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STIMULAREA CREATIVITĂŢII - APLICAŢIE ÎN 

OPERA DRAMATICĂ A LUI MARIN SORESCU 

 

Prof. Cristina CERGAN 

Școala Gimnazială ”Ion Minulescu”, Pitești  

Prof. Iris TĂNĂSESCU 

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”, Pitești 

 

        Literatura, una dintre ramurile importante ale artei, este o modalitate de 

comunicare, un fel de reflectare a realităţii în conştiinţa umană, o formă specifică de 

cunoaştere a lumii care se adresează sensibilităţii umane, declanşând efecte emoţionale, 

estetice. Funcţia estetică este, de altfel, şi cea mai importantă funcţie a unei opere literare.  

Însă opera literară nu îţi dezvăluie semnificaţiile artistice decât în procesul receptării, în 

relaţie cu sensibilitatea, imaginaţia şi cultura estetică a receptorului, elevul în cazul nostru. 

Referindu-se, aşadar, la elevi ca principali receptori ai operei literare, Constantin Parfene este 

de părere că trebuie să avem în vedere un principiu metodologic important: „procesul 

receptării literaturii în şcoală se identifică cu procesul de formare şi dezvoltare la elevi ale 

interesului artistic, cu cele trei trepte ale sale: curiozitate, plăcere, nevoie spirituală.”1 

         Prin natura sa artistică, literatura se deosebeşte de celelalte discipline şcolare şi 

ocupă un loc însemnat în planul de învăţământ al şcolii de cultură generală, iar scopul 

principal al receptării literaturii în şcoală este formarea gustului estetic, adică formarea unor 

cititori avizaţi de literatură, cu deprinderea de a citi permanent şi capabili să adopte o poziţie 

personală faţă de lecturile lor. Însă, în obiectivul acesta general, se includ şi alte obiective, 

precum: cultivarea gândirii, a imaginaţiei (îndeosebi a celei creatoare), a spiritului de 

observaţie, a exprimării. Problema aceasta a cunoaşterii şi a dezvoltării aptitudinilor creative 

ale elevilor nu este nouă, dar ea se pune astăzi mai pregnant şi din cauza societăţii 

contemporane care solicită mai mult ca oricând creativitatea umană.  

                                            
1Constantin Parfene, Literatura în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, p. 22 
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 În continuare ne propunem să analizăm miloace de stimulare a creativității elevilor și 

de eficientizare a comunicării didactice în cadrul orelor de literatură la care se studiază genul 

dramatic, evoluția speciilor literare dramatice. Având drept scop reprezentarea pe scenă a 

acţiunilor şi condiţiilor umane, opera dramatică face să vorbească personajul în acţiune sau, în 

teatrul modern precum al lui Marin Sorescu, opera dramatică implică dezvăluirea personajului 

mai puțin prin acţiune, accentul mutându-se de pe faptele personajelor, pe conflictele 

interioare, pe dialog sau monolog ca mijloc de exprimare a problematicii existenţiale. 

Am identificat tehnici de lucru și procedee care eficientizează procesul didactic de 

predare a genului dramatic, stimulând, de asemenea, creativitatea elevilor. 

Înscenarea unui tablou al operei dramatice: tehnică interactivă şi foarte atractivă de 

valorificare a textului literar dramatic, punerea în scenă a unui tablou dintr-o dramă 

contribuie în egală măsură la realizarea mai multor obiective: relevarea şi analiza 

elementelor acţiunii (în cazul dramei Iona, de Marin Sorescu, relevarea situaţiei limită a 

personajului care atinge astfel limita tragică e cunoaşterii), caracterizarea personajelor, 

analiza intervenţiei autorului în text, stimularea interesului pentru lecturarea textului, 

aprofundarea cunoştinţelor despre specificul pieselor de teatru, despre arta actoriei, 

formarea deprinderilor regizorale, de joc scenic, dezvoltarea imaginaţiei creatoare. Totodată, 

elevii, jucând un rol sau altul, pătrund mai uşor în psihologia personajelor, înţelegând 

complexitatea problematicii cu care acesta se confruntă. 

Antrenarea elevilor în a da expresie scenică unor personaje presupune trei etape de 

lucru: de pregătire, de reprezentaţie şi de dezbateri. Etapa de pregătire presupune: 

1.  lectura pe roluri a tabloului, necesitând aprofundarea de către elevi a intonaţiilor, 

a accentelor logice, a pauzelor de durată şi psihologice; 

2.  precizarea în procesul discuţiei colective, prin analiza unor fragmente semnificative din 

operă, a manierei individuale a personajului (felul acestuia de a vorbi, de a se comporta, de a 

gesticula, de a gândi, vestimentaţia, având în vedere tipul uman pe care-l reprezintă, caracterul, 

temperamentul). Această activitate se desfăşoară plecând de la întrebări precum: Cum trebuie să 

joc rolul lui Iona? De ce aleg să joc aşa? Ce vreau să transmit spectatorului prin jocul meu? 

3.  reţinerea pe fişe a replicilor memorabile rostite de personaj; cu această ocazie se 

pot iniţia alte discuţii despre starea sufletească a personajului când rosteşte această replică, 

cauzele care au dus la această replică şi întrebări de stimulare a creativităţii  şi a judecăților 

de valoare precum: Vă place sau nu cum a fost rostită replica? Cum aţi rosti-o altfel? 
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4.  determinarea unor reacţii, gesturi, la replicile celui care joacă; 

5.  alegerea recuzitei analizându-se astfel indicaţiile din didascalii. 

Punerea în scenă a unui tablou din opera lui Marin Sorescu reprezintă o tehnică de 

receptare şi chiar de valorificare a operei literare dramatice, de aceea această activitate se 

subordonează obiectivelor operaţionale trasate pentru analiza textului literar. 

