice 

cât şi pentru elevul care devine conştient şi reflectează la propria evoluţie.  

În acest sens, în rândurile de mai jos voi aminti câteva din strategiile şi demersurile 

moderne folosite la clasă.  

 ÎNVĂŢAREA  ACTIV – PARTICIPATIVĂ 

Prin metodele interactive de predare se înţeleg ,,acele metode”care solicită în cel mai 

înalt grad procesele intelectuale ale gândirii : analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea, 

inducţia, deducţia, dialectica, divergenţa etc. şi care facilitează transferul şi interferenţa de 

informaţii şi de competenţe de la o disciplină la alta, printr-o predare integrată a cunoştinţelor 
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în cadrul unei abordări inter şi transdisciplinare, cu aplicaţii importante pe scara inteligenţelor 

multiple, în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană. 

Metodele interactive de predare asigură înlocuirea învăţării reproductive cu o 

învăţare productivă, eficientă şi activ-formativă, implicarea activă a elevilor în realizarea unei 

învăţări prin colaborare şi cooperare, abilitarea lor cu diferite tehnici de învăţare eficientă, 

pregătindu-i în acest fel pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă.  

Este necesar ca lecţiile să fie acte de creaţie, oferind elevilor permanente modele de 

originalitate, ingeniozitate şi inovaţie în rezolvarea problemelor ce se ivesc în contextul 

revizuirii metodologiei de lucru la clasă şi a înzestrării elevilor cu noi tehnici de muncă, în 

sensul că elevii îşi vor însuşi cunoştinţele prin efort propriu, formându-şi instrumente de 

muncă intelectuală, necesare pentru dobândirea de noi cunoştinţe. În acest fel, cunoştinţele nu 

vor mai fi transmise, ci descoperite, deduse, iar elevul se va transforma în participant activ la 

propria lor formare .  

Ne sunt cunoscute metodele interactive de predare: învăţarea prin interacţiune 

informativă, brainstorming-ul, studiul de caz, instruirea diferenţiată cu aplicaţii pe 

teoria inteligenţelor multiple, joc de rol, simulare, cubul, diagrama, metoda cadranelor, 

mozaicul, ciorchinele etc. 

Privită prin prisma ştiinţei educaţiei contemporane, interdisciplinaritatea presupune 

elaborarea unor sinteze calitativ-superioare, privitoare la educaţie, depăşirea unor graniţe şi 

eliminarea unor scheme rigide, transferul de rezultate şi de competenţe de la o disciplină la 

alta . 

 INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ 

Un rol deosebit de important revine instruirii diferenţiate, apreciată ca una dintre 

strategiile pedagogice moderne.   

Experienţa mondială pune în evidenţă faptul că prin diferenţierea învăţământului 

trebuie să înţelegem ansamblul modalităţilor folosite pentru a asigura atât prin măsuri 

organizatorice – diferenţiere externă, cât şi prin metode şi mijloace didactice- diferenţiere 

internă, adaptarea învăţământului la particularităţile individuale ale elevilor.  

Cercetarea pedagogică a pus în evidenţă, iar în practica pedagogică a demonstrat că 

organizarea activităţii cu elevii în mod diferenţiat asigură atât obţinerea unor performanţe 

înalte de către elevii dotaţi, cît şi accelerarea ritmului de învăţare al elevilor lenţi, înlăturând 

eşecul şcolar. Având la bază aceste considerente şi situaţia concretă existentă la nivelul clasei, 

am aplicat instruirea diferenţiată a elevilor în cadrul lecţiilor prin îmbinarea activităţii frontale 

cu cea pe grupuri mici şi cea individuală. 
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Activităţile diferenţiate permit desfăşurarea mai suplă, mai nuanţată a procesului 

didactic, o stimulare mai eficientă a dezvoltării aptitudinilor individuale ale elevilor. 

Aprecierea conform căreia aproximativ 95% dintre elevi sunt capabili să înveţe la un 

nivel convenabil a dus la concluzia că întregul proces de învăţământ trebuie să devină ,, o 

luptă împotriva curbei lui Gauss”, astfel încât aceasta să ia forma unei ,, curbe în formă de J”.  

Formulând principiul instruirii moderne în 1971, G. de Landsheere scria: ,, A instrui 

nu înseamnă a selecţiona; ci dimpotrivă, a ne strădui ca toţi să reuşească. Aceasta 

presupune a lupta împotriva curbei lui Gauss luată ca model de selecţie !” Această 

,,luptă” este posibilă lucrând diferenţiat în orice tip de lecţie şi în orice moment al acesteia, în 

vederea realizării învăţării efective în clasă astfel încât toţi elevii să atingă nivelul standard 

acceptabil al performanţelor şcolare.  

 PORTOFOLIUL                          

În practică există o multitudine de modalităţi de realizare a unui portofoliu. El devine 

instrument educaţional care permite elevilor să-şi asume responsabilitatea şi îi încurajează să-

şi controleze creaţiile. 

Prin faptul că valorifică învăţarea individuală, el devine un câmp deschis spre mintea 

copiilor şi o cale de înţelegere a procesului educaţional. Dacă este realizat cu interes, 

portofoliul poate deveni ,,cartea de vizită a elevului „ sau ,, o arhivă personală a studiului 

individual”.  

Portofoliul are avantajul de a oferi informaţii despre creatorii lor într-o măsură 

imposibil de atins prin metodele tradiţionale. 

Folosirea portofoliului ca metodă de evaluare dă posibilitatea oricărui cadru didactic 

să-şi formeze o imagine completă despre progresele făcute de elevii săi, sub mai multe 

aspecte. Elevii sunt cei care au de câştigat cel mai mult pentru că se familiarizează cu diferite 

tehnici de cercetare şi elaborare multidisciplinară a unor teme de mare importanţă din 

curriculumul educaţional , garanţie a înţelegerii profunde a realităţii.  

Astfel, în cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun”, am realizat cu copiii 

portofolii individuale în care am cuprins desene pentru fiecare anotimp, plante specifice( 

copacul în cele patru stadii de vegetaţie, flori, fructe şi legume), ocupaţiile oamenilor, 

îmbrăcămintea şi încălţămintea specifică fiecărui anotimp, fişe de lucru conţinând ghicitori şi 

poezii, de asemenea fişe de evaluare a cunoştinţelor.  

 PARTENERIATUL 

În eforturile generale ale societăţii de creştere a competitivităţii, a spiritului de echipă, 

a disponibilităţii de comunicare şi de colaborare, parteneriatele şcolare constituie o iniţiativă 
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prin care se doreşte schimbarea de valori, de atitudini şi de comportamente la nivelul tuturor 

factorilor sociali implicaţi.  

O astfel de iniţiativă am luat şi eu alături de câteva colege, găsind benefică ideea 

realizării unor grupuri parteneriale. Aşa s-au născut şi parteneriatele:  

,, PUNŢI ÎNTRE GENERAȚII” încheiat între şcoala noastră şi Asociația foștilor 

deținuți politici, MEMORIA 

,, SĂ FIM MAI BUNI „ încheiat între şcoala noastră și Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă ”Sfânta Filofteia”, 

Cu ocazia întâlnirilor organizate, copiii au făcut schimb de impresii, cântece şi poezii, 

au fost antrenaţi în concursuri de ghicitori sau activităţi artistico- plastice şi sportive.  

Prin aceste parteneriate am venit în întâmpinarea dorinţelor şi preocupărilor copiilor, 

iar în final, făcând bilanţul, am considerat că efortul depus a fost depăşit de satisfacţia şi 

plăcerea pe care au manifestat-o  pe parcursul acţiunilor .    

CONCLUZIE    

Este necesar să abordăm o nouă concepţie asupra copilului şi să avem o viziune 

constructivă asupra lui, să-l ajutăm să se cunoască mai bine, să-l încurajăm să aibă 

încredere în el şi în forţele lui, făcându-l în acest fel, participant activ la propria lui 

formare . Elevul trebuie să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorifice la maximum. 

Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină 

la alta şi să se desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană.  

 

COMUNICARE  EFICIENTĂ  ÎN PROCESUL  DE  MENTORAT  

EDUCAŢIONAL 

                                                                                                                 

                             prof. Nica Tatiana-  

Colegiul Economic  „Maria Teiuleanu”                   

 

Examinăm încruntaţi o generaţie , despre care spunem că nu comunică,ca tinerii sunt 

din ce în ce mai însinguraţi ,că trăiesc în spaţii închise , la” lumină de bec” , vorbim despre 

acea diminuare a vitalităţii la tineri , vorbim despre lipsa lecturii,vorbim despre acel “om 

recent”,care îşi poate procura plăcerea intelectuală instantaneu,fără să ajungă la ea în urma 

unor eforturi.        
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Tânărul, care nu este într-o criză de timp , ci într-o criză de răbdare, nu doreşte” 

plăcerile ritualizate” , cum ar fi lectura, nu are plăcerea dialogului, dezinvoltura comunicării. 

Foloseşte cel mult trei sute de cuvinte, şi-atunci nu se mai poate vorbi despre scăpăratoarea 

vervă a unor replici, sau posibilitatea de a face pledoarie pentru ceva. 

In ancheta dură , pe care o realizăm asupra societăţii, tânărul este învinuit ,judecat , 

declarat vinovat, iar verdictul îl dă, uneori , chiar profesorul , care nu a ştiut să fie şi 

mentor,sau poate noţiunea de mentorat nu i-a fost foarte clară . 

Profesorul trebuie să intre într-un curs de formare instituţionalizat,trebuie să înţeleaga 

că mentoratul se aşază între” profesiune şi artă”,orele de  Retorică /Oratorie / Dezbatere, 

trebuie să aibă o abordare. Să ne amintim că ,istoric vorbind, mentoringul este un proces 

informal, care a existat încă din Antichitate.Pentru prima dată , cuvântul apare în” Odiseea” 

lui Homer,povestea lui Mentor , pornind în lume,un bătrân pe nume Mentor este „copiat” de 

zeiţa Atena, care dorea să-l ajute pe tânărul Telemac, în momente dificile.Istoria a oferit apoi 

o mulţime de relaţii de mentorat.Platon, filozoful , l-a cunoscut pe Socrate, după unii de mic 

copil , după alţii la 20 de ani, însuşindu-şi ideile novatoare ale acestuia , idei care coborau 

filozofia din cerurile zeilor, pe pământ, printre oameni, propunându-le să se autocunoască, să 

caute adevărul în ei înşişi.Pe vremea aceea , retorica era la mare cinste , filozofia era 

îndeletnicire orală , şi acest lucru este de reţinut( Socrate nu a lăsat nimic scris discipolilor săi, 

unul dintre aceştia, fiind Platon). 

 Filozofia a îmbrăcat la Platon forma dialogurilor , dialogul fiind forma de exprimare a 

discursului filozofic, nefiind un schimb de informatii , ci construcţia unei idei în altă 

idee.Dialogul filozofic nu rezolvă probleme , ci problematizează , maestrul conduce gândirea 

spre întrebări din ce în ce mai adânci.In disputele filozofice , partenerul de dialog nu este un 

inamic, ci acela care poate să aibă o altă părere, crescută din dialogul însuşi,dintr-un dialog 

filozofic toţi învaţă, nimeni nu este atotştiutor,toţi se ascultă şi se respectă.Apoi ,elevul lui 

Platon a fost Aristotel,pe care l-a format în celebra şcoală de la Atena, şi totul a continuat pe 

această linie. 

   In timp ,cuvântul mentor a devenit sinonim cu un sfătuitor de încredere, prieten 

,învăţator ,o persoană înţeleaptă.Mentoringul presupune o relaţie pe termen lung, şi nu ţinteşte 

să rezolve problemele punctual.Profesorul în sala de clasă trebuie să fie mentor. 

   Se spune că înainte de toate un mentor trebuie să deţină arta de a vorbi frumos. 

Termenii” retorică” şi” elocinţă”  se pot confunda , pentru că într-un anume sens ambii 

desemnează” arta de-a vorbi bine şi frumos”.Dar ei nu sunt sinonimi .Elocinţa înseamnă 

talentul de a convinge , retorica este arta de-a dezvolta acest talent. Elocinţa, talentul de-a 
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convinge, este un dar al naturii,iar retorica , arta de-a conduce talentul, este un fruct al 

studiului, este arta care” învaţă a zice bine”, adică a vorbi ca să înduplecăm , iar a îndupleca 

este a lucra asupra altora într-un chip ,aşa  încât ideile , simţămintele şi rezoluţiile noastre să 

le primească şi să devină ale lor.Profesorul- mentor trebuie să deţină această artă a 

comunicării prin studii de retorică .Ceea ce trebuie să ştim este faptul  că ora de comunicare 

trebuie introdusă în programa şcolară . 

Ce bine ar fi să prindem într-un curriculum obligatoriu disciplina „Dezbatere/ 

Oratorie/ Retorică”, o disciplină care ar promova valori şi atitudini , ar dezvolta gândirea 

analitică , exprimarea personală , ar cultiva toleranţa faţă de pluralismul opiniilor , şi poate aşa  

ar  reuşi tânărul  să participe , la o viaţă socială ,fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate 

In Uniunea Europeană ,  copiii sunt educaţi înspre dialog , comunicarea este foarte 

importantă , se  pun în valoare diferenţele de personalitate, capacităţile intelectuale 

.motivaţiile tinerilor, argumentările logice ,clare , coerente.Suntem conştienţi de faptul că 

blocajele/ barierele pot fi găsite în orice sistem comunicaţional şi de aceea e mai corect să 

spunem că mesajul transmis nu e niciodată mesaj receptat .Ideal ar fi ca tot ce se emite să fie 

şi recepţionat, dar practic acest lucru este imposibil, pentru că nu tot ce există în intenţiile 

emiţătorului se regăseşte în aşteptările receptorului, fiecare om având un cadru de referinţă 

propriu, iar sensurile în care se realizează comunicarea diferă de la un individ la altul . 

Şcoala ar putea fi un fel de „Arcă a lui Noe” , aici se poate optimiza comunicarea orală 

în domenii vaste de afirmare a spiritului uman prin cunoaşterea unor reguli privitoare la 

Oratorie/ Retorică/ Dezbatere.În această şcoală, trebuie să existe profesorul –mentor, care 

deţine această artă a comunicării, şi dacă ne gândim la ceea ce spunea Cicero , un discurs 

pentru a convinge trebuie să instruiască ,să explice , să placă , să emoţioneze , să modeleze 

sentimente, iar acest discurs profesorul -mentor îl poate avea.Trebuie ştiut în relaţia profesor-

elev ce trebuie să faci pentru a avea o comunicare eficientă  

-să nu negi sentimentele elevului; 

-nu critica prea mult ,dă soluţii pentru rezolvarea situaţiei; 

-să nu ignori sentimentele elevului,ci să le identifici; 

-să ai o anumită voce .un anumit accent; 

-să lauzi , să apreciezi; 

-să încercăm să convingem prin argumentare logică , fără a duce la frustrare , pentru a 

nu bloca comunicarea ; 

-să citim limbajul corpului , concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei , 

tonul, ţinuta corpului sau gesturile.  
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Aşadar comunicarea înseamnă existenţă , este un atribut al viului , starea de graţie a 

vieţii , o temă actuală în dezbatere, pentru că toţi aspiră să vorbească , să dialogheze într-o 

lume zguduită de comunicare multi –media , dar care instaurează o tăcere impersonală.Teama, 

că nu poţi comunica în această lume a „muţeniei  universale”, există pentru noi toţi, există şi 

teama instaurării acelui” dialog al surzilor” , de aceea avem nevoie de  profesionalizarea 

carierei didactice prin obţinerea calităţii de mentor, cel care poate să depăşească barierele în 

comunicarea verbală: diferenţele de percepţie , lipsa de cunoaştere , lipsa de interes , 

dificultăţile de exprimare , stereotipiile, concluziile pripite , emoţiile , tipul de personalitate.” 

Faţă în faţă” ,poţi depăşi momentul ,  comunicarea educaţională, prezentând şi particularitatea 

de-a provoca un dialog multiplu.Procesul instructiv-educativ este înteles ca act al 

comunicării,iar comunicarea  educaţională prezintă particularitatea de a provoca acest dialog 

multiplu. 

Profesorul –mentor are un impact persuasiv decisiv asupra celor pe care vrea să-i 

formeze, prin competenţa şi abilităţile sale profesionale (ceea ce ştie şi face), caracterul său( 

ceea ce el însuşi face), charisma (vocaţia , dăruirea, prestigiu,autoritatea sa).Discursul 

persuasiv trebuie să aibă claritate , tenacitate, adecvare, adresativitate, forţă,expresivitate, 

ritm, intensitate, inteligenţă lingvistică. 

Profesorul –mentor are nevoie de” ora de comunicare”…. 
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COMPETENŢA DE COMUNICARE, PARTE INTEGRANTA  A 

COMPETENŢEI  CULTURALE 

 

                                                Prof. Dovleac Manuela                                

ŞcoalaGimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Piteşti 

 

Termenul „competent” este definit ca: „bun, capabil, valoros, experimentat”. Prin 

extensia acestui adjectiv s-a format sintagma „a fi competent” care semnifică „capacitatea 

cuiva de se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în 

discuţie; capacitatea unei autorităţi, a unui funcţionar etc. de a exercita anumite atribuţiuni”2. 

Din punct de vedere didactic competenţele „reprezintă ansambluri structurate de 

cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare; acestea permit identificarea şi rezolvarea în 

contexte diverse a unor probleme caracteristice într-un anumit domeniu”3. 

Noua programă şcolară pune elevul în centrul atenţiei, procesul instructiv-educativ, 

bazându-se pe metodele activ-participative care stimulează gândirea critică a elevilor, 

creativitatea şi originalitatea. 

Alina Pamfil enumeră finalităţile componentelor verbale care cizelează elevilor 

competenţa de comunicare. Astfel prin dimensiunile (lingvistice, discursive şi textuale) se 

pune accent pe limbaj, prin componenta cognitivă apare o corelare între limbă şi gândire, 

componenta literară le dezvoltă elevilor simţul estetic, etic şi moral prin literatura de 

specialitate studiată. Componenta enciclopedică pune accentul pe perechea limbă-cunoaştere, 

deoarece prin studiul diversificat al textelor redactate în diferite stiluri funcţionale se pune 

accent pe studierea şi asimilarea particularităţilor lingvistice, textuale şi discursive. Prin 

componenta ideologică, elevii îşi formează diferite convingeri personale, idei, sentimente, 

atitudini.Componenta socio-afectivă, cuprinde limba, cultura şi sentimentele.4 

În legea învăţământului Art.2 (3) se pune accentul pe „idealul educaţional, al şcolii 

româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în 

formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare 

pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 

participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 

piaţa muncii.”5 
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Un efect modelator asupra formării unei personalităţi active şi creatore, similare cu 

espectanţele legii învăţământului îl are competenţa culturală, care ar trebui să-şi pună 

amprenta mai mult în conţinuturile Programei Şcolare. Chiar de la cuvântul „cultură”, care 

este desemnat astfel „cunoştinţe, morală, credinţe, creaţiile culturale ale unei societăţi” 6 ne 

putem da seama de importanţa dezvoltării şi chiar a educării acestei competenţe. 

Membrii asociaţiei ANPRO  în Revista „Perspective”, au pus accentul pe dezvoltarea 

perspectivei culturale care ar trebui să domine la clasele liceale. S-ar putea genera o privire 

holistică asupra specificului cultural al diferitor texte literare şi nonliterare cu numeroase 

deschideri către alte arte (film, teatru, muzică, arte plastice, arhitectură). S-a vorbit despre 

principiul predării integrate, al abordării inter şi pluridisciplinare. Pentru domeniul limbii 

aspectul normativ şi funcţional va fi dominant, dar cel mai important aspect se referă la 

accentuarea formării competenţei culturale şi literare, pe formarea conştiinţei 

culturale/identitare cultural awearness, prin studiul comparativ al culturii şi literaturii române 

cu celelalte culturi şi literaturi europene.7 

Sintetizând cele spuse mai sus, în școală elevul trebuie să aibă o deschidere mai mare 

spre formarea de competenţe, de comunicare, literare sau culturale. 

Programa şcolară se bazează pe modelul comunicativ – funcţional şi se organizează pe 

trei dimensiuni:  

- Practica raţională şi funcţională a limbii prin care elevul trebuie: 

să cunoască normele şi modelele de structurare a formelor de comunicare, orală şi 

scrisă, implicit să înţeleagă structura şi funcţionarea limbii literare, ca sistem unitar în 

permanentă devenire şi ca ansamblu al elementelor de construcţie a comunicării;  

să-şi activeze cunoştinţele de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de comunicare, 

orală şi scrisă, adaptându-se dinamic şi eficient la strategiile şi regulile interacţiunii sociale; 

să exprime în mod original, într-o formă accesibilă, clară şi armonioasă propriile idei, 

judecăţi şi opinii 

 -Formarea unor reprezentări culturale, precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal 

coerent, prin care elevul trebuie: 

să înţeleagă semnificaţia limbii literare române în conturarea identităţii naţionale şi 

integrarea acesteia în contextul culturii universale; 

să interiorizeze, prin contactul cu textele elaborate în diferite stiluri funcţionale, 

valorile culturale, naţionale şi universale, ca premisă a propriei dezvoltări intelectuale, 

afective şi morale; 
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să stăpânească principalele modalităţi de înţelegere şi interpretare a unor texte, 

redactate în diverse situaţii de comunicare; 

-Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală prin care elevul e indicat: 

să-şi însuşească strategiile, metodele şi tehnicile de studiu şi de activitate 

independentă, să-şi structureze o conduită autonomă în selectarea, organizarea şi utilizarea 

informaţiei”8 

Studierea limbii şi literaturii române în şcoală are o serie de principii care 

particularizează şi condiţionează o serie de factori în asimilarea acestei discipline prin care se 

urmăreşte „limba în funcţiune” şi nu „limba ca sistem abstract”. Trebuie să se respecte 

viziunea comunicativ – pragmatică prin care se abordează limba ca sistem funcţional şi 

aplicativ în formarea unei comunicări coerente şi eficiente, prin prisma valorilor culturale prin 

care  ne identificăm ca popr. Prioritatea absolută trebuie acordată metodelor activ – 

participative prin abordarea exerciţiilor de tip analitic şi sintetic, evitarea formalismului, 

eliminarea caracterului descriptivist, prin care profesorul de limba română trebuie să adopte o 

viziune nouă asupra predării acestei discipline, prin alegerea şi combinarea elementelor 

constitutive ale sistemului limbii, respectând anumite reguli şi abordându-le într-o manieră 

personală. Trebuie să lăsăm elevul să creeze, să se exprime liber, imprâmându-i potențialul de 

un posibil artist, fără să omorâm în ei duhul creator. Studierea limbii trebuie să pornească de 

la cercetarea textelor lingvistice ca împrejurări comunicative, în concordanţă cu standardele 

de textualizare.  

