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TIPURI ȘI FORME ALE EDUCAȚIEI 

 

Prof. Corina Oprescu 

Prof. Iuliana ROMAN 

Colegiul Național ” Zinca Golescu” Pitești 

 

Mediul educaţional reprezintă acea componentă cu caracter predominant psiho-social 

a mediului în care se desfăşoară un proces educaţional mai mult sau mai puţin intenţionat, 

conştient, organizat, planificat. 

Pornind de la această definiţie de lucru putem identifica în structurarea şi evoluţia 

mediului educaţional grupuri psiho-sociale ca: familia, grupul de prieteni, de joacă, de vecini, 

instituţii ca: şcoala cu toate nivelele ei şi chiar societatea ca sistem, în totalitatea subsistemelor 

sale integrale.  

În aceste medii educaţionale se desfăşoară tipuri şi forme specifice de educaţie. Cele 

mai cunoscute forme ale educaţiei sunt considerate: 

I. EDUCAŢIA FORMALĂ 

II. EDUCAŢIA NON-FORMALĂ 

III. EDUCAŢIA INFORMALĂ 

O modalitate supraordonată acestor forme ale educaţiei poate fi considerată 

EDUCAŢIA PERMANENTĂ. 

I. EDUCAŢIA FORMALĂ 

Termenul provine din latinescul formalis, care înseamnă formal, oficial, legal, 

organizat. 

Educaţia formală reprezintă procesul complex şi oficial de transmitere a cunoştinţelor 

teoretice şi practice, de asimilare a acestora de către tânăra generaţie în special şi de către om 

în general, într-un CADRU INSTITUŢIONALIZAT în instituţiile de învăţământ de toate 

gradele: preşcolare, şcolare, post-şcolare, universitare, post-universitare. 

Educaţia formală fiind un produs complex, intenţionat, conştient şi organizat, care 

asigură predarea-învăţarea-evaluarea cunoştinţelor teoretice şi practice are PONDEREA, 

IMPORTANŢA şi EFICIENŢA cea mai mare în formarea personalităţii, în pregătirea şi 

perfecţionarea pregătirii profesionale. 
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Educaţia formală poate fi caracterizată prin următoarele trăsături: 

1. complexitate, deoarece are în viziunea sa toate dimensiunile sau componentele 

educaţiei: 

‒ educaţia intelectuală; 

‒ educaţia morală;  

‒ educaţia estetică; 

‒ educaţia religioasă; 

‒ educaţia tehnică; 

‒ educaţia profesională; 

‒ educaţia fizică; 

‒ educaţia sexuală; 

‒ educaţia economic; 

‒ noile educaţii: pentru mediu, pentru pace, pentru democraţie, pentru schimbare, 

pentru eficienţă etc. 

2. unitate şi integralitate, deoarece se realizează prin intermediul PLANULUI 

CADRU, al programelor analitice predominant unitare, al manualelor cu conţinut unitar; 

3. interacţiune între caracterul teoretic şi 

cel practic-aplicativ, care tinde spre 

echilibru; 

4. dinamica între caracterul instructiv şi 

cel educativ al educaţiei formale se 

realizează într-o circularitate permanentă; 

5. disciplinele de învăţământ reprezintă 

modalităţile principale de realizare a 

educaţiei formale; 

6. este proiectată, planificată, organizată şi evaluată după criterii comune, specifice 

şcolii; 

7. este orientată ştiinţific şi pedagogic după curentele, şcolile, cercetările ştiinţifice şi 

pedagogice cele mai noi şi mai eficiente pentru o anumită perioadă social-istorică şi cultural; 

8. este fundamentală pentru realizarea celorlalte forme ale educaţiei; 

9. are rol coordonator şi integrator faţă de celelalte forme ale educaţiei; 
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10. este sistemică, dar şi deschisă interacţiunilor cu celelalte forme ale educaţiei şi 

înnoirilor permanente, ca urmare a reformei ştiinţifice, culturale, profesionale etc. 

II. EDUCAŢIA NON-FORMALĂ 

Termenul provine din latinescul non-formales, care înseamnă în afara formelor 

organizate în mod oficial, pentru un anumit gen de activitate. 

Acest termen „desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau 

formalizată, dar întotdeauna cu efecte formative”(C. Moise). În pedagogie, educaţia non-

formală exprimă sensul vechii sintagme de educaţie extraşcolară. Educaţia non-formală există 

de mult timp. La începutul secolului al XX-lea s-a constituit în Germania o asociaţie a 

tinerilor ca o reacţie împotriva caracterului livresc al şcolii şi care îndemna pe tineri să iasă 

din cadrul formal, pentru a călători, pentru a cunoaşte natura, ţara. 

În România, educaţia non-formală cuprinde o gamă largă de activităţi: olimpiade, 

cercuri de discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiţii sportive, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, vizite, excursii, drumeţii, tabere. Spre deosebire de educaţia formală, 

EDUCAŢIA NON-FORMALĂ se caracterizează prin următoarele trăsături: 

are un caracter facultativ sau opţional; 

elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; 

nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 

permite punerea în valoare a atitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; 

permite o varietate de forme cu structuri flexibile; 

cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; 

facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri- sau inter-disciplinar; 

accentuează obiective de tip formativ-educativ.  

În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei non-formale, L. Sirinivasan (1985) distingea 

patru mari opţiuni metodologice generale: 

‒ centrată pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă); 

‒ centrată pe probleme (ale vieţii cotidiene); 

‒ pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

individuale; 

‒ educaţie umanistă, cutivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în 

capacităţile de iniţiativă, de creaţie şi decizie. 
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EDUCAŢIA NON-FORMALĂ poate fi influenţată de teorie şi de legităţile şi 

strategiile pedagogice ale educaţiei formale, care îi asigură o orientare ştiinţifică eficientă. 

Educația informală este determinată de o serie de acţiuni socio-umane şi culturale, 

care includ efecte educaţionale spontane, involuntare, fără a fi conştientizate în mod expres. 

III. EDUCAŢIA INFORMALĂ este realizată prin următoarele subcomponente: 

1. educaţia în familie; 

2. educaţia în grupul mic: de prieteni, de joacă, de vecini, de stradă; 

3. educaţia prin mass-media; 

4. educaţia prin activităţile socio-culturale sportive; 

5. educaţia prin muzee, expoziţii. 

În Franţa s-a dezvoltat spectaculos după 1980  „mişcarea reţelelor de schimburi 

reciproce de cunoaştere”. De asemenea, în cadrul asociaţiilor de cartier, s-a dezvoltat şcoala 

după şcoală, care are ca obiectiv realizarea educaţiei civice. 

Caracteristicile educaţiei informale: 

1. conţinuturile educaţiei informale sunt diverse, neunitare, neorganizate, se 

caracterizează prin discontinuitate şi valoare inegală; 

2. metodologia folosită pentru realizarea educaţiei informale este specifică tipului de 

activitate desfăşurată şi nu educaţiei; 

3. autonomia crescută a educaţiei informale faţă de celelalte forme ale educaţiei. 

EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 

Familia reprezintă mediul educaţional primar, de bază şi crucial – am putea spune – 

pentru educaţie, care asigură prima socializare a copilului. 

Ca grup mic, restrâns psiho-social, familia are câteva caracteristici, printre care 

comunicarea directă, faţă-n faţă, predominant afectivă este esenţială. 

Familia reprezintă grupul psiho-social care îndeplineşte mai multe funcţii: economică, 

de perpetuare a speciei, afectivă, educaţională. Dintre funcţiile familiei cea mai importantă 

este cea legată de creşterea şi educarea copiilor, formarea acestora pentru viaţă, dezvoltarea 

personalităţii lor pentru integrarea în activitatea social-utilă. 

Funcţia economică a familiei suportă transformările economice ale societăţii în 

general, dezvoltându-şi totuşi o anumită autonomie şi specificitate. În condiţiile societăţii 

post-comuniste, funcţia economică a familiei româneşti este influenţată de fenomene nou-

apărute ca: 
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■ schimbarea meseriilor şi profesiunilor; 

■ apariţia şomajului şi creşterea ratei sale; 

■ dezvoltarea elementelor economiei de piaţă. 

În aceste condiţii social-economice noi, funcţia economică a familiei are un nou profil, 

mai dinamic, mai flexibil şi mai eficient decât în etapa de dezvoltare a economiei de stat. 

Statul îşi păstrează anumite pârghii economice de susţinere a familiei: protecţia socială a 

familiei, legiferarea învăţământului gratuit, sprijinirea financiară a sănatăţii. Dar accentul se 

deplasează de pe grija statului pentru familie pe creşterea autonomiei familiei în realizarea 

funcţiilor sale. 

Funcţia economică a familiei constă în asigurarea bazei materiale necesare satisfacerii 

trebuinţelor de alimentaţie, îmbrăcăminte, încălţăminte ale tuturor membrilor familiei. Dar 

această funcţie economică nu se reduce la nivelul bazal al piramidei trebuinţelor (A.Maslow), 

ci are şi o componentă de educaţie economică: – pentru chibzuirea fondurilor financiare; – 

pentru dezvoltarea respectului faţă de muncă; – pentru gestionarea eficientă a capacităţii de 

muncă, dar şi a timpului liber etc. 

Una dintre cele mai speciale funcţii ale familiei este funcţia de SOCIALIZARE. 

Familia reprezintă primul mediu socio-educaţional al copilului. Relaţiile dintre părinţi, 

dintre părinţi şi copii, relaţiile familiei cu alte familii, sau cu alte persoane exterioare familiei, 

generează primele modele comportamentale, primele repere valorice ale copilului. Ca urmare, 

este necesar ca aceste comportamente şi relaţii intra şi inter-familiale să fie predominant 

pozitive, de colaborare şi cooperare, şi nu negative, conflictuale şi insecurizante. 

Familia actuală se confruntă cu noi probleme ca: planificarea familială, educaţia 

sexuală, educaţia pentru viaţa în cuplu, în familie, în grup. 

Funcţia socială a familiei este prioritară pentru dezvoltarea imaginii şi conştiinţei de 

sine, pentru descoperirea şi antrenarea Eului social (pentru sine) în relaţie cu Eul pentru alţii, 

pentru antrenarea unor capacităţi şi abilităţi sociale cum ar fi: empatia, întrajutorarea, 

congruenţa socială etc. 

Funcţia educativă a familiei se manifestă prin actualizarea tuturor funcţiilor mentale 

specifice omului, prin formarea şi dezvoltarea deprinderilor, a priceperilor, a abilităţilor 

motrice, intelectuale, afective, volitiv-caracteriale, elementare (mersul, vorbirea, relaţionarea) 

prin însuşirea primelor cunoştinţe, prin dezvoltarea capacităţii copilului de a se supune unei 

reguli de a înţelege şi respecta un anumit cod moral şi comportamental. 
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Specificul educaţiei în familie constă în caracterul ei predominant afectiv (prin 

intermediul unei metodologii specifice cum ar fi: metoda model-imitaţie; metoda persuasiunii, 

metoda explicaţie-înţelegere, procedeul creditului personal). 

Dacă familia este predominant 

dezorganizată, dezechilibrată, dacă ea nu-şi 

poate îndeplini funcţiile sale, apar efecte 

diferite de gravitate diferită, care uneori se pot 

prelungi pe perioada întregii vieţi (conflicte, 

complexe, frustrăi, manifestate în dificultăţi 

mai mici sau mai mari de adaptare şi de 

integrare social-utilă). 

Luând în considerare aceste dificultăţi 

reale de realizare a funcţiilor familiei este 

necesar ceea ce se numeşte „şcoala părinţilor” 

cu câteva direcţii importante: 

1. conştientizarea necesităţii de a-şi ridica nivelul pregătirii culturale şi profesionale 

pentru ca părinţii să poată deveni „modele potrivite” pentru copiii lor; 

2. edificarea unui colectiv familial unit şi închegat pentru care să aibă forţa socio-

economică necesară pentru îndeplinirea misiunii sale; 

3. Cunoaşterea de către părinţi şi de către alţi membri ai familiei a îndatoririlor socio-

educaţionale ce le revin, pentru a acţiona cu eficienţă în modelarea personalităţii copiilor lor; 

4. Contribuţia părinţilor, în funcţie de posibilităţile lor de pregătire, la realizarea 

tuturor dimensiunilor educaţiei: intelectuală; profesională; moral-civică, estetică;  fizică etc. 
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SIMBOLISMUL 
 

Prof. Ion-Valeriu HIU 

Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești 

 

Simbolismul (gr. „symbolon”, lat. „symbolum” > rom. „semn de recunoaștere”; fr. 

„symbol”, „symbolisme” > rom. „simbol”, „simbolism”) este un curent literar artistic, apărut în 

Franța la sfârşitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea ca reacție împotriva 

retoricii și excesului sentimental al romantismului, împotriva impersonalității reci și plate a 

naturalismului pozitivist și împotriva cultului rigid și exagerat pentru formă a 

parnasianismului şi are meritul de a fi redat poeziei sensibilitatea, apelând la simbol, aluzie și 

sugestie. 

1. Respingerea prozaismului (a ceea ce este comun, plat și banal), a expresiei 

discursive (dezlânate) și preferința pentru imaginile vagi, fluide, difuze, fără contur ale 

mediului citadin 

Poezia simbolistă pune accent pe cultivarea imaginilor vagi, neclare, pe acea 

proiecție diafană (fină), nedefinită în timp și spațiu, în care culorile sunt difuze, estompate 

printr-o tehnică a clarobscurului și valorifică conceptele de reverie (de visare) și de 

nostalgie (modelul simbolist se definește aici ca punct de ruptură față de romantici, care-și 

construiesc lumea interioară ca univers compensatoriu, în antiteză cu realul). Poezia 

simbolistă se fixează în universul interior  (psihic, imaginativ, mistic și mitic), în timp ce 

sentimentul timpului este perceput dintr-un reper al prezentului, iar miturile sunt actualizate, 

retrăite (poetul nu caută autenticitatea trecutului, ci caută să rezolve criza de identitate a 

prezentului / eul poetic se poate identifica cu alte ipostaze temporale, dar nu va contempla 

detașat istoria). Spațiile poetice simboliste sunt dezolante, anoste și figurează geometric 

închiderea, repetarea monotonă a unui model existențial sau, dimpotrivă, lipsa de contur a 

unor întinderi ce nu alină foamea de spațiu (se observă predilecția pentru mediul citadin cu 

cafenele, ospicii, cazărmi, taverne, periferii, parcuri dezolante, spații artificiale cu imagini 

emblematice (lebăda, trandafirul, corabia, păsările) și simboluri ezoterice (numere magice, 

Narcis, Salomeea etc.) ce invită la nevroză, tristețe, angoasă și spleen – plictiseală 

apăsătoare). Universul liric simbolist prezintă oameni bolnavi, nebuni, vagabonzi, morți sau 

femei pierdute și decăzute, o lume care agonizează, împovărată de tristeți (aglomerarea  
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orașului distruge individualitatea). Orașul este prezentat ca loc al pierzaniei, al bolii, al 

decăderii, un mediu citadin ansot, noroios („Oraşul doarme ud în umezeala grea / Un bec 

agonizează, există, nu există, / Un alcoolic trece piaţa tristă” – „Nocturnă”, de George 

Bacovia). În acest univers, poetul simbolist suferă de claustrofobie („Odaia mea mă 

înspăimântă / Cu brâie negre zugrăvită” – „Singur”, de G. Bacovia) sau de agorafobie 

(teama de spaţii deschise: „Nimic. Pustiul tot mai larg părea” – „Altfel”, de G. Bacovia) și de 

teama de mulţime: „Mă prinse sinistre gândiri – / În jurul meu corpuri de ceară, / Cu hâde 

şi fixe priviri” („Panoramă”, de George Bacovia). 

2. Predilecția pentru anumite teme și motive care să exprime anumite atitudini 

poetice sau stări sufletești 

Poezia simbolistă este lipsită de fiorul dramatic al dezbaterilor de probleme 

profund umane sau cu o vibrație pasională puternică (întrebări neclare, visuri 

inconsistente, tristeți nelămurite, aspirații nostalgice, stări melancolice ca în poezia „Mon 

réve familier” sau în poemul „Plânge în inima mea” a lui Paul Verlaine). Poezia simbolistă 

este dominată de stările confuze și nevrotice ale eului poetic aflat într-o societate 

superficială, meschină, maladivă, incapabilă să perceapă, să înțeleagă și să aprecieze 

nivelul unei artei adevărate, ca în poezia „Nevroses”, a lui Rollinat sau în filosofia 

„oamenilor palizi, ameliorați de prea multă civilizație” a lui Nietzsche, redată prin versurile 

liricii bacoviene: „Cetate, - azilul ftiziei - / Nămeţi de la pol te cuprind... / Cetate, azi moare 

poetul / în braţele tale tuşind...”. Poezia simbolistă prezintă evadarea eului liric dintr-un 

univers sufocant, închis, către zone încă imaculate, la capătul planetei, în zările îndepărtate 

ale ființei, spre „izolarea mărilor fugare” și spre „măreția naturii ce se află în singurătățile 

polare”, ca în poezia „Marșul izolaților”, de Dumitru Iacobescu sau în poezia „La polul 

Nord”, de Iuliu C. Săvescu: „La Polul Nord, la Polul Sud, sub stele veşnic adormite, / în lung 

şi-n lat, în sus şi-n jos, se-ntind câmpii nemărginite.”. Poezia simbolistă relevă măreția 

naturii, ca refugiu preferat al eului liric din lumea „oamenilor palizi”, ce agonizează 

încet, încet în miasmele proprii ale „visului nevisat”, ca în lirica macedonskiană: „Avântul 

simţirilor mele / Mă duce-ntr-o sferă străină / De ceaţa lumeştilor rele, / în care pe fruntea-

mi se-nchină / Mari roze bogate şi grele.”. Poezia simbolistă este „o evadare fără regrete” a 

eului liric din lumea sufocantă a orașului de provincie, din lumea veche, plictisitoare și 

monotonă spre niște zări primitoare, este „o călătorie spre necunoscutul nordului polar” 

(Dimitrie Anghel), „o călătorie fără țintă” (Davidescu), „o călătorie spre depărtările eterne”  
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(M. Saulescu), „o călătorie spre Levant” (St. Petică), „o călătorie pe Mediterană” (I. 