Reprezentarea scenică propriu-zisă poate fi valorificată în diverse intervale ale lecţiei: la 

sfârşitul unitaţii didactice, la începutul lecţiei următoare sau în orice moment oportun. Dacă pentru 

reprezentarea scenică a fost pregătit un monolog al unui personaj, acesta poate fi prezentat clasei 

în deschiderea lecţiei de caracterizare de personaj; în cazul dramei Iona recomandăm pentru 

reprezentare tabloul pregătit la finalul unităţii de învăţare, înaintea evaluării. 

Dezbaterile asupra jocului actorilor, asupra concepţiei regizorale, vor încheia procesul 

de punere în scenă a fragmentului selectat. Întrebările care vor anima discuţia pot fi 

următoarele: Cum v-a părut jocul actorilor?;   Cum v-aţi simţit jucând rolul respectiv? Care 

replică, gest, ţi-a fost cel mai greu sau cel mai uşor de executat? Ce credeţi că v-a reuşit sau 

nu v-a reuşit în jocul vostru? De ce aţi ales tocmai acest tablou pentr a-l pune pe scenă? 

În concluzie, subliniem că la punerea în scenă a fragmentului din piesă elevii îşi vor 

asuma diverse roluri: de regizori, scenarişti, actori, recuzitori, spectatori, recenzori ai 

spectacolului etc. Dincolo de faptul că profesorului îi revine rolul de moderator, de 

consultant, elementul de improvizaţie va fi unul benefic şi salutabil, de aceea profesorul va 

încuraja orice manifestare creativă a elevilor. 

Brainstormingul cu mapa de imagini este o metodă de lucru ce valorifică asociaţia 

mentală a fiecărui elev, stimulează ideile, evită blocajele de orice natură (cognitiv, 

emoţional). Procedura de aplicare a metodei respective este exemplificată pornind de la 

parabola lui Marin Sorescu, Pluta Meduzei: 

După lecturarea de către elevi a textului literar şi rezumarea subiectului la clasă 

împreună cu profesorul, se citeşte problema în faţa clasei: Care credeţi că este semnificaţia 

titlului acestei piese de teatru? 

Se organizează un brainstorming oral cu elevii, aceştia propunând diverse variante de 

răspuns, manifestând o imaginaţie total liberă. 

Se prezintă în faţa clasei o imagine care redă tabloul Pluta Meduzei, de Gericault, 

inspirat de naufragiul fregatei Meduza, din 1816. Pictura îi prezintă doar pe cei abandonaţi, 

cu şanse minime de supravieţuire, care au încercat să se salveze construind o plută din 
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resturile fregatei, nu şi pe cei care au fost salvaţi cu ambarcaţiuni de salvare, Marin Sorescu 

plecând de la acest tablou în scrierea dramei. 

Urmează brainstormingul individual (în tăcere) inspirat de imagine. (Fiecare elev 

notează toate ideile ce-i apar în minte în urma receptării imaginii, având ca reper întrebările: 

Ce sugerează imaginea? Ce idei îţi apar privind-o? 

Se formulează concluzia pe marginea problemei enunţate, pornindu-se de la ideile 

expuse pe parcursul brainstormingului (ex: Marin Sorescu sugerează prin ideea de naufragiu 

şi situaţie limită, disperată, imaginea umanităţii secolului XX, supertehnologizată, care a 

pierdut legătura cu ceea ce este natural, toată această disperare fiind mascată sub 

omniscienţa sfârşitului de mileniu).  

Menţionăm că profesorul, optând pentru activitatea în grup ca formă de organizare a 

activităţii elevilor, poate formula de la început mai multe întrebări, precum: Ce semnificaţie are 

situaţia prezentată în această piesă de teatru? Ce temă abordează autorul în această operă?  

În concluzie, abordând dramaturgia  modernă cu metode de lucru interactive, care 

stimulează învațarea creativă, profesorul va înregistra succesul didactic, uneori greu de 

obținut în predarea teatrului modern, iar scriitorul Marin Sorescu, înscris în universalitate, va 

găsi în rândul tinerilor cititori ecoul meritat. 
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„COMUNICAREA NONFORMALĂ” PRIN 

ACTIVITĂŢILE DIN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL  

 

(exemple de bune practici) 

 

Prof. Corina OPRESCU  

Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” Pitești 

 

Educaţia nonformală ste asociată conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii (en. 

lifelong learning) şi accentuează importanţa educaţiei care se petrece dincolo de cadrul 

formal al sistemului de învăţământ, fie că se desfăşoară în alte spaţii decât cele ale şcolii, fie 

că se realizează prin activităţi care nu fac obiectul curriculumului şcolar, dar care răspund 

nevoilor şi intereselor de cunoaştere şi de dezvoltare ale unui grup. Valorizarea educaţiei 

nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează într-un 

ritm prea lent la schimbările socio-economice şi culturale ale lumii în care trăim. De aceea, 

sunt întrevăzute şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii/ tineri să răspundă adecvat la 

schimbările societăţii. Aceste ocazii de învăţare pot proveni nu doar din învăţământul formal, 

ci şi din domeniul mai larg al societăţii sau din anumite sectoare ale acesteia. Educația, de 

orice tip, n-ar fi posibilă în absența comunicării. 

Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie 

mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii îşi 

împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei. Privită ca 

proces, comunicare consta în transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane. 

Comunicarea este cheia individului spre societate şi integrarea în aceasta. Lipsa comunicării 

atrage o îndepărtare iminentă faţă de grup, echipă, societate etc. 

“Școala Altfel” vine precum un răspuns la o arhicunoscută întrebare, ca o răsplată a 

căutării de nou. Este ocazia prin care “formalul” prinde conturul pe care vrem noi ni-l 

imaginăm și prin care putem duce conceptul de educație la nivelul la care ne dorim noi să 

ajungă. În prag de vacanță, programul rupe barierele monotoniei, ale procesului asimilare-

reproducere, punând creativitatea elevului mai presus, pentru o săptămână, de orice 
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curriculum, programă școlară. E săptămâna în care ora de curs nu înseamnă patru pereți, o 

tablă și un profesor, e săptămâna în care formatul claselor se preschimbă în parcuri, săli de 

cinema, teatre, terenuri de sport sau chiar în întreg ansamblul civic.  