Creația literară trebuie să vină din suflet, fiind un produs spiritual. Este important să 

cunoaștem limba ca sistem de semne, reguli gramaticale, dar trebuie să învățăm elevii să 

îmbine modernul cu treadiția, cultura cu spiritualul, binenînțeles trebuie să primeze 

creativitatea și frumosul. Pentru rezultate deosebite, trebuie să ne eliberăm de anumite 

constrângeri și reguli, căci creația inhibă clișeele, iar naturalul ia forme perfecte, aprope 

supranaturale. Artisticul înseamnă desăvârșire, comuniune cu divinul, de aceea trebuie să 

punem accent pe arte, și anume pe arta comunicării ca parte integrantă a competenței 

culturale. 
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CREATIVITATEA – O PROVOCARE! 

 

PROF. IVAN MARINA 

 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, MĂRĂCINENI 

 

Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, de aceea se impune ca și noi, 

dascălii, să ținem pasul și să păstrăm o atitudine deschisă față de tot ceea ce reprezintă 

noutatea, dat fiind faptul că receptivitatea este un prim pas către o educație creativă. 

Sensibilitatea faţă de nou constituie unul dintre factorii favorizanți ai creativităţii, o știm cu 

toții. Domeniul care solicită inteligenţa la nivelul său cel mai înalt de creaţie este cu siguranță 

procesul de învăţământ, de unde rezultă că în toate componentele şi activităţile sale se 

regăsește creativitatea. În condițiile actuale școala trebuie să dezvolte o personalitate liberă, 

armonioasă, creativă, care să se poată adapta la condițiile mereu schimbătoare ale vieții, fapt 

ce ar veni să completeze idealul uman creat de epocile precedente. Personalitatea cadrului 

didactic devine astfel mult mai complexă, acesta văzându-se nevoit să răspundă unor solicitări 

de tip nou.  

În ceea ce privește predarea şi învăţarea, pentru ca procesul instructiv-educativ să se 

realizeze cu succes este necesară utilizarea unor metode cât mai variate. În descrierea 

metodelor utilizate la disciplinele pedagogice se pot observa și metode de învățământ 

tradiționale și metode de învățământ moderne. Vorbim de aceste două tipuri de metode de 

învăţământ, însă fie ele metode de învăţământ tradiţionale sau metode moderne, nu putem 

spune că unele sunt eficiente şi altele nu, pentru că nu putem nega atât virtuţile metodelor 

tradiţionale, cât şi pe cele ale celor moderne. În alegerea metodelor potrivite pentru o 

activitate vom ține cont de: obiectivele pedagogice urmărite, conținuturile învățării, resursele 

materiale disponibile, resursele de timp, resursele umane cu particularitățile lor, experiența 

dobândită până la momentul prezent. Eficienţa lor depinde de valorificarea în activitatea 

didactică, de antrenarea elevilor şi de rezultatele atinse. 

Brainstorming-ul – un termen des folosit în organizații, și nu numai, se referă la 

formularea cât mai multor idei, oricât de trăznite ar fi, ca răspuns la o situație enunțată. 
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Regula de aur constă în faptul că nicio idee nu este proastă și sub nici un motiv nu se vor 

admite referiri critice sau să facă observații negative. Se merge pe principiul “cantitatea 

generează calitatea”, conform căruia pentru a se ajunge la idei viabile și inedite este necesară 

o productivitate creativă cât mai mare. Fiecare participant este încurajat să își exprime ideile, 

toate ideile fiind notate pe un flipchart sau pe tablă.  

Invățarea creativă se realizează folosind învățarea euristică prin problematizare, dialog 

euristic, descoperire, modelare. Premisele realizării sale se referă la existența unui potențial 

creativ al subiectului, manifestat prin:  

-receptivitate față de nou și curiozitate științifică;  

-neconformism, originalitate, inventivitate, capacitate de elaborare a unor studii;  

Privită ca modalitate specifică de investigație, de activare și de participare activă a 

elevilor în procesul de instruire și educație, conversația euristică este o metodă specifică de 

stimulare a motivației învățării. Ea se concretizează într-un schimb activ de idei între profesor 

și elevi, menit să-i ajute pe elevi să realizeze următoarele:  

- să analizeze și să comenteze, să descopere aspecte noi;  

- să-și exprime opinii și atitudini în legatură cu problematica abordată;  

- să aducă contribuții la dialogul purtat.  

Această metodă didactică dezvoltă autonomia elevului, deschizându-i drumul spre 

metodele de învățare prin descoperire și prin cercetare. Din obiect al educației, elevul devine 

subiect al acțiunii educaționale, dintr-un receptor pasiv, devine participant activ în procesul de 

instruire și educație . 

Profesorul, din principala sursă de informație, devine îndrumătorul și organizatorul 

activității de cunoaștere a elevilor, ajutând în mai mare masură în plan metodic în  însușirea 

tehnicilor de muncă intelectuale, a metodelor de investigație, a redescoperirii unor adevăruri, 

creând condițiile care să declanșeze și să susțină o motivație superioară și de performanță 

pentru învățare .  

L. Gliga şi J. Spiro (2001) identifică trei criterii generale de cuprindere şi de clasificare 

a metodelor active:  

1) Metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, care valorificǎ 

experienţa proprie a elevilor, dezvoltǎ competenţe de comunicare şi relaţionare, de deliberare 

pe plan mental şi vizează formarea unei atitudini active: dezbaterea, jocul de rol, 

brainstormingul.  

2) Metode care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute şi să 

dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecǎţi de valoare, să 
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compare şi să analizeze situaţii date: conversaţia euristică, studiul de caz, problematizarea, 

modelarea, jocul didactic, exerciţiul, brainstormingul.  

3) Metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv unii cu alţii şi să-şi 

dezvolte abilitǎţi de colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, cafeneaua, proiectul în grupuri 

mici, cubul.  
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ARTA DE A FI ELEV ŞI ARTA DE A FI PROFESOR 

 

Prof. Eliza Popa 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

Arta de a fi profesor 

O inimă înţelegătoare reprezintă totul la un profesor, şi nu o 

putem aprecia îndeajuns. Ne amintim cu stimă de profesorii 

excelenţi, dar cu recunoştinţă de cei care ne-au influenţat sufleteşte. 

Planul de învăţământ este o materie primă extrem de necesară, dar 

căldura reprezintă elementul vital pentru planta aflată în creştere şi 

pentru sufletul copilului. 

                                                               (Carl Gustav Jung) 

A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă, banală, 

aceasta nu este totuşi la îndemâna oricui. Pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii 

cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care 

implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, 

de descurajare şi multe ore de studiu. Totuşi, la capătul 

acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii.  

Caracteristici pe care ar trebui să le posede atât 

cei care îşi doresc să îmbrăţişeze această profesie, cât şi cei care au făcut-o deja: 

-Un profesor bun este cel care ştie să se pună la dispoziţia copiilor, ştie să simpatizeze 

cu ei, să le înţeleagă universul, să le sesizeze interesele care îi animă. 

- Profesorul trebuie să reprezinte autoritatea publică, ca reprezentant al statului, să fie 

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

educativă, membru în colectivul şcolii, dar mai ales un 

bun coleg pentreu ceilalţi profesori. 

- El trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, are 

obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a 

primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul 

de instruire. 
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- Relaţia profesorului cu elevii nu trebuie să se reducă doar la un aspect formal, 

administrativ, reglementată fiind de coduri deontologice sau normative instituţionale. Aceasta  

 

va trebui adecvată şi personalizată neîncetat, dimensionată şi relativizată la specificul grupului 

şcolar sau la membrii acestuia. 

- Profesorul trebuie să ştie că autoritatea, o dimensiune pozitivă în educaţie, nu se 

impune, ci se câştigă. Autoritatea liber atribuită potenţează, de bună seamă, calitatea actului 

educativ. 

- O capacitate deosebită, necesară în articularea unui raport optim al profesorului cu 

elevii săi, o reprezintă empatia. Aceasta presupune transpunerea profesorului în „fiinţa” 

elevilor săi, intuind procesualitatea cognitivă şi afectivă a celor care interacţionează cu el, 

vibrând şi retrăind la modul afectiv stări, gânduri, proiecte. 

- Profesorul nu este doar persoana care propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere 

anumite conduite. Clasa şcolară nu este doar un spaţiu unde, după un ritual academic, se 

tratează un subiect din programă. În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă o lecţie 

de viaţă. 

- Profesorul este „dator” să stimuleze şi să întreţină curiozitatea elevilor pentru lucruri 

noi, este „dator” să le modeleze comportamentele sociale, să le întărească încrederea în forţele 

proprii, dar mai ales trebuie să îi ajute în găsirea identităţii. 

- Elevul nu trebuie să fie considerat ca fiind un simplu obiect pasiv asupra căruia se 

acţionează, ci un actor care se implică activ în alegerea şi adecvarea actului de instruire. 

- Profesorul trebuie să creeze multiple situaţii de implicare a elevilor, să antreneze 

efectiv elevii în procesul de desluşire a adevărurilor, trebuie să se lase interpelat, interogat de 

elevi. 

- El trebuie să le cultive elevilor ideea potrivit căreia şi profesorul la rândul său are de 

învăţat de la elevi. Elevii devin astfel coresponsabili de 

calitatea procesului instructiv-educativ. Deşi profesorul este 

mereu prezent în activitate, el trebuie să fie ajutat şi 

complementat de către elevi. 

- Pentru eficienţa procesului instructiv-educativ, cadrul 

didactic are datoria morală de a adopta un stil de conducere 

adecvat particularităţilor/caracteristicilor elevilor. Alegerea unui stil corespunzător va avea un 

impact puternic, pozitiv, asupra multor aspecte esenţiale ale vieţii de grup. Elevii ar putea 
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atinge performanţe mult mai rapid, ar putea deveni mult mai motivaţi, ar avea loc o dezvoltare 

a relaţiilor interpresonale între aceştia, dar mai ales ar duce la instalarea unui climat afectiv 

pozitiv.  

- Evaluarea pe care acesta o face va trebui să fie întotdeauna obiectivă. Profesorul nu 

trebuie să permită în nici un caz instalarea unor efecte perturbatoare în sistemul său de 

apreciere şi notare (exemplu: efectul „halo”, efectul de ancorare, efectul oedipian, ecuaţia 

personală a examinatorului, efectul tendinţei centrale, efectul de similaritate, efectul de 

contrast, efectul de ordine, eroarea logică). 

Arta de a fi elev 

Care este oare portretul unui elev model? Elevul 

model, după părerea mea, este tipul elevului 

conştiincios, care face tot posibilul să aibă rezultate 

bune la învӑțătură, elevul care se implică în viața şi 

problemele şcolii, care ar fi dispus să renunțe la o 

întâlnire importantă în favoarea şcolii, elevul care e 

implicat şi în probleme extraşcolare. Prin implicarea în activităti extraşcolare, în activităti de 

voluntariat, elevul poate cunoaşte situații diferite, poate descoperi lumea din jurul său altfel 

decât din cărți, filme sau prezentări făcute de alții, se poate autodescoperi, devenind mai 

sensibil, mai receptiv şi astfel mai bine pregătit pentru viață.  

Elevul model este elevul respectuos față de profesorii şi colegii săi, cu simțul 

responsabilității, cu răbdare, silitor, cuminte, elevul care 

e capabil să-şi felicite colegii mai buni pentru realizările 

lor, elevul cinstit, plăcut prin felul lui de a fi, a se 

comporta, a se îmbrăca. Pe chipul elevului model să se 

poată citi gingăşia, puritatea, sclipirea tinereții. Lumina 

din ochii lui dă lumină fetelor profesorilor. Cred că un 

profesor model şi-ar dori cât mai mulți elevi model.  

Făcând o paralelă între profesorul model şi elevul model se observă multe puncte 

comune: respect, răbdare, înțelegere, adică am putea spune că întotdeauna ceea ce se dă, se 

primeşte şi invers. Mulți elevi reacționează în funcție de profesor şi invers. Din păcate, nu 

întotdeauna, nici profesorii, nici elevii, nu sunt conştienți de acest efect şi că prin schimbarea 

atitudinii, prin apropierea fiecăruia în parte de model, pot genera relații-model.  

Despre relația dintre profesori şi elevi există nenumărate păreri, deoarece aceste relații 

diferă de la elev la elev, de la profesor la profesor, neputând constitui un model general – 
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valabil. Personal consider că educația pe care o primeşte elevul în familie este esențială într-o 

relație de respect elev–profesor.  

Ȋn orice caz un elev model ȋṣi face temele ȋntotdeauna la timp, 

nu are nicio absențӑ fӑrӑ a fi justificatӑ, viața lui socialӑ rezumȃndu-

se la caietul de matematicӑ ṣi "sӑ nu uit sӑ ȋnvӑț lecția aia  pe mȃine la 

limba romȃnӑ", dar asta e, tot rӑul spre bine, va ajunge un preṣedinte 

ȋntr-o mare corporație a țӑrii, care toatӑ ziua stӑ ȋndesat ȋn scaunul de 

birou mȃncȃnd fast food ȋn timpul liber fӑcȃnd corporația din ce ȋn ce 

mai bogatӑ, iar el din ce ȋn ce mai dependent de sistemul care l-a definit ṣi de care a rӑmas 

legat toatӑ viața lui.  
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Prof. Popa Viorel 

Liceul Teoretic "Ion Mihalache" Topoloveni 

 

 

A fi elev reprezintă statutul pe care fiecare îl are atunci când frecventează cursurile 

unei instituţii de învăţământ. Fiecare om are dreptul de a fi elev şi îndatorirea de a învăţa în 

cadrul instituţiei pe care o frecventează. A fi elev înseamnă încadrarea într-un grup 

educaţional, concretizat prin existenţa  cadrelor didactice şi existenţa unor metode şi mijloace 

de învăţare.  

Statutul de elev presupune prezenţa la cursuri, atât fizică cât şi psihică şi continuarea 

actului de învăţare şi după cursuri, ca studiu individual sau ca teme date de cadrele didactice. 

Elevul are dreptul de a participa la cursuri, de a cere explicaţii atunci când nu înţelege 

conţinuturile învăţării, de a-şi spune părerea atunci când este cazul, de a folosi mijloacele de 

învăţare necesare unei lecţii. 

De la elev se aşteaptă  ca el să  participe activ la actul învăţării, să accepte relaţiile de 

colaborare din cadrul grupului şcolar, să protejeze bunurile materiale ale şcolii, să aibă un 

comportament civilizat în cadrul clasei de elevi. 

 Locul de muncă al elevului este şcoala, iar munca sa este învăţatul.  Şcoala este o 

etapă iniţială a formării omului ca personalitate, care dă deschidere spre viitor, spre învăţare 

continuă, spre autoeducaţie şi autoinstruire. Finalitatea principală a şcolii este de a învăţa să 

înveţi, a învăţa să devii. 
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Herbert Gerjouy spunea că „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să 

citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”. În fond, şcoala este instituţia care 

organizează trăirea unor experienţe de învăţare. Ea urmăreşte atingerea unor obiective, cu 

ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice.  

Şcoala informează şi formează elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să 

evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. Pentru a putea îndeplini cu succes rolul de 

”elev”, acesta trebuie să aibă un program riguros întocmit, în care învăţarea să alterneze cu 

odihna (activă sau prin somn). 

La sfârşit de săptămână, programul de odihnă trebuie îmbinat cu lectura, plimbările, 

excursiile, sportul. Programul zilnic al adolescentului trebuie adaptat la noul program de 

şcoală. Programul de învăţătură va fi între orele 7.30-12.30, iar seara se vor pregăti materiile 

mai uşoare (între orele 20.00-21.00). Seara, adolescentul va viziona programe preferate (dar 

alese cu grijă) la televizor, va asculta muzică preferată, va face lectură. După toaleta de seară, 

culcarea va fi obligatorie în jurul orei 22.00. 

Timpul liber trebuie folosit cu înţelepciune şi nu irosit. Prin activităţile din timpul 

liber, organismul trebuie să se destindă, să se relaxeze, să se încarce cu noi energii; mintea 

trebuie să se odihnească. Este folositoare cât mai multă mişcare în aer liber: jocuri, plimbări 

cu bicicleta, mersul pe jos. Este nevoie de cel puţin o jumătate de oră petrecută în aer liber. 

Timpul liber presupune şi un program de culturalizare, nu doar prin vizionarea emisiunilor 

TV, ci şi a unor spectacole, vizitarea unor muzee, expoziţii şi lectură (cărţile vor fi alese 

potrivit vârstei copilului şi particularităţilor sale individuale). În timpul liber, copilul poate 

primi sau efectua vizite în cadrul grupului de prieteni (grup ales cu grijă şi aflat sub 

supravegherea părinţilor). 

A fi dascăl este o artă. Adevăraţii dascăli sunt cei care reuşesc să te facă să-i iubeşti pe 

ei, dar şi materia predată de ei. Educatorul are o misiune grea, dar şi frumoasă: formarea unor 

personalităţi autonome care să se poată integra în societate, cu capacităţi de gândire critică şi 

creativă, cu un profil moral demn de urmat şi cu o înaltă profesionalitate. ,,Meseria de 

profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu 

se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, 

exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea 

excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care te 

dispersează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea 

e sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de 

farmec”.  



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  
50 

Mulţi cred că a fi dascăl înseamnă doar a prezenta informaţii în faţa învăţăceilor, a 

evalua nivelul acestora şi a realiza un clasament pe baza notelor. Această meserie este mult 

mai profundă, solicită calităţi speciale. Cei care doresc să urmeze o carieră didactică trebuie 

să găndească foarte bine inainte de a face acest pas. Trebuie să fie conştient de importanţa 

profesiei, pentru că a fi professor înseamnă să te dedci celor pe care îi 

educi,   să le oferi dragostea şi respectul tău, să ai sentimente pozitive faţă de ei. Eşti 

răspunzător în faţa lor, a părinţilor şi a societăţii de felul în care le influenţezi viaţa.  

Cariera didactică nu este ,,o manta de vreme rea”, o urmezi numai dacă îţi place, dacă 

ai vocaţie, nu doar atunci cînd viaţa te refuză în alte locuri. 

 Bibliografie: 

1. Ioan Dolean, Dacian Dorin Delean – “Meseria de părinte”, Editura Bucureşti, 2002; 

2. Michiela Gîgă – “Minte sănătoasă în corp sănătos”, Editura Coresi, Bucureşti, 2003; 

3. Pavel Mureşan – “Învăţarea eficientă şi rapidă”, Editura Coresi, Bucureşti, 1990; 

4. Dr. Doina Cherata – “ABC-ul sănătăţii copilului”, Editura Sibila, Craiova, 1994; 

5. Nicolae Oprescu -”România de mâine”, Editura Fundaţiei, Bucureşti, 1999. 

 

ARTA DE A FI ELEV, 

ARTA DE A FI PROFESOR! 

 

Prof. PETREANU CARMEN  

Şcoala Gimnazială „Marin Preda” Piteşti, Argeṣ  

 

Ce ȋnseamnӑ a fi profesor?  

A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă, banală, 

aceasta nu este totuşi la îndemâna oricui. Pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii 

cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente 

de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu. Totuşi, la capătul acestui drum te pot 

aştepta multe bucurii şi satisfacţii. 

Profesorul este regizor-actor pentru că pune în scenă 

spectacolul orei. Dacă vrea spectacol clasic va merge pe tiparul: 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
51 

”ascultat, predat.” Dacă va vrea gen mai nou, va accepta provocarea altei metode. În varianta 

a doua va trebui însă să fie foarte bun, pentru că altfel actorii îşi „mănâncă” regizorul. Mai 

mult decât un regizor sau un actor obişnuit, profesorul are parte de spectacole noi tot timpul. 

La teatru, dacă nu ţi-au plăcut actorii, nu te mai duci. Actorii au o oarecare siguranţă că nu se 

aruncă după ei. Profesorul are zilnic un public obligat să stea la spectacol şi care poate alege 

penalizarea actorului-regizor. 

Până la urmă, dacă ţi-e frică să comunici, dacă nu poţi avea viziuni diferite asupra 

lumii, dacă nu te vezi evoluând pe o scenă,  înseamnă că ai ales prost profesia şi te vei chinui 

şi tu şi îi vei chinui şi pe alţii  

Existӑ, din pӑcate, puțini oameni care predau de plӑcere, care ṣi-au ales meseria asta 

pentru cӑ ӑsta a fost visul lor de cȃnd se ṣtiu, care sunt mulțumiți de ceea ce fac. Am un singur 

profesor pe care ȋl pot numi aproape perfect. Acesta vine ȋn clasӑ, zȃmbeṣte de fiecare datӑ 

cȃnd intrӑ pe uṣӑ, pune absențe la toate orele, ne ascultӑ fӑrӑ sӑ pӑrӑseascӑ acel zȃmbet care 

ne liniṣteṣte, ne predӑ ṣi apoi discutӑm despre 

orice. Suntem prieteni cȃnd trebuie ṣi elev-

profesor cȃnd trebuie. Rȃdem, glumim, dar 

suntem serioṣi cȃnd vine vorba de a preda, a da 

teste ṣi a pune note. La ora unui asemenea 

profesor nu poți sӑ nu ȋnveți, sӑ nu participi. Dacӑ 

nu de dragul materiei mӑcar din respect pentru omul care ți-o predӑ.  