Minulescu), „O călătorie spre Orientul-arab” (Al. Macedonski), unde exotismul se realizează 

prin vocația pentru atmosfera de legendă și de mister. Poezia simbolistă devine o „stare de 

suflet”, în care iubirea este sâcâitoare, singurătatea devine dezolantă, tristețea – nevrotică, 

plictisul – o stare generală a autoclaustrării, ca în lirica bacoviană: „Mai bine singuratec şi 

uitat, / Pierdut să te retragi nepăsător, / în ţara asta plină de humor, / Mai bine singuratec şi 

uitat.” („Cu voi...”). Poezia simbolistă este și o „poezie a dezintegrării de materie”, a „unui 

peisaj sinistru”, în care sentimentul morții este asociat cu procesul de descompunere, ca 

în poezia „Cuptor”, de George Bacovia, în timp ce motivul apei este văzut ca substanță 

erozivă, un diluviu universal, redat printr-un refren obsesiv: „Ce melancolie! / Plouă, plouă, 

plouă...”. Poezia simbolistă exprimă stările maladive acute de uitare și de nevroză,  de 

abandonare a realului, a „golului istoric al unor anotimpuri apocaliptice”, în care oamenii 

sunt mai toți bolnavi, ca în lirica lui Ion Minulescu („Ce primăvară tristă şi ce spital tăcut!... / 

Bolnavii albi, ca albul pereţilor, / Privesc / Ne’ncrezători spre soare”). Poezia simbolistă este 

o poezie metafizică, ruptă de lumea imediată, misterioasă, bazată pe simbol și pe 

metafore cu funcție revelatoare, este „o poezie a orașului care osifică spiritele” (George 

Bacovia) și în care lumea poetică agonizează într-o „tristețe blestemată” (M. Cruceru), este o 

poezie a „târgului dezolant”, a angoasei spațiale, unde fanfara cântă a pustiu și a resemnare: 

„Orașul luminat electric / Dădea fiori de nebunie- / Era o noapte de septembre / Atât de rece 

și pustie.” (George Bacovia). Poezia simbolistă este „poezia izolării morale”, a „conștiinței 

vidului”, a „derutei și singurătății interioare”. Poezia simbolistă exprimă o atitudine 

nonconformistă, de inaderență la o lume prozaică, mercantilă, filistinizată, în care stările de 

„spleen” ale sufletelor obosite de solitudine și damnare existențială sunt izvorâte din 

neaceptarea lumii date: „Sunt obosit, Doamne, și putred ca un veac / Ce, îngrășat cu aur, cu 

fard și cu minciună, / Tânjește melancolic și-așteaptă să apună, / Simțind că-l stăpânește o 

boală fără leac.” (D. Iacobescu). Poezia simbolistă „este plătită cu bulgări de noroi” (Ion 

Minulescu), în care apare ideea de geniu trist, închis „în cerc barbar și fără sentiment” 

(George Bacovia) este „poezia sentimentalismului umanitarist” al lui I.C. Săvescu, Traian 

Demetrescu, Ștefan Petică, Ion Minulescu sau Mihai Cruceanu, este „poezia climatului ostil” 

fixat pe două coordonate: atitudinea protestatară, motivată psihologic, izvorâtă dintr-o stare 

de oboseală, din sentimentul sfârșitului de veac și al declinului, din repulsia față de stereotipia 

vieții cotidiene (Șt. Petică, I.. Săvescu, Ion Minulescu) și conștiința nedreptății sociale și  
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aspirația la o altă lume (Tr. Demetrescu, Emil Isac, George Bacovia). Poezia simbolistă este 

una a „proletariatului” (Tr. Demetrescu), „a transformării sociale” (Mihai Săulescu), „a 

copilăriei pierdute din cauza mizeriei” (Emil Isac), „a dorului de vremurile mari” (George 

Bacovia), „cea de pe urmă serenadă” a neliniștii metafizice a filosofului proletar, aflat pe 

drumul împlinirii idealului de libertate: „Să mai surâd numai o clipă / sculați ai muncii 

proletari.” (George Bacovia). 

3. Cultivarea lirismului sugestiv și ambiguu cu ajutorul căruia sunt evidențiate 

stări sufletești confuze, nedefinite 

Poezia simbolistă este „o poezie a sensibilității pure”, a vagului și clarobscurului, 

înțeleasă ca „expresie a inefabilului” care se situează mai presus de idei, de imagini sau de 

sentimente, este o poezie „a stărilor sufletești nelămurite, confuze” (melancolie, plictiseală, 

spaimă, disperare etc.). Poezia simbolistă este o artă a sugestiei („a numi un lucru înseamnă 

a-i risipi misterul, a-l sugera, iată visul!”- St. Mallarmé), o artă a inefabilului dezvăluit 

(sugerat) treptat, și nu descris sau povestit ca în poezia naturalistă sau parnasiană, care 

anihila în totalitate emoția, sentimentul, în favoarea perfecționării formei. Poezia simbolistă 

este „o artă a simțirii și a cunoașterii transcedentale” – ea nu descrie, nu narează, nu 

prezintă numai idei pure, ci sugerează stări ale spiritului vizionar (accesul la cunoaștere  se 

poate realiza decât pe căi mediate – simboluri, aluzii, ambiguități, elipse). Poezia simbolistă 

este „arta de a evoca idei” (sugestia), este maniera artistică de a sugera raportul dintre simbol 

(semn, cuvânt) și eul poetic și de a ambiguiza deliberat enunțul (deseori eliptic, ca în poezia 

de notație / de atmosferă) prin căutarea cuvântului aluziv cu virtuți eufonice și a 

simbolismului prin care „întrezărim întotdeauna o nouă ordine posibilă a universului.” (Lidia 

Bote). Poezia simbolistă exprimă numai atitudini poetice sau stări sufletești precum 

tristețea, dezgustul, oboseala psihică, disperarea, apăsarea, spaima, nevroza, toate fiind 

sugerate prin simboluri, fără a fi numite (Stéphane Mallarmé, Briză marină). Pentru Rimbaud, 

„a-ți cultiva sufletul” înseamnă a te elibera de anumite deprinderi intelectualiste, pentru a 

căuta puritatea și sineritatea absolură, ceea ce îl va duce pe poet la poezia „vizionară”, 

creatoare de stări sufletești aproape halucinatorii. O modalitate de a crea atmosfera, de a 

sugera estomparea contururilor este reprezentarea în textul poetic a unor elemente vizuale 

difuze precum umbra, ceața, fumul etc. Acestea creează imagini ale imaterialității și în același 

timp, devin metafore ale vagului, ale indecisului, iar prin repetiție se transformă în 

simboluri pentru marginea de mister a existenței. În aceeași sferă pot intra și elemente  
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nonvizuale, a căror caracteristică este tot imprecizia: murmur, șoapta, mireasma etc. Poezia 

simbolistă este și „arta ambiguității” (a vagului și indeciziei), creatoare de sensuri noi și care 

poate fi atinsă prin diferite strategii precum: nedeterminarea (prin folosirea de pronume și 

adverbe nehotărâte sau substantive nearticulate), folosirea unor cuvinte cu sens abstract 

(permit mai multe interpretări, însă utilizarea lor în exces reduce lirismul și banalizează 

discursul – tristețe, rătăcire, îndoială, spaimă, uitare, pace, inimă, plâns, gând, viziune, ideal, 

vis etc.), perifrazele (aluzia – formă de a evita numirea directă a unui obiect sau 

persoane), incertitudinea (prin folosirea adverbelor parcă, poate, sau din prezentarea mai 

multor ipoteze), elipsa (absența unor părți din enunț, care pot fi reconstituite de către cititor), 

(întreruperea voită a enunțului, cu o continuare previzibilă, dar nu în termeni exacți), 

metafora, efectele sonore (simbolismul fonic, aliterațiile, muzicalitatea ritmului creează efecte 

de sens vagi, evocative).  

4. Preferința pentru simbolurile cu funcție sugestivă, care să exprime 

corespondențele și afinitățile dintre diferite elemente ale universului (natură-om): 

În poezia simbolistă, cultivarea simbolurilor implicite (cu funcții sugestive și 

interpretative multiple) devine un semn prin care se sugerează existentul, un analog 

esențializat al realității sensibile și suprasensibile și un element de coeziune, de corespondență 

între planul exterior și cel interior (neavând un conținut semantic explicit, simbolul își pierde 

funcția de concretizare, de limpezire a unei idei abstracte, a unui sentiment indicibil, pe 

care o îndeplinea în poezia clasică, romantică sau parnasiană). Raportul dintre simbol și eul 

liric nu este exprimat, precum în poezia romantică, ci sugerat (simbolul devine „condiţia 

esenţială a artei”, mijloc de a ajunge la „forţa de sugestie a lucrurilor”, de a sugera și nu de a 

explica sau clarifica): „simbolul este numele modului de a exprima prin imagini spre a da 

naștere, cu ajutorul lor, ideii” (Al. Macedonski). În lirica simbolistă, simbolul capătă o 

funcție de cunoaștere, de sondare a misterului cosmic. De exemplu, în strutura poeziei 

„Plumb”, de George Bacovia, cuvântul „plumb”, stăruie obsesiv, fiind repetat de câte trei ori 

în fiecare strofă și așezat chiar în rima primului vers cu al patrulea. El devine metafora-

simbol, care sintetizează semnificațiile întregului sistem de organizarea elementelor 

compoziționale. Astfel, plumbul poate sugera sentimentul apăsător și sfâșietor al izolării 

(prin greutate), monotonie și plictis (prin culoare cenușie), precum și impresia de cădere grea, 

fără ecou, către un abis al sufletului-cavou (angoasă și instabilitate psihică). Determinant al 

substantivului concret, în trei situații („sicriele de plumb”, „coroanele de plumb”, „flori de  
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plumb”), cuvântul dezvăluie o realitate obiectivă dezolantă, care copleșește sufletul 

(claustrare într-un spațiu fără soluții de evadare). Însoțind substantivul abstact, în două 

cazuri („amor de plumb”, „aripi de plumb”), simbolul conferă versului sensurile unei 

meditații profunde asupra condiției umane, a unei imposibilități în comunicarea cu universul 

din afară.  

5. Cultivarea sinesteziei ca tehnică a corespondențelor literare  

Sinestezia este definită ca noțiune psihologică prin asocierea spontană între senzații 

de natură diferită, care par să se sugereze reciproc (sunet, culoare, parfum). În literatură, 

aceasta constă în transpunerea metaforică a datelor unui simț în limbajul altui simț 

(perceperea simultană a unui ansamblu de senzații auditive, vizuale, olfactive, motorii 

etc. în umagini complexe). Astfel că, principala modalitate de realizare a poeziei simboliste 

este corespondenţa dintre cuvintele-simbol şi elementul din natură, dintre eul poetic 

(universul mic) și lume (universul mare), dintre lume și senzațiile eului poetic, dintre imagini 

și emoțiile „audiției colorate”. Corespondețele sunt, de fapt, o exprimare a unor 

echivalențe care se stabilesc între stările interioare (trăiri, senzații, sentimente) și anumite 

elemente exterioare (din natură, din realitatea înconjurătoare), dar și dintre elementele 

diverse ale lumii fizice, între existența obiectuală și cea ideală, între universul exterior și 

cel interior, între natură și sentimente (sinestezia marchează asocierea concomitentă a mai 

multor percepțuii diferite – sunet, culoare, parfum – și trezirea simultană a simțurilor), între 

zile, plante, metale. De altfel, predilecția pentru metafora sinestezică, ca formă a 

artificializării limbajului sonor, cu un pronunțat caracter ambiguu, evocă deopotrivă imagini 

auditive, vizuale sau tactile. Astfel că, unui anumit sunet îi corespunde un parfum sau o 

culoare, iar asocierea aceasta se face spontan în conștiința poetului. De pildă, într-un sonet a 

lui Rimbaud, fiecare vocală evocă poetului o anumită culoare și o anumită ordine de imagini 

sau sentimente: „A, negru, A alb, I roșu, U verde, O de-azur, / Latentele obârșii vi le voi 

spune-odată: / A, golf de umbră, chingă păroasă-ntunecată / A muștelor lipite de-un hoit, jur-

mprejur...” (Arthur Rimbaud, „Vocalele”). În poezia lui Macedonski, sunt utilizate zece 

cerneluri diferite, potrivit „culorii” pe care o evocă poetul sonoritatea unui cuvânt sau a unei 

silabe; imaginea sinestezică de tipul „audiției colorate” este avută în vedere și de Macedonski 

care definea poezia viitorului ca „muzică și imagine”: „Sunt proaspete parfumuri ca trupuri 

de copii, / Dulci ca un ton de flaut, verzi ca niște câmpii...” (în aceste versuri observăm că 

poetul urmărește să sugereze cititorului o impresie, servindu-se de corespondențele între  
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senzații de ordin diferit – olfactive, tactile, gustative, auditive și vizuale). Culorile și 

instrumentele sunt utilizate pentru a exprima emoții, stări sufletești: violetul („parfum violet”, 

„sunetul violet”, „primăvara – o picătură parfumată cu vibrări de violet”), albul, negrul, 

galbenul / vioara, flautul, pianul, fluierul. De asemenea, culorile dominante ale liricii 

bacoviene sunt cenușiul, negrul, albul (culorile obsesiei), roșul, violetul, galbenul, (expresii 

ale stărilor anxioase). De asemenea, simbolismul aduce în poezie o gamă de instrumente 

muzicale, realizând corespondențe între emoție și instrumentul muzical: vioara, violina 

exprimă emoții grave; clavirul - tristețea și sentimentul disperat al iubirii; caterinca evoca 

medii sarace; fluierul este funebru; fanfara trezește melancolii; pianina – melancolia; toate 

constituie motive uneori exterioare, decorative, alteori vor intra în substanța și în atmosfera 

generală a poeziei (a se vedea lirica lui Șt. Petică, D. Iacobescu, I. Minulescu, N. Davidescu, 

care percep muzica sentimental, în timp ce George Bacovia o percepe grav, dezvăluindu-ne 

stări nevrotice: „Iubita cantă-un marș funebru... / Ea plânge, și-a căzut pe clape, / Și geme 

greu ca în delir... / În dezacord clavirul moare”). Culorile sunt în corespondență cu 

instrumentele muzicale, pelicula este o pictură parfumată a primăverii; amurgul însoțește 

cântecul viorilor (Șt. Petică - „Când viorile tăcură”). 

6. Muzicalitatea interiorizată a versurilor, a sonorităților verbale și a ideilor, 

înțeleasă ca senzație interioară 

Poezia simbolistă se remarcă prin muzicalitatea versurilor, ea nefiind altceva „decât 

muzica prin excelență” (Stephane Mallarmé), în care poeții atribuie o valoare proprie, 

sonoră și evocatoare cuvântului (muzialitatea, spre deosebire de sonoritate, care se 

manifestă la nivel auditiv, se manifestă în interiorul cuvintelor, simbolurilor). Muzicalitatea 

creației simboliste se construiește fie prin prezența instrumentelor muzicale, fie prin 

muzicalitatea interioară a versurilor, prin verbe sau interjecții auditive („Cuvintele vor fi 

alese pentru valoarea lor sonoră obținută atât prin ritmul și rima perfecte, ci mai ales prin 

repetiția obsedantă a unor cuvinte sau vocale” – Paul Verlaine). În consecință, poezia 

simbolistă este asemănată cu muzica, pentru că aceasta transmite nu doar sentimente, ci şi 

trăiri/stări afective. Muzica nu trebuie înţeleasă, ci simţită. Cel care ascultă muzică trebuie să 

empatizeze, dacă vrea să trăiască sentimentele pe care le comunică compozitorul şi 

interpretul. De pildă, Verlaine năzuia să recupereze starea originară a poeziei-cântec 

(„Muzica, înainte de orice / Muzică mereu și totdeauna”), I. Minulescu evoca nostalgic în 

„Romanțe pentru mai târziu” wagnerienele motive (Wagner, Debussy și Ravel îi fascinează  
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pe simboliști), în timp ce George Bacovia conferea strident și iritant instrumentelor muzicale 

rolul de a sugera stări sufletești fluide sau dizarmonii existenței. În schimb, muzicalitatea lui 

Davidescu este maiestuoasă, iar la Șt. Petică – vaporoasă. Efetele muzicale interioare și 

exterioare ale versurilor simboliste sunt obținute prin: elementele de prozodie (ritmurile și 

rimele perfecte); tehnici ale recurenței (de la tehnica refrenului, la cea a simetriei sintactice, 

de la repetiția simplă, la anafora, epifora, chiasm, anadiploză sau epanadiploză: cuvinte, 

expresii sau versuri care se repetă periodic - refrenul); figurile de sunet (repetarea unor 

anumite vocale sau consoane ce oferă o valoare muzicală cuvintelor, sunetelor fără un 

conținut semantic, a pauzelor și armoniilor imitative) și prin utilizarea laitmotivului ca 

formulă, idee care revine de mai multe ori în operă. Muzicalitatea are rostul ei de a sugera 

starea de inefabil, de taină a poeziei, şi, de aceea, Macedonski socotea că „arta versurilor 

nu este nici mai mult, nici mai puțin decât arta muzicii.”.  