"Săptămâna Altfel" reprezintă, atât pe plan profesional, cât și personal o 

oportunitate. Școala impune anumite rigori, anumite standarde, dar acest program permite 

elevilor să iasă din rutină, să facă ceva nou, ceva ce îi va ajuta în viitor, să întărească relația 

dintre factorii ce compun triunghiul actului educațional: elevi-profesori-părinți.  

Voi exemplifica una dintre activitățile prezente în programul clasei a VII-a A în cadrul 

proiectului SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN, activitate în desfășurarea căreia s-au 

implicat activ părinții: La fermă (fam. Spătaru Eliza/Cătălin). 

Ideea organizării unei astfel de excursii s-a conturat în urma apariției unui articol în 

ziarul Adevărul (Copiii nu ştiu de unde vine mâncarea) și în urma dezbaterii unor teme la ora 

de consiliere.  

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

Luni, 07.04.2014/ orele 9,00-14,00 

La fermă 

 

Vizită la Mălureni 

(fam. Spătaru Eliza/Cătălin) 
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Brânza ne-o dau fluturii, ouăle vin de la oaie 

şi burgerii de vită, de la McDonald’s sau Burger King. 

Cel puţin aşa cred cei 1.000 de copii cu vârste între 6 

şi 8 ani care au participat la un studiu realizat în Marea Britanie. În 

afară de faptul că par a avea dreptate în ceea ce priveşte legătura 

dintre restaurantele fast-food şi burgeri, ignoranţa acestor copii este 

surprinzătoare cu atât mai mult cu cât ei provin din zona rurală din 

sud-vestul Angliei, scrie „The Times”.[…] 

Doar unu din patru copii a spus că burgerii se fac din carne de la vacă, un sfert dintre 

cei intervievaţi fiind convinşi că sunt, de fapt, din porc. Alţii s-au declarat convinşi că şunca 

vine de la cai. Mai mult, pentru majoritatea copiilor incluşi în studiu iepurii, plasticul sau oile 

sunt principalul ingredient al chipsurilor. Niciunul dintre ei nu a menţionat aditivii sau uleiul, 

deşi două treimi au spus că chipsurile conţin cartofi. 

Vestea bună este că 99% dintre copii au ştiut să identifice porcii, 98%, găinile şi 97%, oile. 

(Sandra Scarlat, Copiii nu ştiu de unde vine mâncarea, în ziarul Adevărul) 
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ASPECTE DE LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  

    

  

  

  

 

Așadar, activitățile extracurriculare dețin un rol important în viața elevului, oferindu-i 

un alt mod de dobândire a informațiilor, iar comunicarea se realizează prin aceste activități 

nonformale cu mai mult succes. 
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COERENŢA EVALUĂRII 

 

Prof. Anca VLAICU  

Liceul Teoretic “Ion Mihalache”, Topoloveni 

 

Într-un sistem educațional, evaluarea și examinarea (desemnând atât funcția de 

selecție, cât și pe cea de certificare) reprezintă un adevărat loc geometric al variatelor 

tendințe, decizii, idei, mișcări de suprafață și de profunzime.  Evaluarea vizează determinarea 

de o manieră sistematică și obiectivă a impactului, a eficacității, a eficienței și a pertinenței 

activităților în relație cu obiectivele lor. Finalitățile sunt, pe de o parte, ameliorarea 

activităților în curs, pe de altă parte, planificarea, programarea și luarea deciziilor viitoare. 

Sub semnul acestor trăsături definitorii, evaluarea este la fel de importantă pentru cel 

care o aplică, dar și pentru cel care trebuie să traverseze acest demers absolut util. Doar 

astfel putem vorbi de eficiența educațională, ținând cont și de natura funcției acesteia: 

diagnostică, prognostică, de selecţie, de certificare, motivaţională, de consiliere. De 

rezultatele evaluării beneficiază, în aceeaşi măsură, profesorii (evaluatorii), elevii, părinţii, 

întregul sistem educaţional. 

Certitudinea unui nivel, anularea superficialităţii şi a inflaţiei valorilor constituie 

câteva dintre reperele unei evaluări obiective.Metodele tradiţionale de evaluare, concepute 

pentru a realiza un echilibru între probele scrise, orale şi practice, constituie elementele 

principale şi dominante în desfăşurrea actului evaluativ. Pornind de la această realitate 

obiectivă, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii 

care să le ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu 

(ansamblu de  cunoştinţe), dar, mai ales, ceea ce pot să facă ( priceperi, deprinderi, abilităţi).  

Creşterea calităţii sistemului de evaluare educaţională este unul dintre obiectivele 

prioritare ale reformei şcolii care pretinde investiţii de concepţie şi practici bune. Dacă 

examinăm schimbările care s-au produs la noi în ultimii  ani, în sfera evaluării educaţionale, 

constatăm că atât consistenţa, cât şi anvergura acestora nu s-a distribuit egal pe toate 

treptele învăţământului. În mod surprinzător, permeabilitatea la transformările inovatoare s-

a redus progresiv odată cu trecerea la treptele superioare de şcolarizare. Se pare că veriga 
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învăţământului liceal a concentrat mai multe vulnerabilităţi – indecizii şi inconsecvenţe. 

Probabil că în această zonă sunt necesare acţiuni compensatorii şi ameliorative mai 

accentuate.  

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării educaţionale 

solicită două componente: cultura evaluării şi competenţele metodologice ale evaluării. 