Tactul ṣi talentul pedagogic  

Printre calitӑțile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul ṣi talentul 

pedagogic, capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda ȋn mod creativ ṣi de a nu se 

limita doar la un monolog plictisitor. Modul ȋn care profesorul comunicӑ cu elevii sӑi este 

esențial, iar dacӑ acesta gӑseṣte moduri distractive de a prezenta informațiile ṣi ȋncearcӑ o 

interacțiune adevaratӑ cu elevii sӑi, rezultatele se vor observa imediat.  

Calitӑțile unui bun profesor  

Un profesor bun este cel care ştie să se pună la dispoziţia  

copiilor, ştie să simpatizeze cu ei, să le înţelegă universul, să le 

sesizeze interesele care îi animă. 

Profesorul trebuie să reprezinte autoritatea publică, ca  

reprezentant al statului, să fie transmiţător de cunoştinţe şi 

educator, evaluator al elevilor, partenerul părinţilor în sarcina 
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educativă, membru în colectivul şcolii, dar mai ales un bun coleg pentreu ceilalţi profesori 

El trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, are obligaţia  

de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza 

procesul de instruire. 

Relaţia profesorului cu elevii nu trebuie să se reducă doar la un aspect formal,  

administrativ, reglementată fiind de coduri deontologice sau normative instituţionale. Aceasta 

va trebui adecvată şi personalizată neîncetat, dimensionată şi relativizată la specificul grupului 

şcolar sau la membrii acestuia.  

Rolul profesorului ȋn clasa de elevi  

Profesorul decide şi conduce, organizeazӑ şi influențeazӑ, consiliazӑ şi controleazӑ, 

apreciazӑ şi ȋndrumӑ, este modelul de conduitӑ civicӑ şi moralӑ. 

Pentru o desfӑṣurare optimӑ a procesului educativ, el trebuie sӑ rezolve cȃteva  

probleme: 

*transmiterea cunoṣtințelor de 

specialitate  

*crearea motivației  

*crearea şi menținerea unei ordini 

inițiale  

*dificultӑți legate de notare.  

Interacțiunea profesor-elev  

Relațiile profesor-elev se polarizeazӑ fie ȋn sentimente de simpatie ṣi ȋncredere  

reciprocӑ, fie ȋn antipatie ṣi neȃncredere, fie ȋn indiferențӑ. Climatul afectiv al clasei este 

rezultatul comportamentului profesorului, dar ṣi al conlucrӑrii sale cu elevii. Tonul afectiv 

optim al relației profesor-elev exclude autoritarismul, ȋnfricoṣarea, amenințarea elevilor, dar ṣi 

atmosfera permisivӑ ṣi formalismul.  

Relaţia dintre un învăţător şi elevul său  

este asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. Elevul trebuie să-şi respecte învăţătorul în 

acelaşi mod în care îşi respectă şi părinţii. 

Părinţii ţi-au dăruit viaţă, iar învăţătorii îţi dăruiesc cunoaştere. Cunoaşterea esta ca şi 

viaţa deoarece ai la fel de multă nevoie de ea ca şi de viaţă. 

La şcoală, învăţătorul le dăruieşte cunoaştere copiilor, dar are şi grijă de ei ca şi cum  

ar fi proprii lui copii, deoarece un învăţător bun, adevărat, dedicat, trebuie să îşi iubească 

elevii ca pe proprii lui copii. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
53 

Pentru viitorul şi desăvârşirea fiecăruia în parte, este important ca acesta să primească  

o învăţătură adevărată şi de folos de la învăţătorii săi. 

În ziua de azi, în mai toate societăţile, oamenii se confruntă cu probleme. Acestea  

provin mai ales din faptul că oamenii au o înţelegere greşită asupra relaţiilor interumane. În 

multe situaţii elevii nu îşi respectă profesorii, ba mai mult, uneori nu îşi respectă părinţii. Din 

această cauză în întreaga lume există atâtea probleme ... pentru că oamenii nu cunosc cu 

adevărat esenţa relaţiilor interumane, nu au învăţat corect această lecţie încă de la început. 

Corelații/opinii pӑrinți-profesori  

Ȋn opinia pӑrinților, principalele motive pentru care elevul 

ȋnvațӑ sunt: utilitatea pentru viitor a cunoṣtințelor ṣi abilitӑților 

acumulate ṣi notele bune.  

CE  ÎNSEAMNĂ  SĂ  FII  ELEV ? 

Fiecare om are dreptul de a fi elev şi îndatorirea de a  

învăţa în cadrul instituţiei pe care o frecventează. 

A fi elev înseamnă încadrarea într-un grup educaţional,  

concretizat prin existenţa  cadrelor didactice şi existenţa unor metode şi mijloace de învăţare. 

Elevul are dreptul de a participa la cursuri, de a cere explicaţii atunci când nu înţelege 

conţinuturile învăţării, de a-şi spune părerea atunci când este cazul, de a folosi mijloacele de 

învăţare necesare unei lecţii. 

De la elev se aşteaptă  ca el să  participe activ la actul învăţării, să accepte relaţiile de 

colaborare din cadrul grupului şcolar, să protejeze bunurile materiale ale şcolii, să aibă un 

comportament civilizat în cadrul clasei de elevi. 

Locul de muncă al elevului este şcoala, iar munca sa este învăţatul. 

Şcoala este o etapă iniţială a formării omului 

ca personalitate, care dă deschidere spre viitor, spre 

învăţare continuă, spre autoeducaţie şi autoinstruire. 

Finalitatea principală a şcolii este: a învăţa să 

înveţi, a învăţa să devii. 

Şcoala informează şi formează elevii ţinând 

cont de anumite principii, având grijă să evalueze 

modul în care obiectivele au fost atinse. 

Viața elevilor  

Viața în școală este foarte diferită într-un oraș 
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față de cea de la țară. O școală urbană poate avea peste 100 sau 200 de elevi pe an, laboratoare 

de știință bine înzestrate, laboratoare de informatică, cluburi bazate pe interese diferite (de la 

matematicӑ, la film, la teatru și până la Harry Potter), psihologi și asistenți de predare, 

programe școlare pentru elevii talentați, pe când școlile rurale sunt de obicei mici, în unele 

sate, oferind doar 4 ani de educație - restul fiind oferite la o mai mare distanță de sat, care au 

un singur profesor pentru toți elevii (în general sub 10 de elevi în total) - o situație aproape 

identică cu cea existentă la începutul secolului XX. Transportul la școală nu este aproape 

niciodată prevăzut - și în cazuri extreme, în satele îndepărtate, elevii trebuie să meargă până la 

10 km la școală, dacă nu există nici un autobuz sau tren. Doar începând cu anul 2003 au fost 

introduse linii de transport rurale (Microbuzul Şcolar Galben cu Clopoțel). Transportul public 

pentru toți elevii, în teorie, este gratuit, dar, din cauza unui sistem foarte incomod, elevii ajung 

să plătescă jumătate din preț pentru un abonament lunar. Elevi de asemenea, plătesc jumătate 

de preț la toate călătoriile cu trenurile operate de Cӑile Ferate Romȃne. 

Unele școli au uniforme pentru primele patru clase, ministerul standardizând problema 

printr-un proiect de lege. Anii V-VIII nu au aproape niciodată o uniformă școlară, nici orice 

alt cod de ținută (dar regulamentul prevedea decența de 

bază). 

Atât școlile din mediul urban, cât și cele din 

mediul rural poat organiza Cluburi de dans, de sport 

școlar, de tradiții, de lectură, teatru, muzicӑ, fizică sau 

chimie aplicată și chiar cluburi de matematică. Cu toate 

acestea, participarea la aceste cluburi nu va fi menționată pe nici o diplomă sau certificat, 

nefiind necesar. Există și concursuri între școlii, precum și la nivel național (cunoscute sub 

numele de Olimpiade), care sunt folosite pentru a promova pe cei mai buni elevi. Aceste 

concursuri sunt foarte populare, deoarece ele aduc multe avantaje pentru elevii care iau parte 

la ele. În plus, mulți profesori organizează concursuri și excursii de una, două zile la munte. 

Cu toate acestea, excursiile sau taberele de cercetare nu sunt frecvente (una sau două în 

fiecare an) și sunt, de obicei, vizite la muzee din alte orașe sau excursii de recreere ṣi de 

vizitare a habitatelor naturale, ale diferitelor animale sau plante.  

Concluzii 

Profesorul trebuie să stabilească o relaţie armonioasă de la început cu elevul pentru a 

nu-i afecta acestuia dezvoltarea psihică, afectivă şi personală. Profesorul trebuie să creeze o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caile_Ferate_Romane
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relaţie care să-i permită elevului să prindă aripi în dezvoltarea lui urmând firul lin al vieţii, 

exact ca o simfonie perfectă. Oare se va ajunge la acest nivel vreodată?  

“O inimă înţelegătoare reprezintă totul la un profesor, şi nu o putem aprecia îndeajuns. Ne 

amintim cu stimă de profesorii excelenţi, dar cu recunoştinţă de cei care ne-au influenţat sufleteşte. 

Planul de învăţământ este o materie primă extrem de necesară, dar căldura reprezintă elementul 

vital pentru planta aflată în creştere şi pentru sufletul copilului.”  

(Carl Gustav Jung) 

 

ARTA DE A FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

Profesor: PETREANU DĂNUŢ 

 Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti, Argeş 

 

Arta de a fi elev 

A fi elev reprezintă statutul pe care fiecare îl are atunci când frecventează cursurile 

unei instituţii de învăţământ. 

Fiecare om are dreptul de a fi elev şi îndatorirea de a învăţa în cadrul instituţiei pe care 

o frecventează. 

A fi elev înseamnă încadrarea într-un grup educaţional, concretizat prin 

existenţa  cadrelor didactice şi existenţa unor metode şi mijloace de învăţare. 

Statutul de elev presupune prezenţa la cursuri, atât fizică cât şi psihică şi continuarea 

actului de învăţare şi după cursuri, ca studiu individual sau ca teme date de cadrele didactice. 

Elevul are dreptul de a participa la cursuri, de a cere explicaţii atunci când nu înţelege 

conţinuturile învăţării, de a-şi spune părerea atunci când este cazul, de a folosi mijloacele de 

învăţare necesare unei lecţii ş.a. 

De la elev se aşteaptă  ca el să  participe activ la actul învăţării, să accepte relaţiile de 

colaborare din cadrul grupului şcolar, să protejeze bunurile materiale ale şcolii, să aibă un 

comportament civilizat în cadrul clasei de elevi. 

Locul de muncă al elevului este şcoala, iar munca sa este învăţatul. 

Şcoala este o etapă iniţială a formării omului ca personalitate, care dă deschidere spre 

viitor, spre învăţare continuă, spre autoeducaţie şi autoinstruire. 

Finalitatea principală a şcolii este a învăţa să înveţi, a învăţa să devii. 
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Herbert Gerjouy spunea că „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să 

citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”. 

În fond, şcoala este instituţia care organizează trăirea unor experienţe de învăţare. Ea 

urmăreşte atingerea unor obiective, cu ajutorul unor metode şi mijloace ştiinţifice. 

Şcoala informează şi formează elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să 

evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. 

Pentru a putea îndeplini cu succes rolul de ”elev”, acesta trebuie să aibă un program 

riguros întocmit, în care învăţarea să alterneze cu odihna (activă sau prin somn). 

Programul zilnic al elevului trebuie să cuprindă câteva reguli: 

– orele de culcare şi cele de sculare să fie respectate întotdeauna; 

– mesele să aibă loc la ore fixe; 

– în fiecare zi să existe anumite ore pentru recreere; 

– să se acorde timp igienei personale; 

– să se programeze corect orele pentru învăţare; 

Perioadele optime pentru învăţare pe parcursul unei zile de studiu sunt dimineaţa, între 

orele 8-13 şi după-amiaza, între orele 16,30 – 21,30. 

La sfârşit de săptămână, programul de odihnă trebuie îmbinat cu lectura, plimbările, 

excursiile, sportul. 

Programul zilnic al adolescentului trebuie adaptat la noul program de şcoală. 

Programul de învăţătură va fi între orele 7,30-12,30 iar seara se vor pregăti materiile 

mai uşoare (între orele 20,00-21,00). 

Seara, adolescentul va viziona programe preferate (dar alese cu grijă) la televizor, va 

asculta muzică preferată, va face lectură. După toaleta de seară, culcarea va fi obligatorie în 

jurul orei 22,00.Timpul liber trebuie folosit cu înţelepciune şi nu irosit. 

Prin activităţile din timpul liber, organismul trebuie să se destindă, să se relaxeze, să 

se încarce cu noi energii; mintea trebuie să se odihnească. 

Este folositoare cât mai multă mişcare în aer liber: jocuri, plimbări cu bicicleta, mers 

pe jos. Este nevoie de cel puţin o jumătate de oră petrecută în aer liber. 

Arta de a fi profesor 

A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă, 

banală, aceasta nu este totuşi la îndemâna oricui. Pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa 

pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe 

momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu. Totuşi, la capătul acestui 

drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii. 
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Mulţi cred că a fi profesor înseamnă doar a prezenta informaţiile în faţa elevilor sau a 

studenţilor, a evalua nivelul acestora şi a-i ierarhiza prin note. Profesia de cadru didactic este 

însă mult mai profundă, solicită calităţi speciale, care se pot forma şi dezvolta doar dacă 

persoana respectivă doreşte, cu adevărat, să fie profesor. Aceasta pentru că a fi profesor 

înseamnă să te dedici celor pe care-i educi, să ai sentimente pozitive faţă de ei, să le oferi 

respectul tău, să fii conştient că le influenţezi viaţa şi eşti răspunzător pentru asta în faţa lor, a 

părinţilor, a societăţii. Un profesor adevărat nu se gândeşte numai la stăpânirea disciplinei lui, 

ci, în primul rând, la felul în care studentul sau elevul foloseşte în mod independent ceea ce 

profesorul l-a învăţat.  

Cariera didactică nu este o „manta de vreme rea“, o urmezi numai dacă îţi place, dacă 

ai vocaţie, nu doar atunci când viaţa te refuză în alte locuri. Este adevărat că, în multe 

domenii de activitate, eşti răsplătit în mod egal cu efortul depus. În educaţie nu este aşa; dai 

întotdeauna mai mult decât poţi obţine. Ai în faţă 20-30 de suflete sau mai multe, de minţi, de 

perechi de ochi şi urechi, toate îndreptate cu încredere spre tine. 

După ce ajungi profesor nu te preocupi numai de predare, mai ai şi alte îndatoriri, în 

special relaţiile cu elevii şi studenţii. Astfel, eşti preocupat să sădeşti în sufletele lor 

sentimente care să-i motiveze să abordeze învăţarea cu mai multă deschidere. Unul din aceste 

sentimente este încrederea în sine, fără de care elevul nu poate avea succese în învăţare. Acest 

sentiment pare să fie mai important decât coeficientul de inteligenţă. Specialiştii au 

demonstrat ca şcoala „produce“ învăţare, dar „producţia“ ei nu se realizează ca în celelalte 

domenii. Răspunderea este cu mult mai mare pentru că lucram cu oamenii. În fabrică, o piesă 

turnată greşit se retopeşte şi se toarnă din nou. În educaţie, un elev pierdut devine o problemă 

pentru societate, de aceea toţi ochii sunt îndreptaţi spre sistemul educaţional şi cerinţele faţă 

de acest sistem sunt mai mari. 

Un bun profesor modelează mintea celor cu care lucrează. Ii formează, le aranjează 

gândirea, îi învaţă cum, iar nu ce să gândească. Pentru aceasta profesorul are nevoie nu doar 

de răbdare, ştiinţă şi inteligenţă, dar, mai ales, de dăruire.  

A fi un dascăl bun înseamnă să nu uiţi că ai fost cândva tânăr. Trebuie să ştii să treci 

diplomatic peste micile greşeli ale celor ce învaţă, să te bucuri împreună cu ei de succesele 

lor, să-i încurajezi continuu dându-le mereu aripi spre viitor. Trebuie să ştii să aprinzi în 

sufletul fiecărui învăţăcel şi bucuria cunoaşterii, dar şi bucuria creaţiei! 
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EFICIENTIZAREA COMUNICARII IN MATEMATICĂ 

 

Prof. Muşetoiu Mihaela 

Lic. Teoretic Ion Mihalache Topoloveni 

 

Motto: : „...o şcoală adevărată este cea în care învaţă şi elevul şi profesorul...” 

(C. Noica) 

 „Comunicarea eficientă – indiferent de domeniul în care are loc aceasta – protocol, 

negociere, relaţii publice etc., înseamnă înainte de orice, dorinţa de a construi un cod comun, de 

a „ieşi” din propriul cod pentru a te împărtăşi din al interlocutorului, respectiv de a construi acel 

limbaj comun, condiţie a priori pentru a avea loc comunicarea. 

Însăşi etimologia cuvântului ne conduce spre această idee: termenul latin communicare 

însemna la început punerea în comun a unor lucruri de indiferent ce natură”. 

Comunicarea are matematica ei. 

La prima vedere matematica si comunicarea nu au nimic in comun. Scrierea si vorbirea 

in public au foarte putine lucruri in comun. Matematica este o stiinta obiectiva, pe cand 

vorbirea in public implica inflexiunile si calitatea vocii, personalitatea, limbajul verbal si alte 

componente cat se poate de subiective. 

Totusi, in substrat acestea doua au cateva calitati comune. 

Mai mult decat orice, succesul unei prezentari publice depinde de structura sa.       

Matematica necesita foarte multa precizie. Asa ca, ti se pare ciudat ca uneori este nevoie 

sa aplici cateva din conceptele folosite in matematica pentru a obtine o buna prezentare? 

In industria filmelor, se spune ca sunt trei elemente importante care ajuta ca filmul sa 

aiba succes: scenariul, scenariul si... scenariul! Exact la fel, cheia pentru a tine un discurs 

atractiv este: structura, structura si, sa nu uitam, structura. 

In relatia cu elevii cadrul didactic utilizeaza mai multe tipuri de comunicare. Dintre 

acestea, cea cu influenta cea mai puternica asupra actului instructiv-eduvcativ este axa verbal-

nonverbal din comunicare. De ce este atat de importanta? Pentru ca ambele tipuri de 

comunicare se pot sprijini reciproc(cazul fericit), dar pot si sa se contrazica(situatie care poate 

pune probleme activitatii instructiv-educative, dar si relatiei profesor si elevi). 

  Explicatia este simpla: conform studiilor, atunci cand comunicarea verbala si 
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comunicarea nonverbala se contrazic, oamenii tind sa creada - de cinci ori mai mult - ceea ce 

s-a transmis prin comunicarea nonverbala. 

Limbajul corpului spre exemplu: 

 

Comunicarea profesor-elev, o cale spre educaţie 

 Suntem fiinţe sociale, trăim împreună, avem nevoie unii de alţii. Nu putem şi nu 

trebuie să fim singuri.Trebuie să comunicăm pentru a ne cunoaşte, a ne împărtăşi emoţiile, a 

schimba informaţii şi a construi relaţii noi, colaborări, prietenii. 

Cadrul didactic modern, reformator, se va implica într-o comunicare permisivă şi 

democratică, deschisă şi amicală cu elevii săi. S-au dus vremurile profesorului distant, sobru 

şi sever, autoritar şi infailibil, care foloseşte catalogul ca pe o armă cu ajutorul căreia obţine 

ce vrea de la elevi. Astfel de cadre didactice sunt greu accesibile pentru că nu sunt pregătite 

pentru o relaţie de comunicare cu elevii, nu ştiu să se racordeze la problemele copiilor, nu pot 

lăsa deoparte inhibiţiile şi falsele pudori. 

Un dascăl modern ştie că şcoala trebuie în primul rând să formeze, ştie să coboare la 

nivelul de înţelegere al elevilor săi, ştie să-i “momească” cu o retorică a utilităţii practice, ştie 

să înlăture riscurile pe care le presupune relaţia de comunicare apropiată cu elevii, 

familiarismul şi eroarea în formularea soluţiilor şi sfaturilor date elevilor. 

În calea comunicării uneori pot apărea adevărate blocaje, care fac ca între informaţia 

transmisă şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. O comunicare ineficientă cauzează 

singurătate, conflicte, probleme atât în familie cât şi la şcoală, insatisfacţii profesionale, stres 

psihologic şi chiar boli foarte grave. 
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Există patru tipuri de bariere care blochează comunicarea: 

-bariere culturale; 

-bariere cauzate de frica endemică; 

-bariere cauzate de atitudinile individualiste; 

-bariere  referitoare la relaţiile individ-grup. 

Pentru a avea o comunicare mai eficientă trebuie: 

-să se utilizeze mesaje adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi 

pe comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în comunicare. Procesul de 

comunicare este mai complet, se pot comunica emoţiile şi descrie comportamentele fară a 

face evaluări şi atacuri la persoană; 

-să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu impunem punctul de vedere. 