7. Deschiderea față de inovațiile formale 

Poezia simbolistă permite fiecărui poet să-și conceapă versurile și strofele în ritmul 

său propriu și original, prin titlu (romanță), dar și prin adoptarea de forme prozodice apropiate 

de cele ale unor specii muzicale (refrenul) și chiar prin introducerea în text a denumirilor de 

note muzicale. Ori, această inovație prozodică urmărește exprimarea ritmului interior – al 

reveriilor melodice sau a dizarmoniei și stridenței maladive – printr-o „dezordine savant 

orchestrată” a versului (unități ritmice inegale) cu „opriri multiple și mobile” (rupturi de 

ritm), prin „fluidități ascunse” (J. Moréas). În consecință, simbolismul promovează, ca 

noutate prozodică, versul liber (fără rimă și fără ritm) și versul alb (cu ritm), eliberând 

poezia de constrângerile / rigorile versificației tradiţionale (Ex.: ,,Plumb”, de George 

Bacovia), tocmai pentru a exprima mișcările intime ale sentimentului poetic (simboliștii 

au fost cei dintâi care au teoretizat versul liber). Noul model de versificație se bazează pe 

înlocuirea accentelor de intensitate (specifice ritmului clasic) cu accente afective care 

reliefează un cuvânt, o sintagmă, un enunț, provocând dislocări ale versului tradițional, 

eliberarea lui de constrângerile ritmului și rimei. Poeții simboliști suprimă unul dintre 

termeni când folosesc comparația și preferă exprimări eliptice, perifraze, incantații, o 

sintaxă cu totul neobișnuită, cu nexuri logice absolut proprii. Refrenul accentuează starea 

poetică, prin repetiția cromatică, olfactivă sau muzicală a simbolurilor.  
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GOOGLE DOCS 

 

Prof. Florea Laura 

Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Un editor de texte, unul de prezentări şi unul în care poţi crea tabele de calcul fără a fi 

nevoit să instalezi nici un program pe propriul calculator părea până de curând a fi de 

domeniul viitorului. În permanentă competiţie cu Microsoft si al lor Office, Google a dus 

conceptul mai departe oferind toate cele trei produse operabile de pe browserul de Internet, 

fără a fi nevoie ca utilizatorul să instaleze nimic pe propriul calculator şi, ceea ce este cel mai 

important, serviciile Google Docs sunt gratuite. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă 

utilizatorul este să aibă cont Google sau să îşi creeze unul. 

Aplicaţii oferite de Google: 

 Google – motor de căutare 

 Gmail 

 Google Docs 

 Google Calendar 

 Google Talk 

 Picasa 

 Google Desktop 

 Google Translate 

 Blogger 

 Google Reader 

 Google Chrome 

 Google Groups 

 Google Maps 

 Google Earth 

 Google Page Creator 

Google Docs se poate mândri cu faptul că documentele, tabelele de calcul şi 

prezentările pot fi create atât în interiorul platformei, dar pot fi create şi în alte medii şi 

importate pe interfaţa web. Un alt avantaj este salvarea care se poate face atât pe web cât şi în 

calculatorul personal într-o număr destul de mare de formate.  
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Iniţial documentele sunt salvate pe serverele Google, iar cele care sunt deschise se 

salvează automat la fiecare 10 secunde pentru a preveni pierderea datelor din diferite motive. 

De asemenea, documentele pot fi tag-uite şi arhivate şi chiar pot fi publicate automat 

pe blog, dacă a fost setată anterior adresa blogului. Google Docs oferă servicii de publicare 

automată pentru blogger.com, blogharbour.com, blogware.com, livejournal.com, 

squarespace.com, wordpress.com. 

Poate cea mai importantă caracteristică a Google Docs este posibilitatea de colaborare 

între utilizatori. Documentele pot fi share-uite, deschise şi editate de mai multe persoane în 

acelaşi timp. La capitolul minusuri ar fi de amintit faptul că există limite în privinţa cantităţii 

de documente pe care le poate stoca fiecare utilizator. Fiecare document trebuie să aiba 

maximum 500k, plus 2MB pentru fiecare imagine încorporată în document. 

Fiecare tabel de calcul trebuie să aibă sub 10.000 de rânduri, sub 256 de coloane, sub 

100.000 de câmpuri şi cel mult 40 de file. Un utilizator poate avea un maximum de 5000 de 

documente şi prezentări, 5000 de imagini şi 1000 de tabele de calcul. De asemenea numărul 

maxim de tabele de calcul care pot fi deschise simultan este de 11. Numai prezentările sub 

10MB pot fi importate. 

Printre alte dezavantaje ar fi şi faptul că hyperlink-urile între mai multe documente 

create pe Google sunt destul de greu de realizat, dar şi că share-uirea unui număr mai mare de 

documente este dificilă. Poate cel mai mare dezavantaj pentru utilizatorii care lucrează la 

acelaşi document este faptul că nu există nici un fel de anunţ în momentul în care un 

colaborator a modificat ceva, ci eventualele modificări pot fi vizualizate numai dând un 

refresh la pagină. 

Cu Google Docs este uşor să se lucreze pe o prezentare pentru un grup de colegi. Se 

pot personaliza paginile prezentării alegând design-ul care se dorește. Pentru prezentarea 

documentulului creat pe Internet, pentru cei interesaţi se dă clic pe butonul Lansare prezentare 

şi se invită participanţii introducând adresele lor de email. 

Google Docs permite  crearea de documente, foi de calcul sau prezentări ce pot fi 

lucrate împreună cu colegii, în acelaşi timp, chiar dacă ei se află la alt computer. 

Cu ajutorul Google Docs, putem crea gratuit  formulare/ chestionare. E foarte simplu 

de făcut, și, ca bonus, toate rezultatele sunt trecute într-o foaie de calcul pe care o putem edita 

după cum ne place. 
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Crearea unui formular în Google Docs: 

1. Deschidem browser-ul preferat. 

2. În bara de adrese scriem www.google.com . 

3. Ca sa putem crea un formular in Google Docs, trebuie sa avem un cont Google. In 

casuța din partea dreaptă scrim e-mail nostru și parola pentru contul Google Docs. 

Dupa ce ne-am conectat, apăsăm butonul „Creați”. 

4. Apoi selectăm opțiunea „Formular”. 

BIBLIOGRAFIE 

 http://www.google.com/a/help/intl/ro/admins/resources/university/qs_docs.html 

 http://www.business24.ro/articole/google+docs 

 http://www.slideshare.net/caramidarusilviuviorel/google-docs-4096354 

 

BASMUL TERAPEUTIC-MODALITATE DE CULTIVARE A SPIRITULUI 

CREATOR AL COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 

 

prof. pt. înv primar Mărăşoiu Silvia-Ioana 

                                                                           Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Creativitatea e sinonimă cu gândirea divergentă capabilă să rupă continuu schemele 

experienţei. E creativă o minte totdeauna la lucru, totdeauna pornită să întrebe, să descopere 

probleme unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, nestingherită în situaţiile curente în care 

alţii presimt numai pericole, capabilă de judecăţi autonome şi independente, care respinge 

ceea ce este codificat. Toate aceste calităţi se manifestă în procesul creativ. 

Studiul limbii române în şcoala primară se înscrie pe traiectoria unui învăţământ 

modern,  solicită efortul intelectual al elevilor dacă, prin activităţile pe care aceştia le 

desfăşoară, aduc anumite contribuţii personale, care să reprezinte rezultatul căutărilor, al 

investigaţiilor personale şi, pe această cale, să se bucure de satisfacţia strădaniilor depuse, 

aceasta fiind una dintre caracteristicile modului uman de a fi. 

Crearea unei poveşti este una din metodele art-terapiei. În art-terapie ne interesează 

beneficiarul povestirii, şi nu povestea ca operă de artă. O astfel de poveste se numeşte basm 

terapeutic. 

http://www.google.com/a/help/intl/ro/admins/resources/university/qs_docs.html
http://www.business24.ro/articole/google+docs
http://www.slideshare.net/caramidarusilviuviorel/google-docs-4096354


ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
21 

 

Prezint paşii în crearea unui basm terapeutic care poate ajuta un copil la rezolvarea 

unei probleme: 

 notează toate observaţiile legate de acest simptom: de ce nu vrea să doarmă, când se 

întâmplă să vină în dormitorul tău, motivele pe care le invocă de fiecare dată; 

 roagă-l pe copil să scrie o poveste scurtă. Dacă nu ştie să scrie, atunci roagă-l să o 

deseneze. Povestioara lui poate să fie despre animale, plante, oameni sau obiecte. 

După ce a terminat de desenat sau de scris, roagă-l să-şi prezinte povestioara, să o 

povestească; 

 notează tot ce a povestit şi începe să creezi o singură poveste din toate poveştile 

copilului. Foloseşte elemente din toate istorioarele lui. Din unele poveşti vei lua 

personaje, din altele acţiuni, expresii, astfel încât nici o „operă” să nu rămână pe 

dinafară. Copilul va avea tot felul de povestioare. Este important să alegi o acţiune 

care să se refere la problema pe care doreşti să o prelucrezi în cadrul acestei  

povestioare. În cazul nostru problemele de somn: teama de întuneric, coşmarul, teama 

de insecte etc.; 

 conţinutul basmului, personajele, vârsta, sexul să fie cât mai asemănătoare cu cea a 

copilului tău; 

 spune-i basmul în momentul când copilul este dispus să te asculte, când este atent la 

tine; 

 urmăreşte-i reacţia imediată (faţa, gesturile, tresăririle, comentariile, atenţia, tăcerile). 

În felul acesta observi dacă basmul este pe placul copilului tău. Părţile din basm la 

care copilul a avut comentarii sau reacţii negative, schimbă-le; 

 nu-l compara pe copil în mod direct cu eroul basmului; 

 observă ce efecte a avut în timp basmul terapeutic; 

 reia basmele care i-au făcut plăcere copilului, după un interval de timp, printre alte 

povestiri.  

Modelul de alcătuire al poveştii este următorul: personajul principal trebuie să 

parcurgă un drum de iniţiere pentru a aduce ceva miraculos care să-i rezolve lui, unui prieten 

sau unei rude o problemă. Pe acest drum întâmpină tot felul de obstacole: ajunge într-un loc, 

acolo are loc o întâmplare care îl schimbă în mod pozitiv, găseşte soluţia, se întoarce, rezolvă  
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problema şi totul se termină cu bine. Este foarte important ca la finalul povestirii să existe o 

morală sau un mesaj vindecător. 

Pentru susţinerea celor arătate mai sus, prezint în continuare basmul creat de eleva 

Safta Andreea – Cristina, clasa a IV-a B, premiat cu menţiune la Concursul de creaţie literară 

„În lumea miraculoasă a basmului”, concurs desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5, 

Slatina, Judeţul Olt, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Basmul terapeutic - Prieteni pe veci 

Era odată un sătuc foarte mic pe nume „Prietenia”. În 

acest sat erau doi prieteni, pe unul îl chema Brumă, iar pe 

celălalt Biscuit. Brumă era foarte năzdrăvan, mereu îi făcea 

şotii prietenului său. Acesta nu mai rezistă şi îi spuse: 

- Dacă îmi mai faci o farsă, n-o să mai fim prieteni! 

Deodată, apăru o vrăjitoare care îl luă pe Biscuit. 

Neavând cum să se apere, se lăsă dus de urâta vrăjitoare. 

Brumă, văzând aceste lucruri, alergă după el, dar fiind gras îi pierdu. Nu se lăsă bătut 

şi merse mai departe. Nu dură mult şi se întâlni cu un şoricel. Acesta îl întrebă: 

- Ce cauţi aici, străine, ai venit să ne furi grânele? 

- Îmi caut prietenul pe care l-a răpit vrăjitoarea cea rea. Aş putea înnopta şi eu aici? 

Doar o noapte. 

- Sigur că da! Dar încă ceva, cum te numeşti? 

-Eu mă numesc Brumă, dar prietenii îmi spun pur şi simplu Bubu. 

-Bine, atunci intră! 

Acesta intră, se aşeză într-un colţ şi se culcă. 

Se făcu dimineaţă. Era ziua în care Brumă trebuia să plece. Luă câţiva dumicaţi să 

mănânce, îi mulţumi gazdei şi plecă mai departe. 

Merse el ce merse şi dădu peste un sat de pitici. Aceştia erau foarte năzdrăvani şi l-au 

întâmpinat bucuroşi. Îl invitară înăuntru şi îi spuseră să se aşeze în pat să se odihnească, dar 

lenjeria era udă cu limonada. A fost prima şotie pe care a avut-o. Aceştia se amuzară, dar el 

nu era prea încântat. 
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Brumă le spuse: 

- Nu este frumos să faceţi şotii pe seama altcuiva. 

- Da, dar este amuzant. Ha, ha, ha! 

- Nu ştiu de ce râdeţi, dar să ştiţi că nu este amuzant deloc. 

- Bine. Te rugăm să ne ierţi! 

Trecuse încă o zi şi încă nu plecase după prietenul său .Îşi dădu seama că e vremea să 

plece şi merse mai departe. 

În sfârşit, ajunse la castel dar, acesta era înconjurat de spini. Nu ştia ce să facă, să 

continue drumul sau să facă cale întoarsă. 

Deodată, apăru o zână care îi spuse că nu acesta este castelul în care este ţinut 

prizonier prietenul său, ci este în sud, după luminiş. Brumă ascultă cele spuse de zână şi plecă 

la drum. Din păcate nu era nici un castel, era un câmp abia semănat. Şi-a dat seama că zâna îl 

minţise şi se întoarse la castel. 

Se gândi ce se gândi, dar era în zadar. Dintr-o dată apăru încă o zâna. Aceasta spuse: 

-Dacă vrei să-ţi salvezi prietenul, aruncă-te la uşa castelului în spini. Dacă îl doreşti cu 

adevărat, ghimpii se vor da la o parte. 

El ascultă de zână şi se aruncă fără teamă în spinii cei ascuţiţi. Ghimpii se dădură la o 

parte lăsându-l pe Brumă să treacă. Intră şi-l văzu pe prietenul său legat de un stâlp. Îl dezlegă 

şi o zbughiră pe uşă. 

După toate aceste întâmplări, Brumă îi ceru iertare lui Biscuit, acesta îl iertă şi se 

întoarseră acasă fericiţi. 

Andreea Cristina Safta, Clasa a IV-a B. 
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SPORIREA CREATIVITĂȚII ÎN ORELE DE LIMBA ENGLEZĂ 

CU AJUTORUL MOBILITĂȚILOR ERASMUS+ 

 

Prof. Curuia Cristina Elena 

Liceul Teoretic Ion Mihalache, Topoloveni 

 

Mobilităţile  Erasmus+ sunt, fără îndoială, printre cele mai productive experienţe pe 

care le poate dobândi un cadru didactic. Motivele sunt pe cât de numeroase, pe atât de 

convingatoare: posibilitatea diversificării metodelor de abordare a conţinuturilor, a viziunilor, 

eficientizarea propriei modalitǎţi de predare, schimburi multiculturale şi de bune practici cu 

parteneri din alte ţǎri, accesul la o multitudine de informaţii privind universităţi din Europa 

pentru elevii noştri spre a-i ajuta în hotărârea de a alege o anumită specialitate în viitor şi 

bineînţeles îmbogǎţirea orizonturilor turistice. 

Trǎim într-o lume în care educaţia constituie o necesitate care trebuie promovată ca  

modalitate de a  clădi punţi culturale între comunităţile diferite ale Europei. În calitate de 

educatori, suntem interesaţi să avem schimburi culturale permanente cu alţi profesori din 

Europa, sǎ cunoaştem alte sisteme de învăţământ, să ne familiarizǎm cu diverse metode şi 

tehnici noi de învǎţare pe care să le adaptăm la propriile nevoi educaţionale. 

Pregătirea se traduce de cele mai multe ori în capacitatea de diversificare a metodelor 

folosite, iar din această perspectivă cursurile Erasmus+ de predare şi formare  ale personalului 

didactic sunt extrem de valoroase în ceea ce priveşte schimbul de idei, dialogul, relaţiile de 

colaborare, perfecţionarea cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea culturală, noile metode 

şi tehnici de predare, cu efecte directe, benefice asupra elevilor noştri şi implicit asupra şcolii 

şi comunităţii în care trăim. 

În acest sens, în cadrul proiectelor instituţionale Erasmus+ KA1, există o multitudine 

de  cursuri de formare continuă în Europa,  obiectivele acestora vizând: 

- diversificarea metodelor interactive de abordare a actului didactic la orele de limba 

engleză 

- explorarea tehnicilor multimedia şi a site-urilor cu resurse online pentru pentru a creşte 

motivaţia elevilor integraţi într-o lume digital 

-  
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- promovarea dialogului între culturi  şi mărirea gradului de conştientizare a diversităţii 

culturale. 

Astfel de cursuri pun la dispoziţie o gamǎ variatǎ de metode şi de materiale didactice, 

oferă noi piste de exploatare a resurselor online și deschid noi oportunitǎţi de a compara 

didactica predǎrii limbii engleze în diferite tǎri europene, de a schimba idei şi de a dezvolta 

legături între profesorii din diferite ţări europene. 