Prima integrează concepte teoretice şi metodologice, informaţii de profil aduse la zi, gândire 

critic-constructivă aplicabilă noilor tendinţe şi inovaţii, convingeri raţionale privind 

importanţa şi limitele evaluării, capacitatea de reflecţie a cadrelor didactice asupra propriilor 

prestaţii evaluative. Cea de a doua, include competenţe practice care se distribuie pe un 

traseu continuu, de la proiectarea evaluării până la utilizarea rezultatelor evaluării în scopul 

adoptării unor măsuri adecvate ameliorării.  În timp ce cultura oferă o concepţie şi o 

atitudine, competenţele metodologice sunt instrumentele acesteia. Se profilează, astfel, 

ideea unei permanente reglări a modalităților evaluative. Proiectarea şi exploatarea cu 

succes a strategiilor, a metodelor şi a tehnicilor de evaluare presupune combinaţia – în doze 

diferite, potrivit naturii probei, de principii şi reguli cu imaginaţie creativă. Evaluarea se 

definește, deopotrivă, ca ştiinţă şi artă; ea nu se reduce la aplicarea unor structuri 

algoritmice predeterminate, după cum nu se poate realiza numai pe temeiul spontaneităţii şi  

al experienţei.  

Câteva definiții semnificative pot fi orientative și utile cadrelor didactice.  

Astfel evaluarea:  

- „ constă în măsurarea şi aprecierea cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau 

a gradului de apropiere sau de proximitate a unui produs al elevului în raport cu o normă”;  

- are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unei prestaţii a elevului” ( Y. 

Abernot) ;  

- examină gradul de corespondenţă între un ansamblu de informaţii privind învăţarea 

de către elev şi un ansamblu de criterii adecvate obiectivului fixat, în vederea luării unei 

decizii.” ( de Ketele, 1982);  

- este „ actul prin care…referitor la un subiect sau un obiect, se emite o judecată 

având ca referinţă unul sau mai multe criterii”. Noizet ,1978;  

- înseamnă „ a verifica, a judeca, a estima, a situa, a reprezenta, a determina, a da un 

verdict etc.”( Hadji).  
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Din perspectivă modernă, evaluarea nu este echivalentă nici aprecierii clasice, nici 

acordării notei, nici controlului continuu al învățării școlare și nici clasamentului/ clasificării. 

Evaluarea se bazează pe judecata specializată a profesorului, pe competența profesională a 

experților implicați în evaluare. Totodată, trebuie subliniat faptul că polarităţile (de ex. 

cunoştinţe versus capacităţi; evaluarea de control versus evaluarea în serviciul învăţării) nu 

se află în raporturi disjunctive. Ele reprezintă, mai mult, limitele unui continuum pe traseul 

căruia pot funcţiona diferite variante, selecţionate în raport cu obiectivele şi situaţiile 

particulare de evaluare. Este eronată ideea că orientările „clasice” ar trebui eliminate 

totalmente, iar orientările „moderne” sunt universal valabile, în orice circumstanţă.  

În SUA, Comisia de Standarde pentru Competenţele Evaluative ale Cadrelor Didactice 

a identificat un număr de şapte competenţe/standarde Apud Hanna Dettner – 2004):  

 Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în alegerea adecvată a metodelor de evaluare.  

Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în elaborarea metodelor, probelor de evaluare.  

 Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în administrarea şi interpretarea rezultatelor 

evaluării obţinute prin instrumentele dezvoltării de profil sau utilizând teste elaborate 

extern.  

 Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în utilizarea rezultatelor evaluării valorificându-le 

în adaptarea de decizii privind elevii, dezvoltarea curriculumului, planificarea instruirii 

şi dezvoltarea instituţională a şcolii.  

 Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în dezvoltarea şi aplicarea procedeelor de notare 

a elevilor.  

 Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în comunicarea rezultatelor evaluării având în 

vedere diferite categorii de audienţă: elevi, părinţi, administraţie, comunitate.  

 Cadrul didactic trebuie să recunoască şi să evite implicaţiile nonetice, ilegale, efectele 

distorsionate ale unor proceduri de evaluare.  

Observăm că în afara ultimei competenţe, care indică mai mult obligativitatea 

respectării unui cod deontologic, etic în evaluare, toate celelalte gravitează în jurul 

construcţiei, selecţiei, utilizării şi evaluării rezultatelor instrumentelor de evaluare.  
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COMUNICĂM ŞI COMUNITĂM 

 

Prof. Adriana HOAGHEA,  

Şcoala Gimnaziala „George Toparceanu”  Mioveni 

Prof. Cristian HOAGHEA,  

Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni 

 

Comunicăm.... 

În plin plină avalanşă de evenimente dedicate Zilei de 9 Mai, dintre care cele care se 

adresează Europei şi mai mult, Uniunii Europene, comunicarea este la ea acasă. Şi nici nu se 

poate altfel fiindcă un eveniment este predecedat de un proiect. Un proiect este precedat de 

o şedinţă tehnică. Şedinţa tehnică la rândul ei este precedată de o idee. Şi aşa, fără să ne 

impunem, am folosit comunicarea verbală, scrisă, şi nonverbală.  

Se observă că şi copiilor le este plăcut şi deseori facil să exprime sentimente şi idei cu 

ajutorul unui desen, cu ajutorul unui fragment dramatic, alcătuit chiar ad-hoc, prin care să se 

proiecteze în sfera  necesităţilor de comunicare. 

Timpul este un antrenor foarte exigent al personalităţii umane, fiindcă el are puterea 

de impune limite tuturor acţiunilor. Astfel, completat de eficienţă, aduce succes în 

comunicare celor care îşi răspund foarte corect la întrebările: cât? cum?de ce? 

Uneori, suntem atât de grăbiţi, că uităm să facem gesturi mărunte: să răspundem la 

salut (crezând că am făcut asta deja), să zâmbim (crezând că este derizoriu), să mulţumim 

pentru gesturi mărunte (apreciind că e stiut deja acest gest), să oferim o floare... ca semn de 

respect sau de iubire! 