Manipularea este şi ea o formă de comunicare, însă transmite un mesaj de non-acceptare şi 

neîncredere în deciziile luate; 

-să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a 

răspunde, care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în 

comunicare. Comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere,compasiune şi afecţiune faţă 

de interlocutor; 

-să evităm stereotipurile şi prejudecăţile deoarece duc la opinii negative despre ceilalţi, 

sunt cauze ce duc la discriminare, violenţă şi chiar genocid; 

-să lăsăm interlocutorului posibilitatea de a face o evaluare negativă a acţiunilor sau 

atitudinilor sale. Critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte persoane; 

-să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative, posibilităţi noi 

de rezolvare a unei situaţii; uneori sfatul este perceput de cealaltă persoană ca o insultă la 

inteligenţa sa, ca o lipsă de încredere în capacitatea persoanei respective de a-şi rezolva 

singură problema; 

-să evităm ameninţările; insistând în aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea unei 

probleme sau situaţii, se vor genera sentimente negative; 

-să nu fim moralizatori deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte, stimulează 

resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane; 

-să nu dăm dovadă de superioritate pentru că aceasta determină formarea unei relaţii 

defectuoase de comunicare. Egalitatea înseamnă acceptarea necondiţionată şi respectarea 

fiecărei persoane, indiferent de nivelul său de cultură sau pregătire profesională; 

-să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin argumentare 

logică fară a duce la frustrare, pentru a nu bloca comunicarea; 
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-solicitând mai multe informaţii, punând  întrebări deschise, dăm interlocutorului 

posibilitatea de a se deschide, de a explora gândurile şi sentimentele sale şi se convinge că te 

interesează ceea ce îţi spune; 

-să utilizăm parafrazarea, care este o metodă în comunicare care are rolul de a clarifica 

mesajul, de a comunica mai eficient. Nu trebuie folosită nici prea des; 

-să dăm posibilitatea explorării soluţiilor alternative prin folosirea brainstorming-ului, 

ascultării reflexive, discutarea posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative, 

obţinerea unui angajament; 

-să folosim tactica devierii când dorim să schimbăm cursul conversaţiei de la 

preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări; 

-să citim limbajul corpului concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei, 

tonul, ţinuta corpului sau gesturile. 

Cadrele didactice trebuie să stăpânească arta conversaţiei. Aceasta este o condiţie 

obligatorie a eficientizării procesului de învăţământ. 

Un dascăl este apreciat, respectat şi iubit doar dacă ştie să realizeze, prin conversaţie, 

un climat propice studiului în cadrul colectivului pe care îl conduce. 

Dialogul, interacțiunea, feedback-ul, metode eficiente de a preda la clasă și de a    

ajunge la performanță 

Toceala sau învăţatul pe dinafară a unor informaţii predate la şcoală, iar mai apoi 

expunerea lor în faţa clasei ca pe o poezie trebuie date uitării. Dialogul profesor – elev este 

cea mai eficientă metodă de predare şi învăţare. Este concluzia la care au ajuns experţii în 

comunicare nu doar din România, ci şi din Bolivia, Algeria şi Bulgaria. Experții în 

comunicare spun că profesorii trebuie urgent să scape de metodele învechite de a-i furniza 

elevului informația. Nu este suficient să dictezi teorie și să ceri reproducerea ei exactă. 

Copilul ar uita în scurt timp tot ceea ce a fost obligat să memoreze. 

 Elevul devine un partener al profesorului în timpul învățării și practic se bazează pe 

experiment. Se constată că elevii participă cu mare plăcere ore. Suntem racordați la foarte 

multe programe educative internaționale și căutăm să dezvoltăm metode interactive. 

CIORCHINELE 

Este un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile 

despre un subiect . Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze 

cunoştinţele, putând fi folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare. 
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Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin 

motivaţi să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea 

realizată de ei şi semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor 

completa ciorchinele. 

Avantaje: 

• nu se critică ideile propuse; 

• poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor 

de informaţii aşteptate de la elevi; 

• se poate aplica individual, în perechi sau în grup; 

• se poate aplica în orice moment al lecţiei; 

• solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii 

METODA CADRANELOR 

Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane. 

*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual. 

*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele: 

I. Am admirat….  

II. Dezaprob…. 

III. N-am înţeles…  

IV. Am învăţat…. 

Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai 

multe răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze 

Avantaje: 

• stimulează atenţia si gândirea; 

• scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 

• conduce la sintetizare/esenţializare; 

• uşurează asimilarea de noi cunoştinţe; 

• se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare; 

• se poate folosi în diferite momente ele lecţiei; 

• stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică 

Acestea sunt cateva metode eficiente atat pentru profesor cat si pentru elev ,  

care duc la o comunicare perfecta in cadrul unei ore de matematica.  

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării 

ştiinţifice, antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor .        

Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei 
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pentru învăţare şi a încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de 

obiectele de studiu în şcoală şi asigură condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona 

şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială. 

Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, 

dar putem ajunge si la o autostimulare a creativităţii. 

 

FOLOSIREA ACTIVITĂȚILOR DE COMUNICARE ÎN 

EVALUARE 

Mierlescu-Vișineanu Andreea 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni 

 

Cel mai multe persoane asociază ideea de joc cu cea de divertisment și în niciun caz 

cu o activitate atât de serioasă cum este evaluarea. Și totuși, activitățile de comunicare pot fi 

folosite ca o metodă alternativă de evaluare a abilităților conversaționale, atât în cadrul orelor 

de limba și literatura română, cât mai ales în cadrul orelor de limbă străină. Jocurile oferă 

posibilitatea unei evaluări prin exersare de vocabular și de abilități de interacționare, într-un 

mediu centrat pe elev și cu un nivel de stres redus. Ele pot fi folosite ca o metodă plăcută de 

evaluare, dar și ca o metodă de auto-evaluare a achizițiilor lingvistice și de vocabular. Și tot 

ele aduc o mulțime de beneficii elevilor, cum ar fi dezvoltarea abilităților de socializare, a 

strategiilor de abordare și rezolvare de probleme, precum și posibilitatea de a menține 

vocabularul activ pe o perioadă îndelungată de timp. 

În evaluarea realizată cu ajutorul activităților de comunicare, profesorul trebuie să se 

asigure că nivelul de dificultate și tema aleasă corespund nevoilor și particularităților elevilor, 

că toți elevii înțeleg felul în care aceste activități se derulează și că fiecare dintre ei poate 

atinge un anumit grad sau nivel de reușită. Este deasemenea important ca elevul să 

conștientizeze faptul că activitățile sunt o modalitate de exersare a vocabularului într-o 

manieră antrenantă, mai mult decât o metodă de evaluare. 

Există mai multe tipuri de activități de comunicare ce pot fi folosite ca metodă 

alternativă de evaluare: 

Jocuri de tip „Board Games” pe suport cartonat. Acestea sunt jocuri ce se pot juca în 

perechi sau grupuri de 3-4 elevi, pe o temă anume creată de către profesor. Jocul preupune 

urmarea unui traseu pe care elevii îl parcurg cu ajutorul punctelor obținute prin aruncarea 
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zarului. Principala țintă este aceea de a ajunge la linia de Finish cît de repede și de corect 

posibil. Pot fi create astfel de jocuri pe absolut orice temă pe care profesorul dorește să o 

consolideze, să o exerseze sau să o evalueze. Sunt incluse aici atât temele de vocabular cât și 

temele de gramatică. 

Jetoane cu imagini- ele  reperezintă un set de imagini ce pot fi folosite pentru diferite 

situații conversaționale. Acestea oferă elevilor posibiltatea de a exersa lexic pe diferite 

domenii, iar profesorului îi oferă un instrument de evaluare a felului în care aceștia exersează 

respectivul lexic. Imaginile sunt tematic legate de întrebările transpuse pe cealaltă față a 

jetonului, iar gradul de dificultate variază în funcție de ce anume dorește profesorul să 

evalueze. Deasemenea, imaginile pot fi însoțite de cuvinte ajutătoare ce pot fi lăsate la vedere 

sau nu. 

Postere și alte lucrări de creație- Artele vizuale pot fi folosite în consolidarea și 

evaluarea achiziției lingvistice. Ele antrenează elevul într-o diversitate de teme și îl 

familiarizează cu noi perspective asupra lumii.Folosirea posterelor, a dioramelor, colajelor, 

sculpturilor, etc pot avea multiple beneficii în ceea ce privește evaluarea întrucât stimulează 

gândirea critică, testează vocabularul, dar și cultura generală, încurajază discuțiile, îi provoacă 

pe elevi și sunt distractive. Atunci când sunt expuse în clasă ele îmbunătățesc și diversifică 

ambientul școlar. Posterele, dar și celălalte activități de creație pot fi folosite pentru a evalua 

diferite teme, însă, pentru a-și atinge potențialul, trebuie însoțite de prezentări. 

Proiectele și prezentările reprezintă o altă metodă utilă de evaluare alternativă. Ele 

oferă elevilor posibiltatea de a lucra individual și sunt considerate deosebit de practice. Atunci 

când lucrează pentru proiecte și prezentări, elevii iau decizii, adună informații, rezolvă 

probleme și prezintă rezultatul final. Folosirea lor aduce multiple avantaje întrucât ele 

presupun colectare de informații, structurarea acestora, purtarea de discuții, negocierea și 

stabilirea de relații interpersonale. Cheia în a face din proiecte și prezentări o metodă eficientă 

de evaluare stă în abilitatea profesorului de a planifica și explica foarte bine și cu claritate 

fiecare etapă, ce anume trebuie să facă elevul și ce nu trebuie să facă, precum și ce anume 

dorește profesorul să evalueze. 

Fișele de evaluare a colegilor și auto-evaluare constituie o modaliate prin care elevii 

își evaluează propria performanță și își consolidează stima de sine. Ele necesită timp și 

răbdare, ținând cont mai ales de faptul că nici elevii nici profesorii din România nu sunt 

familiarizați cu o astfel de metodă de evaluare. Aceste fișe pot varia de la a avea elevi care să 

corecteze testele altor colegi până la fișe de evaluare  a abilităților orale sau de audiție. Este 

extrem de important ca elevii să știe în permanență faptul că scopul unor astfel de metode este 
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acela de a îmbunătăți și încuraja și nu de a insulta sau umili. Fișele de evaluare promovează 

autonomia, îi implică pe elevi în mod direct și stimulează motivația pentru învățarea 

vocabularului. 

În concluzie, toate activitățile de comunicare menționte mai sus pot fi utilizate ca 

metode alternative de evaluare, ele având cel puțin câteva beneficii evidente: acela de a oferi 

o alternativă la plicitsitoarele teste standard, de a reduce presiunea asupra elevului, de a 

stimula învățarea și de a crea oportunități pentru comunicare. 

Bibliografie:  
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FORMAREA TRĂSĂTURILOR MORALE 

 

Profesor fizică, Mihaela Pricolici- 

Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni 

 ,,Caracterul unui om nu se arată în momentele de confort, ci în cele de schimbări şi 

controverse”, spunea Martin Luther King Jr. Anul acesta şcolar pentru mine, a fost anul 

schimbării, o schimbare pe care nu mi-am dorit-o, dar am fost forţată de sistem să o fac. 

Exceptând faptul că a fost un eşec, a fost o adevărată lecţie de viaţă. După zece ani în care am 

predat în cel mai prestigios Colegiu Naţional din Piteşti, unde am şlefuit diamante şi alti patru 

ani într-un liceu tehnologic unde am încercat să fiu un om de valoare şi nu un om de succes, 

am decis să-mi schimb scara de valori, să renunţ la principii şi să încerc să mă titularizez cu 

faimosul articol 253. Drept urmare am ales trei şcoli din listă: Şcoala Gimnazială Merişani, 

Şcoala Gimnazială Gruiu Căteasca şi Liceul Tehnologic Topoloveni. Şocul a fost imens, am 

simţit neputinţă, disperare…Nimic din ce ştiam nu puteam să aplic. Toate cunoştinţele mele 

legate de fizică, de metode de predare s-au dovedit nefolositoare. Am fost pusă în situaţia de 

a-mi revizui întâi caracterul meu, de a căuta în interiorul meu tăria de a merge mai departe, 

după care să încep uşor, uşor să modelez şi caracterul noilor mei elevi. 

În faţa lipsei de logică a lucrurilor, nu e eficace decât puterea de a crede în ceva. M-am 

întrebat de multe ori de ce nu reuşim, noi oamenii, să realizăm anumite lucruri, să ne ţinem 

diferitele promisiuni pe care le facem semenilor sau nouă înşine ori să urmăm sfaturile utile 

pe care viaţa le oferă? Apoi, m-am întrebat de ce câţiva dintre noi reuşesc, totuşi? Cred că 

răspunsul se află în virtutea tăriei, în existenţa sau lipsa ei din sufletele noastre. De ce spun 

asta? Pentru că, tăria, este considerată a fi virtutea care îi ajută pe oameni să treacă peste 
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încercările dificile ale vieţii. Ea îi ajută să nu cedeze în faţa greutăţilor, să nu cadă în 

deznădejde, să nu-şi piardă credinţa, ci să rămână în continuare pe drumul cel bun şi drept. În 

cele din urmă ne formează caracterul. 

     La Scoala Gimnazială Merişani, există un colectiv de profesori care lucrează cu 

tărie în ,,piatră brută”, slefuind-o zi de zi, fară sa-şi piardă speranţa că intr-o bună zi una din 

ele va straluci. M-am integrat in colectiv şi m-am apucat de treabă. Să formezi caractere in 

răndul elevilor de etnie romă este o adevărată provocare. Ei se cred superiori, atotştiutori în ce 

priveşte viaţa, evident, vin cu o anumită educaţie din familie pe care cu greu o poţi modela, au 

totul…şi nu îşi doresc nimic. Modelul lor in viaţă este tata, fratele, mama... plecaţi la ,,muncă” 

în străinătate, de unde se întorc cu telefoane de ultimă generaţie, parfumuri şi haine de 

firmă… 

 Ovidiu spunea: ,,Picătura face o gaură în piatră, nu prin forţă, ci prin cădere 

repetată.”Nu am crezut că o să mă bucur, când am găsit sala de clasă curată, aerisită, fără coji 

de seminţe, cornuri şi cutii de lapte aruncate peste tot, fără zgomot de manele şi cuvinte 

,,grele” spuse din reflex…Sfaturile mele, exemplele, munca cot la cot alături de ei începe să 

dea roade. Acum nu sunt convinsă că fac doar de dragul meu sau începe să le placă atmosfera.  

În această şcoală violenţa este la ea acasă…profilul elevului violent (ipostaze  

posibile): Eşti al nimănui!; Descurcă-te cum poţi în viaţă!; Fie ce-o fi! Viaţa este o junglă. În 

viaţă îti ajută tare mult dacă şti să te baţi!. Tăria este virtutea ce modelează caracterul uman. 

Cum să le schimbi concepţia, cum să-i faci să înţeleagă să facă diferenţa între cele două tipuri 

de tărie pe care le poate avea un om: cea fizică şi cea sufletească? Discutând,explicând, 

prezentând exemple, vizionând filme…De multe ori totul s-a năruit cănd violenţa a fost adusă 

în şcolă chiar de părinţii lor, încercând să-şi facă dreptate singuri. Vin cu problemele de acasă 

la şcoală…şi vrei, nu vrei devenim martori la năruirea muncii noastre. Caracterul este un 

element extrem de fragil, deoarece poate fi modificat de alți factori umani, câteodată devenind 

o schimbare pozitivă și deseori una negativă. Şi, la fel ca Meşterul Manole, o luăm de la 

capăt, deoarece caracterul poate fi modelat – cu ajutorul rațiunii, logicii, ideilor noi și al 

anturajului potrivit! 

Tăria fizică se manifestă ca putere, ca forţă, necesară pentru a manipula lumea 

materială ce ne înconjoară. În schimb, tăria sufleteasă se caracterizează prin răbdare şi 

perseverenţă. Nimic folositor şi durabil nu poate fi obţinut fără răbdare şi perseverenţă. Aceste 

două însuşiri reprezintă şi modalitatea prin care putem dezvolta şi păstra virtutea despre care 

vorbim. Tăria sufletească ne ajută să acţionăm asupra interiorului nostru, asupra lumii 

imateriale, spirituale.  
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Cel care ştie că lucrând asupra lumii sale interioare aduce modificări şi în cea 

exterioară, va conştientiza marea importanţă a tăriei sufleteşti. Prin această virtute se aduc 

îmbunătăţiri atât în domeniul sufletescului, cât şi în cel al fizicului, deoarece spiritualul 

determină, creează şi modelează, materialul. Mulţi oameni spun că viaţa lor interioară va fi 

mai bună daca se rezolvă câteva lucruri în viaţa lor exterioară. Însă această viziune este o 

iluzie, pentru că bunăstarea creată este de scurtă durată. Dar dacă se acţionează invers, 

schimbând anumite lucruri în interiorul nostru, se vor rezolva şi problemele din exterior. De 

această dată bunăstarea obţinută va avea o viaţă lungă şi o profunzime mai mare. Cu cât vom 

continua munca asupra vieţii noastre interioare (intenţii, gânduri, sentimente), cu atât va creşte 

tăria sufletească. Cu cât va fi mai mare tăria sufletească, cu atât mai mult vom putea să 

păstrăm o viaţă interioară (spirituală) frumoasă, care va genera şi o viaţă exterioară bună şi 

utilă pentru toată lumea. 

Cred cu tărie că profesorii pot fi impărţiţi in două categorii: profesori care-şi predau 

materia pentru care s-au pregătit toată viaţa, şlefuind nestemate, culegând premii la olimpiade 

şi concursuri, formând medicii de mâine, avocaţii, inginerii, profesorii, etc... şi profesori care 

predau lecţii de viaţă, strecurănd neputincioşi materia, pentru care şi ei au urmat aceleaşi 

universităţi, încercând să evite transformarea tinerilor de azi, in delicvenţii de mâine, făcându-

şi un crez din cuvintele lui Dalai Lama:,,Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, 

culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin!”  

Educând caracterul avem in vedere formarea trăsăturilor pozitive de caracter şi a unei 

conduite morale exemplare in randul elevilor, făcându-i pe aceştia să-şi depăşească sau 

stăpânească trăsăturile negative. Am utilizat strategii didactice variate urmărind dezvoltarea 

trăsăturilor pozitive de caracter.   

1). Accentuând trăsătura de caracter prin: definirea acesteia pe inţelesul elevilor, 

punerea in evidenţă a obiectivelor comportamentale cu ajutorul poveştilor, a achiziţiilor de tot 

felul, a intâmplărilor reale 

 a jocurilor. 

2). Pretinzând caracter prin: oferirea de exemple practice, menţinerea unor standarde si 

modelarea caracterului la toate nivelurile; 

3). Recunoscând un bun caracter prin: identificarea unor modalităţi de a-i aprecia şi 

evidenţia pe copii, lăudarea caracterului în mod public, mai presus de alte realizări personale. 

Caracterul face parte integrantă din viaţa noastră, este motivaţia interioară de a face 

ceea ce este corect şi poate fi testat atunci când acesta se confruntă cu o situaţie dificilă, 

neprevăzută. O etapă căreia i-am acordat o atenţie deosebită în formarea unui caracter adecvat 
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a fost folosirea laudelor la adresa elevilor. Prin laudă se înţelege evidenţierea atitudinilor 

exprimate prin acţiuni sau cuvinte care demonstrează trăsăturile de caracter, precum şi 

explicarea modului în care acestea au îmbunătăţit viaţa unei persoane sau a unui grup. Trebuie 

să ştim însă că pentru copii lauda noastră este o motivaţie extraordinară care îi va determina 

să demonstreze şi alte trăsături pozitive de caracter pentru a fi lăudaţi. Dimpotrivă dacă unui 

copil i se fac mereu reproşuri el nu va încerca să-şi schimbe situaţia, crezând că nu va putea 

niciodată să fie la înălţimea aşteptărilor noastre. Întrucât caracterul este cel care determină 

reuşitele unei persoane trebuie să lăudam caracterul şi nu doar reuşita. 

Trăsături cum ar fi: hărnicia, cinstea, modestia, sinceritatea, altruismul, sociabilitatea, 

spiritul de cooperare, se manifestă în relațiile elevului cu cei din jur şi cu sine însuși, 

indiferent de situația concretă în care se află. Un elev pentru care sinceritatea (cinstea sau 

altruismul)  reprezintă o trăsătură de caracter, va fi sincer (cinstit sau altruist) în orice situație, 

chiar dacă aceasta va leza propriile sale interese. 

Trăsăturile pozitive de caracter nu se formează  de la sine. Procesul formării lor nu 

este întotdeauna ascendent sau măcar liniar. Eficienţa sa depinde de conținutul muncii, de 

educație moral-civică, de raporturile în care este inclus elevul, de condițiile de viață ale 

acestuia. Conducerea şi organizarea procesului de educație moral-civică, cer profesorului să 

posede o serie de  capacități ca: înțelegere a faptelor tipice ale fiecărui elev, tact şi exigenţă în 

manifestarea unor cerințe morale, stimulare şi îndrumare a preocupărilor de autoperfecționare 

a comportamentului elevului. 

La  Şcoala Gimnazială Gruiu-Căteasca, lucrurile sunt complet diferite. Copii puţini 

(maxim 10 în clasă), săraci, munciţi si o parte dintre ei cu probleme grave de comportament. 

Doi, trei încearcă să-şi depăşească condiţia umană. 

 Sunt fiinţe ce caută depăşirea limitelor impuse de societatea restrictivă în care îşi duc 

traiul. Viaţa, pe întregul ei, dispusă în faţa copiilor, reprezintă doar un şir de încercări de a afla 

tot şi despre toate. Tot ceea ce îi înconjoară şi sumedenia de evenimente la care participă atât 

activ, cât şi pasiv, le conturează personalitatea din punct de vedere emoţional, real si chiar 

social. 

Am încercat să le explic că, omul are o existenţă naturală, el fiind ceea ce se face. 

“Condiţia” în care se află, este condiţia pe care şi-o creează în timp. Este aşa de dificil să 

explici unui copil de 12,13,14 ani,... Ce este omul? Cine sunt? Incotro mă îndrept? Ce pot să 

ştiu? Ce îmi este îngăduit să sper? Ce trebuie să fac?  



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
69 

Sunt ascultători, ştiu să ierte, sunt sinceri şi oneşti, generoşi şi recunoscători, dar le 

lipseşte curajul îndrăzneala. Ei nu cunosc o altă viaţă, nu au dorinţe, nu au vise şi acest lucru 

este cumplit de dureros. 

Einstein spunea : ,,Puţini oameni sunt capabili să exprime cu cumpătare păreri care să 

nu fie influenţate de prejudecăţile mediului lor social. Cei mai mulţi oameni nici măcar nu 

sunt în stare să formuleze astfel de păreri.” 