Formarea în abordarea interactivǎ a lecţiilor de limbă engleză permite inovarea 

propriului demers didactic şi creşterea interesului elevilor pentru limba engleză, precum şi 

diversificarea suporturilor de învăţare care vor conduce către accesul elevilor la noi 

competenţe lingvistice, la noi oportunitǎţi de a studia şi a deveni cetăţeni europeni  într-o 

Europǎ comunǎ fǎrǎ graniţe. 

Cursurile pun accentul foarte mult pe lucrul în echipă, pe activităţi menite să stimuleze 

creativitatea elevului, să-i ofere libertate în comunicare. În mod automat, jocurile stimulează 

interesul elevilor, distrăgându-le atenţia de la studiul formelor lingvistice, fapt pentru care 

aceştia folosesc limba engleză în mod receptiv, spontan şi productiv. Prin astfel de activităţi 

se crează un cadru favorabil spiritului de echipă, dezvoltării personalităţii fiecărui elev 

precum şi a unui spirit de competiţie. 

Printre metodele interactive interesante, pot fi menționate Dictagloss – o metodă prin 

care elevii trebuie să lucreze iniţial individual, apoi pe grupe pentru a reconstitui cât mai 

concret un text dictat. Avantajul major al acestei tehnici interactive este faptul ca elevii vor  

reţine ”chunks of language”, adică expresii care merg împreunǎ într-un context. Pornind de la 

aceastǎ metodǎ, se poate lucra pe o temǎ datǎ, de exemplu Facebook, şi se poate dezvolta 

metoda colţurilor, cu argumente pro/contra Facebook, se poate realiza o dezbatere sau 

prezentǎri ale elevilor pe facebook ori crea un spaţiu pentru conversaţii pe Facebook. 

Încurajarea comunicǎrii pe diverse teme generale alese împreunǎ cu elevii, aceştia 

fiind grupaţi pe echipe, fiecare trebuind să vorbească timp de un minut despre un subiect la 

alegere, este de asemenea o idee captivantă. 

Utilizarea cântecelor pentru reiterarea unor structuri gramaticale pot face lecţiile mai 

atractive şi mai stimulante pentru învǎţarea limbii engleze în context comunicativ. 

Partea pe care o putem evidenția în mod aparte este utilizarea resurselor online în 

clasǎ. Dezvoltarea impetuoasǎ a societǎţii în care trǎim impune creşterea volumului de 

informaţii care trebuie analizate şi prelucrate. În consecinţă, utilizarea tehnologiilor digitale  
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reprezintǎ o necesitate şi o provocare cǎreia atât profesorii cât şi elevii trebuie sǎ facǎ faţǎ. În 

acest mod, calculatorul şi mediul virtual pot aduce inspiraţie şi diversitate orelor de limba 

englezǎ. Elevii pot fi învǎţaţi sǎ realizeze prezentǎri video şi audio pentru a-i motiva să 

vorbeascǎ şi sǎ comunice tot mai activ. 

Audioboom (http://audioboom.com) este gratis şi poate fi utilizat pentru prezentǎri 

audio. 

Audacity, de asemenea, (http://audacity.sourceforge.net) este un instrument software 

care poate fi descărcat pe orice tip de calculator şi utiliza chiar dacǎ nu sunteţi conectat la 

internet. 

Voicethread este un site pe care profesorii îl pot folosi pentru a încǎrca imagini, texte, 

prezentǎri şi înregistra diverse activitǎţi pentru ca elevii sǎ asculte şi sǎ realizeze sarcini 

cerute. 

Aceste tipuri de resurse digitale prin care elevii posteazǎ online înregistrǎri proprii ale 

unor sarcini de lucru, avantajeazǎ elevii introvertiţi, nesiguri care nu au abilitǎţi de 

comunicare foarte bune sau nu sunt oratori buni, pot eficientiza timpul profesorului, pot fi 

folosite pentru a crea un jurnal personal, un articol, pentru realizarea unor sarcini de lucru de 

catre profesor şi transmise ca temă pentru acasă elevilor. 

De asemenea, poate fi stimulată imaginaţia elevilor prin realizarea unui joc cu variante 

de răspuns ce poate fi încărcat pe Kahoot.it şi apoi elevii îl pot juca de pe propriile telefoane  

în clasă, o modalitate prin care li se poate permite elevilor să utilizeze telefonul în timpul orei, 

dar utilizarea va fi în scop educativ. 

Multe alte materiale utile pentru numeroase activităţi interesante pot fi găsite pe site-

urile Scoop.it (www.scoop.it/t/online-teaching-resources) şi pe http://goo.gl/1TzizO. 

Cadrele didactice de limba engleză vor avea ocazia să beneficieze de metode noi 

interactive şi materiale autentice care vor aduce un plus pregătirii lor metodice şi profesionale 

şi care vor impune o dimensiune europeanǎ în abordarea modului de predare a limbii engleze. 

Activităţile de formare contribuie la sporirea încrederii cǎ şcoala şi programele 

europene oferǎ şanse reale de reuşitǎ profesorilor de a găsi resurse educaţionale diverse pentru 

creşterea motivaţiei elevilor de a studia limbile moderne precum şi a interesului comunitǎţii 

faţǎ de preocupările cadrelor didactice pentru lărgirea orizontului lor profesional şi a 

necesitǎţii ca sistemul educaţional sǎ fie susţinut în continuare. 
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În plus, comunicarea cu partenerii internaţionali oferǎ posibilitatea introducerii 

dimensiunii europene la orele de curs, cunoaşterea unor metode şi practici europene în 

domeniul educaţiei, precum şi dezvoltarea de noi parteneriate Erasmus+. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Audioboom: http://audioboom.com 

Audacity: http://audacity.sourceforge.net 

Voicethread: https://voicethread.com/ 

Kahoot: Kahoot.it 

Scoop.it: www.scoop.it/t/online-teaching-resources 

 

PREDAREA LIMBII FRANCEZE, 

ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN, ÎN ȘCOALA ACTUALĂ 

 

Prof.  Nedelcu Maria, 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Remarcăm în ultima vreme, în calitatea noastră de profesori de limbi moderne, o 

desprindere lentă, dar radicală de vechile, tradiționalele metode şi principii ale învățării 

limbilor străine vii şi la aderarea noastră entuziastă la ceea ce se cheamă metode active în 

dinamica predării, cu ajutorul mijloacelor de învățământ audio-vizuale. 

Dacă în urmă cu câteva decenii scopul urmărit de didactica predării limbilor moderne 

a fost acela de a accede la înțelegerea operelor umaniste şi clasicizante, dacă în perioada 

premergătoare evenimentelor din decembrie 1989 scopul era acela de a preamări realizările 

socialiste prin manuale desuete, în ultima vreme s-a încercat ca prin manualele alternative să 

ne apropiem de stilul occidental: cunoştințe de gramatică minime şi accent pe dialog. E 

adevărat, mai ales în ultima perioadă, că studiul limbilor străine moderne nu poate, evident, 

servi acestui ideal decât dacă el ar fi orientat mai mult către comunicare. 
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Noi, profesorii de limbi străine, față de alte specialități, trebuie să ne bucurăm pentru 

că actualmente există pentru elevi o motivație aparte, gândindu-ne la integrarea acestora în 

societate, pe linie profesională. 

Metodologiile au stabilit felurite tipuri de lecții, care fie s-au menținut, fie s-au 

perimat, fie şi-au păstrat denumirea şi şi-au schimbat conținutul. Astăzi, concluzia este una 

singură. Indiferent de tipul de lecție, indiferent de tehnica abordată, important este ca elevul 

să-şi atingă scopul urmărit: acela de a trece de examenele curente de atestare într-o limbă 

străină, de admitere la facultățile de profil şi, nu în cele din urmă, să se descurce în limba 

străină atunci când situația o cere. 

Învățarea modernă a gramaticii se face potrivit principiului formării deprinderilor de 

exprimare, ținându-se cont de faptul că limba este un mijloc de comunicare, că ea se învață ca 

atare în acest scop, şi nu pentru exprimarea resorturilor ei interne de organizare. Astfel, în 

spiritul unei progresii gradate şi accesibile, gramatica se învață printr-o exersare consecventă 

şi sistematică. Oricât ne-am frământa, oricât am concepe ora de limbă străină, pentru  

învățarea în mod temeinic a gramaticii nu putem trece uşor peste exercițiile de repetiție şi de 

transformare, pentru că acestea generează automatisme. Toți profesorii cunosc faptul că 

aceste tipuri de exerciții au menirea de a întări anumite deprinderi de exprimare orală, de a 

forma deprinderile de exprimare scrisă, ortografie, acorduri etc. 

În acest sens, foarte importantă este selectarea tipurilor de exerciții de gramatică ce se 

pretează mai bine la metodologia predării limbilor străine, precum şi stabilirea condițiilor, a 

principiilor de desfăşurare a acestor exerciții în acest cadru. Formarea automatismelor de 

exprimare orală şi scrisă va fi determinată de efectuarea unor exerciții în serie, apelându-se la 

procedeele tradiționale, care vor fi reevaluate în spiritul metodelor active. 

O problemă controversată este aceea dacă trebuie sau nu să apelăm pentru clarificarea 

unor situații complicate la limba maternă. Din metodici aflăm că, în general, aceasta trebuie 

evitată, dar se specifică totuşi introducerea mai frecventă a momentelor de traducere în scopul 

controlului înțelegerii. 

În altă ordine de idei, manualele alternative cuprind noțiunile de bază ale gramaticii 

limbii franceze în cei patru ani de studiu. Este de datoria profesorului să vină cu exerciții 

proprii pentru consolidarea cunoştințelor. 

Extrapolând, putem afirma că astăzi învățarea unei limbi străine în şcoală sau în afara 

ei nu mai constituie un lux, o plăcere, ci o necesitate. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
29 

 

În ceea ce priveste limba franceză, o limbă de o muzicalitate și un farmec aparte, 

elevii pot întâmpina unele dificultăți din cauza structurii stufoase a gramaticii acesteia. O 

modalitate agreabilă și eficientă de a ușura transmiterea cunoștințelor de către profesor și 

fixarea achizițiilor de către elevi este, printre alte metode și strategii moderne de predare-

învățare, jocul didactic. 

Jocul didactic, în grup sau colectiv, este o metodă de învățare bazată pe acțiunea 

simulată, în care elementul ludic este subordonat scopului instructiv-educativ. Prin acest tip 

de joc se facilitează trecerea de la activitatea ludică la cea de învățare. Jocul didactic combină 

elementele distractive și recreative cu cele care sunt instructive și educative, fiecare din ele 

având un procentaj mai mic sau mai mare în funcție de vârsta, de nivelul de limbă și de 

obiectivul didactic urmărit la ora de franceză. 

Orice creare de mesaj, oral sau scris, într-o limbă straină, comportă o doză de stres. 

Elevul se simte pus în pericol atunci când trebuie să se exprime în fața clasei. Jocul oferă 

acestuia oportunitatea de a-și îndepărta neliniștea. El generează o plăcere în care elevul își  

poate uita temerile. El îndrăznește să își dea drumul în acțiune. Nu acesta este scopul pe care 

îl urmărește profesorul de limbă străină? Pentru ca elevul să se simtă în largul său, în 

comunicarea naturală, trebuie să i se dea posibilitatea să își exerseze talentele, să se exprime 

în situații comunicaționale apropiate celei firești, atât în compania profesorului cât și a 

colegului de alături. Trebuie să i se dea ocazia de a-și testa competențele lingvistice, 

sociolingvistice și pragmatice, pentru ca să descopere cheia unei comunicări reușite în limba 

pe care o abordează. Jocul oferă acestă experiență. 

Activitățile ludice pot face obiectul unei evaluări formative prin care profesorul poate 

situa nivelul clasei sale sau poate depista anumite lacune și dificultăți observate de-a lungul 

activităților didactice la clasă. Bineînțeles că există jocuri individuale, dar de ce să nu se 

profite și de bogăția pe care o oferă activitățile de acest tip, în grup ? În acest caz este 

recomandat să se diversifice formele de manifestare ludică și să se propună activități de două, 

trei, patru persoane sau chiar colective. Acest mod de abordare poate rupe monotonia și să 

stabilească întâlniri diverse între persoane diferite. 

Toate jocurile didactice prezentate mai jos pot fi propuse la următoarele niveluri 

stabilite de către CECRL: elementar (A1, A2) și independent ( B1,B2) , cu condiția ca 

profesorul să se asigure, în prealabil, că bagajul de cunoștințe lingvistice ale elevului, îi poate 

permite acestuia implicarea directă. 
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În funcție de vârstă, de nivelul de limbă și de obiectivul didactic urmărit la ora de 

franceză, sunt prezentate mai jos câteva exemple de astfel de activități ludice, ce pot fi 

utilizate în cadrul orelor de predare-învățare a limbii franceze. 

1. Lămâie-lămâie( «Citron-citron») 

Participanții sunt așezați în cerc. Animatorul jocului rămâne în picioare, în mijloc, și 

spune două prenume a două persoane prezente. Persoanele desemnate trebuie să își schimbe 

locul în timp ce animatorul încearcă să ocupe unul dintre cele doua scaune. Persoana care se 

regăsește fără scaun va rămâne în centrul cercului și va reîncepe jocul. Notă: În locul 

prenumelui se poate juca și cu un lexic specific, de exemplu: fiecare alege o parte a corpului, 

un aliment, o băutură, etc. Aceste două forme de joc prezintă avantajul de a impune 

participanților schimbarea de locuri și, în consecință, și a partenerilor. Acest mod de a 

proceda se poate aplica de asemenea și la alte jocuri.didactice. 

2. Dominoul („Le domino“) 

Timp de cinci minute, fiecare elev pune întrebări vecinului din stânga, despre viața , 

pasiunile, preferințele acestuia, etc,… Apoi, cel care tocmai a întrebat, răspunde întrebărilor 

vecinului său din dreapta, cu referire la aceleași subiecte. Când toată lumea a răspuns la 

întrebări, fiecare îi prezintă grupului, vecinul din stânga sa. Atenție să nu se dezvăluie 

grupului decât ceea ce celălalt dorește să se împărtășească despre el.Avantajul acestei 

formule de joc este că, mult mai ușor vorbești despre altul decăt despre tine însuți. 

3. Caut pe cineva căruia îi place…( «Je cherche quelqu’un qui aime …») 

Toată lumea este așezată în cerc. Un scaun gol e plasat între doi elevi. Cel care este la 

stânga scaunului spune: «Caut pe cineva căruia îi place…» sau «Caut pe cineva căruia nu-i 

place…», și continuă fraza cu ceva ce vede sau știe despre o anumita persoană din cerc. 

Persoana din grup care realizează că este vorba despre ea, se ridică și se așează pe scaunul 

eliberat între timp de celălalt elev. Cel care se află în stânga noului scaun liber spune la 

rândul său «Caut…». Dacă persoana respectivă nu se ridică de pe scaunul său pentru a veni 

pe scaunul liber, cel care a făcut enunțul construiește unul nou. Dacă se ridică mai multe 

persoane, prima care se manifestă va ocupa acel scaun gol. 

Este evident însă, că nu putem învăța totul prin joc. Acesta trebuie să reprezinte un  

plus în studiul unei limbi străine, o ocazie de a pune în practică, într-un mod cât mai agreabil 

de către elev, ceea ce el a învățat într-un alt context, un pretext pentru a merge mai departe 

sau pentru a aborda o nouă disciplină, o nouă temă. 
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Anumite jocuri didactice pot să fie adoptate pentru fond și adaptate tipului de lecție 

pentru a răspunde cât mai adecvat obiectivelor propuse de către profesor. 

Orice joc poate să fie modular și variabil, fiecărui profesor rămânându-i sarcina de a 

găsi formula cea mai bună. Nu ezitați să reconstruiți jocurile, deoarece acestea nu trebuie să 

fie niște structuri rigide! 

BIBLIOGRAFIE: 

1. RIGAUD, Jacques, Jeux et rêves, în La culture pour vivre, Gallimard, «L`air du temps», 1975. 

2. CURTA, Adina, Du jeux au activités ludiques, Aeternitas, Alba-Iulia, 2006. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII- 

MODELE DE BUNE PRACTICI 

 
Prof. Ciucă Elena-Cristina 

Şcoala Gimnazială „Mircea Ghiţulescu” 

 

Creativitatea înseamnă posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact 

continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa exterioară. 

Creativitatea poate fi stimulatã la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii 

adecvate. Ea poate deveni o modalitate de învãtare cu multiple beneficii pentru şcolarii mici. 

Aceştia sunt de-a dreptul încântaţi sã li se ofere sansă sã-şi exprime gândurile şi sentimentele 

în moduri cât mai variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest 

scop. Problema care se ridicã este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

învãtãtorul în realizarea obiectivelor propuse. Identificarea unor metode şi procedee care sã 

faciliteze stimularea creativitãţii, gãsirea unor cãi de activizare a învãtãrii, face viată şcolarã 

mai dinamicã, motivantã şi interesantã, învãtãtorului oferindu-i-se satisfacţii deosebite. 

Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de 

ordin caracterial pânã la setul directional al personalitãţii creatoare asigurã originalitatea în  

 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/adri/documents/Le_jeu_en_classe_de_FLE%20pdf
http://www.academia.edu/6611656/Jocul_didactic_si_rolul_lui_formativ
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cazul exerciţiilor de limba românã. Supleţea şi originalitatea gândirii, gãsirea unor soluţii noi 

şi satisfacţia faţã de gãsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învãtãmânt, dar 

în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de studiul limbii şi literaturii române.  