Dar sufletul îşi cere  partea lui uneori. El, visătorul, zburdalnicul, răbdătorul ... Şi ne 

trezeşte cu o suferinţă: dar ce doare? Şi mai ales de ce ? Pentru că nu COMUNICĂM!  
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Să lăsăm, dar, cuvintele şi semnele să alerge între noi, să facă tumbe, să cânte, să 

croşeteze, să sape, să are, să culeagă, să adune, să răspândească.  Să ne lege cu fire 

transparente de borangic, să ne lege frumos şi staşnic şi nevăzut. Să fim un buchet, o pajişte, 

o pădure.... nu fiare sălbatice puse pe vânat oameni, de cele mai multe ori, colegi, prieteni, 

elevi....Vorbele noastre, gesturile noastre, privirile noastre să fie vulturi în zbor, ţintind spre 

înălţimi, privind la cât mai mult din ce am lăsat în urmă.  

Comunicăm  şi vom fi liberi, ne vom elibera de presupuneri, de iluzii, de omisiuni. 

Comunicăm şi vom fi mai bogaţi cu experienţele celui de lângă noi, sau celui 

îndepărtat pentru că vobele umblă acum „pe fir” şi prin aer.  

Comunicăm şi vom fi NOI, frumosi, sinceri, în metamorfozări permanente ale 

frumosului divin, ale chipului nevăzut şi necunoscut (de cele mai multe ori) al Dumnezeului 

Creator, aşa cum în legile ştiinţifice general valabile este numit univers. 

 Comunităm.... 

La o primă citire, poţi fi tentat să cauţi cuvântul în dicţionar, dar cum la îndemână 

sunt căi de comunicare rapide şi desori eficiente, se poate constata că acest nou cuvânt 

exprimă o realitate actuală asociată cu activităţile de voluntariat. 

Comunităm, simplu, pentru că facem parte dintr-o comunitate, apoi pentru că ne 

grupăm în funcţie de aspiraţii, de valorile pe care le împărtăşim şi nu în ultimul rând pentru 

că dincolo de tumultul fiecărei zile, există ceva care ne face să trăim dăruid. 

Poate să fie ca un răspuns la darul primordial: viaţa. Sau poate să fie ca o pregătire a 

darului eternităţii: lumina! 

Este bine  nu numai că se trezeşte la lumină un nou cuvânt, dar este şi mai bine că 

acest cuvânt este foarte des folosit  la prezent, la plural şi la persoana I. Ce poate fi mai uman 

decât să spui NOI.  

NOI  îl  aruncă în beznă pe EU, individul unindu-se în idei şi aspiraţii cu cei de lângă el, 

cu aceia care au convingeri asemănătoare cu ale lui şi împreună vor da la iveală acţiuni 

frumoase, în care zâmbetul, inocenţa şi sinceritatea să domnească. 

Aşa se nasc arbori decizionali, gheme calde şi pufoase (mere), locuinţe în poveşti, 

Ţările lui Andrei,  Mihai, ale Cristinei, ale oricărui copil care se află în preajma unei fime de 

succes ce doreşte să facă investiţii in educaţie. 

Deci, să comunităm! Să fim empatici, asertivi, simpli! Vom rămâne în amintirile dragi, 

ale celor de lângă noi, vom locui în nostalgiile lor, în reuşitele celor care ne vor fi vecini. 
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Comunitând vom presăra urme ale trecerii noastre prin ţinutul vieţii şi ne vom pregăti 

fără să facem eforturi pentru asta pentru tărâmul luminilor! Al Marilor lumini de dincolo de 

cunoscut. Cât suntem aici, unii lângă alţii să fim un pastel etern al sufletului pictor ce ţine 

penelul cu inima şi ochiul. 

Iar ceea ce ne înconjoară se va bucura de curat, de liber,de blând. Şi răul va fi invidios 

fiindcă se va stinge în uitare, se va stafidi şi se va usca într-un ungher acolo unde nicio rază 

de soare nu pătrunde, acolo unde nicio picătură de ploaie nu se prelinge. 

În loc de concluzie.... 

Să comunităm şi să comunicăm, două provocări ale societăţii care ne aşteaptă cu noi 

concepte îmbiîndu-ne la răbdare, la joc, la zâmbet,  la nonformal, la nou şi în final la respect. 

Respect pentru valori autentice, pentru comunitate şi pentru viitor. 

 

STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

 

Prof. Andreia Maria DEMETER,  

Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”, Pitești 

 

Termenul de creativitate este utilizat îndeosebi în relație cu trei aspecte. Creativitatea 

se evidențiază mai întâi în raport cu actul, procesul de creație, fenomen de extremă 

complexitate prin care se elaborează fie o operă de artă, fie o inovație tehnică, un mecanism, 

un aparat, fie o nouă teoremă matematică. Ideea este astfel în strânsă relație cu produsul 

activității, dacă el este sau nu original, nou, deosebit. Olarul care produce zilnic oale ceramice 

de aceeași formă și culoare, ca și strămoșii săi, nu creează, rezultatul muncii sale fiind unul 

obișnuit, demult cunoscut. Produsul creativității poate fi concret, dar el poate fi și unul 

”psihologic”, ideal, nepalpabil, cum e cazul unei concepții filozofice ”sau al unei teorii 

științifice”. 

Rezultatul procesului creator se explică prin creativitatea unei persoane, deci 

creativitatea are și sensul ei cel mai propriu, acela de a constitui o capacitate complexă a 

omului, o structură caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. În mod 

obișnuit, când vorbim de o personalitate creatoare, ne referim la oameni deosebiți, autori ai 
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unor opere remarcabile. Astăzi însă, psihologii susțin că orice persoană normală are unele 

posibilități de inovație; desigur, nivelul acesteia diferă mult de la un individ la altul. 

Încercarea de a descrie un portret tipic al creatorului nu poate da rezultate, dat fiind marea 

diversitate a talentelor ce se manifestă și s-au manifestat de-a lungul veacurilor. Diferențele 

se datorează întâi domeniului special în care se afirmă creatorul. Poetul liric are o structură 

psihică net deosebită de aceea a unui mecanic inventator și ambii se deosebesc de un 

biochimist renumit. Dar, chiar în aceeași specialitate, structurile sunt variate: nu este mult 

diferită personalitatea lui Caragiale de cea a lui Eminescu, ori a lui Sadoveanu? 