Curajul în sine, înseamnă să accepţi în anumite momente ale vieţii, în anumite situaţii, 

de a fi vulnerabil (ceea ce nu înseamnă expus), să te recunoşti fragil şi, în acelaşi timp, să 

îndrăzneşti să îţi asumi riscul de a lua o atitudine, de a te defini nu numai în faţa unor 

necunoscuţi, ci, mai ales, în faţa celor care ne iubesc si care ar vrea să ne vadă altfel. 

De foarte multe ori dezamăgirea şi tristeţea pune stăpînire pe mine pentru că îmi dau 

seama că ei trăiesc în altă lume. Cum să-i faci să îndrăznească să se autocunoască, să se 

autodescopere pentru a putea fi tot ceea ce-şi doresc ? Mă uit în ochii lor şi continuăm 

activităţile, ei curioşi de ce o să mai spun, iar eu neputincioasă şi de cele mai multe ori 

indignată, că în afară de vorbe frumoase, sfaturi care ,,gâdilă “ urechea nu pot face mai 

mult…Am speranţa, că indiferent de răspunsul lor, atunci cănd vor reuşi să fie ei însuşi, vor fi 

mai buni.  

Fiecare zi petrecută alaturi de ei devine o adevărată provocare. De fiecare dată 

evenimentele declanşează teme noi de dezbateri. Nu avem nevoie de planificare, de pregătire 

suplimentară, ci doar de tărie de caracter şi argumente. 

Lecţia la care suntem încă cu situatie neîncheiată, este ,,Iertarea”…Lecţie pe care o 

repetăm zi de zi, din diferite motive…, şi cu toate acestea există o barieră, un zid pe care l-au 

ridicat şi l-au consolidat cu încăpăţânare. Cum să accepte să-şi ceară iertare colegului, 

profesorului, când nu au auzit pe nimeni în jurul lor făcând acest lucru. Cum să accepte să-şi 

ceară iertare, dacă nu cunosc sensul, profunzimea, cuvântului IERTARE. 

Iertarea este un proces complicat, ce necesită timp şi multă deschidere către 

schimbare, nu o acţiune care se întâmplă rapid, ca şi cum ai bate din palme. În primul rând, 

pentru a putea ierta este nevoie să îi permiţi celui care a greşit  să explice cum şi de ce “s-a 

ajuns aici”. Trebuie să te pui în locul lui şi să încerci să-ţi dai seama ce a trăit şi ce a gândit. 

Aş putea numi asta: “a acorda circumstanţe atenuante”. Dacă poţi acorda circumstanţe 

atenuante, poţi acorda iertarea. Nu trebuie confundată iertarea cu toleranţa. A tolera înseamnă 

a trece cu vederea aceleaşi greşeli, în mod repetat. Aici intervine altă problemă. Toleranţa, în 

anumite situaţii este considerată lipsa demnităţii, a orgoliului. 
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Mai există varianta: “ierţi, dar nu uiţi”. M-am întrebat de multe ori: “Cum vine 

asta?”Să ierţi, dar să nu uiţi. Mie îmi sună a răzbunare. Cred că unii  nu fereacă uşile acelea 

grele, imaginare şi le lasă aşa… întredeschise. Aşteaptă momentul prielnic în care, retrăind 

momentul “întâmplării”, se simt minunat făcând reproşuri. În asta constă răzbunarea. Nu are 

legatură cu uitarea. Este premeditat. Este răutate pură. 

Aşa cum spunea Mohandas Gandhi:,,Cei slabi nu vor putea niciodată să ierte. Iertarea 

este calitatea celor puternici.” 

Ar mai fi aşa de multe de spus despre lecţiile de viaţă pe care le primesc şi le ofer zi de 

zi în această aventură, în care am pornit, dar închei prin a spune că a fi profesor, ai şansa să fi 

mâine mai bun decât azi… 

,,Nimeni nu poate vedea deasupra sa. Cu aceasta vreau să spun: fiecare vede la celălalt 

numai atât cât este el însuşi: căci el îl poate cuprinde şi înţelege numai în măsura propriei sale 

inteligenţe. Dacă aceasta este de calitatea cea mai umilă, atunci toate darurile spirituale, chiar 

şi cele mai mari, nu-şi vor produce efectul asupra lui şi el nu va observa la posesorul lor 

nimic, decât numai ceea ce-i mai josnic în individualitatea sa, deci numai slăbiciunile şi 

defectele sale de temperament şi de caracter. (Schopenhauer)” 
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CE ÎNSEAMNĂ A COMUNICA? 

 Prof. Udrea Elena Alina  

Liceul Teoretic Ion Mihalache 

A comunica presupune să ştii să îţi exprimi emoţiile 

Adoptarea limbajului responsabilităţii fără a ataca interlocutorul, este modalitatea 

optimă de a deschide calea unei bune comunicări. Formula de adresare directă la persoana a 

doua implică judecarea interlocutorului, acesta simţindu-se atacat, învinovăţit din start. (Iar nu 

ţi-ai scris tema?) În schimb formulând mesajul la persoana I exprimăm ceea ce simţim noi 

înşine, deplasând accentul de pe persoana copilului pe a noastră. Astfel îi putem transmite, în 
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acelaşi timp, şi ce comportament ne-a deranjat şi ce sentimente ne-a provocat în consecinţă. 

Exprimarea emoţiilor printr-un limbaj adecvat ajută copilul să înţeleagă faptul că purtarea sa 

ne influenţează modul în care ne simţim, suntem mândri/ mulţumiţi/ bucuroşi/emoţionaţi/ sau 

îngrijoraţi/ curioşi, etc. 

A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt 

Fiecare dintre noi avem nevoie uneori de ajutorul celor din jur pentru a rezolva o 

problemă. Oferirea de soluţii, formulare de ordine, ameninţările, etichetarea. Moralizarea nu 

sunt nici pe departe modalităţi eficiente de comunicare. Acestea provoacă reacţii defensive ale 

persoanei căreia îi adresăm mesajul. Putem în schimb să explatăm alternative. În acest mod nu 

vom influenţa cu nimic capacitatea copilului de a lua decizii sau de a rezolva probleme ci doar 

îi vom ajuta să găsească alte soluţii, folosind modalităţi ca: 

- asistarea copilului în alegerea soluţiei corecte: Ce crezi tu că ar trebui să facem mai 

întâi? 

- obţinerea unui angajament din partea copilului: Ce ai hotărat tu? 

- planificarea pentru activitatea de evaluare: Când vom avea problema rezolvată...? 

- analiza comparativă: Cum crezi tu că ai putea...?,etc. 

A comunica presupune cunoaşterea de sine şi stima de sine . 

Imaginea de sine presupune conştientizarea a Cine sunt eu? Şi a Ce pot să fac eu? 

Pentru că o persoană cu o imagine de sine negativă tinde să gândească la fel, rolul nostru este 

acela de a le dezvolta copiilor o imagine de sine echilibrată încă din copilărie prin: acordarea 

de atenţie pozitivă, încurajări şi laude ori de câte ori considerăm că este necesar. 

 A comunica presupune abilitatea de a rezolva conflicte 

În viaţa de zi cu zi este inerentă apariţia conflictelor, dat fiind faptul că nu de puţine 

ori ne aflăm pe poziţii opuse cu copilul: de o parte noi cei caretrebuie să-l modelăm şi să 

formulăm cerinţe ce necesită un efort din partea lui, iar de cealaltă parte copilul, care încearcă 

şi el să-şi impună dorinţele, preferinţele. Negarea sau reprimarea conflictelor are efecte 

negative: 

- scade implicarea în activitate; 

- diminuează sentimentul de încredere în sine; 

- polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii. 

Conflictul trebuie rezolvat prin menţinerea unei relaţii pozitive, prin ascultare activă, 

utilizarea întrebărilor pentru clarificarea mesajelor, focalizarea pe problemă şi nu pe persoane, 

evitarea învinovăţirii şi etichetătii. Este extrem de important ce atitudine (pozitivă/ negativă) 
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adoptăm faţă de copil în situaţii diverse de comunicare. În general, atitudinile se situează între 

două extreme: 

a. atitudine pasivă: profesorul trece cu vederea peste anumite incidente iscate sau 

minimalizează importanţa lor: Lasă că o să ştergi banca pe care ai murdărit-o de acuarelă, 

mâine. În acest caz, profesorul nu numai că nu comunică eficient, ci, mai mult decât atât, nu 

comunică deloc. În plus, involuntar, îi dezvoltă copilului nişte deprinderi negative de 

comportament. 

b. atitudine agresivă: este bine de ştiut că acest tip de afirmaţii nu încurajează 

comunicarea. Dimpotrivă, atunci când ne adresăm unui copil în acest mod, indiferent ce îi 

spunem, pentru el e acelaşi lucru. Doamna mă critică, sau Iar îmi ţine morală. În general 

copilul va pretinde că este atent sau va fi atent la ceea ce i se spune fără a fi de acord. Însă 

profesorul nu are de unde să ştie acest lucru, deoarece el nu este interesat de părerea copilului. 

Pentru a exista o comunicare eficientă între profesor şi copil, este important ca nu doar 

profesorul să poată avea iniţiativa comunicării, ci şi copilul. 

Ce greşim când comunicăm? 

De multe ori profesorii adoptă faţă de copii anumite atitudini care, uneori inhibă sau 

scad eficienţa comunicării. 

Exemple de atitudini şi consecinţe ale acestora aspra elevului: 

a. atitudine: etichetarea 

- exemplu:„ Eşti un bleg,” „ Eşti obraznic”, „ Eşti dezordonat”; 

- ce gândeşte copilul: „Cei mari ştiu mai multe decât copiii”; 

- consecinţă: dacă aceste afirmaţii se repetă frecvent, atunci copiii vor fi urmăriţi toată 

viaţa de această idee. În subconştientul lor, ei vor fi convinşi că sunt blegi, obraznici, 

dezordonaţi. De aceea, vor încerca, de câte ori se va ivi ocazia, să demonstreze că nu este aşa, 

chiar dacă nu li se cere acest lucru. Apoi apar complexele de inferioritate. 

b. atitudine: contrazicerea şi minimalizarea problemei 

- exemplu: „ Sunt un prost, Nu o să fiu în stare să rezolv problema asta de la 

matematică, spune băiatul”. „ Nu e adevărat ! Nu spune asta”, spune doamna. 

- ce gândeşte copilul: „ Nu are rost să mai vorbesc problema asta cu doamna, pentru că 

ştiu sigur că nu îi face plăcere”., „ Mă contrazice doar pentru că ea crede că eu mă simt mai 

bine”. 

- consecinţă: contrazicând copilul în acest mod, profesorul îi întăreşte convingerea 

deja formată. Copilul va simţi că profesorul său nu îl înţelege şi nu e capabil să-i asculte 

problemele. Aşa se poate naşte lipsa de încredere în competenţa profesorului 
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c. atitudine: ameninţarea 

 - exemplu: „Dacă nu copiezi mai repede propoziţia de pe tablă, ai încurcat-o ! ” 

- ce gândeşte copilul:„Doamna mea este severă”. „Trebuie să scriu mai repede că nu e 

de glumă! ”; 

- consecinţă: principala preocupare a copilului va fi să nu greşească. Nu va avea 

curajul să facă ceva dacă va fi sigur că rezultatul este bun. Aşa apar:frica, minciuna, 

intoleranţa, etc. 

d. atitudine: critica 

- exemplu:„ Ţi-am spus de o mie de ori că nu este voie să calci pe acolo”. „Tu nu 

înţelegi? De câte ori vrei să-ţi mai spun?”, „De ce ai făcut asta? 

- ce gândeşte copilul:„Iar îmi ţine morală! Mai aştept puţin până se calmează”. 

- consecinţă: va scădea receptivitatea copilului la părerile emise de profesor. Aşa se 

poate naşte indiferenţa. 

e. atitudine: ironia 

- exemplu:„ Ai auzit că s-a inventat cârpa de şters praf” ? sau„ Mulţumesc pentru 

ajutor!” 

- ce gândeşte copilul:„Mă consideră un nepriceput ” „ Îşi bate joc de mine! ” 

- consecință: va scădea încrederea copilului în forţele proprii şi încrederea faţă de 

profesor. El poate să caute aprecierea la alt cadru didactic în altă parte, apărând astfel 

distanţarea. 

f. atitudine: învinuirea 

- exemplu:„Tu eşti vinovat! Să-ţi fie ruşine! ” 

- ce gândeşte copilul: „E numai vina mea. ”, „Nu sunt capabil de nimic bun”. 

- consecință: scade nivelul stimei de sine, aşa poate apărea complexul de inferioritate. 

g. atitudine: reproşul 

- exemplu:„Dacă nu erai tu în clasa asta, sigur era cea mai bună din şcoală”! 

- ce gândeşte copilul: „Ce vină port eu că sunt în această clasă ? ” 

- consecință: principala preocupare a copilului va fi să nu greşească. Aşa poate apărea 

sentimentul de vinovăţie. 

h. atitudine: indiferenţa 

- exemplu: „Doamna !Doamna !Azi am rezolvat singur tema la matematică.! ”, spune 

copilul. „Foarte bine! Du-te în bancă”, îi răspunde doamna . 

- ce gândeşte copilul: „Doamna nu s-a bucurat că eu singur mi-am făcut tema”. „Cum 

aş putea să îi atrag atenţia asupra mea ?” 
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- consecinţă: copilul va căuta să atragă atenţia asupra sa cu orice preţ, chiar şi prin 

fapte negative: minciună, acte de indisciplină la ore, etc. 

i. atitudine: nemulţumirea 

- exemplu:„ Am făcut ordine pe banca mea ! ” spune copilul doamnei. „Era şi timpul 

să faci şi tu măcar atâta lucru în clasa asta. ” 

- ce gândeşte copilul: „Indiferent ce aş face bun în clasa asta, doamna tot nu este 

mulţumită; efortul meu este în zadar ” 

- consecință: îi va scădea entuziasmul şi motivaţia pentru sarcinile pe care profesorul 

le dă, aşa poate să apară pasivitatea. 

j. atitudine: neatenţia la ce ni se spune (întrerupem o conversaţie începută, întoarcem 

spatele, schimbăm brusc subiectul discuţiei sau partenerul de dialog) 

- exemplu: „Eu am adus cele mai multe materiale pentru proiectul de la Istorie”, spune 

copilul”, „Du-te şi udă buretele, te rog ”,spune doamna. 

- ce gândeşte copilul: „Nu o interesează nimic din ce spun eu. „ Altă data nu îi mai 

explic nimic, că oricum nu o interesează” 

- consecință: copilul va comunica ceea ce crede că o interesează pe doamna şi va 

începe să omită ceea ce se va dovedi mai târziu a fi esenţial, aşa poate să apară neglijenţa. 

k. atitudine: umilinţa 

- exemplu: „De aceea strig aşa la tine, să audă toată şcoala ce ai făcut!, 

- ce gândeşte copilul: „Nu mă respectă deloc”. „ Nu meritam să mă facă de ruşine faţă 

de copiii din şcoală. ” 

- consecință: profesorul nu mai este un om de încredere, deoarece te poate face de râs 

când nu te aştepţi. Prin urmare copilul va căuta să ascundă adevărul, aşa poate să apară 

neîncrederea. 

   Adoptarea acestor atitudini duce la scăderea eficienţei în comunicare şi uneori chiar 

predispune la apariţia conflictelor. Consecinţele negative pot să apară mai devreme sau mai 

târziu, însă, pentru a putea fi preîntâmpinate, este bine ca profesorii să acorde o atenţie 

specială comunicării cu elevii. 

  Orice cadru didactic trebuie să fie conştient de responsabilitatea faţă de cuvântul rostit 

într-o societate în care totul se petrece sub semnul rapidităţii, în care greşelile de exprimare 

sunt considerate fără importanţă şi în care nimeni nu răspunde pentru ce a spus, în care nimeni 

nu aşteaptă răspuns la intervenţia să într-o conversaţie.  

  Comunicarea interumană este una din dezideratele acestui nou secol. Eşecul sau 

reuşita comunicării didactice depinde în foarte mare măsură de personalitatea profesorului 
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care trebuie să stăpânească nu numai noţiunile teoretice dar şi cele practice, dar în acelaşi 

timp 5 trebuie să dea dovadă de tac pedagogic. 
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EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII DINTRE PROFESOR ȘI 

ELEV 
  

CURUIA CRISTINA ELENA 

       LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE, TOPOLOVENI 

          

În societatea modernă căreia îi aparținem, educația trebuie să ocupe un loc important, 

iar relația dintre profesor și elev este cu atât mai importantă. Toate persoanele au nevoie de 

sprijin, ajutor și îndrumare pe parcursul procesului de creștere și dezvoltare a personalității. 

Identificăm în acest sens două situații: cea în care copiii sunt sprijiniți pentru a se dezvolta 

optim și cea în care sunt ajutați să depășească o situație de criză. Pentru a se găsi soluții la 

aceste situații, cei trei parteneri sociali adică părintele, copilul și profesorul trebuie să 

interacționeze, să dorească să comunice problemele cu care se confruntă, să interelaționeze. 

In opinia lui E.Vrășmaș(2002), schimbarea urmărită, are drept scop achiziția de 

informații, modificarea reprezentărilor asupra realității educaționale, formarea și refacerea 

unor percepții asupra realității interne/externe a familiei/grădiniței, procesele cognitive 

atitudinile și comportamentele noi toate acestea fiind necesare pentru înțelegerea 

fundamentală a omului. 

Un prim argument pornește de la  faptul că managementul este echivalat cu a ține în 

mână, a stăpâni, a conduce cu mână forte, ceea ce implică ideea controlului acțiunii și 

orientarea sau direcționarea ei. Prin definiție managementul clasei reprezintă abilitatea 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  
76 

profesorului de a planifica și organiza activitățile clasei astfel încât să se asigure un climat 

propice învățării. 

Romică Iucu a construit un profil de competență structurat pe componente interne ale 

personalității. În profilul de competență a profesorului intră competența științifică, competența 

psihosocială, competența managerială și competența psihopedagogică. Astfel în cadrul 

competenței psihosociale a inclus:capacitatea de a stabili cu ușurință relații cu elevii, 

adaptarea la situațiile diverse ivite, capacitatea de a comunica lejer și eficient totodată atât cu 

grupul clasei cât și cu elevul în mod individual, abilități de utilizare și distribuire calculată a 

forței și autorității, flexibilitatea în alegerea stilului de predare dar și managerial, entuziasmul, 

înțelegerea și prietenia. 

Un al doilea argument îl reprezintă obiectivul final al managementului clasei și anume 

formarea la elevi a unor abilități de autoreglare a comportamentului. Spre exemplu în clasa 

școlară, liderul formal este cadrul didactic adică învățătorul respectiv dirigintele. El este un 

conducător impus din exterior și a cărui autoritate derivă din funcția ce i s-a încredințat și din 

faptul că el este singurul adult în mijlocul unei grupe de elevi. Cadrul didactic angajează și 

dirijează colectivul în acțiuni de interes comun. Prin aceste acțiuni, el încearcă să concentreze 

energia grupului asupra căruia să exercite funcții de comandă și decizie. Cadrul didactic este 

liderul real al clasei de elevi. Calitatea de educator pe care acesta o are îl obligă să aplice în 

practică, la nivelul clasei, toate funcțiile conducerii:organizarea, planificarea, îndrumarea, 

coordonarea, evaluarea, decizia. 

Dacă privim din perspectiva funcțiilor managementului educațional se poate spune că: 

prima funcție a managementului educațional este cea de planificare și organizare a sistemului 

de învățământ. Această funcție implică valorificarea tuturor resurselor 

pedagogice:umane(cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinți, etc.), materiale(spațiul, 

timpul, baza tehnico-materială), financiare(buget central, local, contribuțiile comunității 

educative), informaționale(planuri, programe de învățământ, îndrumări metodice, materiale 

curriculare). 

Cea de a doua funcție este cea de orientare metodologică a procesului de învățământ 

care presupune atât acțiuni de formare, evaluare dar și de comunicare. 

Cea de a treia funcție este cea de reglare și autoreglare a sistemului de învățământ și a 

procesului de învățământ și implică activități de perfecționare a cadrelor didactice. 

Ca organizator profesorul trebuie să fie obiectiv în activitatea didactică și educativă, în 

predarea specialității prin care acționează asupra formării elevilor. 
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Comunicarea educațională sau pedagogică este acea comunicare care facilitează 

realizarea fenomenului educațional în ansamblul său fără a ține seama de conținuturi, niveluri, 

forme ori partenerii implicați. 

Comunicarea didactică este o formă particulară de comunicare, obligatorie în  procesul 

instuctiv-educativ și specifică de învățare sistematică. Atât comunicarea educațională cât și 

cea didactică pot fi considerate forme specializate ale comunicării umane. 

Deci un alt argument care vine în sprijinul ideii de importanță a comunicării dintre 

profesor și elev este acela că a comunica eficient, înseamnă mai mult decât rostirea unor 

cuvinte sau propoziții.. Putem vorbi și fără a spune un cuvânt, cu toate acestea dacă dorim a 

comunica, ca formă de interacțiune, trebuie să avem și să activăm competențe comunicative. 

Absența competenței comunicative sau prezența ei defectuoasă duce de cele mai multe ori la 

eșecul sau dificultățile pe care le au de cele mai multe ori profesorii bine pregătiți în 

specializarea pe care doresc s-o predea la generații și generații de elevi. A fi profesor 

înseamnă a avea cunoștințe de specialitate dar și a avea capacitatea de a “traduce” didactic 

adică de a știi”ce?”, “cât?”,”cum?”,”când?”, “în ce fel?”, “, “cui?” etc. oferi. 

Relațiile de comunicare (El.Popescu,1994) pot fi de mai multe tipuri: 

• de transmitere de cunoștințe 

• de concentrare a atenției asupra unei sarcini date pe parcursul desfășurării activității 

• de solicitări adresate cadrului didactic de către elevi 

• de răspuns al elevilor la solicitările cadrului didactic și invers 

• de reacție care poate fi acceptare, respingere, apreciere etc. a răspunsurilor și 

produselor elevilor 

• de exprimare a unei stări afective ș.a. 