 Lecţiile de limba românã oferã reale posibilitãţi de organizare şi desfãsurare a unor 

multiple activitãţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Un loc important în 

dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor didactice orale, 

asemenea activitãţi de învãţare oferă elevilor nu numai bucuria şi satisfacţia de a se juca, dar 

sunt şi un real prilej de dezvoltare a capacitãţilor de exprimare oralã şi în acelaşi timp de 

dezvoltare a capacitãţilor creative. Din categoria tehnicilor de simulare, utilizarea 

dramatizãrilor, a jocurilor de rol, cu prilejul cãrora elevii au fost puşi în situaţii imprevizibile 

reprezintă, de asemenea, activitãţi menite să dezvolte capacitatea de creaţie a elevilor. O altã 

modalitate de stimulare a creativitãţii este realizarea unei sarcini de muncã pe echipe. Elevii 

au fost împãrtiti în grupuri. Fiecare grup a strâns informaţii, le-a sintetizat şi le-a prezentat pe 

subteme, a realizat desene şi ansambluri care au reprezentat caracteristicile anotimpului vara.  

Pentru o învăţare eficientă pusă sub semnul activizării elevilor, se impune 

implementarea metodelor moderne de predare într-un procent covârşitor, neexcluzând 

metodele şi procedeele tradiţionale cum ar fi: comunicarea, conversaţia, analiză lingvistică, 

fonetică, morfologică, lexicală, sintactică, ortografică, a punctuaţiei şi stilistică, învăţarea prin 

exerciţii. Profesorul va deveni un mediator, iar lecţiile, experienţe de învăţare prin stimularea 

imaginaţiei şi creativităţii elevilor, care în acest mod, vor deveni adaptabili şi competitivi. 

Pentru această trebuie stimulate componentele creativităţii: ingeniozitatea, spontaneitatea, 

flexibilitatea, noutatea prin aplicaţii stimulative, interesante, plăcute.  

În realizarea lecţiilor de recapitulare finală am avut în vedere o serie de exerciţii 

stimulative, care să cultive creativitatea şi imaginaţia elevilor.  

1. Am început de la un cuvânt-cheie pentru a formula sarcini ce vizează 

compartimentele limbii: probleme de vocabular, sintaxă, semantică, morfologie, stilistică şi 

continuând cu exerciţii distractive în care să realizeze diferite asocieri, stimulând găsirea 

conexiunilor prin idei.  

Pornind de la cuvântul PRIETENIE, am formulat sarcini de găsire a sinonimelor, 

antonimelor, integrarea în anumite contexte pentru a îndeplini diverse funcţii sintactice, 

găsirea unor proverbe şi continuând cu exerciţii atractive în care să descopere o serie de 

metafore sau constituirea unei definiţii a termenului pornind de la fiecare litera a acestuia.  
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2. O aplicaţie asemănătoare constă în sugerarea a trei-patru cuvinte-cheie cu care 

elevii au alcătuit rime, dialoguri, naraţiuni, punând accent pe munca în echipă.  

3. Un exerciţiu la fel de antrenant, dar şi amuzant este ”ştirea trăznită”. Prin 

amestecarea într-o urnă a o sută de cuvinte, fiecare elev va alege trei dintre acestea şi va 

compune o ştire trăznită, căreia colegul de banca îi va da un titlu. Lista poate conţine termeni 

precum: alfabet, bisturiu, cort, drojdie, finanţare, grindă, hienă, iod s.a.  

4. Un exerciţiu ce stimulează imaginaţia ar fi găsirea de soluţii la unele întrebări 

neaşteptate. Pe parcursul acestor activitati, am tinut seama de flexibilitatea, pasiunile elevilor, 

de aptitudinile lor, de curiozitate, increderea in sine, spontaneitatea gasirii unei solutii, 

incurajandu-i pe elevi cu diferite sfaturi. Au participat cu entuziasm, dorind sa dea raspunsuri 

originale de fiecare data.  

Creativitatea nu are limite, trebuie doar să o stimulăm, să o activăm, eliminând 

caracterul descriptivist din acţiunea didactică şi adoptând o viziune nouă asupra limbii, ceea  

ce duce la formarea de competenţe şi performanţe în alegerea şi combinarea elementeleor 

componente ale sistemului limbii, într-o manieră personală.  

Şcolarii creativi se diferenţiază de restul grupului prin diferite comportamente 

specifice, îşi dezvoltă în mod liber creativitatea. Foarte curioşi, vin cu soluţii neobişnuite, cu 

idei originale, au iniţiativa şi au un spirit de observaţie foarte dezvoltat, pun întrebări 

adecvate, fac conexiuni între elemente aparent fără nici o legătură, explorează noi posibilităţi, 

manipulează, controlează simultan mai multe idei, învaţă rapid şi uşor, au o memorie bună, 

imaginaţie vie, vocabular vast. Copilul şcolar este prin natura sa un creativ, datorită imensei 

sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul sau. 

Un rol foarte important în stimularea creativităţii îl are motivaţia, atmosfera de lucru şi cadrul 

în care se desfăşoară activitatea. Pentru un copil este extrem de important să se simtă valorizat 

şi evidenţiat, atunci când realizează ceva, fiind impulsionat astfel şi pentru viitoarele activităţi. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Amabile, Tereza-Creativitatea ca mod de viaţă, Ed. Ştiinţă şi tehnică, Bucureşti, 1996 
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PREDAREA VOCABULARULUI ELEVILOR DE GIMNAZIU ȘI LICEU 

 

Rusen Anca-Mioara 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Învățarea si predarea unei limbi străine se schimbă în mod constant datorită 

progresului tehnologiei și al schimbărilor de pe piața muncii. Libera circulație, accesul la 

locuri de muncă în străinătate și accesul la informație într-o eră a tehnologiei ne fac mai 

conștienți de importanța învățării limbii engleze ca mijloc de acces către aceste lucruri.  

De ce sa ne dezvoltăm vocabularul ? 

În zilele noastre se pune mai mult accent pe dezvoltarea vocabularului și nu pe 

gramatică deoarece un vocabular bogat este esențial în receptarea sau transmiterea unui mesaj 

oral, scris sau audio. Dacă avem un vocabular bogat, ne putem descurca în orice context, chiar 

dacă apar mici greșeli gramaticale. 

Definiții ale vocabularului 

Vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor unei limbi. 

Putem diferenția între vocabular receptiv (cuvintele pe care le înțelegem când citim 

sau ascultăm)  și vocabular productiv(cuvintele pe care le folosim pentru a comunica în scris 

sau oral).De asemenea există un vocabular activ(cuvintele pe care le știm și le folosim în 

comunicare) și un vocabular pasiv (cuvinte pe care le știm dar nu le folosim ). Srivener 

folosește termenul de lexis  pentru a se referi la vocabular, Harmer consideră vocabularul 

”organul vital” al limbii în timp ce structurile lingvistice sunt doar scheletul limbii iar Lewis 

consideră că ” fără gramatica foarte puțin poate fi realizat dar fără vocabular, nimic nu se 

poate realiza.” Lexicologia este o ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul vocabularului 

din  punct de vedere al structurii și clasificării cuvintelor,al elementelor străine și native 

precum și a formării și relațiilor semantice dintre cuvinte. Din punct de vedere fonetic,un 

cuvânt este format din unul sau mai multe foneme. Lexical, un cuvânt este format din 

semanteme iar gramatic din morfeme. 

Cum selectam vocabularul ?  

Când selectam vocabularul trebuie sa ținem cont de : frecvența cu care sunt folosite 

cuvintele, varietatea de contexte în care sunt folosite, familiaritatea elevului cu acele cuvinte 

și utilitatea vocabularului. 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
35 

 

Ce este util pentru elevi ? 

1. Sensul cuvântului 

2. Utilizarea cuvântului în diverse contexte/ expresii 

3. Familia lexicală 

4. Aspecte gramaticale 

Nu se poate discuta despre un mod bun sau corect de predare a vocabularului. Trebuie 

sa ținem cont de tipul de elevi și nivelul lor,vocabularul predat, curriculum , sistemul școlar, 

etc.  P. Nation susține că elevii percep cuvintele folosindu-și simțul vizual, tactil și auditiv. 

Drept urmare putem prezenta cuvintele folosind: demonstrația,poze sau explicația. Harmer 

susține că pentru a preda vocabular trebuie sa luăm în considerare prezentarea, tehnicile de 

descoperire si exersarea cuvintelor. 

Exista și alte modalități de a prezenta cuvintele : realia, imagini, gesturi, 

mima,contrast, enumerația,explicația.  

Tehnici de descoperire a cuvintelor 

Activități care presupun : potrivirea imaginilor cu cuvintele, gruparea definiției cu 

cuvintele date, etichetarea imaginilor, găsirea cuvintelor într-un pătrat de litere, brainstorming, 

etc. 

Important este sa le oferim elevilor șansa de a lucra cu aceste cuvinte. 

Exemple de activități: : 

Potrivește cuvintele cu imaginile: 
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means of 
transport

• bus

• train

• plane

• tram

• underground

• car

people 
involved

• driver

• conductor

• pilot

• flight attendant

• ticket controller

• passenger

places

• bus station

• railway station 

• airport

• platform

• ticket office 

 
Grupați cuvântul cu definiția corectă : 

1.deprived a. someone who is completely unable to speak; mute 

2.shortage b. someone who is unable to hear anything 

3.lack c. someone who cannot see because his eyes are damaged 

4.charity d. a system of printing for blind people 

5.empathy e. a very small round mark: point 

6.dot f. the ability to share another person’s feelings as if they were your own 

7.Braille g. kind and generous attitude 

8.blind h. not enough or not at all 

9.deaf i. not enough 

10. dumb  j. kept from having things 

 

Cum ar trebui sa înregistreze elevii vocabularul nou ? 

In locul variantei clasice de traducere a cuvantului, Scrivener propune urmatoarea 

varianta: 

Lexical 

item 

Pronunciat

ion  

Transla

tion  

Gram

mar  

Collocation  Example  Idea  

Plane  /pleɪn/ Avion Noun By plane;  Get 

on the ~;  Get 

off ~; 

 fly/pilot a ~ 

We went to 

 Italy by plane.  

 
 

Elevii pot crea o diagramă : 
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Profesorul le poate oferi o imagine unde elevii pot nota direct pe margine cuvintele: 

 
Elevii mai creativi pot face propriile desene pentru a ilustra unele expresii: 

Concluzii: 

Activitățile de vocabular au un rol important în dezvoltarea și îmbunătățirea 

competențelor lingvistice și trebuie integrate pe parcursul unei lecții; 

Elevii trebuie încurajați să își dezvolte constant vocabularul atât în clasa dar și pe cont 

propriu; 

Elevii trebuie încurajați sa citească texte în limba engleză pentru a se obișnui cu 

expresii, structura frazei,o varietate de posibile combinații de cuvinte, etc.; 

Materialele utilizate trebuie adaptate la nivelul elevilor și vârsta lor. 
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DE CE TRANSDISCIPLINARITATEA?! 

 

prof. Demeter Andreia Maria,  

Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Pitești 

prof. Popescu Ileana Ruxandra,  

Colegiul Național Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș 

 

 

„A ÎNVĂŢA SĂ FII” 

Edgar Faure 

Raportul asupra educaţiei în lume - UNESCO, 1972 

  Educaţia omului modern este considerată într-un mare număr de ţări ca o problemă 

de excepţională dificultate şi în toate, fără excepţie, ca o sarcină de mare importanţă. Este un 

subiect capital de anvergură universală, pentru toţi oamenii care se preocupă să 

îmbunătăţească lumea de azi şi s-o pregătească pe cea de mâine (…). Pretutindeni unde 

există un sistem educativ tradiţional, verificat timp îndelungat şi despre care se credea că 

este suficient ca din timp în timp să i se aducă unele îmbunătăţiri, unele adaptări 

semiautomate, acest sistem suscită o avalanşă de critici şi sugestii care adesea ajung să pună  

http://www.pinterest.com/
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în discuţie sistemul în ansamblul său. O parte a tineretului se revoltă contra modelelor 

pedagogice şi a tipurilor instituţionale care îi sunt impuse, fără să fie uşor de delimitat rolul 

exact care îi revine acestei probleme în neliniştile difuze şi izbucnirile sale de revoltă” 

(I. Jinga, I. Negreţ, Învăţarea eficientă, 1994) Error! Reference source not 

found.,Error! Reference source not found. 

În orice sistem de educaţie, învăţarea ar trebui să se construiască pe următorii piloni 

aflaţi în interacţiune directă: „a învăţa să ştii”,”a învăţa să faci”, „a învăţa să faci împreună”, 

„a învăţa să fii” (J. Delors) şi „a învăţa să te transformi pe tine însuţi şi să schimbi societatea” 

(Shaffer). 

Una dintre teoriile moderne amintite este cea care avansează conceptele de pluri-, inter- 

şi transdisciplinaritate, cea din urmă reprezentând, în concepţia mentorului său, prof.dr. 

Basarab Nicolescu ( după cum spune într-un interviu - el însuşi aflat pe urmele unor valoroşi 

teoreticieni, Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch) domeniul care le anexează pe celelalte, în 

scopul de a de stabili legături între fapte, oameni, culturi, religii, discipline, tot ceea ce uneşte, 

ceea ce traversează diverse zone ale domeniului cunoaşterii şi ceea ce este dincolo de toate 

domeniile cunoaşterii. Cu alte cuvinte, finalitatea transdisciplinarităţii este înţelegerea omului 

în totalitate (interviu în revista Asymetria, Transdisciplinaritatea – o nouă viziune asupra 

lumii). Pentru a defini transdisciplinaritatea, va trebui să trecem în revistă conceptele cu care 

se înrudeşte ca şi gen proxim, dar faţă de care se distanţează prin diferenţa specifică. 

Pluridisciplinaritatea / multidisciplinaritatea reprezintă o formă superioară a 

interdisciplinarităţii, şi constă în suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline, care ar 

trebui să colaboreze. De exemplu, noţiuni din domeniul fizicii se bazează pe noţiuni 

matematice, dar, din păcate programa şcolară nu este echilibrată, iar fizica de clasa a VIII-a 

este înaintea programei de matematică. Interdisciplinaritatea presupune cooperarea între 

discipline înrudite şi este o formă mai puţin dezvoltată a comunicării, integrării unor 

discipline, care presupune intersectarea unor arii curriculare. Interdisciplinaritatea este 

centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o durabilitate mai mare în timp. De 

exemplu, abordarea / interpretarea Psalmilor arghezieni se poate face din perspectivă literară, 

religioasă şi filosofică. 

Trandisciplinaritatea este întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării 

curriculare, cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu  
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al cunoaşterii, prin fuziune – faza cea mai radicală a integrării. Abordarea integrată, specifică 

transdisciplinarităţii este pliată, adaptată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii  

cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. În concepţia lui 

Basarab Nicolescu, aceasta nu este o ideologie sau un domeniu, ci instituie un dialog fertil  

între domenii, punând în mişcare, în vederea creării unui ideal pedagogic, „inteligenţe 

lărgite”: inteligenţa analitică, inteligenţa emotivă, inteligenţa corpului. Aceasta este premisa 

formării unui individ activ din punct de vedere holistic, capabil să perceapă cu toate simţurile 

şi să participe la viaţa lumii cu toate înzestrările sale native, capacitate la maxim. 

Trăim într-un secol al vitezei nelimitate, al tehnologiei şi al informaţiei excesive, care ne 

copleşesc la tot pasul. Tehnologia progresează, meseriile se schimbă, iar elevii de azi trebuie 

să fie capabili să facă faţă progresului, dar mai ales cerinţelor pieţei. Învăţarea este un proces 

cognitiv complex şi o activitate socială intra- şi interpersonală, profesorul nu mai este 

magicianul care transmite informaţii şi modelează creiere, formează competenţe şi caractere.  

Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o lume 

în schimbare, formarea personalităţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului, 

selectarea informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale 

politicii educaţionale ale şcolii româneşti. 

Orientându-se după principiile învăţământului european, învăţământul românesc se 

raportează însă la tradiţiile şcolii autohtone, oferindu-i unitate în diversitate.        

Învăţământul, în evoluţia sa trebuie corelat cu obiectivul de aliniere a politicilor educaţionale 

proprii la cele europene şi mondiale, prin reforma învăţământului obligatoriu.        În acest 

sens, principalele finalităţi ale politicii noastre educaționale subscriu celor europene şi 

vizează:  

1. egalitatea reală a şanselor;  

2. asigurarea educaţiei de bază pentru toţi;  

3. promovarea concomitentă a stabilităţii şi a schimbării sociale;  

4. pregătirea copiilor pentru viaţa adultă şi activă, pentru timpul liber, pentru familie şi 

societate;  

5. pregătirea şi motivarea copiilor pentru continuitatea învăţării într-o lume în 

schimbare.  
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Sistemul de învăţământ românesc nu este încă, în totalitate pregătit să răspundă nici 

noilor exigenţe impuse de lumea în care trăim şi nici schimbărilor de esenţă pe care le aduce 

noul secol pe întregul mapamond. Conservatorismul, depersonalizarea, elitismul si  

inegalitatea de şanse, segregarea şcolii de persoană, familie, comunitate şi societate sunt doar 

câteva dintre tarele care trebuie depăşite.  

În aceste condiţii, ce ar trebui să ştii şi cum să faci astfel încât să fii un bun dascăl la 

catedră? Cum să predai astfel încât să ajungi la mintea şi la sufletul copilului?  

Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de complex: comutând accentul de pe latura 

informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult şi 

focalizându-ne pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind pregătirea lui secvenţială şi 

integrată pe discipline şcolare, armonizând cunoştinţele şi latura cognitivă a persoanei cu cea 

afectivă, atitudinală si comportamentală. În felul acesta vom reuşi să tratăm elevul ca pe o 

persoană reală, implicată activ în propriul său proces de formare şi dezvoltare.   

În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. În acest sens, 

este vitală conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă 

eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de 

bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru 

formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile.  

În orice sistem de educaţie, învăţarea ar trebui să se spijine pe următorii piloni aflaţi în 

interacţiune directă: „a învăţa să ştii”,”a învăţa să faci”, „a învăţa să faci împreună”, „a învăţa 

să fii” (J. Delors) şi „a învăţa să te transformi pe tine însuţi şi să schimbi societatea”(Shaffer).         

Tradițional, în sistemul românesc de învățământ, predomină abordarea monidisciplinară, 

cu unele influențe pluridisciplinare și chiar transdisciplinare în cazul unor discipline la decizia 

școlii. Organizarea informației este unilaterală, corectă, riguroasă, dar nu pune accent pe 

elementele transferabile.   

Ca aceste lucruri să fie posibile, profesorii trebuie să deţină cunoştinţe pedagogice, 

cunoştinţe specifice disciplinei pe care o predau, cunoştinţe de metodica disciplinei şi nu în 

ultimul rând, talent şi vocaţie pentru profesiunea de dascăl. 

Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului, cât şi ale elevilor. Ele au o 

sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului didactic, cu implicaţii atât asupra 

predării, cât şi a învăţării şi evaluării.    
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Orice metodă include în structura sa un număr de operaţii ordonate într-o anumită 

succesiune logică. Aceste operaţii, care apar ca tehnici mai limitate de acţiune, ca simple 

detalii sau componente ale unei metode, sunt numite frecvent procedee. În ultimă instanţă, o  

metodă apare ca un ansamblu organizat de procedee, care se pot succeda sau relua în funcţie 

de o situaţie nouă.   

Literatura de specialitate relevă mai multe tipuri de cooperare, întrepătrundere a 

disciplinelor, a metodelor, precum şi a abordărilor, ceea ce se traduce prin mai multe niveluri 

de integrare curriculară.  

Să ne stabilim definițiile de lucru din acest modul:  

1 Monodisciplinaritatea – discipline separate, independente, considerate izolate. 

Accentuează importanţa fiecărei discipline, văzută, fiecare dintre ele, ca un întreg. Nu există 

elemente de integrare decât la nivel intradisciplinar. Exemplu: armonizarea unor fragmente 

din cadrul aceleiaşi discipline cu scopul asigurării înţelegerii unor fenomene complexe. 

2 Pluridisciplinaritatea / multidisciplinaritatea – formă superioară a interdisciplinarităţii, 

constă în suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline, care colaborează. O temă 

aparţinând unui anumit domeniu este analizată din perspectiva mai multor discipline, care însă 

îşi păstrează structura şi independenţa conceptuală. Exemplu: electroliza - aspecte relevante 

din punct de vedere al fizicii, chimiei şi tehnologiei.  

3 Interdisciplinaritatea – cooperare între discipline înrudite, este o formă mai puţin 

dezvoltată a comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii 

curriculare. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o 

durabilitate mai mare în timp. Exemplu: Balena Albă - Moby Dick – tema poate fi studiată 

prin prisma mai multor discipline, fără ca acestea să îşi piardă independenţa: literatură, 

geografie, biologie(capodopera literară „Moby Dick” a scriitorului american Herman 

Melville.  

4 Transdisciplinaritatea – întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării 

curriculare,  cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu 

al cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării.  

Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii este centrată pe lumea reală, pe 

aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa 

noastră. Exemplu: Ce înseamnă să fii informat?, „ Ştii cum se fac legile UE?” 
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De ce transdisciplinaritate? Pentru că:   

Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. 

La unele dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile  

şcolii vor îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se 

vor fi inventat încă. Totuşi, ei le vor deprinde cumva ...   

Abilităţile şi deprinderile de manipulare a informaţiei sunt absolut necesare pentru a 

supravieţui.   Competiţia economică şi industrială reclamă ridicarea nivelului de şcolarizare al 

tuturor categoriilor sociale.   

Cunoştinţele dobândite prin învăţare devin o adevărată bogăţie şi sursă de putere.  

Găsirea unui loc de muncă în ziua de azi presupune că solicitantul:  

 este capabil să gândească critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele;  

 poate învăţa într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;   

 îşi poate construi cunoaşterea pe surse numeroase, din mai multe perspective;  

 este capabil să colaboreze la nivel local şi regional.    

Transdisciplinaritatea este necesară pentru că paradigmele învăţământului tradiţional 

primesc noi interpretări. Prin urmare:   

Învăţarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor profesorului.   

Învăţarea este un  proces cognitiv complex şi o activitate socială intra şi interpersonală.             

Distribuţia învăţării diferă de la un individ la altul în spaţiu şi timp.   

Momentul prielnic achiziţionării anumitor cunoştinţe nu mai poate fi prezis şi/ sau 

impus; cel mult, activitatea (lecţia), poate fi localizată în spaţiu şi timp în sala de clasă.    

În mileniul III, tratarea diferenţiată a elevilor şi abordarea integrată a cunoaşterii devin 

obligatorii. Transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea cunoaşterii” şi asigură:  

 formarea la elevi a competenţelor transferabile;  

 dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaştere, autocunoaştere, asumarea 

rolurilor în echipă, formarea comportamentului prosocial;  

 evaluarea formativă.  

Transdisciplinaritatea permite:  

 crearea de modele mentale bazate pe transfer şi integralizare şi care determină 

succesul în viaţa personală şi socială a educabilului.   

 dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi;  
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 lectura personalizată a programei şcolare şi elaborarea hărţilor conceptuale 

(cognitive).  

Care sunt avantajele acestui tip de abordare a învăţării?   

Abordarea transdiciplinară a învăţării are o serie de avantaje, dintre care menţionăm:  

 permite stabilirea unei relaţii biunivoce de învăţare între cei doi parteneri educabil – 

educator;  

 se trece la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului 

şcolar; 

Ştim oare să comunicăm transdisciplinar? Sau de cele mai multe ori ne limităm la 

comunicarea specifică domeniului nostru de pregătire sau la specificul disciplinei pe care o 

predăm? Putem interacţiona cu uşurinţă cu domeniile din imediata vecinătate a pregătirii 

noastre? Ştim să folosim informaţiile şi rezultatele ştiinţei pentru o dezvoltare 

transdisciplinară a elevilor noştri, astfel încât aceştia să devină oameni adaptaţi ai societăţii de 

mâine?    

Este important să dezvoltăm la elevi abilităţi şi competenţe de comunicare a mesajului 

specific ştiinţific, de lectură, dar este cel puţin la fel de important să stimulăm atitudini 

pozitive, de respect şi consideraţie faţă de ştiinţe, faţă de descoperirile epocale realizate d-a 

lungul timpului, faţă de eforturile pe care cercetătorii de azi le depun pentru dezvoltarea lor 

(se consideră că cele mai multe descoperiri în ştiinţe au fost realizate în secolul XX !).   

Cum ar arăta viaţa noastră cotidiană fără aceste descoperiri? Să facem elevii să fie 

conştienţi că fără descoperirile importante în fizică susţinerea activităţilor de cercetare ale 

secolului trecut nu ar folosi azi Internetul, telefonul mobil, televizorul, toate electrocasnicele 

pe care le au acasă, iluminatul public şi multe, multe alte lucruri minunate care ne înconjoară.  

 Poate că interesul pe care reuşim să-l stârnim va determina pe cei mai talentaţi şi 

pasionaţi dintre elevii noştri să dorească o carieră în cercetarea ştiinţifică sau tehnică.   

O modalitate pe care o avem la îndemână este cea oferită de muzeele de ştiinţe din 

întreaga lume. Cum probabilitatea ca noi sau elevii noştri să le putem vizita este mică, putem 

să realizăm, utilizând Internetul, tururi virtuale ale  cestor muzee. 

APLICAŢIE   

Pregătiţi împreună cu elevii o “vizită” la un muzeu virtual, în care să stabiliţi împreună 

cu ei care sunt obiectivele şi competenţele vizate, exponatele pe care să le vedeţi etc.  
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Puteţi să faceţi aplicaţia sub forma unui proiect de grup, împărţind elevii în grupuri de 

câte 57, care să aibă de vizitat câte un muzeu, sau să se focalizeze pe exponate diferite din 

acelaşi muzeu.  

Stabiliţi sarcini precise de lucru pentru fiecare din membrii grupului şi indicaţi-le 

formatul în care să prezinte proiectul.  

Stabiliţi împreună cu profesorii de la diverse discipline pe parcursul unei perioade de 

timp (de exemplu o lună) momente din lecţiile de la diverse discipline în care elevii să-şi 

prezinte proiectele, prin corelare, de exemplu, cu recapitulare unor  noţiuni care pot fi ilustrate 

cu exponate din muzeul virtual vizitat, sau cu noţiuni noi care pot fi de asemenea ilustrate prin 

proiectele respective.   
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PARTICULARITAȚI ALE COMUNICĂRII LA ADOLESCENȚI 
 

Profesor Stan Daniela  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Pitești 

 

Procesul instructiv-educativ se realizează în condiţiile stabilirii unor relaţii complexe 

între profesor şi elev, unele de natură strict profesională şi altele de natură afectivă, nu numai 

pozitive (de simpatie) ci şi negative (indiferenţă faţă de nevoile şi interesele elevilor, antipatie 

unilaterală sau reciprocă). Profesorul va căuta să promoveze acele relaţii pozitive dezirabile, 

în defavoarea celor negative, indezirabile pentru rezultate bune în actul de instruire. El va 

trebui să-şi revizuiască permanent propria atitudine şi modul de adresare către elevi, în 

vederea obţinerii de rezultate optime. Este o realitate astăzi faptul că nu numai elevii învaţă de 

la profesorul lor, ci şi profesorul învaţă de la elevii săi. Acei profesori care nu acceptă această 

realitate actuală şi se vor comporta conservatorist, adică autoritar şi chiar dictatorial nu vor 

ajunge la rezultatele scontate. Chiar dacă ei vor obţine un anumit tip de conformism şi  
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supunere, ele vor fi doar aparente, îşi vor atrage antipatia elevilor şi vor fi „sancţionaţi”, în 

sensul că elevii îşi vor pierde interesul să înveţe, vor absenta şi vor fi indiferenţi în ciuda 

rezultatelor slabe înregistrate la evaluări. Atmosfera generală de la clasă va fi tensionată, 

elevii vor manifesta apatie, frustrare, plictiseală, aversiune faţă de profesori, şcoală şi studiu în 

general. 

Profesorul de astăzi nu trebuie să aibă convingeri, el nu va căuta să le impună elevilor 

punctul său de vedere, adică făcând apel la principiul magister dixit. Dimpotrivă, el va căuta 

să dezvolte la elevi spiritul critic, formularea propriului punct de vedere privitor la o anumită 

problemă, ceea ce se încearcă astăzi să se solicite din partea lor prin mijloacele de evaluare de 

tipul examenului de bacalaureat. 

Deşi profesorii actuali încearcă să se adapteze noului, să fie la curent cu aceste 

schimbări radicale de poziţie, totuşi, multora le este mai comod să-şi păstreze o poziţie 

tradiţionalistă, să evalueze în final la elevi conţinuturile predate în aceeaşi manieră în care ele 

au fost transmise, abaterile fiind sancţionate negativ. Comunicarea în aceste condiţii nu mai 

este chiar bilaterală, reciprocă, ci mai mult unilaterală şi univocă, de la emiţător autoritar la 

receptor pasiv şi dominat. Un astfel de învăţământ este incompatibil cu societatea de astăzi, 

unde valorile de bază sunt competitivitatea, spiritul de iniţiativă, parteneriatul, creativitatea. 

După absolvirea liceului, elevul instruit după modelele şcolii tradiţionale va fi derutat, confuz, 

lipsit de încredere în forţele proprii, incapabil să comunice liber, să-şi formuleze şi să-şi 

impună un punct propriu de vedere, să ia iniţiativa în anumite situaţii de criză, nepregătit să se 

integreze într-un grup profesional de tip modern. Aceste neajunsuri sunt provocate în primul 

rând de lipsa de maleabilitate de care dau dovadă astăzi unii profesori, de stereotipurile şi 

mentalităţile învechite, sechele ale regimurilor trecute de care şcoala actuală încă nu a scăpat 

în totalitate. 

Relaţia de comunicare modernă trebuie să se desfăşoare după principii şi criterii 

radical diferite de cele ale şcolii tradiţionale. Iată câteva exemple: evitarea impunerii cu orice 

preţ a autorităţii profesorului la clasă; evitarea sancţionării elevului prin notare pe motiv de 

neconformism la lecţie; predarea trebuie să se desfăşoare ca o stimulare a elevului pentru a 

învăţa şi nu ca o transmitere impusă a conţinuturilor; elevilor trebuie să li se ofere 

oportunitatea de a formula idei proprii, de a critica un punct de vedere personal faţă de o 

problemă; profesorul nu mai trebuie să privească spontaneitatea şi exprimarea liberă a 

curiozităţii elevului cu impertinenţa şi indisciplina, ci este dator să le stimuleze; comunicarea  
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nu trebuie să fie unidirecţională, de la profesor autoritar la elev pasiv şi conformist, ci trebuie 

să fie reciprocă, de la profesor activ la elev activ, totul într-un cadru permisiv, degajat, lipsit 

de tensiuni şi conflict. 

Pornind de la aceste exemple, s-ar cuveni să facem câteva recomandări în vederea unei 

comunicări eficiente la clasă şi nu numai, în special la nivel de liceu: stimularea elevilor 

pentru participarea la activităţi diverse în cadrul lecţiilor; solicitarea din partea elevilor a luării  

iniţiativei; responsabilizarea elevilor pentru formularea de puncte de vedere personale şi a 

argumentelor proprii susţinerii acestor puncte de vedere; stimularea imaginaţiei, a spiritului 

creativ, a spontaneităţii în găsirea de soluţii şi formularea răspunsurilor; dezvoltarea 

capacităţii de a purta un dialog cu colegii şi profesorul pe o temă; stimularea autoevaluării şi a 

evaluării celorlalţi; formarea unei atitudini critice faţă de propriile rezultate şi ale celorlalţi; 

depistarea din timp a factorilor perturbatori pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecţiei şi 

responsabilizarea elevilor pentru propriile acţiuni; crearea la clasă a unui climat propice unei 

comunicări eficiente: eliminarea factorilor de stres, încurajarea elevilor care se exprimă mai 

greu sau a celor care caută să se eschiveze nejustificat de la actul comunicării, stimularea 

cooperării (a lucrului în echipă); profesorul devine un mentor, un îndrumător pentru 

desfăşurarea activităţilor elevilor, un partener de dialog şi de muncă; profesorul are datoria de 

a face atractivă şi interesantă lecţia, de a-i energiza pe elevi în vederea participării active şi nu 

pasive la actul de învăţare care este unul bilateral; atât profesorul cât şi elevii vor evalua în 

final rezultatele şi le vor dezbate. 

Relaţia de comunicare elev – profesor poate avea de suferit şi din cauza conţinuturilor 

de predat dacă acestea sunt inaccesibile majorităţii elevilor de la o clasă. Programele şcolare şi 

manualele sunt în mare măsură standardizate şi nu răspund în mod adecvat nevoilor reale ale 

celor interesaţi. Deşi se fac eforturi de descongestionare a orelor şi a programei de elemente 

de multe ori inutile, totuşi – cel puţin la noi – rezultatele palpabile întârzie să apară. Este un 

efort în plus pentru profesor nu numai să înlesnească accesul elevilor la sensurile 

conţinuturilor, dar şi să-l convingă pe elev – fără prea mare succes – că însuşirea acestora şi 

dezvoltarea competenţelor aferente vor răspunde în mod real cerinţelor actuale de pe piaţa 

muncii. Elevul de liceu se află la acea vârstă critică, la care viitoarea carieră pare să conteze 

mai puţin, nevoia de manifestare a libertăţii de exprimare în societate fiind mai pregnantă. El 

trebuie însă să devină conştient de rolul esenţial al şcolii în formarea sa ca om şi este dator să-

i solicite profesorului modalităţi prin care să fie îndrumat cât mai bine. Profesorul poate în  
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acest sens să colaboreze îndeaproape cu consilierul şcolar, care este mai calificat în găsirea 

unor soluții problemelor întâmpinate în şcoală. Libertatea de exprimare a elevului poate intra 

uşor în conflict cu păstrarea autorităţii de către profesor, o autoritate care însă este astăzi  

înţeleasă în alţi termeni decât în trecut. Însă chiar dacă profesorului nu-i mai este azi permis să 

se folosească de metodele coercitive din trecut (pedepsirea prin notă scăzută, ameninţări, 

pedepse corporale), nu înseamnă că vor fi acceptate orice abateri disciplinare şi de la  

regulamentul şcolar. Şcoala caută actualmente să întreţină o mai bună relaţie cu părinţii, cu 

organele de poliţie în vederea corijării acelor elevi care comit acte indezirabile social. 

Interesul şi grija pe care un cadru didactic o arată pentru elevii săi va putea genera o 

legătură de autentică încredere cu aceştia care de cele mai multe ori va deveni reciprocă. 