Cu toate acestea, se pot distinge anumite caracteristici, anumite procese care, deși în 

proporție diferită sunt implicate în procesul de creație, fiind factori constitutivi ai creativității. 

Multă vreme s-a considerat creativitatea ca fiind apanajul unei restrânse minorități. 

Desigur, nu sunt mulți cei capabili de a ajunge la nivelurile creativității inovatoare sau 

emergente. Astăzi se consideră însă că orice om normal poate dovedi o creativitate, ducând 

la mici invenții, într-un domeniu sau altul. E nevoie ca el să fie pus în condiții favorabile care 

să permită dezvoltarea posibilităților sale native. 

Înflorirea disponibilităților creative este împiedicată de o serie de obstacole, bariere. 

Cea mai puternică o constituie conformismul. Oamenilor obișnuiți nu le place ceea ce iese din 

comun, șocând felul lor de a înțelege și a se comporta. Ei nici nu au încredere în fantezie, 

prețuind în special gândirea analitică, gândirea critică. În felul acesta există tendința de a-ți 

controla ideile ce ar putea șoca și pentru care nu poți dezvolta imediat argumente. Un alt 

blocaj stă în mintea noastră, plină de reguli și metode, algoritmii învățați, la care recurgem 

îndată, deși ne închistează, rezistând tendințelor de a căuta alte procedee net diferite (blocaj 

metodologic). Mai sunt și obstacole emotive, adică teama de a nu greși, descurajarea rapidă, 

graba de a accepta prima idee (care rareori este cea bună). 

Aceste blocaje apar foarte puternic în școala tradițională, unde se insistă foarte mult 

asupra disciplinei stricte, a educării raționamentului analitic și critic, unde teama de a nu 

greși este mare și blocajul metodologic este puternic favorizat. De aceea psihologii 

preocupați de dezvoltarea creativității au imaginat numeroase metode și procedee pentru 

stimularea creativității îndeosebi metode asociative ce pun accentul pe libertatea asociațiilor, 

a gândirii necontrolate, considerându-se că soluțiile ne vin, de regulă, din inconștient. 

Cea mai răspândită metodă este cea numită ”brainstorming”, ceea ce înseamnă 

”furtuna creierului”, termen tradus la noi prin ”asaltul de idei”. Ea se bazează pe convingerea 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

18 

că atunci când suntem într-o perioadă de relativă ”iluminare”, adică ne vin în minte tot felul 

de idei, nu trebuie să încercăm să le analizăm critic, deoarece rareori prima părere este cea 

bună, ori analiza inhibă apariția altor sugestii. Deci, să amânăm evaluarea. 

”Brainstorming”-ul se aplică de obicei în grup, în care 10-12 persoane de diferite 

profesii debitează, pe rând, tot ce le vine în minte în legătură cu problema abordată, fără 

nicio preocupare critică, fără nicio discuție. Ideile emise de un participant pot suscita asociații 

valoroase altor participanți. De aceea se obțin în 50-60 de minute mult mai multe idei, decât 

s-ar fi găsit când fiecare ar fi lucrat separat. Ideile acestea notate de un secretar sunt 

studiate ulterior de specialiști și, uneori, cele care păreau absurde au sugerat soluțiile cele 

mai interesante. De aceea, brainstorming-ul se aplică frecvent în occident.  

Mai sunt și alte procedee, unele ”intuitive”, altele ”analitice” care sunt de natură să 

favorizeze apariția unor soluții neașteptate. Astfel de procedee nu pot fi utilizate în 

învățământ, cel puțin în cadrul lecțiilor, dar din practicarea lor s-au desprins concluzii privind 

strategia și tactica necesară pentru a cultiva creativitatea la elevi.  

O primă problemă este depistarea elevilor cu potențialități creative superioare. Ea se 

poate realiza prin folosirea unor teste speciale, prea puțin cunoscute la noi în țară. Mai bine 

însă, îi putem descoperi în procesul de învățământ, mai ales dacă utilizăm metode active. 

Elevii dotați ies în evidență prin compuneri, ori soluționări de probleme neobișnuite, sau prin 

întrebări neașteptate pe care le pun. 

Însă, ținând cont că fiecare copil are posibilități creative, profesorul trebuie să aibă în 

vedere stimularea creativității tuturor. 

Cel mai important, în acest scop, pare a fi climatul instaurat de către profesor. 

Trebuie să se renunțe la stilul autoritar și să realizăm cu elevii relații democrate, permisive, 

prietenești. Ei nu trebuie să se teamă de profesor, ci numai să-l respecte, datorită prestigiului 

dobândit. Școlarii să își poată manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea. 

Pentru a lupta împotriva blocajelor amintite, profesorul să își exprime în mod evident 

prețuirea fanteziei, apreciind pozitiv ideile originale, chiar când nu sunt adecvate. Caracterul 

personal, original al unei expuneri, al tratării unei probleme să fie unul din criteriile notelor 

mari. 

Procesul de învățământ poate fi caracterizat ca o învățare atunci când elevii devin 

participanți activi la lecție, când se folosesc metode active cum sunt învățarea prin 

descoperire, problematizarea, analiza de caz, situații în care copiii pot avea inițiativă, pot 
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pune întrebări, pot discuta și propune soluții personale. În timpul lecției, școlarii să pună 

profesorilor și colegilor întrebări, mai mult decât le adresează cel de la catedră. În fața clasei 

să apară teme și situații ce stimulează fantezia și stârnesc curiozitate. 

De pildă, la limba română, se poate cere copiilor să redacteze o compunere în 

legătură cu un fapt sau un obiect minor (să fie vorba despre ”un gard de nuiele”), să li se 

ceară să continue o nuvelă, folosind personajele și stilul autorului, să facă detaliate observații 

de regie la scene dintr-o piesă clasică.  