Comunicarea didactică este una din resursele majore ale procesului instructiv – 

educativ. Ea se în cadrul conţinuturilor latente ale procesului formativ, fiind, prin maniera şi 

nivelul realizării sale, o sursă de potenţare sau diminuare a conţinuturilor formale. De aceea 

comunicarea didactică are o influenţă majoră asupra reuşitei sau eşecului şcolar şi este 

considerată premisa esenţială a eficientizării învăţământului în vederea reuşitei şcolare. 

Procesul de predare-învăţare este o formă specifică de comunicare şi ca atare 

întruneşte toate caracteristicile modelului oferit de teoria comunicării. În plus, comunicarea 

didactică se particularizează prin anumite trăsături date de scopul propriu al activităţii 

instructiv-educative, de caracteristicile psihosociale individuale şi de vârstă ale educaţilor şi 

de contextul psihosocial în care are loc. 
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Competenţa comunicativă reprezintă nivelul de performanţă care asigură eficienţa 

transmiterii şi receptării mesajului. Competenţa comunicativă este într-o anumită măsură 

înnăscută, dar, mai ales, se dobândeşte prin exerciţii şi experienţă, prin efort şi voinţă. 

Formarea competenţei comunicative este importantă deopotrivă pentru profesori şi pentru 

elevi. Cunoştinţele, modul de gândire, vocabularul, deprinderile, priceperile şi conduitele 

comunicative sunt dobândite prin instrucţie şi educaţie şi perfecţionate prin  autoeducaţie. 

Competenţa comunicativă este o structură psihică foarte complexă. Ea cuprinde 

capacitatea de emitere a mesajului şi capacitatea de receptare a acestuia. Pentru emitere sunt 

importante conţinutul mesajului, modul de exprimare şi metodele de transmitere, tactul 

comunicaţional. Astfel, mesajul, conţinând informaţii, idei, îndrumări, recomandări, sfaturi, 

convingeri, motivaţii etc., poate fi corect sau eronat, clar sau confuz, bun sau rău. 

În comunicarea didactică mesajul trebuie să fie corect, să aibă relevanţă, forţă şi 

intensitate, să fie persuasiv pentru a induce comportamentul intenţionat, să îmbine adecvat 

comunicarea verbală cu cea paraverbală şi cu cea nonverbală. Conţinutul şi obiectivele 

urmărite prin emiterea mesajului determină folosirea unor anumite metode în educaţie: 

expunere, conversaţie euristică, problematizare etc. Pentru a asigura eficienţa emiterii de 

mesaje, important este tactul comunicativ, constând în utilizarea unui limbaj adecvat, 

accesibil şi pertinent, nuanţat expresiv, menit să atragă şi să menţină atenţia, să trezească 

interesul elevilor şi să asigure un climat socio-afectiv agreabil. 

Procesul instructiv – educativ este un proces continuu care se bazează pe dialogul 

continuu între profesor și elev. Puterea fizică, puterea poziției pe care o ai în clasă puterea 

resursei de care dipui (profesorii pot acorda recompense simbolice: buline, diplome, medalii, 

note etc.) ca profesor sunt importante și desigur ocupă un rol important în menținerea 

disciplinei la clasă dar să nu uităm că acestea nu ne ajută și nu produc rezultate pe termen 

lung. O amenințare scurtă, promisiunea unei recompense sau o mustrare pot da rezultate de 

moment. Să luăm exemplul unui elev care deranjează buna desfășurare a activității:”Ionescu 

încetează acum sau ieși afară!”. Copii sunt destul de isteți ca să testeze răbdarea profesorului , 

să-l determine pe acesta să ofere recompense din ce în ce mai mari sau sau să amenințe cu 

pedepse stricte. Dacă acest lucru nu este bine gestionat de către profesor, copilul problemă 

cere recompense mai mari și devine imun la pedepse din ce în ce mai stricte. Prin urmare 

profesorul este condiționat să facă ce își dorește elevul, în timp ce încearcă din răsputeri să 

evite acest lucru. În plus, mulți elevi recunosc că nu fac ce le spune profesorul doar pentru că 

este profesor. Mai mult pentru a înrăutăți lucrurile, părinții copilului ar putea submina 

autoritatea profesorului în timpul discuțiilor cu copilul:”Lasă dragă oricum cei de la școală 
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sunt niște proști, nu trebuie ca tu să te necăjești!”. Dacă profesorul reușește să se facă iubit și 

respectat de clasă pentru că îi pasă în mod real de ce se întâmplă cu copiii și știe să creeze un 

mediu în care copiii pot să își manifeste propria lor personalitate, pentru atingerea unui scop 

comun, atunci situația nu mai este problematică. Cu alte cuvinte , profesorul trebuie să fie 

sincer atunci când exprimă sentimente de iubire, grijă, respect față de elevii săi, dacă își 

doresc ca aceste sentimente să fie reciproce. 

Pentru evoluția copilului comunicarea, reprezintă unul din aspectele fundamentale ale 

adaptării. 

De asemenea cercetările au confirmat că atunci când părinții sunt implicați în activități 

de parteneriat cu școala, rezultatele obținute de elevi sunt mai bune iar rata eșecului școlar 

este mai scăzută. Una din problemele discutate an de an  de către profesori este faptul că 

părinții nu se implică în procesul educativ atât școlar cât și extrașcolar. Se întâmplă ca 

părintele să se intereseze de copil atunci când problemele sunt mai mari, când dirigintele sau 

profesorul reușește să ia legătura cu el și astfel ajunge părintele la școală. Dacă evoluția 

copilului nu este observată permanent, acel copil poate să întâmpine probleme la clasă. 

Motive ca”nu am timp”, “sunt obosit din cauza programului încărcat”, nu sunt valabile pentru 

a justifica nepăsarea și neimplicarea părinților. 

Dezinteresul părinților față de rezultatele școlare ale propriului copil pot constitui o 

barieră de comunicare eficientă între profesor și elev. 

Legat de acest aspect, trebuie subliniat faptul că un profesor interesat să afle cât mai 

multe despre clasa cu care lucrează, despre elevul pe care îl are la clasă, caută informații 

despre acesta. Câteva ore petrecute la clasă nu sunt suficiente pentru a descoperii talentele și 

abilitățile copilului, în condițiile în care se lucrează cu 30 de elevi. Acesta este și motivul 

pentru care întâlnirea cu părintele poate fi un prilej de colectare a informațiilor care să ajute la 

distrugerea bariereide comunicare dintre profesor și elev. Schimbul de informații trebuie să 

aibă loc în ambele sensuri ale relației profesor-părinte. Frecvența și consistența acestor 

informații despre copil , se dovedește de cele mai multe ori a fi un test dificil de trecut pentru 

fiecare participant. 

Sarcina profesorilor este să informeze părinții cu privire la modul în care se pot 

implica activ în viața și modul de lucru al copiilor. Sistemul educativ nu își găsește singur 

căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru dacă nu există implicare 

din partea părinților. 

Observând  sistematic copilul acasă sau în mediul școlar se poate depista din timp 

problemele de comportament sau de adaptare la sarcinile școlare. Cunoașterea acestor 
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probleme din timp pot să conducă la adoptarea unui program și a unor metode adecvate fiind 

mai ușor să previi decât să corectezi problemele deja instalate. 

 În școală există specialiști și resurse necesare pentru o dezvoltare normală și 

armonioasă a copiilor. Consilierul școlar este cel mai în măsură să răspundă trebuințelor 

specifice adolescenților și nu numai, întrucât de consiliere pot beneficia și părinții și 

profesorii. 

Obiectivul principal al consilierii școlare este acela de a asigura funcționarea optimă a 

individului sau a grupului. Prin metodele și tehnicile specifice de cunoaștere și 

autocunoaștere, consilierea ajută la alegerea măsurilor educative specifice care se impun, 

orientarea sau reorientarea socio-profesională a elevilor pentru domenii potrivite. 

În concluzie putem spune că de modul în care comunică toți factorii implicați în 

procesul educativ depinde prezentul dar și viitorul copiilor, aceștia fiind beneficiarii direcți ai 

seriozității cu care ne implicăm în toate fazele procesului educativ, iar  ideea 

schimbării  susținută de E.Vrășmaș constituie subiect de reflecție pentru fiecare dintre cei 

implicați în procesul instructiv-educativ. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎNDEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
Prof. Floroiu-Comănescu Melania, 

 Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân din Curtea de Argeș 

 

 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să 

se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Şcoala este locul unde se pun bazele dezvoltării fizice şi spirituale a copilului. 

Profesorul  este cel care modelează suflete şi minţi, cel care ştie, cu mult tact şi răbdare, să-l 

pregătească pentru viață. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 

uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, este, evident, foarte 

importantă, dar nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne  

timpul liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 

şcolară.  

Educaţia extracurriculară (realizată în afara procesul de învăţământ)  are un rol aparte în 

formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea talentului, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Trebuinţa copilului de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite 

să împăcăm şcoala cu viaţa. Este necesar ca obiectivele instructiv –educative să primeze, dar 

să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative. 

 În asemenea activităţi, copiii respectă anumite reguli, asumându-şi responsabilităţi, ei 

se autodisciplinează. La rândul lui, cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilitatea 

să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  
82 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Pe de altă parte, activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 

informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 

anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţiile, realizarea de programe artistice–constituie un mijloc de a  

preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, stimulează activitatea de 

învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrullecţiilor. 

Activitățile extrașcolare  orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 

poezie, pictură.Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 

despre frumuseţile ţării.Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 

dobândind însuşirea a noi cunoştinţeAcestea sunt un bun prilej de destindere, de bună 

dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte.  

În cadrul activităţilor de ecologizare, organizate în mijlocul naturii sau in cadrul 

activităților de voluntariat, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 

obiectele, fenomenele. Astfel,  îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, 

faţă de om şi realizările sale.  

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 

legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . 

De asemenea, concursurile cu teme diferite sunt momente deosebit de atractive pentru 

cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, le 

stimulează spiritul de iniţiativă, le oferă ocazia să se integreze în diferite grupuri. 

Este important ca profesorul însuşi să fie creativ. Activităţile extraşcolare, bine 

pregătite, sunt atractive. Dascălul are, prin aceste activități, posibilitatea să-şi cunoască elevii, 

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai atractiv obiectivul principal- 

pregătirea copilului pentru viaţă.  
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CĂILE PRACTICE DE CONSTITUIRE A IDEALULUI 

 
Mărtoiu Mihaela Maria  

Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș 

 

Vârsta adolescenței, socotită metaforic când ”vârsta ingrată”, când ”vârsta de aur”, 

rămâne de fapt vârsta marilor prefaceri, ceea ce l-a determinat pe J.-J. Rousseau s-o numească 

”a doua naștere a omului”. 

Într-adevăr, vârsta adolescenței este vârsta răzvrătirilor, a saltului de la vârsta 

ascultării cuminți și a tutelării, la vârsta căutărilor de sine și autocunoașterii; este vârsta 

afirmării și încrederii în sine. 

Modificările bruște anatomo-fiziologice îi spun că ceva s-a schimbat în el, că nu mai e 

copil, dar nici adult, așa cum s-a dorit. Oricum, el ia o atitudine critică față de toți și de toate, 

discordantă între el și adult, nonconformist și necruțător cu orice abatere de la principiile 

eterne de adevăr, bine și frumos. Contestatar, în lupta necurmată pentru adevăr și dreptate cu 

adulții este nerăbdător de a intra în viață, în lupta pentru un statut a unei noi identități și a 

deplinei securități. 

Adolescența rămâne vârsta de aur, vârsta marilor efervescențe, vârsta marilor întrebări, 

a viselor îndrăznețe, a zborului avântat cu aripi deschise spre înălțimi, spre viitor, este vârsta 

viselor de perspectivă, a năzuințelor spre marile împliniri, a zborului avântat spre absolut. 

Exuberanța de viață îl incită pe adolescent spre acte de eroism, de optimism robust și 

romantism, de atitudine contestatară față de prezent și încredere în viitor. 

Adolescența este vârsta entuziasmelor sublime și a sacrificiilor fără discernământ, este 

perioada eroică a tensiunilor fecunde, e vârsta marilor întrebări. Oare ce este viața? Ce este 

lumea? Care este destinul acestei lumi? Ce sunt eu? Care e destinul meu? 

Receptiv la tot ce este nou și admirator entuziast față de acțiunile eroice, mărețe, 

adolescentul puternic impresionat de virtuțile autentice, intuite în rândul personalităților 

proeminente ale timpului, este gata să le constituie în modele și să-și manifeste dorința 

însușirii lor. 

Sub impulsurile eului social se structurează nu numai eul spiritual, ci și estetica eului 

fizic, manifestată în ținută, mimică, gest. Dacă întreaga personalitate, sub toate aspectele ei, 

își trage seva din matricea societății, înșiși modelele devenirii noastre tot societatea ni le 

oferă. 
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Societatea oferă o infinitate de modele, din toate domeniile de activitate, începând cu 

cel mai modest cetățean care își construiește o casă originală să atragă invidia tuturor, până la 

savantul care încearcă ultimele probe pentru descoperirea leacului cancerului. La orice pas 

întâlnești oameni superiori care te uimesc prin calitățile lor, care te farmecă și te stimulează să 

le urmezi exemplul. 

Presa, radioul, televiziunea oferă aproape zilnic celor interesați adevărate modele. 

Însuși procesul de învățământ, ca laborator unde se plămădesc caracterele și se 

forjează personalitățile, constituie mijlocul principal de influență educativă. Totul depinde de 

tactul și măiestria pedagogică a cadrelor didactice, de patosul sufletului lor, să le dea viață și 

să le impună conștiinței discipolilor lor. 

În fața adolescentului se prezintă o mulțime de modele și ”modele”. Aceeași lege a 

imitației acționează și într-un caz și în altul. E necesar ca adolescentul să facă o discernere 

între ce trebuie să dorească și ce nu trebuie să dorească. 

Forța sugestivă a exemplului este aceeași și în cazurile pozitive și în cazurile negative. 

Totul depinde de capacitatea de cunoaștere de sine și evaluare a tuturor valorilor, spre 

a stabili cu precizie: Ce doresc eu? Ce pot eu? Ce trebuie să fac eu? 

Un rol deosebit de important în formarea idealului îl prezintă exemplul, ”model curent 

sau ideal, persoană, care pentru calitățile sale deosebite constituie o pildă de urmat în ceea ce 

privește comportamentul social, moral, etic, estetic, științific etc, cu rol important în educație 

și autoeducație”. 

În fața adolescentului se perindă o mulțime de personalități care strălucesc prin 

calitățile lor superioare, adevărate virtuți demne de imitat. 

La orice pas, în familie, în școală în cadrul obiectelor de învățământ, în societate prin 

mijloacele de răspândire a culturii în mase, în viața de toate zilele, adolescentul întâlnește 

destule exemple pozitive, adevărate modele. 

Modele i se prezintă copilului de când se trezește pe lume, dar de la a vedea și aprecia 

modelele și până a trece practic la integrarea acestora în ființa ta este o cale lungă. Trebuie 

transformate dorințele de acte de comportament, prin încadrarea copiilor în procesul muncii 

practice efective, prin învingerea greutăților, prim ducerea la bun sfârșit a sarcinilor impuse de 

alții și, mai ales prin formarea deprinderilor de a-și propune singuri scopuri înalte și 

importante și de a le urma și împlini cu perseverență, dârzenie și responsabilitate. 

La baza exemplului stă IMITAȚIA care, după Pieron, exprimă ”reproducerea activă a 

modalităților de comportament percepute la o altă ființă. Imitația în forma ei primitivă de 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
85 

mimare se extinde și la animale, în special la animalele superioare, și constituie un proces 

general de învățare spontană și sistematică, de acomodare adaptativă. 

Exemplul, imitația, empatia, sugestia și autosugestia sunt forme puternice de influență. 

Dar ele sunt săbii cu două tăișuri. Pe cât de benefice sunt influențele pozitive, pe atât de 

dezastruoase sunt influențele negative, dat fiind caracterul contagios al influențelor sociale, 

adesea având un caracter spontan, reflex și inconștient. 

Oamenii fără să-și dea seama imită pe semenii lor în vorbire, în mimică, gest, manieră, 

comportament. După o conviețuire mai îndelungată cei doi soți adoptă similitudini chiar și în 

fizionomie. 

Ca o adevărată molimă se întinde pe calea imitației o anumită modă în ținută, gest, 

vorbire, jargon, manieră, un anumit argou cu tendință de originalitate căutată, exibiționism 

juvenil, tendință de personalizare:  ”Pa, Pa”! ”Salut”! ”Tai-Tai”! ”Salve”! ”Ura”! ”Te-am 

pupat”! 

Tot în imitație își are geneza și criza de originalitate a adolescenților. Vor acești tineri 

cu tot dinadinsul să fie originali, nimeni ca ei, fapt ce duce uneori la conflicte. O adolescentă 

s-a supărat pe o prietenă de a ei că și-a procurat o bască la fel. O modificare în vestimentație, 

un mic ornament, o coafură deosebită, măcar o șuviță de păr lăsată mai jos pe frunte contează 

pentru tendința de afirmare a tinerilor. 

Dar puterea personalității se vădește în chipul în care își construiește și își afirmă 

propriul sistem de valori și referințe. Aceasta nu se realizează fără conflictele motivaționale, 

fără opțiuni dramatice, fără eforturi chinuitoare, fără situații limită, fără dureroase sfâșieri 

lăuntrice. 

”Nu simți niciodată oboseala când ai în față un ideal măreț”, conchide Emil 

Condurachi 
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ARTA DE A FI ELEV, 

ARTA DE A FI PROFESOR! 

Prof. Popa Eliza 

Prof. Popa Viorel 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni, Argeş 

 

Ce ȋnseamnӑ a fi profesor?  

A fi profesor înseamnă mai presus de orice o „artă”. Aparent o profesie simplă, banală, 

aceasta nu este totuşi la îndemâna oricui. Pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii 

cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente 

de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu. Totuşi, la capătul acestui drum te pot 

aştepta multe bucurii şi satisfacţii. 

Profesorul este regizor-actor pentru că pune în scenă spectacolul orei. Dacă vrea 

spectacol clasic va merge pe tiparul: ”ascultat, predat.” Dacă va vrea gen mai nou, va accepta 

provocarea altei metode. În varianta a doua va trebui însă să fie foarte bun, pentru că altfel 

actorii îşi „mănâncă” regizorul. Mai mult decât un 

regizor sau un actor obişnuit, profesorul are parte de 

spectacole noi tot timpul. La teatru, dacă nu ţi-au 

plăcut actorii, nu te mai duci. Actorii au o oarecare 

siguranţă că nu se aruncă după ei. Profesorul are 

zilnic un public obligat să stea la spectacol şi care 

poate alege penalizarea actorului-regizor. 

Până la urmă, dacă ţi-e frică să comunici, dacă nu poţi avea viziuni diferite asupra lumii, dacă 

nu te vezi evoluând pe o scenă,  înseamnă că ai ales prost profesia şi te vei chinui şi tu şi îi vei 

chinui şi pe alţii  

Existӑ, din pӑcate, puțini oameni care predau de plӑcere, care ṣi-au ales meseria asta 

pentru cӑ ӑsta a fost visul lor de cȃnd se ṣtiu, care sunt mulțumiți de ceea ce fac. Am un singur 

profesor pe care ȋl pot numi aproape perfect. Acesta vine ȋn clasӑ, zȃmbeṣte de fiecare datӑ 

cȃnd intrӑ pe uṣӑ, pune absențe la toate orele, ne ascultӑ fӑrӑ sӑ pӑrӑseascӑ acel zȃmbet care 

ne liniṣteṣte, ne predӑ ṣi apoi discutӑm despre orice. Suntem prieteni cȃnd trebuie ṣi elev-

profesor cȃnd trebuie. Rȃdem, glumim, dar suntem serioṣi cȃnd vine vorba de a preda, a da 
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teste ṣi a pune note. La ora unui asemenea profesor nu poți sӑ nu ȋnveți, sӑ nu participi. Dacӑ 

nu de dragul materiei mӑcar din respect pentru omul care ți-o predӑ.  

Tactul ṣi talentul pedagogic  

Printre calitӑțile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul ṣi talentul 

pedagogic, capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda ȋn mod creativ ṣi de a nu se 

limita doar la un monolog plictisitor. Modul ȋn care profesorul comunicӑ cu elevii sӑi este 

esențial, iar dacӑ acesta gӑseṣte moduri distractive de a prezenta informațiile ṣi ȋncearcӑ o 

interacțiune adevaratӑ cu elevii sӑi, rezultatele se vor observa imediat.  

Calitӑțile unui bun profesor  

✓ Un profesor bun este cel care ştie să se pună la dispoziţia copiilor, ştie să simpatizeze  

cu ei, să le înţelegă universul, să le sesizeze interesele care îi animă. 

✓ Profesorul trebuie să reprezinte autoritatea publică, ca reprezentant al statului, să fie  

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

educativă, membru în colectivul şcolii, dar mai ales un bun coleg pentreu ceilalţi profesori 

✓ El trebuie să aibă conştiinţa misiunii sale, are obligaţia de a observa şi evalua,  

disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul de instruire. 

✓ Relaţia profesorului cu elevii nu trebuie să se reducă doar la un aspect formal,  

administrativ, reglementată fiind de coduri deontologice sau 

normative instituţionale. Aceasta va trebui adecvată şi 

personalizată neîncetat, dimensionată şi relativizată la 

specificul grupului şcolar sau la membrii acestuia.  

Rolul profesorului ȋn clasa de elevi  

✓ Profesorul decide şi conduce, organizeazӑ şi  

influențeazӑ, consiliazӑ şi controleazӑ, apreciazӑ şi ȋndrumӑ, 

este modelul de conduitӑ civicӑ şi moralӑ. 