Stabilirea acestei legături de  încredere cu  elevii  este  importantă pentru cadrul  didactic 

deoarece ea se va reflecta pozitiv în relaţia profesor – familie. Consolidarea relaţiei trilaterale 

profesor – elev – familie se face pornind de la abordarea unor domenii cheie ale relaţiei 

profesor – elev, de exemplu: 

1.  Metodele de predare 

2.  Obţinerea şi menţinerea disciplinei clasei prin metode/strategii ce comunicare 

verbale şi non-verbale; 

3.  Motivarea pentru învăţare 

Metodele de predare fac subiectul altui modul, dar trebuie să amintim că 

experimentele, discuţiile, activităţile de grup sunt cele ce îi ţin pe elevi conectaţi la 

profesor, iar dacă ţinem cont că cei mai mulţi dintre elevi au un stil de învăţare vizual 

încercaţi să folosiţi secvenţe de lecţie care să se supună acestui stil. 

Mai toate lucrările de specialitate sunt de acord că: 

- trebuie să comunicaţi elevilor obiectivele lecţiei (chiar se merge până acolo încât se 

recomandă scrierea pe tablă a acestora) - elevii trebuie să ştie ce se aşteaptă de la ei. 

- dacă fixarea se face printr-o temă de clasă, explicaţi încă o dată elevilor ce se 

aşteaptă de la ei şi, dacă este posibil, exemplificaţi cu 1-2 răspunsuri pe tablă pentru ca elevii 

să se poată orienta în rezolvare (pentru elevii cu stil chinestezic) 

- dacă, prin absurd, aţi uitat să introduceţi o definiţie sau orice altceva în lecţie iar 

elevii desfăşoară deja altă activitate, nu vorbiţi în acest timp, nu vă ascultă nimeni! 
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- priviţi tot timpul clasa şi în timp ce predaţi şi în timp ce elevii desfăşoară 

activităţi individuale sau de grup, aşa încât să ştiţi în fiecare moment ce fac elevii 

dumneavoastră; 

- nu vă lăsaţi păcăliţi de aşa-zisele clase „omogene”. Oricât de omogene ar fi, tot 

veţi avea elevi de diferite nivele care trebuie trataţi diferit. 

Strategiile ce comunicare aplicate clasei de adolescenţi nu duc doar la menţinerea 

disciplinei, ci în cazul în care elevii, prin aceste strategii, sunt încurajaţi să gândească, să 

participe la discuţiile din clasă va duce crearea stimei de sine şi la încredere în propriile forţe.  

Iată câteva : 

-  evitaţi monotonia din tonul vocii, a vorbi monoton este plictisitor pentru elevi 

(chiar dacă subiectul este interesant pentru ei) şi nu îi ajută de loc pe cei ce au un stil 

auditiv de învăţare. 

- folosiţi „vocea profesorului”: ridicaţi tonul vocii (evident fără a ţipa!) când aveţi 

de subliniat ceva, o definiţie, o concluzie, când vreţi să recaptaţi atenţia unui elev care se uită 

pe fereastră, etc. şi apoi readuceţi tonul la cel normal; 

- dacă în timpul discuţiei un elev divaghează (fie din neînţelegerea temei, fie vrea să 

abată discuţia spre un alt subiect), aduceţi-l la tema discuţiei: 

- obişnuiţi elevii să ridice mâna dacă au ceva de spus fără a face din asta o problemă 

importantă de disciplină; 

- când vorbiţi întregii clase şi nu doriţi să fiţi întrerupţi, anunţaţi elevii că pot 

pune întrebări după ce terminaţi; 

-  nu repetaţi răspunsul dat de elevi, va crea obişnuinţa de a nu asculta ce zic ceilalţi 

elevi, pentru că ei ştiu că profesorul va repeta răspunsul. Puteţi face acest lucru numai 

dacă doriţi să vă asiguraţi că toţi elevii au auzit acel răspuns, pentru a-l accentua sau dacă 

răspunsul este unul deosebit. 

- numele elevului care doriţi să răspundă unei întrebări trebuie postat la finalul 

întrebării (postat la început, numai acel elev va fi atent la întrebare) şi numai după o pauză 

de câteva secunde în care vă asiguraţi că toţi elevii au auzit şi (eventual) au înţeles întrebarea. 

- nu acceptaţi răspunsuri scurte (de tipul „da!” sau „nu!”), obişnuiţi elevii să 

dea răspunsuri elaborate, să explice felul în care au găsit sau au gândit răspunsul. 

Tehnicile de comunicare non-verbală trebuie introduse de la primul contact cu 

clasa, dar pe parcurs unele pot fi eliminate, iar altele pot fi adăugate în funcţie de starea  
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clasei dar şi de stilul de predare adoptat pentru o anumită tema, capitol (acolo unde se 

pretează astfel de modificări). Aceste tehnici de tip asertiv, care vor duce, alături de alte 

metode şi strategii la realizarea unui climat orientat spre învăţare pot fi, de exemplu: 

- folosirea elementelor de limbaj corporal (body language), pe care elevii îl pot 

interpreta cu uşurinţă, dar fiţi atenţi şi la limbajul lor corporal; 

- în timp ce vă adresaţi unui elev sau întregii clase nu pierdeţi contactul vizual, 

priviţi- vă elevii în ochi, pentru a le câştiga încrederea şi pentru a face o impresie pozitivă; 

- dacă în timpul dialogului dumneavoastră cu un elev, un altul nu este atent, vă puteţi 

întrerupe câteva secunde (chiar în mijlocul propoziţiei) şi priviţi-l insistent până redevine 

atent sau încetează orice ar face el. 

- puneţi degetul arătător la buze (ssss!) pentru a face un elev să tacă 

- faceţi din cap semnul de NU pentru a opri un elev care face ceva nepermis şi semnul 

DA însoţit de un zâmbet când elevul încetează 

- indicaţi cu ajutorul palmei sau al unui indicator direcţia în care elevul trebuie 

să privească ( nu folosiţi niciodată degetele pentru asta!)  

- în timpul orei deplasaţi-vă prin clasă, deoarece menţinerea poziţiei poate avea 

efectul reducerii nivelului de atenţie; 

- când vă deplasaţi prin clasă şi vorbiţi atingeţi sau puneţi uşor mâna pe 

umărul elevului care nu este atent, continuând să vorbiţi. O astfel de tehnică poate fi 

aplicată la clasele mici, la elevii mai mari, atingerea poate avea şi alte conotaţii şi e mai bine 

să fie evitată; 

- o privire încruntată are mai mult efect, de multe ori, decât o observaţie verbală. 

Pentru o clasă care se menţine zgomotoasă chiar după ce aţi intrat la oră este 

considerată bună tehnica privirii repetate a ceasului. După ce clasa s-a liniştit veţi preciza 

calm: „Tocmai m-aţi făcut să pierd 1,2,3 minute din lecţie. Le vom recupera la pauză”. La 

pauză puteţi reţine elevii acelaşi interval de timp, momente în care ei nu vor face nimic – e 

pauză!, iar dumneavoastră puteţi completa documentele lecţiei, sau orice altceva. 

Motivarea este necesară pentru ca procesul învăţării să devină continuu, interesant şi 

plăcut. Cei mai mulţi oameni când sunt puşi în situaţia de a învăţa ceva nou sau de a face 

ceva nou manifestă reacţii negative (se arată intimidaţi sau neagă importanţa informaţiei ce 

trebuie acumulată sau a competenţei ce trebuie dobândită) deoarece intervine rezistenţa la 

schimbare  individuală,  perfect  acceptabilă  din  punct  de  vedere  uman.   
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Din  această perspectivă oamenii sunt mai motivaţi în menţinerea status quo-ului decât 

în renunţarea la el, pentru un motiv foarte simplu: este mai uşor! 

Sarcina cadrului didactic este de a concepe şi pune în practică modalităţi de a motiva 

elevii să-şi atingă potenţialul, ţintele şi idealurile. 

Sarcina elevului este de a-şi asuma responsabilitatea propriei formări prin: 

- stabilirea unor ţinte realiste bazate pe dorinţele lor (nu pe ceea ce spun sau îşi 

doresc alţii pentru ei, indiferent cine sunt aceia), devenind astfel mai motivaţi în atingerea  

acelor ţinte; 

-  înţelegerea faptului că atingerea ţintelor presupune muncă, câteodată chiar şi asumarea  

unor riscuri deoarece a învăţa însemnă a munci şi, poate fi riscant pentru stima de sine 

ca atunci când încerci ceva nou, când înveţi, să admiţi că nu ştii sau că nu te poţi 

descurca singur şi să ceri să fii ajutat 

Totuşi, cum putem motiva elevii? Vă oferim mai jos câteva sugestii: 

1. îi încurajaţi în a-şi stabili ţinte (deşi a fost deja menţionată mai sus, nu strică s-o 

amintim din nou); 

2. daţi elevilor şansa de a face alegeri personale (de exemplu alegerea felului în care 

vor îndeplini anumite sarcini, vor învăţa ceva nou sau mai complex); 

3. pe cât posibil legaţi activitatea la clasă sau temele, proiectele de situaţii reale, 

pentru a putea realiza necesitatea învăţării acelor concepte sau a dobândirii acelor deprinderi, 

competenţe; 

4. practicaţi întotdeauna disciplina asertivă; 

5. veţi avea mereu elevi greu de motivat, elevi pe care nu-i interesează şcoala sau ce 

se întâmplă în şcoală. Pentru aceştia trebuie să creaţi stimulente, de exemplu, să-i implicaţi în 

activităţi unice (la nivelul clasei sau al şcolii), să creaţi situaţii în care ei să lucreze în grupuri 

mici, să implementaţi un sistem de recompense (fără a uita că recompensa va fi primită 

pentru încheierea cu succes a activităţii, nu doar pentru participare şi că ea trebuie să 

ţină cont de vârsta elevului); 

6. solicitaţi sprijinul elevilor pentru mici treburi ce trebuie făcute în clasă (de la udatul 

florilor până la aerisirea clasei în pauza mare); 

7. nu ezitaţi să folosiţi activităţi de team building pentru a vă motiva elevii: vor deveni 

mai cooperativi, va creşte nivelul de implicare în viaţa clasei; 
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8. o tehnică motivaţională o reprezintă „ora dascălului” (care poate apărea şi sub 

variate alte denumiri – de fapt o puteţi numi cum doriţi), în care elevii şi educatorul pur şi 

simplu stau de vorbă - ce planuri au pentru sfârşitul de săptămână, spun glume, povestesc. 

Activitatea se desfăşoară de regulă vineri, ultima oră, fiind un bun prilej de a stabili, de 

exemplu „elevul săptămânii”, la propunerea elevilor, adică elevul care a fost cel mai 

politicos, cel mai harnic, cel care a realizat cel mai bine sarcinile din clasă (cele de la 

punctul 6.) etc; 

9. o altă tehnică, care se poate aplica constă în organizarea de concursuri: primul elev 

care va termina un exerciţiu va primi o notă mare sau un calificativ bun sau o bilă albă sau… 

puteţi găsi sute de alte premii motivante; 

10. şi nu uitaţi că umorul în clasă poate fi o tehnică majoră de motivare a elevilor 

pentru disciplina pe care o predaţi. Un cadru didactic încruntat, supărat sau plictisit, 

permanent critic, niciodată laudativ la adresa elevilor săi nu-şi va putea motiva elevii pentru 

studiu. 
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La nivelul clasei de elevi este cert că nu putem să nu concepem existenţa unui sistem 

relaţional, în cadrul căruia există multiple interacţiuni extrem de diverse, între care un loc 

important e ocupat de interacţiunile de tip comunicaţional. Procesul de învăţământ, aşa cum 

am văzut şi cu alte ocazii, nu poate fi rupt de procesul de comunicare. Reuşita şcolară, de care  
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se face atât caz în prezent – şi pe bună dreptate, fiind finalitatea instruirii şcolare – depinde 

esenţialmente de modul cum se face comunicarea la clasă, de la profesor la elev, de la elev la 

profesor, de la elev la elev şi chiar de la profesor la profesor, dacă avem de a face, de pildă, cu 

o activitate de interasistenţă la orele de curs, sau de colaborare între clase în vederea realizării 

unei activităţi de interes comun. 

Profesorului de la clasă îi revine un mare rol: acela de a contribui la iniţierea şi de a 

coordona comunicarea în mod eficient cu elevii săi, pentru a-şi atinge obiectivele propuse. 

Profesorul va trebui să ştie să comunice atât cu fiecare elev în parte, cât şi cu clasa în 

ansamblu, acest subsistem social important pentru înţelegerea vieţii sociale în general. Clasa, 

alături de alte grupuri sociale mici, reprezintă un mediu de formare a personalităţii viitorilor 

membri ai societăţii. 

La nivel de clasă pot să apară o multitudine de contacte interpersonale implicând elevii 

şi profesorul, ei intră în relaţii diverse, se interinfluenţează, participă fiecare la formarea 

celuilalt pe multiple planuri: psihologic, comportamental, profesional etc. Profesorul are 

responsabilitatea în primul rând de a-şi cunoaşte elevii şi ulterior de a cultiva şi menţine relaţii 

adecvate şi eficiente cu aceştia. Or, pentru a se construi asemenea relaţii este imposibil, dacă 

nu există şi o comunicare adecvată. Dacă profesorul nu este capabil să-şi comunice mesajele 

către elevi şi să se facă înţeles, nu numai că rezultatele scontate nu vor apărea, dar îşi vor face 

loc şi efecte adverse, însăşi personalitatea elevului – luat în particular – va fi afectată. În 

replică, elevii vor deveni apatici, indiferenţi faţă de conţinuturile transmise sau chiar revoltaţi 

şi agresivi faţă de şcoală, ceea ce poate degenera în absenteism şi abandon şcolar. Acest lucru 

este total indezirabil pentru procesul instructiv-educativ şi ca urmare trebuie evitat pe orice 

căi. 

Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează în general în sentimente de simpatie, 

încredere reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere sau chiar ostilitate. Sunt şi 

cazuri în care contactul spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei: clasa nu 

există pentru profesor şi nici profesorul pentru clasă. 

 Iniţiativa trebuie să aparţină educatorului, care ţinând seama de legea esenţială a 

relaţiilor afective interumane potrivit căreia simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi 

bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceeaşi calitate, trebuie să conducă, să 

dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe colaborare. 
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În urma studiilor efectuate s-a constatat că o parte din profesori nu reacţionează 

adecvat nici în cadrul răspunsurilor bune ale elevilor, nici în cazul răspunsurilor greşite. 

Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia elevilor, 

nu se bucură când aceştia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău, se arată surprinşi, 

se miră că răspund bine, stau la înoială dacă să le pună nota, îi ironizează, într-un cuvânt-îi 

descurajează. S-a ajuns la concluzia că în aceste cazuri nu se respectă un principiu 

fundamental al educaţiei-încurajarea printr-o judicioasă folosire a laudei şi a dojanei. Cadrul 

didactic care dojeneste mai mult decât laudă sau care nu spune nimic atunci când ar trebui să 

spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pentru formarea şi schimbarea 

comportamentului elevului. 

Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre 

didactice, în imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi invers. 

 După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din dascăli, în aprecierile 

pe care le fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile acestora, fac prognoze 

descurajatoare, pierzând din vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului. 

 Autoritatea bazată pe principiul,,magister dixit”, trebuie înlocuită şi uitată. Educatorul 

modern are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. Un control agresiv asupra 

elevului va avea consecinţe dezastruoase. Orice încercare de a umili sau încurca un copil mai 

ales în prezenţa colegilor va sfârşi printr-un rezultat nedorit:elevul ori se retrage în sine 

refuzând să mai răspundă,ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi umilit. 

 Indiferenţa faţă de personalitatea copilului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale 

de bază ale acestuia, respectul faţă de sine, nevoia de răspuns afeciv din partea celor din jur, 

nevoia de securitate pe termen lung,de succes, precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi 

acceptat de acesta. Practica şcolară tradiţională  ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să 

domine elevii şi să-i subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere şi 

pasiune. Trebuie uitat vechiul tip de relaţii  înlocuindu-l   cu relaţii noi bazate pe încredere 

reciprocă şi colaborare. Principala activitate a acestuia nu va fi predarea, ci angajarea elevilor 

în investigaţii şi lucrări independente. Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi 

un limbaj adecvat. Expresiile ironice şi jignitoare tulbura atitudinea elevilor faţă de profesorul 

lor şi îngreunează crearea unui climat favorabil muncii creatoare în clasă. 
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 Rezultatele obţinute în urma cerecetărilor au scos în evidenţă faptul că, cu cât formele 

de penalizare (ironia, jignirea, ridiculizarea, calificativele proaste) sunt mai des folosite, cu 

atât efectul lor scade. Educatorul care cunoaşte valoarea aprecierii, nu se va feri de o 

supraapreciere a performanţelor, elevului; va aprecia pe copil mai mult decât merită, spre a-l 

face sa se străduiască să merite pe deplin aprecierea, să se ridice la nivelul aprecierii făcute. 

Experienţa demonstrează că educatorul cu rezultate performante îşi îmbunătăţeşte relaţiile cu 

elevii slabi. Chiar şi pentru performanţe minore trebuie să-i apreciem pe cei mici în scopul 

dezvoltării încrederii în forţele lor. 