✓ Pentru o desfӑṣurare optimӑ a procesului educativ, el trebuie sӑ rezolve cȃteva  

probleme: 

- transmiterea cunoṣtințelor de specialitate  

- crearea motivației  

- crearea şi menținerea unei ordini inițiale  

- dificultӑți legate de notare.  
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Interacțiunea profesor-elev  

Relațiile profesor-elev se polarizeazӑ fie ȋn sentimente de simpatie ṣi ȋncredere 

reciprocӑ, fie ȋn antipatie ṣi neȃncredere, fie ȋn indiferențӑ. Climatul afectiv al clasei este 

rezultatul comportamentului profesorului, dar ṣi al conlucrӑrii sale cu elevii. Tonul afectiv 

optim al relației profesor-elev exclude autoritarismul, ȋnfricoṣarea, amenințarea elevilor, dar ṣi 

atmosfera permisivӑ ṣi formalismul.  

Relaţia dintre un învăţător şi elevul său este asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. 

Elevul trebuie să-şi respecte învăţătorul în acelaşi mod în care îşi respectă şi părinţii. 

Părinţii ţi-au dăruit viaţă, iar învăţătorii îţi dăruiesc cunoaştere. Cunoaşterea esta ca şi 

viaţa deoarece ai la fel de multă nevoie de ea ca şi de viaţă. 

La şcoală, învăţătorul le dăruieşte cunoaştere copiilor, dar are şi grijă de ei ca şi cum 

ar fi proprii lui copii, deoarece un învăţător bun, adevărat, dedicat, trebuie să îşi iubească 

elevii ca pe proprii lui copii. 

Pentru viitorul şi desăvârşirea fiecăruia în parte, este important ca acesta să primească 

o învăţătură adevărată şi de folos de la învăţătorii săi. 

În ziua de azi, în mai toate societăţile, oamenii se confruntă cu probleme. Acestea 

provin mai ales din faptul că oamenii au o înţelegere greşită asupra relaţiilor interumane. În 

multe situaţii elevii nu îşi respectă profesorii, ba mai mult, uneori nu îşi respectă părinţii. Din 

această cauză în întreaga lume există atâtea probleme ... pentru că oamenii nu cunosc cu 

adevărat esenţa relaţiilor interumane, nu au învăţat corect această lecţie încă de la început. 

Corelații/opinii pӑrinți-profesori  

Ȋn opinia pӑrinților, principalele motive pentru care elevul ȋnvațӑ sunt: utilitatea pentru 

viitor a cunoṣtințelor ṣi abilitӑților acumulate ṣi notele bune.  

CE  ÎNSEAMNĂ  SĂ  FII  ELEV ?  

✓ Fiecare om are dreptul de a fi elev şi  

îndatorirea de a învăţa în cadrul instituţiei pe care o 

frecventează. 

✓ A fi elev înseamnă încadrarea într-un grup  

educaţional, concretizat prin existenţa  cadrelor 

didactice şi existenţa unor metode şi mijloace de 

învăţare. 

✓ Elevul are dreptul de a participa la cursuri, de a cere explicaţii atunci când nu înţelege  
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conţinuturile învăţării, de a-şi spune părerea atunci când este cazul, de a folosi mijloacele de 

învăţare necesare unei lecţii. 

✓ De la elev se aşteaptă  ca el să  participe activ la actul învăţării, să accepte relaţiile de  

colaborare din cadrul grupului şcolar, să protejeze bunurile materiale ale şcolii, să aibă un 

comportament civilizat în cadrul clasei de elevi. 

Locul de muncă al elevului este şcoala, iar munca sa este învăţatul. 

✓ Şcoala este o etapă iniţială a formării omului ca personalitate, care dă deschidere spre  

viitor, spre învăţare continuă, spre autoeducaţie şi autoinstruire. 

✓ Finalitatea principală a şcolii este: a învăţa să înveţi, a învăţa să devii. 

✓ Şcoala informează şi formează elevii ţinând cont de anumite principii, având grijă să  

evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. 

Viața elevilor  

Viața în școală este foarte diferită într-un oraș față de cea de la țară. O școală urbană  

poate avea peste 100 sau 200 de elevi pe an, laboratoare de știință bine înzestrate, laboratoare 

de informatică, cluburi bazate pe interese diferite (de la matematicӑ, la film, la teatru și până 

la Harry Potter), psihologi și asistenți de predare, programe școlare pentru elevii talentați, pe 

când școlile rurale sunt de obicei mici, în unele sate, oferind doar 4 ani de educație - restul 

fiind oferite la o mai mare distanță de sat, care au un singur profesor pentru toți elevii (în 

general sub 10 de elevi în total) - o situație aproape identică cu cea existentă la începutul 

secolului XX. Transportul la școală nu este aproape niciodată prevăzut - și în cazuri extreme, 

în satele îndepărtate, elevii trebuie să meargă până la 10 km la școală, dacă nu există nici un 

autobuz sau tren. Doar începând cu anul 2003 au fost introduse linii de transport rurale 

(Microbuzul Şcolar Galben cu Clopoțel). Transportul public pentru toți elevii, în teorie, este 

gratuit, dar, din cauza unui sistem foarte incomod, elevii ajung să plătescă jumătate din preț 

pentru un abonament lunar. Elevi de asemenea, plătesc jumătate de preț la toate călătoriile cu 

trenurile operate de Cӑile Ferate Romȃne. 

Unele școli au uniforme pentru primele patru clase, ministerul standardizând problema  

printr-un proiect de lege. Anii V-VIII nu au aproape niciodată o uniformă școlară, nici orice 

alt cod de ținută (dar regulamentul prevedea decența de bază). 

Atât școlile din mediul urban, cât și cele din mediul rural poat organiza Cluburi de  

dans, de sport școlar, de tradiții, de lectură, teatru, muzicӑ, fizică sau chimie aplicată și chiar 

cluburi de matematică. Cu toate acestea, participarea la aceste cluburi nu va fi menționată pe 

nici o diplomă sau certificat, nefiind necesar. Există și concursuri între școlii, precum și la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
https://ro.wikipedia.org/wiki/Caile_Ferate_Romane
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nivel național (cunoscute sub numele de Olimpiade), care sunt folosite pentru a promova pe 

cei mai buni elevi. Aceste concursuri sunt foarte populare, deoarece ele aduc multe avantaje 

pentru elevii care iau parte la ele. În plus, mulți profesori organizează concursuri și excursii de 

una, două zile la munte. Cu toate acestea, excursiile sau taberele de cercetare nu sunt 

frecvente (una sau două în fiecare an) și sunt, de obicei, vizite la muzee din alte orașe sau 

excursii de recreere ṣi de vizitare a habitatelor naturale, ale diferitelor animale sau plante.  

Concluzii 

Profesorul trebuie să stabilească o relaţie armonioasă de la început cu elevul pentru a 

nu-i afecta acestuia dezvoltarea psihică, afectivă şi personală. Profesorul trebuie să creeze o 

relaţie care să-i permită elevului să prindă aripi în dezvoltarea lui urmând firul lin al vieţii, 

exact ca o simfonie perfectă. Oare se va ajunge la acest nivel vreodată?  

“O inimă înţelegătoare reprezintă totul la un profesor, şi nu o putem aprecia 

îndeajuns. Ne amintim cu stimă de profesorii excelenţi, dar cu recunoştinţă de cei care ne-au 

influenţat sufleteşte. Planul de învăţământ este o materie primă extrem de necesară, dar 

căldura reprezintă elementul vital pentru planta aflată în creştere şi pentru sufletul 

copilului.”  

(Carl Gustav Jung) 

 

REPERE CULTURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Prof. Petreanu Carmen  

Şcoala Gimnazială „Marin Preda” Piteşti, Argeṣ  

 

România face parte integrantă din Uniunea 

Europeană care este reprezentată în acest moment de 

peste 500 de milioane de locuitori însă prea puțini sunt 

cei care înțeleg însemnătatea acestui lucru mai ales în 

contextul valorizării potențialului cultural național. Sigur 

că există din ce în ce mai multe voci care contestă cu 

vehemență alimentarea supraponderală a conceptului național însă nu poți exista ca națiune 

dacă nu ești capabil să înțelegi și să accepți existența diversității patrimoniului cultural 

european. Spiritul de frondă, spiritul contestatar își are farmecul și rostul său atâta vreme cât 

nu se transformă într-o formă denigratoare sau într-o modalitate generică de promovare a 
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ideologiilor anarhice folosind spațiul de nișă creat artificial de anumite grupări anti-sistem. Cu 

siguranță că acest lucru poate fi detectabil chiar și în zona culturalului acolo unde și-au făcut 

apariția în ultimele 2 decenii câteva grupări destul de vizibile în spațiul românesc.Acceptând 

libertatea de exprimare, acceptând cu toata deschiderea promovarea opiniilor diverse nu poți 

rămâne totuși indiferent la tentativele succesive de mistificare ale unor adevăruri cultural – 

istorice. Sigur că lipsa unei coerențe instituționale, atitudinile vădit minimalizatoare venite 

dinspre zona politicului nu fac altceva decât să alimenteze speculațiile cu privire la 

dezinteresul tot mai pregnant față de cultură în general.  

Lipsa punctelor de reper, anihilarea valorilor autentice prin suprapunerea subculturii, 

neimplicarea elitelor sau mai bine spus implicarea nesemnificativă duce la o deteriorare 

continuă a noțiunii de cultură în ansamblu ei și la marginalizarea oricărui tip de eveniment de 

sorginte culturală. Nimeni nu spune că ar trebui ca fiecare cetățean să fie un adevărat actant 

cultural însă inducerea lipsei de respect față de actul cultural provoacă o atitudine de 

respingere a formelor convexe de reprezentare ceea ce duce în timp la radicalizarea 

conceptului de model cultural prin impunerea unor forme valorice de cea mai joasă ținută și 

prin creionarea unor false valori reprezentate de oportunișiti și veleitari. Este absurd să crezi 

astăzi că România nu are valori culturale sau ca societatea românească n-a avut de-a lungul 

timpului repere sau referințe culturale de cea mai înaltă ținută, cu vizibilitate atât națională cât 

și internațională. 

  N-o să fac deloc apologia naționalizării valorilor culturale autohtone cum 

dealtfel n-o să pot spune niciodată că depășirea unui spațiu cultural național înseamnă automat 

și delimitarea persoanei respective față de-o aparteneță teritorială și față de-o realitate istorică 

însă pot menționa câteva elemente anestetice care impun o revitalizare și reabilitare urgentă a 

reperelor culturale pentru a realiza ulterior stabilizarea elitelor și nu migrarea lor precoce 

înspre alți beneficiari din afara cetății. Aș putea sugera mai multe variante, aș putea continua 

folosind instrumentele ideatice de studiu despre valoare din perspectica dimensiunilor 

culturale după metoda lui Geert Hofstede de la Universitatea din Maastricht sau aș putea să 

vorbesc despre complexul puterii și nivelul de anxietate al colectivismului cultural românesc 

ținând cont de modul de percepție al inegalității sociale, al puterii și al autorității precum și 

modalitățile de relaționare cu autoritatea însă nu puteam emite judecăți de valoare fără a lua în 

calcul o caracteristică de tip comportamental care sugerează faptul că românii, în general, 

preferă să nu intervină în exercițiul autorității, preferând să se supună ordinelor date de sus, 

acest comportament exprimând nevoia stringentă de a avea lideri autoritari chiar și în zona 

culturalului. 
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De aici rezultă necesitatea de reabilitare a valorilor culturale naționale și repunerea lor 

într-un circuit firesc la nivel referențial. Fără această reabilitare avem toate șansele de-a aduce 

prejudicii maximale culturii în general dar și societății românești în ansablul ei. Pentru că în 

ciuda aparențelor, țara noastră încă mai are din punct de vedere comportamental o atitudine de 

societate colectivistă prin poziționarea în fața valorilor și prin angoasa față de nevoia de auto-

afirmare. Într-un studiu purtând amprenta inconfundabilă a distinsului Hofstede se afirmă 

că în țările colectiviste, indivizii se supun regulilor grupului social de care aparțin și că 

societatea este fragmentată în astfel de grupuri, unite prin interese comune. Grupurile au 

scopul promovării intereselor membrilor în detrimentul celorlalte grupuri. Mentalitatea 

colectivistă consideră că resursele sunt limitate și că  aceste puține resurse moștenite trebuie 

distribuite în așa fel încât să obțină cât mai multe, în detrimentul celorlalți, și exclude 

posibilitatea multiplicării resurselor de către fiecare individ.    

Însă tocmai cunoașterea esențială a tipologiilor sociale va putea să ne aducă în 

ipostaza de-a deveni formatori de opinie și promotori ai unei schimbări radicale în mentalul 

colectiv.  Pentru că, ce poate fi mai înălțător decât zborul și ce poate fi altceva zborul decât un 

accept și-o conștientizare a individualului, a diferențierii fiecăruia dintre noi în raport cu 

acțiunea intelectului, în raport cu minima contribuție la dezvoltarea auctorială a eu-lui. 

Spunea la un moment dat Constantin Noica: “Viaţa omului şi a culturilor reprezintă, la drept 

vorbind, o dezbatere între regulă şi excepţie. Dar se definesc oamenii şi culturile numai pe 

temeiul principiilor pe care le invocă? sau mai degrabă se definesc prin marginea de abateri pe 

care o îngăduie aceste principii?”. 

Revenind pe tărâmul natal aș vrea să precizez faptul că nu mi se pare deloc ușor astăzi 

să dai o conotație exclusivistă, fără nuanțe politicianiste,  unei sărbători care ar trebui în fond 

și la urma urmei să fie emblematică atât ca punct de reper 

cultural național dar mai ales ca mijloc de promovare a 

imaginii României în străinătate. Pentru că orice s-ar spune 

și oricât ar încerca alții să minimalizeze impactul, cea mai 

bună, mai onorantă și mai puțin costisitoare variantă de 

lobby internațional este cultura.  Ce-ar trebui făcut în acest 

sens ? Cred că n-ar trebui să  conteze atât de mult faptul că 

sărbătorim ziua nationala a culturii române pe 15 ianuarie si 

nu într-o cu totul altă zi, nici animozitățile,  nici interpretările malițioase și nici polemicile 

nesfârșite.  Ci faptul că am putea beneficia de o sărbătoare culturală în cel mai profund sens al 

interpretării, cu acțiuni de nivel european, cu promovarea în prim plan și în prime-time a 
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multitudinii de actanți ai spațiului cultural românesc – mă refer la aceia care sunt 

reprezentativi din punct de vedere valoric. Însă tare mi-e teamă că această sărbătoare 

națională o să se trasforme într-un alt prilej de-a arunca pe apa sâmbetei niște fonduri uriașe 

pe care nimeni niciodată n-o să le mai justifice. 

Dinamica valorilor culturale ar trebui până la urmă să fie vizualizată la adevărata 

dimensiune socială și în cotextul globalizării ținând cont de perspectivele deschise de formele 

multiculturalității și de conexiunile realizate în interiorul Uniunii Europene prin intermediul 

diverselor programe finanțate cu fonduri nerambursabile. Chiar legea fundamentală a statului 

român, Costituția, prevede: statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea 

culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, 

dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale 

României pe plan internaţional. Iată deci că avem toate premizele pentru a considera oportună 

o altfel de dinamică a valorilor culturale și o repoziționare – în funcție de criteriile de 

competență a tot ceea ce înseamnă reprezentare culturală atât la nivel național cât și la nivel 

internațional. 

Conflictul generaționist există nu doar pentru că a preluat o tradiție mai veche ci 

pentru că s-au acutizat diferențele conceptuale între generația tânără – complet debarasată de 

încorsetarea într-o formă rigidă de exprimare și vechea gardă tributară unui mod standardizat 

și direcționat de abordare a creației în toate formele de manifestare. Nu putem nega valoarea 

unor personalități culturale fără să fim suspectați de subiectivism generaționist însă trebuie să 

recunoaștem că, din păcate, existența culturală românească dinainte de ’89 n-a prea excelat la 

capitolul promovarea elitelor. Singura conexiune notabilă a reușit-o Constantin Noica 

prin Școala de la Păltiniș – de altfel pot afirma că elementul de cotitură existențială și motorul 

de formare intelectuală personală a fost, în cazul meu, lecturarea cărții Povestiri despre Om – 

după o carte de Hegel, apărută prin anii 80 și care mi-a ajuns aproape clandestin în mâinile 

mele de adolescent (cred că aveam în jur de 15-16 ani) sub formă de copie xeroxată. Acela a 

fost pentru mine momentul de revelație absolută, declik-ul care avea să declanșeze scânteia 

cunoașterii. 

Probabil din această cauză n-am cum să ignor cu desăvârșire contribuția lui Noica și a 

Școlii de la Păltiniș în formarea de mai târziu a unei elite intelectuale care și-a adus un aport 

substanțial în dezvoltarea societății românești actuale. Nici nu-i de mirare că s-au întâmplat 

asemenea lucruri dacă stăm puțin să rememorăm evenimentele: După terminarea liceului, 

Constantin Noica s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti, pe care a 

absolvit-o în 1931 cu teza de licenţă Problema lucrului în sine la Kant. La facultate l-a întâlnit 
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pe profesorul Nae Ionescu care a adunat în jurul său şi a elevat o pleiadă de membri ai tinerei 

generaţii interbelice a literaturii şi gândirii româneşti ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, 

Mihail Sebastian, Emil Cioran. În primăvara anului 1938 a plecat la Paris cu o bursă pe un an 

din partea statului francez iar în perioada 1940 / 1944 îl găsim pe Noica la Berlin în calitate de 

referent de filosofie la Institutul Româno-German timp în care participă de mai multe ori la 

seminarul de filosofie a renumitului profesor Martin Heidegger. Mai târziu, Constantin Noica 

avea să formeze la rândul său o întreagă generație de intelectuali: Gabriel Liiceanu, Andrei 

Pleșu, Sorin Vieru, Paul Anghel, Constantin Barbu, Francisca Băltăceanu, Aurel Brumaru, 

Andrei Cornea, Alexandru Dragomir, Marta Gutu, Andrei Justin Hossu, Dan Iacob, Thomas 

Kleininger, Şerban Nicolau, Octavian Nistor, Ion Papuc, Monica Pillat, George Purdea, Victor 

Stoichiţă, Alexandru Surdu, Mihai Şora, Marin Tarangul, Vasile Dem. Zamfirescu. Sigur că 

există astăzi mulți contestatari ai importanței Școlii de la Păltiniș, la fel cum există încercări 

de discreditare a mentorului acestui grup, însă realitatea istorică va reașeza mai devreme sau 

mai târziu, pe făgașul normalității, un adevăr incontestabil. Lungul drum către ignoranța 

cultivată vreme de decenii prin izolare, minciună și sofisme nu poate fi anulat peste noapte 

sau în răstimpul câtorva luni. De această gresită apreciere a situației se fac poate astăzi 

vinovați intelectualii români. Închiși ani la rând în lumea cărților lor, ei nu și-au dat seama cât 

de adânci sunt sechelele maladiilor spiritului colectiv – afirma Liiceanu într-una dintre cărțile 

domniei sale, relevând un mare adevăr. 

După Revoluție avea să se întâmple ceva asemănător Școlii de la Păltiniș – însă pe 

segmentul de literatură. Mă refer la cenaclul de la facultatea de litere condus de Mircea 

Cărtărescu la mijlocul anilor ’90, cenaclu în care m-am format şi eu ca poet într-o perioadă 

decadentă în care poezia avea toate valenţele unui underground impus & indus de sistem. 

Mircea Cărtărescu a condus acel cenaclu literar despre care n-ar putea să vorbească altcineva 

mai bine şi mai pertinent decât cei care şi-au purtat în fiecare săptămână paşii pe coridoarele 

Facultăţii de Litere în drum spre ceea ce avea să devină perspectiva lor literară. Cezar Paul 

Bădescu, Răzvan Rădulescu, Mihai Ignat, T.O. Bobe, Zvetlana Cârstean, Doina Ioanid, Victor 

Nechifor, Ioana Nicolae, Paul Cernat, Sorin Gherguţ, Marius Ianuş, Ana Maria Sandu, 

Domnica Drumea, Răzvan Ţupa şi mulţi, mulţi alţii. Tineri scriitori care au confirmat. Care 

deja sunt remarcaţi în lumea literară şi care formează într-un mod mai puțin restrictiv elita 

viitoare a culturii române. 

Misterul culturii aparține deja unor tradiții legendare. Tentativa de-a impune un model 

cultural nu va avea niciodată sorți de izbândă într-o societate în care predomină spiritul 

revanșard și contestarea perpetuuă a valorilor mai mult sau mai puțin instituționalizate. N-ai 
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cum să devi credibil dacă TU ca persoană, ca om de cultură ești discreditabil în orice moment, 

când ești susceptibil de necunoaștere și de nepricepere. N-ai cum să devi un formator de 

opinie când TU n-ai minimele criterii de valorizare, când nu folosești referințe culturale sau 

puncte de reper intelectual. Astazi, mai mult ca niciodată avem nevoie de elită, avem nevoie 

de acea mântuire sublimă a existenței și rezistenței prin cultură. Nimicul și nimicnicia 

protagoniștilor conjuncturali, debilitatea criteriilor de valorizare, compromiterea formelor 

recompensative, grandomania și autosuficiența factorilor decizionali  duc în cele din urmă la 

consolidarea unor structuri malefice în care predomină promovarea pe criterii care n-au nici o 

legatură cu valoarea și la crearea unor false puncte de reper. Pendulând între un model social 

(încă de tip colectivist) și o compilație nefericită bazată pe versiunea autohtonă economico – 

politică suntem puși în situația de-a nu mai putea face față nici problematicilor actúale de 

natură culturală. 

Conceptul de cultură națională este foarte interesant și foarte  complex în același timp 

și se poate relaționa nu doar cu aspectele politice ci și cu cele sociale, culturale și 

antropologice a unei comunități determinate. Problema culturii naționale are de-a face cu 

apartenența la o identitate a tuturor membrilor unei societăți, aparteneță determinată prin 

simboluri sau elemente ușor recognoscibile. Problema națiunii, a culturii naționale și a ideii 

naționale este o problemă de dată recentă dacă ar fi să luăm în calcul adevărurile istorice – 

abia după Revoluția Franceză și n-ar trebui să facem atâta caz dacă n-am constata virulența 

prin care se încearcă acreditarea ideii de neaparteneță la un spațiu cultural definitoriu. În 

multe aspecte, cultura națională se poate organiza în mod clar și explicit, cu programe și 

evenimente vizibile dar în cazul nostru cred că singura variantă credibilă rămâne 

formulaundergrund, cea mai spontană și mai implicită, fără intervenția specifică a niciunui 

actor social care vine doar să modeleze și să acționeze în funcție de propriile interese. 

 
EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII ŞI STIMULAREA 

CREATIVITĂŢII - MODELE DE BUNE PRACTICI 

 
Prof. Adriana Cornea,  

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti 

 

Comunicarea a fost definită ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau 

mai multe persoane, două sau mai multe grupuri. Esenţiale pentru actul comunicării sunt: 

relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri, schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaţii, 

modificarea voită sau nu a comportamentului celor angajati. 
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Elementele  comunicării didactice sunt: emiterea mesajului didactic de către profesor 

sau de o altă sursă de informaţie, de la o anumită distanţă; canalul prin care se transmite 

mesajul; receptarea mesajului de către elevi; stocarea şi prelucrarea lui în scopul luării 

deciziilor (formularea răspunsurilor de către elev, a corectărilor sau a completărilor de către 

profesor). 

Expresivitatea comunicarii didactice este influenţată de ţinuta fizică, expresivitatea 

feţei, gesturi, strălucirea privirii, contactul vizual. Elementele limbajului nonverbal prelungesc 

semnificaţia cuvintelor. De exemplu, un profesor care intră în clasă  şi se aşează la catedră sau 

se lipeşte de tablă şi rămâne acolo toată ora, îşi diminuează mult din forţa discursului. 

Limbajul nonverbal  are semnificaţii la fel de profunde ca şi cel verbal.  

Calitatea comunicării didactice depinde de o serie de factori care ţin pe de o parte de 

calităţile emiţătorului, pe de altă parte de factorii de mediu, de contextul fizic sau de condiţiile 

în care se produce comunicarea. Unii dintre aceşti factori facilitează comunicarea 

interpersonală, alţii, dimpotrivă, sunt factori inhibatori ai acesteia. 

Au fost identificaţi o serie de factori care influenţează, în mod favorabil, procesul de 

comunicare, facilitând relaţia interpersonală. Dintre aceştia putem aminti: concepţiile despre 

sine ale emiţătorului şi receptorului; cunoştinţele, credinţele, atitudinile, valorile, propunerile 

şi experienţele emiţătorului şi receptorului; rolurile deţinute în grup de către emiţător şi 

receptor; motivaţiile emiţătorului şi ale receptorului; contextul situaţiei de comunicare. 

 Scopul comunicarii didactice este acela de a forma convingeri prin organizarea 

activităţii didactice şi alegerea acelor procedee favorabile formării convingerilor privind toate 

domeniile cogniţiei şi practicii umane. Atunci când formarea de convingeri nu este posibilă, 

se apelează la  persuadare, prin care înţelegem influenţarea persoanei mai mult decât prin 

formare de convingeri, prin argumentare, dar şi prin vizarea afectivităţii, de exemplu atunci 

cât apelam la flatare pentru a convinge mai uşor. Persuasiunea însoţeşte convingerea atingând 

atât raţiunea cât şi sentimentele.  

Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte forme 

ale comunicării interumane: 

• se desfăşoară între doi sau mai mulţi agenţi: profesor şi elevi, având ca scop 

comun instruirea acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbală, paraverbală şi 

vizuală, dar mai ales forma combinată; 

• mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic de către 

profesor, pe baza unor obiective didactice precise, prevăzute în programele şcolare; 
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• stilul didactic al comunicării este determinat de concepţia didactică a 

profesorului şi de structura lui psihică; 

• mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă şi 

este transmis elevilor folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi 

nivelului de cunoştinţe pentni a fi înţeles de elevi; 

O relaţie comunicaţională eficientă presupune un vast repertoriu comportamental, 

abilitatea de a alege comportamentul cel mai potrivit, abilitatea de a se exprima cât mai 

eficient comportamental, complexitatea cognitivă, responsabilitatea asumată faţă de relaţie 

(cei cărora le pasă de ce se întâmplă cu relaţia lor de comunicare sunt mai buni comunicatori 

decât alţii), capacitatea de automonitorizare afectivă: analiza comportamentului educaţional 

cât mai obiectiv, să fim exacţi în judecarea stărilor emoţionale ale celorlalţi. 

În contextul relaţiei educaţionale devine foarte important ca profesorul să cunoască 

punctul de vedere al educabilului şi ceea ce simte el în raport cu mesajul receptat. De aceea, 

este necesară o ascultare empatică şi obiectivă. Există o serie de factori care ţin de 

personalitatea profesorului şi care influenţează comunicarea. Efortul persuasiv este un 

indicator comportamental care-l priveşte în mod direct pe profesor pentru că el realizează 

influenţa informativ-formativă. Capacităţile empatice – empatia este definită drept starea 

psihică de rezonanţă, de comunicare efectivă cu semenul. Ea ne ajută să identificăm sau să 

înţelegem psihologic alte persoane. Pentru profesorul aflat într-o relaţie empatică cu 

educabilul său, aceasta înseamnă o coborâre la nivelul de gândire şi simţire al interlocutorului 

cu scopul de a-l înţelege şi de a-l ajuta. În context şcolar abilităţile empatice ale profesorului 

se manifestă în două direcţii esenţiale pentru succesul activităţii de instruire şi educare: 

a) prin modul de tratare a conţinuturilor şcolare, de adecvare a logicii didactice la 

potenţialul intelectiv al interlocutorilor; 

b) prin maniera de abordare psiho-afectivă a interlocutorilor de o anumită vârstă 

şcolară. 

Abilitatea de a motiva interlocutorul şi de a genera situaţii şcolare motivante 

facilitează relaţia de comunicare între unul şi altul. Este vorba de a şti cum să faci o invitaţie 

la acţiune, cum să stârneşti în interlocutor dorinţa de a se implica. 

Maniera în care se desfăşoară în mod obişnuit activitatea şcolară tinde să menţină 

educabilul pentru prea multă vreme în stare pasivă, ceea ce conduce la instalarea cu multă 

uşurinţă a unei stări de dispersare a atenţiei. În aceste condiţii, ascultarea activă depinde nu 

atât de maturitatea şi interesul auditoriului, cât mai ales de arta oratorului. Iată câteva 

elemente care se recomandă a fi luate în considerare în organizarea unui discurs didactic: 
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precizarea anticipată a scopului activităţii; provocarea curiozităţii; crearea unor conflicte 

cognitive pentru a stimula interesul elevilor; marcarea punctelor forte ale discursului prin 

accentuări vocale sau prin sporirea argumentaţiei; adoptarea unui limbaj precis, riguros. 

Pe lângă acestea, un discurs eficient se mai caracterizează prin: 

- claritate: economicitate, utilizarea de expresii ghid, termeni scurţi, familiari, cu 

frecvenţă; 

- voiciune: utilizarea unor cuvinte sau forme care dau voiciune ideilor şi stârnesc 

interesul, vorbe tari care nu au nevoie de adverbe care să le întărească înţelesul, apelul la 

imaginaţie; 

- adecvare: adecvarea cu nivelul celor care ascultă, folosirea formelor personale în 

dauna celor impersonale, evitarea termenilor tehnici, a jargonului; 

- personalizare: este preferat stilul personal de prezentare – folosirea pronumelor 

personale, a întrebărilor adresate direct auditoriului pentru a-l implica, crearea apropierii 

dintre vorbitor şi partenerii de comunicare; 

- forţă: eliminarea tendinţelor de slăbire a frazelor, de folosire a expresiilor 

stereotipe, frazarea cu diferite grade de intensitate stilistică. 

Pentru ca un astfel de discurs să poată fi organizat şi pentru ca toate considerentele 

prezentate să fie îndeplinite, şcolii i se recomandă să recurgă la strategii comunicative mai 

flexibile, diferenţiate şi să-şi asume în mod responsabil o serie de acţiuni: să producă un 

interlocutor activ; să se asigure în mod continuu asupra utilizării de către parteneri a aceluiaşi 

cod în procesul comunicării; să lase interlocutorului libertatea emiterii răspunsurilor în ritm 

propriu; să lanseze mesaje prin diferite canale; să atenueze efectul surselor de zgomot intern şi 

extern ori de câte ori este posibil. 

Grija pentru calitatea interacţiunii face obiectul permanent al educaţiei şcolare, chiar 

şi atunci când acest obiectiv nu este precizat în mod explicit în documentele cu care se 

operează în sistemul de învăţământ. Din păcate accentul se pune pe formele verbale ale 

exprimării şi mai puţin pe acele forme de manifestare definitorii pentru dobândirea unui stil 

comunicativ şi a unui sistem intelectual propriu. A provoca o stare de ascultare activă unui 

auditoriu de tip şcolar, pe o durată prelungită de timp, este o sarcină destul de dificilă. Iată de 

ce în conturarea discursului său profesorul trebuie: să fie specific şi clar; să-şi sprijine 

comentariile pe dovezi faptice; să diminueze mesajele negative şi, eventual să le amestece 

printre cele pozitive; să utilizeze un ritm adecvat şi modalităţi adecvate de transmitere; să 

folosească fraze cu o lungime medie (15-20 de cuvinte), a paragrafelor centrate pe o singură 

idee; să aleagă cuvinte încărcate de afectivitate. 
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Intre obstacolele ce apar mai frecvent în comunicarea didactică, menţionăm: 

– supraîncărcarea (determinată de criza de timp, dar şi de dorinţa unor profesori de a 

nu omite lucruri importante); 

– utilizarea unui limbaj încifrat, inaccesibil (sau greu accesibil) elevilor;     

– dozarea neuniformă, în timp, a materialului de predat; 

– starea de oboseală a elevilor sau indispoziţia profesorului;  

– climatul tensionat sau zgomotos. 

Pentru perfecţionarea comunicării didactice, este necesară cunoaşterea respectarea 

unor reguli de către profesori, între care menţionăm:      

– vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce  distorsiunea 

mesajelor); 

– încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce măsură 

mesajele transmise au fost corect recepţionate şi înţelese);     

 – ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, 

concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje;     

– folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de  mesaje 

(de regulă, orală şi vizuală, concomitent);       

 –  repetarea mesajelor mai complexe 

În demersul didactic de îmbunătăţire a aptitudinilor de comunicare se recomandă să 

pornim de la o analiză atentă a tuturor acestor elemente. Eficienţa comunicării poate creşte 

atunci când mediul comunicaţional este propice – ne referim aici atât la mediul fizic, dar şi la 

cel socio-psihopedagogic (dacă un elev se află într-un grup în care nu se simte bine şi doreşte 

să fie în alt grup, atmosfera în grupul în care este la momentul acela nu are cum să fie propice 

eficienţei comunicării). 

Un scop realist nu ar fi acela de a deveni perfecţi în comunicare, ci de a spori 

procentajul de timp în care comunicăm cât mai eficient. Competenţa de comunicare înseamnă 

a fi capabili să evităm capcanele relaţionale şi pericolele, reperându-le din mers atunci când 

tacticile de evitare dau greş. 

În concluzie, există multe probleme în procesul de comunicare educaţională, sunt 

mulţi factori care inhibă comunicarea, dar şi factori facilitatori ai acesteia, însăşi cunoaşterea 

acestora din urmă fiind un punct de plecare în ameliorarea comunicării. 

Bibliografie: 
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FOLOSIREA TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-

ÎNVĂŢARE 
Prof. Voinescu Andreea Raluca 

 Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

În acest secol este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin 

intermediul tehnologiei informatice şi comunicaţionale. Dacă în anul 2003, profesorii români 

raportau că 1-2% dintre elevii de clasa a VIII-a utilizează calculatorul în scopul instruirii, în 

anul 2007, acest procent, este cuprins între 2 şi 3%. Însă, în acest răstimp, cu 30% mai mulţi 

elevi au acces la Internet, şi cu 37% mai mulţi elevi au acces la computere la şcoală. În aceste 

condiţii, devine o necesitate integrarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul 

de predare-învăţare-evaluare. 

Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet, voce, 

animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul, 

facilitând navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fi xe, 

imagini animate. 

Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se 

poate transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui 

ambient (scop,informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască/ 

dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC. 

Cum putem clasifica aplicaţiile pentru instruirea asistată de computer? 

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice 

ale calculatoarelor, care le deosebesc de alte medii. Calităţile unice ale acestui mediu: 
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• interactivitatea calculatorului; 

• precizia operaţiilor efectuate; 

• capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor; 

• interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fiecare elev în parte. 

La începuturile instruirii asistate de calculator dominau programele de tip Drill-and-

Practice – care valorifică resursele dezvoltate prin exerciţiu şi algoritmizare – iar ultima 

perioadă este marcată prin softuri complexe – care încurajează construcţia activă a 

cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, eliberează 

elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală asemănătoare celei 

depuse de adulţi în procesul muncii. Utilizarea calculatorului (computerului) a condus, odată 

cu evoluţia lui, la dezvoltarea unui sistem de instruire extrem de flexibil, cunoscut sub numele 

de instruire asistată de computer (IAC). Această flexibilitate se datorează: elaborării softului 

educaţional, organizării interacţiunii dintre elev şi program cu reglarea instruirii după modelul 

sistemelor cibernetice cu comandă şi control, a individualizării parcursului în raport cu 

reacţiile elevului  şi a proiectării întregului demers utilizând cea mai eficientă strategie 

pedagogică în raport cu obiectivele planificate. Pentru a nu se reduce IAC la utilizarea 

computerelor pentru activităţi punctiforme, prin „soft educaţional” înţelegem, un program 

proiectat să rezolve o sarcină/ problemă pedagogică, adică softul proiectat pentru a fi utilizat 

în instruire/ învăţare. 

Va exista o gamă largă de softuri: fiecare din activităţile subsumate domeniului 

„educaţie” – training, instruire, învăţare, predare – prin intersectarea cu specificul intervenţiei 

noilor tehnologii – aided, assisted, managed etc. – capătă o coloratură proprie, diferenţiatoare; 

de aici şi specificitatea softului proiectat pentru respectiva formă de activitate. 

Softurile educaţionale pot fi grupate în mai multe categorii raportându-ne la funcţia 

pedagogică specifică pe care softul o îndeplineşte în cadrul unui proces de instruire: 

• Softurile interactive pentru însuşirea unor cunoştinţe noi 

Acestea creează un dialog între educabil şi programul respectiv. Interacţiunea poate fi 

controlată de computer (dialog tutorial) sau de educabil (dialog de investigare). Termenul 

generic de tutor desemnează softul în care „drumul” educabilului este dirijat de computer. De 

regulă, un tutor preia una din funcţiile profesorului, fiind construit pentru a-l conduce pe 

educabil, pas cu pas, în procesul de învăţare după o strategie stabilită de proiectantul 

softului.Spre deosebire de tutor, softul de investigare foloseşte o altă strategie: elevului nu i se 

indică calea de parcurs – informaţiile deja structurate, ci un mediu de unde elevul poate să-şi 
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extragă toate informaţiile (atât cele factuale, cât şi cele procedurale) necesare pentru 

rezolvarea sarcinii, pe baza unui set de reguli; calea parcursă depinde într-o mare măsură de 

cel care învaţă (atât de nivelul propriu de cunoştinţe, cât şi de stilul de învăţare). 

• Softuri de exersare 

Prin softurile de acest tip se realizează exersarea individuală pentru însuşirea unor date, 

procedee, tehnici sau formării unor deprinderi specifice; sunt de obicei, un supliment al lecţiei 

tradiţionale. Acestea îl ajută pe profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând 

fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului 

dat. Valoarea pedagogică este reflectată de măsura integrării în realizarea activităţii de 

învăţare. 

• Softuri de simulare 

Acestea permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin intermediul 

unui model cu comportament analog. Se oferă astfel posibilitatea modifi cării unor parametri 

şi observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului. Experimentul reprezintă o 

metodă didactică în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifi 

ce de laborator şi poate fi desfăşurat cu succes şi cu ajutorul softurilor de simulare. 

Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util permiţând 

acestuia să testeze în mod sigur şi efi cient comportarea sistemului în diverse situaţii. 

Simulările: pot conţine o prezentare iniţială a fenomenului, procesului sau 

echipamentului; ghidează activitatea educabilului; oferă situaţii practice pe care educabilul 

trebuie să le rezolve şi atestă nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care acesta le posedă după 

parcurgerea programului de instruire. Avantajele utilizării activităţilor de simulare pe 

calculator sunt numeroase. Menţionăm câteva dintre acestea: creşterea motivaţiei; învăţarea 

efi cientă; controlul asupra unor variabile multiple; prezentări dinamice şi reluarea simulării în 

ritmul propriu al elevului, atât timp cât este necesar, pentru întelegerea fenomenului. 

Softuri pentru testarea cunoştinţelor. 

Specificitatea acestora depinde de mai mulţi factori – momentul testării, scopul 

testării, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu). Aceste softuri apar uneori 

independente, alteori făcând parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex; secvenţe de 

testare pot exista şi în alte tipuri de softuri, în dependenţă de strategia pedagogică şi sunt 

destinate pentru a măsura progresul în învăţare. 

Jocuri educative.  
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Softuri care sub forma unui joc – atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui 

set de reguli – îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se 

realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a infl 

uenţa atingerea scopului. 

Jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică 

simulată. 

Jocurile pentru instruire pot fi incluse în diverse situaţii în vederea creşterii motivării 

elevului şi a creşterii nivelului de efort pentru activităţi specifice. Implică activ elevul în 

procesul didactic şi încurajează interactivitatea socială, prin intermediul realizării 

conexiunilor dintre participanţi 

 

INTERSECȚIA ARTEI CU MATEMATICA 

Prof. Mușetoiu Mihaela 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Pe vremuri domeniile cunoaşterii umane nu erau atât de clar delimitate. Platon, de 

exemplu, a fost nu numai un mare scriitor de dialoguri şi unul dintre cei mai mari filosofi ai 

tuturor timpurilor, ci şi un excepţional matematician. Şcoala căreia i-a pus bazele în anul 387 

î. Ch., Academia de la Atena, a fost inspirată de Pitagora şi sublinia faptul că matematica stă 

la baza tuturor celorlalte domenii de cercetare. Tot aşa, elevul lui, Aristotel, a fost considerat 

fondatorul câtorva ramuri empirice ale ştiinţei, inclusiv fizică, astronomie şi biologie (sau 

ştiinţe naturale, cum au fost numite până în secolul al XIX-lea). 

Chiar şi până la Iluminism, filosofii francezi - în special Condorcet, Condillac şi 

Buffon - puteau să spună că se află în prima linie a descoperirilor ştiinţifice, fiind în acelaşi 

timp versaţi în literatură, artă şi filosofie. Unul dintre preferaţii mei, "saloniera" Emilie 

(Marquise) du Châtelet, a fost nu numai foarte cultivată, dar şi matematician şi fizician 

excepţional, care a desfăşurat propriile experimente ştiinţifice - cum ar fi suspendarea sferelor 

de lemn de nişte căpriori - pentru a verifica teoriile lui Newton. 

Această confluenţă a disciplinelor - precum idealul "omului renaşterii" (bărbat sau 

femeie) care stăpâneşte toate domeniile - a devenit doar o amintire îndepărtată în istoria 

intelectuală. Însă uneori apar rezonanţe sau intersectări între artă şi ştiinţe şi în ziua de azi. 

Asemenea artei şi poeziei, inovaţiile matematice reprezintă rezultatul unui proces intuitiv care 
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depinde de inspiraţie. Aşa cum a spus-o foarte elocvent Bertrand Russell în eseul său, "Studiul 

matematicii" (în anul 1919): 

Matematica, văzută aşa cum trebuie, deţine nu numai adevărul, ci şi frumuseţea 

supremă - o frumuseţe rece şi austeră, precum aceea a unei sculpturi, fără apel la nicio parte 

a naturii noastre sensibile, fără capcanele minunate ale picturii sau muzicii, şi totuşi sublim 

de pură şi capabilă de perfecţiune gravă, aşa cum numai capodoperele de artă pot să arate. 

Adevăratul spirit de desfătare, exaltarea, sentimentul de a fi mai mult decât un simplu Om, 

care reprezintă standardul celei mai înalte excelenţe, se găseşte în matematică, la fel de bine 

ca în poezie". 

Aşa cum matematica este, în oarecare măsură, o formă de artă, la fel artele şi ştiinţele 

umaniste împrumută o parte din standardele de valoare (şi demonstraţie) din matematică şi 

ştiinţele exacte. Personal apreciez că cea mai bună scriere în ştiinţele umaniste şi ştiinţele 

sociale se supune standardelor de rigoare logică, premise valide şi plauzibile şi "dovezi 

elegante" care sunt susţinute de ştiinţele exacte. O argumentare elegantă în ştiinţele umaniste, 

ca şi în matematică, este aceea care: 

 a) foloseşte un minim de ipoteze suplimentare 

 b) este "simplă" sau succintă 

 c) este originală, ajungând la concluzii noi şi surprinzătoare 

 d) se bazează pe premise uşor de susţinut 

 e) concluziile sale se pot generaliza, putând fi aplicate unor probleme similare. 

Însă există rezonanţe chiar mai apropiate între artă şi ştiinţele exacte. Dacă matematica  

este, într-o oarecare măsură, o formă de artă - cel puţin în ceea ce priveşte procesul său creator 

- se poate afirma cu uşurinţă şi reciproca: arta poate fi matematică. Chiar în secolele XX şi 

XXI, când presiunea pentru specializarea disciplinelor a atins apogeul, există artişti care 

ilustrează eleganţa, frumuseţea şi abstracţiunea matematicii. 
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