 Neacordând o atenţie mai mare modului de distribuire a laudelor şi pedepselor se 

poate ajunge la o depreciere a personalităţii. Dacă se foloseşte în mod exagerat dojana şi mai 

ales atunci când aceasta nu păstrează un caracter limitat (astăzi n-ai învăţat lecţia), ci ia forma 

unei deprecieri globale (,,ce-o să iasă din tine” sau,, cheltuiesc părinţii banii degeaba cu tine”)  

aceasta aduce mari prejudicii copilului şi neajunsuri educatorului. Nu este deloc întâmplător 

că educatoarele şi învaţătorii, care datorită vârstei copiilor folosesc mai frecvent laude ,obţin 

rezultate mai bune în procesul de educaţie.Aceştia ştiu că trebuie să aducă laude mai ales 

elevilor,,dificili”,chiar şi pentru performanţe minore, încercând în felul acesta să dezvolte în 

mod permanent încrederea copiilor. În raporturile elev-cadru didactic factorul afectiv are o 

importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. 

Crearea bunei dispoziţii în clasă reprezintă o condiţie necesară pentru evitarea esecului 

scolar. Fiecare lecţie trebuie să se desfăşoare într-un climat afectiv particular. Se stie că 

dispoziţia clsei este direct proporţională cu dispoziţia educatorului. 

Printr-o comunicare corespunzătoare educatorul trebuie să schiţeze o perspectivă 

.Dacă un profesor spune unui elev:,,-Din tine nu va ieşi nimic!”,el nu apreciază numai o 

situaţie prezentă, ci exprimă şi convingerea lui asupra dezvoltării viitoare a şcolarului,ceea ce 

ar putea duce în final la un rezultat nedorit. 

Performanţele elevului nu numai că nu vor creşte, ci vor scădea atât de mult încât ar 

putea pune în pericol dezvoltarea psihică viitoare a acestuia. 

Noi, educatorii,indiferent de treapta de învăţământ în care activăm,trebuie să avem 

mare grijă să nu lezăm personalitatea copilului în cadrul procesului de învăţare. 

Pregătirea psiho-pedagogică a cadrului didactic îi permite să ajute elevul să-şi dezvolte 

personalitatea, să-l ajute să înveţe să gândească singur, să-l formeze în aşa fel încât atunci 

când va părăsi băncile şcolii să nu depindă de nimeni din punct de vedere intelectual. 
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Şcolarul de azi, viitorul cetăţean european,trebuie să fie pregătit să facă faţă unei 

concurenţe permanente din care trebuie să ieşi învingător, dacă vrei să trăieşti decent şi demn. 

Dacă învăţământul românesc este în suferinţă,cum se vehiculează mai ales de 

neaveniţi, cred că nu doar baza materială sau structura lasă de dorit şi trebuie îmbunătăţite, ci 

în primul rând mentalitatea noastră, a dascălilor, ar terbui grabnic reformată. 

Fiecare ne punem întrebări asupra propriului mod de gândire, ne observăm emoțiile, 

ne analizăm acțiunile și comunicăm cu noi și cu cei din jurul nostru. 

 Ca profesori, avem privilegiul de a lucra cu suflete și minți, dar, în același timp, o 

misiune foarte importantă, căci putem schimba comportamente. Dincolo de informațiile 

științifice comunicate, suntem, pentru elevii noștri, cineva cu autoritate care le poate genera 

identitități și pentru care are valoare ceea ce transmitem. Consider că NLP ne ajută în 

formarea noastră profesională. 

Dar ce este NLP? NLP- Neuro Linguistic Programming (Programare Neuro-

Lingvistică) este un concept relativ recent care operează cu modele de gândire. Bazele au fost 

puse de Richard Bandler si John Grinder și facilitează schimbarea personală. NLP pornește de 

la câteva premise: 

Harta nu este teritoriul. 

1.   Oamenii răspund în conformitate cu hărțile lor. 

2.   Nu putem să nu comunicăm. 

3.   Corpul și mintea noastră se influențează reciproc. 

4.   Persoana nu este același lucru cu comportamentul. 

5.   Persoana cea mai flexibilă exercită cea mai mare influență asupra sistemului. 

6.   Rezistența înseamnă lipsa raportului. 

7.   Valoarea unei comunicări este dată de răspunsul primit. 

8.   Nu există eșec, există numai feedback. 

9.   Dacă ceva nu merge, fă altceva. 

10. Întotdeauna facem cea mai bună alegere. 

11. Orice acțiune are la bază o intenție pozitivă. 

12. Avem toate resursele care ne sunt necesare sau le putem crea. 

Harta mentală reprezintă modul nostru de gândire, iar ceea ce se întâmplă în mintea 

nostră în legatură cu un eveniment, include doar percepția noastră despre acel eveniment și nu 

include evenimentul. Ceea ce noi gândim nu este 100% realitatea. 
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 Fiecare om trăiește conform cu harta lui mentală pe care la început au configurat-o 

părinții, apoi profesorii și toți cei care au avut autoritate asupra noastră. O hartă ne arată 

drumul spre destinație, dar dacă am primit o  hartă greșită, nu vom reuși să ajungem unde ne-

am propus. 

Mintea face ca hărțile să fie o copie inexactă a realității. In relația cu ceilalți, toți 

avem dreptate, căci fiecare răspunde în funcție de propria hartă mentală. Adevărul tău este 

diferit de adevărul meu. 

Comunicarea este o componentă importantă a actului didactic. Când comunicăm cu o 

altă persoană îi percepem răspunsul și reacționăm cu propriile noastre gânduri și sentimente.     

Comunicăm prin cuvinte, tonul vocii, postură, gesturi, expresii. Nu putem să nu comunicăm, o  

facem măcar nonverbal. Relațiile le creăm prin ceea ce facem și felul în care gândim. Pentru a 

putea exersa o oarecare influență în orice relație trebuie să ne raportăm la celălalt. 

Conștientizând acest aspect, cu siguranță vom reuși un raport cu elevii.  

Raportul presupune influență reciprocă și respect.      

Cum inițiem acest raport ? Interesându-ne sincer de acea persoană, fiind curioși în 

legătură cu cine este de fapt sau cum gândește, dorind să vedem lumea din punctul ei de 

vedere( din „papucii” ei).  

Abilitățile de raportare vor facilita comunicarea și vor contribui la eliminarea 

conflictelor. Pacingul și leadingul sunt chei de a construi relații. Pacingul este procesul de a 

urma, de a egala respirația, postura, mișcarea, tonul vocii și tempoul unei persoane pentru a 

dezvolta un raport. Este ca un dans în care fiecare partener răspunde la mișcările celuilalt 

prin propriile mișc ări. Leadingul se realizează în momentul în care și celălalt adoptă gesturile 

făcute de noi. Totodată înseamnă preluarea de idei și de convingeri de la celălalt. 

Ne confruntăm cu numeroase probleme create de elevi pe care îi definim în funcție de 

comportament. În realitate nu știm tot despre o persoană, dar punem cu ușurință etichete. 

Omul are o infinitate de comportamente, deci persoana nu este același lucru cu 

comortamentul. A nu judeca un comportament nu înseamnă a accepta comportamentul. Putem 

să luăm atitudine transmițând emoția pe care ne-a produs-o acel comportament. ( Acest 

comportament al tău mă face să mă simt...). 

Emoția este combustibilul comportamentelor  noastre, iar  prin  NLP  putem face  

schimbări. Rezolvarea  problemelor  generează schimbare. 
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 Dacă am căuta însă darurile și nu problemele, ne-am privi altfel elevii. În spatele 

oricărui comportament există o intenție  pozitivă. Așadar nu există om rău. Dacă reușim să 

analizăm intenția și nu acțiunea, realizăm o abordare obiectivă. De multe ori, transmitem 

formulări negative și nu înțelegem de ce nu obținem un efect pozitiv. Aceste formulări au 

impact asupra încrederii de sine. Nu mai vorbi ! Nu  te  întoarce la  bancă ! Nu  te  mai juca  

pe  telefon ! Transformându-le în enunțuri  pozitive  se îmbunătățește mult comunicarea. 

Există un set de modele lingvistice în NLP ce ajută în comunicare pentru a elimina 

tiparele de limbaj - ștergerile, generalizările și deformările. Prin întrebări se clarifică sensul 

informației, se identifică limitele și se elimină. De ce prin întrebări ? Pentru că nu putem să nu 

răspundem la o întrebare.  

- Ștergerile : -Nu pot! – ce anume nu poți ? Nu mă lasă în pace !- cine, mai exact, nu  

te lasă în pace? Nimănui nu îi pasă. –cui nu îi pasă ? M-am gândit.- la ce anume te-ai gândit 

? Asta e  prea dificilă. – prea dificilă comparativ cu ce anume ? Este greșit să plângi. – când e 

greșit să plângi ? Evident că nu voi reuși.- Mie nu îmi este evident. Ce te face să crezi că nu 

vei reuși. 

-  Generalizările : Toți râd de mine. –chiar toți ? Nu există nimeni care să nu râdă ?, 

Băieții sunt agresivi. 

- Toți băieții ?  Nu ai cunoscut pe nimeni care să nu fie agresiv ?  Nu pot să le spun 

părinților. De ce îți e teamă ? e anume te împiedică ? cum ar fi dacă ai putea să le spui ? 

Trebuie să plec acum.- ce te obligă să pleci ? Nu trebuie să fac greșeli. Presupunând că ai 

putea să faci, ce s-ar întâmpla ? -Deformările : Îmi este teamă. –ce anume te sperie ? Se ia de 

mine tot timpul . –ce te face să crezi asta? 

 Mereu nu își face temele, ( așadar) nu îi pasă.- chiar crezi că dacă nu își face 

temele înseamnă că nu îi pasă ? Faptul că nu își face temele ar putea însemna și altceva ? Sunt 

supărat din cauza ta. –ce anume ai făcut să te superi din cauza mea ? Cum aș putea eu forța să 

te superi ? Este obligatoriu să te simți supărat ? De ce trebuie să îți repet ca să înțelegi? –chiar 

trebuie să îmi repeți ca să înțeleg? Chiar crezi că niciodată nu înțeleg ? ce anume ar trebui să 

înțeleg ? 

Dacă înțelegem aceste principii, realizăm cât de mare influență putem avea în formarea 

elevilor noștri. Schimbarea presupune cunoașterea structurii de gândire a celor cu care 

comunicăm. 
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 Persoana cea mai flexibilă exercită cea mai mare influență asupra sistemului, așadar 

să fim noi schimbarea pe care o dorim în sistemul educațional. Ne putem învăța elevii că 

respectul de sine, încrederea, motivația, creativitatea sunt însușiri pe care le pot deprinde în 

școală. Elevii dispun de toate resursele de care au nevoie pentru a - și îmbogăți hărțile mentale 

și pentru a descoperi diferența dintre eșec și succes. NLP este un mod de viață al oamenilor de 

succes prin care dobândim independent inteligența emotională și prin care comunicăm 

persuasiv. 
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CLIŞEELE LINGVISTICE ÎN EXPRIMAREA CURENTĂ 

 
Prof. Zuluf Elena-Mironela 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

 
Dacă suntem atenţi la cum vorbesc cei din jurul nostru, remarcăm că în comunicare 

revin adesea aceleaşi cuvinte sau aceleaşi combinaţii de cuvinte. Fenomenul se înscrie în sfera 

mai largă a stereotipiilor care caracterizează comportamentul uman (stereotipuri culturale, la 

nivelul gândirii, stereotipuri etnice sau sociale, care asigură coerenţa unei comunităţi etc.). 

Despre stereotipii se vorbeşte în ultimul timp în diverse domenii, de la medicină (stereotipii 

de limbaj şi de expresie în maladii ca schizofrenia), până la didactică sau în orice disciplină 

care promovează evitarea şablonizărilor. Definită (în sens restrâns) ca repetarea mecanică a 

unei forme, ca urmare a lipsei de originalitate, prin care se banalizează exprimarea, stereotipia 

este, în domeniul lingvistic, cunoscută şi sub denumirea de clişeu sau de şablon. De la 

cuvântul şablon s-au format derivatul şablonard cu sens adjectival, verbul a şabloniza şi 

substantivele şablonism şi şablonizare.  
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Fără a insista aici asupra diferenţelor de nuanţă dintre sensurile termenilor amintiţi, se 

poate remarca faptul că, în sens larg, stereotipiile vizează tot ceea ce repetă, preia, multiplică 

un anumit tipar (şablon), rezultând, în urma acestui proces, obiecte sau fenomene cu trăsături 

comune. Pornind de la premisa că omul însuşi este un produs de serie, cu trăsături comune 

mult mai numeroase decât cele care-l fac unic printre ceilalţi, se poate aprecia că stereotipia 

este un atribut necesar în constituirea naturii umane. De exemplu, în presa scrisă sau în 

discursul unor politicieni, stereotipiile întră în general în categoria clişeelor destructurante, a 

căror utilizare se datorează fie unei mode, fie unei finalităţi ideologice. Clişee precum în 

principal, la ora actuală, pe parcurs, pe mai departe, în cadrul, a fi în măsură, remarcate de 

mai multe decenii, sunt frecvente şi astăzi. Apelul la asemenea cuvinte sau construcţii reluate 

nu este gratuit, ci are, aşa cum remarcă Rodica Zafiu, „avantajul accesibilităţii, al maximei 

comodităţi, manifestate deopotrivă în producerea şi receptarea textului“. Seria clişeelor de 

acest tip este astăzi mult diversificată, datorită registrelor diferite din care sunt extrase. De 

exemplu, auzim frecvent în presa audio-video, dar şi citim formule ca: trebuie de ştiut, la 

modul că, de genul, pe undeva, vizavi de, firesc şi natural, unele incorecte gramatical, altele 

fiind respinse de normă prin statutul lor de pleonasme. Un clişeu dintr-o „anumită parte a 

presei“ (iată un alt clişeu consacrat, care propune o delimitare netă între două sau mai multe 

sisteme de referinţă din care se interpretează orientarea, de regulă, politică a producţiilor 

mediatice – trăim de fapt sub tirania clişeelor!), care cultivă senzaţionalul, repede impus, este 

băiat de băiat, din limbajul periferic, unele dintre ele devenite noi modalităţi de realizare a 

superlativului. În general, clişeul lingvistic atestă destinul inovaţiilor care, chiar dacă au avut 

iniţial valoare expresivă, au devenit, prin uz frecvent, lipsite de asemenea valoare (a se vedea 

perifrazele Luceafărul poeziei româneşti, Ceahlăul literaturii române etc. ce se reiau obsesiv 

în orice lucrare „serioasă“ destinată celor care se pregătesc pentru examenele de capacitate 

sau de bacalaureat . 

Dacă ne referim la discursul politic, indiferent de substratul său ideologic, remarcăm 

că acesta se individualizează printr-un abuz de clişee lingvistice, care evocă o noţiune, dar nu 

redau o realitate, fiind golite de semnificaţie, pentru că limba puterii, a oricărei puteri, este o 

limbă de lemn, destinată limitării sau anulării interpretării. Faptele exprimate în acest tip de 

comunicare sunt reduse la datele esenţiale şi redate prin construcţii schematice de cuvinte 

lipsite de profunzime, cu o semnificaţie vagă sau generală.  
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Rolul acestui mecanism este, aşa cum se ştie, exercitarea controlului asupra gândirii, 

prin oferirea iluzorie a unor adevăruri nedemonstrabile. 

Vidul de semnificaţii apare însă şi în limba vorbită, prin automatisme care întrerup 

şirul comunicării, fără să aducă o semnificaţie în plus, pentru a putea suplini absenţa 

momentană a unor termeni adecvaţi în context. Printr-o repetare insistentă, asemenea cuvinte 

devin expresia unor deprinderi, a unor obişnuinţe care nu mai sunt conştientizate de vorbitori, 

spre hazul (ne)mărturisit al ascultătorilor (în fine, domnule, frate, deci, ştii, nu-i aşa, mă rog, 

care este...etc.). 

   „În limitele impuse de restricţiile gramaticale şi lexicale, combinaţiile de cuvinte pot 

fi extrem de variate. Între diversele combinaţii posibile, unele sunt mai frecvente, altele sunt 

mai rare: gruparea cer albastru este mai obişnuită decât cer violet, deşi şi aceasta din urmă 

poate reda exact realitatea şi nu forţează în niciun fel regulile gramaticale sau lexicale ale 

limbii. La fel, după sună ne aşteptăm mai curând să urmeze la uşă ( Sună la uşă ) decât 

goarna, deşteptarea ( Sună deşteptarea, de exemplu ). Gradul mai mare sau mai mic de 

probabilitate a combinaţiei unor cuvinte este condiţionat de faptul pe care îl exprimă ,de 

realitatea pe care o redă lingvistic şi de domeniul de utilizare a limbii. Combinaţia cer 

albastru este mai obişnuită decât cer violet, din cauză că perceperea cerului ca fiind albastru 

este mai frecventă. Sună la uşă e o grupare mai probabilă decât Sună goarna în mediul vieţii 

urbane, dar într-o unitate militară raportul de probabilitate se inversează. Tot aşa, Sună 

telefonul este foarte frecventă la oraş, în schimb, la ţară, probabilitatea acestei combinaţii 

scade foarte mult ( în schimb, creşte gradul de probabilitate al grupării Sună clopotul )”.1 

 Alături de combinaţiile libere, cu frecvenţă variată, în orice limbă există locuţiuni şi 

expresii, grupări fixate, care revin organizate totdeauna în aceeaşi structură. 

  Fiecare domeniu de utilizare se caracterizează prin prezenţa unor anumite grupări de 

cuvinte, ca şi prin frecvenţa specifică a altora. Revenirea, frecventă, a aceloraşi combinaţii 

conduce la o stereotipie a exprimării. 

 

 

 

1. cf. Valeria Guţu Romalo – Corectitudine şi greşeală, Ed. Humanitas, 2000, p.204-205 
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