La matematică, fizică, chimie, să se dea probleme având multiple soluții. Apoi școlarii 

să fie deprinși să găsească sau să imagineze ei înșiși probleme. La geografie sunt interesante 

călătoriile pe hartă, cu imaginarea detaliată a variației peisajului. Tot la acest obiect, ca și la 

istorie, se poate cere explicarea apariției unui oraș sau migrației unui popor. Desigur, 

profesorul trebuie să manifeste el, în primul rând, creativitate în imaginarea procedeelor și 

condițiilor de desfășurare ale lecțiilor. În general, cultivarea creativității se poate face la 

toate obiectele, cele de natură artistică având, se pare, chiar și multe posibilități în acest 

sens. Însăși formarea unei culturi generale, solide, este una din condițiile favorizării 

transferului de soluții, sprijin important în rezolvarea de probleme. 

Activitatea în afară de clasă și extrașcolară are mari rezerve pentru cultivarea 

creativității. În cercurile de elevi se desfășoară o activitate liberă. Aici se pot experimenta 

diferite metode de stimulare a imaginației, cum ar fi brainstorming-ul. Dirigintele poate 

organiza întâlniri cu oameni de știință sau de artă, care pot vorbi de dificultățile muncii lor și 

le pot trezi interesul pentru temele și problemele deschise. 

Vizitarea expozițiilor ca și excursiile lărgesc orizontul elevilor, câmpul fanteziei și sunt 

prilejuri de nenumărate întrebări.  

Preocuparea de cultivare a independenței în gândire și exprimare presupune și o 

legătură cu familia, în special în sensul combaterii unor tendințe, prezente uneori, de 

dădăcire a copilului, ba chiar de a-l suplini în efectuarea temelor mai dificile, ceea ce 

subminează efortul școlii de a emancipa gândirea copilului, de a-l face capabil să se înalțe cu 

propriile sale puteri. 

În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în școală și în afara 

ei. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire și stilul de lucru în 

clasă, cristalizate în secole de învățământ tradițional, prea puțin preocupat de această latură 

a personalității elevului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai importantă. 
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METODELE INTERACTIVE ŞI ROLUL LOR ÎN 

ACTIVITĂŢILE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

  

Prof.  Daniela STOICA  

 Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni, Argeş 

Prof. GeorgianaGOGOESCU 

 Şcoala Gimnazială “George Topârceanu” Mioveni, Argeş 

 

 Limba şi literatura română este una dintre disciplinele care preiau, într-o bună 

măsură, aceste elemente pe care le pune în practică ţinând cont de bagajul informaţional şi 

de strategiile didactice, strategii care pot optimiza procesul de instruire, dacă se are în vedere 

faptul că reprezintă modalităţi complexe de organizare şi conducere a procesului instructiv-

educativ pe baza combinării mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a elevilor, şi 

toate în funcţie de personalitatea şi creativitatea profesorului. 

În procesul de învăţamânt, cadrul didactic, ca şi elevii, acţionează prin intermediul 

unor metode de predare şi învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode; ele 

constituie o sursă însemnată de creştere a eficacităţii şi eficienţei învăţământului. Aplicându-

se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. De asemenea, însuşirea 

unor cunoştinţe noi poate deveni mai dificilă sau mai uşoară pentru unii şi acceaşi elevi, în 

funcţie de metodele utilizate. În acelaşi timp, s-a putut constata că exersarea funcţiilor 

intelectuale este condiţionată nu numai de conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea 

sunt aduse la cunoştinţa copiilor, adică de metodele utilizate. 

 Implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial intelectual, fizic, 

afectiv-motivaţional şi voliţional, cu creativitatea şi productivitatea lor, reprezintă premisa 
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unei instruiri eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri 

cognitive-intelectuale, acţionale, afective, motivaţionale şi voliţionale operaţionale. Astfel, 

activizarea reprezintă un rezultat al instrucţiei-autoinstrucţiei şi educaţiei-autoeducaţiei şi, 

deopotrivă, o premisă a unei instrucţii-autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii eficiente, de 

nivel superior. Dintr-un participant pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect 

activ al unei activităţi orientate de propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună 

măsură, propriul său educator.  

 Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant 

pentru învăţare în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din 

ciclul preşcolar sau experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de limba şi literatura română, se 

pot folosi o multitudine de metode care să stârnească interesul copiilor. Printre acestea se 

pot utiliza şi metode ale gândirii critice.  Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se 

orientează atenţia, curiozitatea şi interesul faţă de acesta. De cele mai multe ori, aceste 

metode îi solicită pe elevi să formuleze întrebări referitoare la text, întrebări care să-i pună în 

dificultate pe colegii lor în căutarea răspunsurilor. Nici unii, nici ceilalţi nu ar reuşi să facă 

acest lucru, dacă nu ar citi textul cu atenţie. Animaţia îi cuprinde şi atunci când întrebarea 

pusă are mai multe soluţii. Uneori, metodele îi antrenează în citirea pe roluri, prin 

dramatizări, prin organizarea şi distribuirea rolurilor în echipă, precum şi prin folosirea unui 

vocabular propriu în replicile lor. Dezbaterea unor probleme care îi interesează, folosind 

argumente ”pro” şi “contra”, îi ajută să decidă dacă acceptă sau nu valorile şi ipotezele din 

text.Receparea mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev-elev sau profesor-

elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. 

Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele, jurnalul 

dublu, tabelul conceptelor, cadranele, stiu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea 

liberă, lectura în perechi, turul galeriei. Una din metodele care poate fi folosită în cadrul 

orelor de limba şi literatura română este jurnalul dublu. Folosindu-l, elevii pot observa că un 

text poate fi redat prin imagini şi invers. De aici elevul îşi formează deprinderi de a împărţi 

textul în fragmente, folosirea unei imagini în locul unui fragment şi invers. Obişnuiţi cu 

redarea textului prin benzi desenate, ei constată că un text are un început (introducerea), o 

continuare a acestui început (cuprinsul) şi apoi încheierea textului (sfârşitul), realizând că 

textul nu poate fi lipsit de una dintre aceste părţi. Pentru a aplica această metodă, copiii 

trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe mijloc. În partea 
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stângă se pot nota citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă le vor 

comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă această alegere. 

Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări pe care şi le-au pus atunci când 

au făcut alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot să-şi spună părerea pro sau contra în 

legătură cu cerinţa dată. Această metodă se poate aplica atât la textele în proză, cât şi la 

cele în versuri, pentru că le dă posibilitatea elevilor să exprime prin cuvintele lor tot ceea ce 

cred,  simt, ştiu, gândesc şi înţeleg despre text, fragment. 

 Tehnica cubului este strategia de învăţare care facilitează examinarea unei teme din 

diferite indicaţii-cheie pe fiecare latură a cubului. De exemplu: descrie, compară, asociază, 

analizează, aplică, găseşte argumente pro şi contra. Cubul are 6 feţe, pe care sunt scrise, 

verbele ce numesc operaţiile de gîndire: 

1. Descrie/ defineşte (se descrie subiectul operei) 

2.  Compară (specificul obiectului în raport cu altele, deja examinate) 

3. Asociază (fiecare subiect poate declanşa diverse asociaţii) 

4. Analizează (interpretarea legăturii ca element al întregului) 

5. Aplică (aplicarea în viaţa cotidiană) 

6.  Apreciază  (pro sau contra). 

 Învăţarea prin cooperare presupune o muncă dinamică, ale cărei etape, care se 

intercondiţionează şi, într-o anumită măsură, se întrepătrund, ar putea fi cele de mai jos: 

- realizarea de destructurări cognitive, etapă în care membrii grupului se confruntă cu 

sarcinile cooperative, acceptă formularea diferitelor idei, disecarea lor, dezbaterea, pentru a 

face posibilă circulaţia şi confruntarea valorilor. 

- reflecţia şi tatonarea, etapă care constă în luarea iniţiativei de către membrii 

grupului, care se angajează într-un proces de reflecţie, căutare, tatonare, cercetare şi 

învăţare, cu toate cunoştinţele de care dispun 

- realizarea de interacţiuni şi schimburi verbale între membrii grupului, între aceştia şi 

învăţător pentru sedimentarea ideilor, în cadrul unei dezbateri colective. În această etapă de 

interacţiuni, ideile elevilor sunt exprimate pentru a fi punctate insuficienţele lor. 

Cadranele – reprezintă o tehnică ce presupune extragerea esenţialului dintr-un text 

analizat, de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând implicarea 

elevilor în înţelegerea acestuia. Această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi: 

- Împărţirea tablei în 4 părţi egale. 
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- Se propune un criteriu pentru fiecare cadran obţinut. 

- Se citeşte textul. 

- Se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran. 

- Se evaluează rezultatele. 

Avantajele folosirii acestei metode: 

- stimulează atenţia şi gândirea; 

- scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 

- conduce spre esenţializare, sintetizare. 

Metoda poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de 

evaluare a cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). În evocare: 

se poate desena cadranul şi se pot trece obiectivele sub formă de cerinţe; elevii îşi trasează 

cadranele şi îşi citesc cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie pentru a face 

însemnările în cadran; În realizarea sensului: colaborează, comunică, cer sfaturi şi îndrumări 

cadrului didactic, dezbat şi realizează obiectivele prevăzute; În reflecţie: se confruntă 

rezultatele, se dezbat, se analizează, se fac aprecieri. Elevii devin treptat conştienţi de 

puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi organizeze singuri datele, îşi formulează 

cerinţe, îşi stabilesc obiective devenind mai independenţi în învăţare (exemplu: se poate cere 

ca temă realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate”, acestea fiind foarte variate şi cu 

multiple valenţe funcţionale, unde elevii îşi stabilesc sarcini diversificate şi de complexitate 

crescută). 

Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul în gândirea critic, fac din 

activitate un joc în care elevilor le place să se implice. Este o metodă care place elevilor şi 

care le cere orientare în pagină, le formează gustul estetic, elevii fiind preocupaţi nu numai 

de ceea ce scriu, ci şi de felul în care scriu. 

Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative trebuie să fie: 

- Un sfătuitor – care îşi ajuta elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează şi îşi prezintă 

propriul punct de vedere; 

- Un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele 

didactice şi prezintă scopurile învăţării; 

- Un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate 

aprecia corect; 
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 Un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă toată viaţa; 

- Un partener – care poate modifica ‘’scenariul’’ lecţiei, dacă clasa o cere. 
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FORME ALE INADAPTĂRII ŞCOLARE ŞI FACTORII 

CARE LE EXPLICĂ 

 

Prof. Ramona Maria RIZU 

                                                                       Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, Piteşti 

 

Registrul devierilor comportamentale este, din păcate, destul de diversificat în rândul 

elevilor, el cuprinzând atât conduite predelincvente, cât delictuale, cum ar fi: absenteism 

repetat, având drept rezultat insuccesul şcolar sau abandonarea şcolii; ultraj la adresa 

autorităţilor şcolare şi a reprezentanţilor ordinii publice; copiatul la probele de control şi 

încurajarea altor forme de fraudă; utilizarea unui limbaj trivial; fuga de la şcoală şi asociere 

la activităţile de „bandă”. 

Manifestările cu aspect predelictual şi cele infracţionale rezultă de obicei din 

interacţiunea unor cauze individuale şi sociale cu o serie de condiţii favorizante. Cauzele 

individuale atrag atenţia asupra posibilităţii formării nefavorabile, la un moment dat, a 

personalităţii tânărului, fapt care duce la imprimarea în comportamentul său a unei orientări 

antisociale. Cauzele sociale vizează de regulă influenţele negative ale situaţiilor concrete de 

viaţă în care s-a aflat tânărul înainte de comiterea conduitei deviante. Condiţiile favorizante 
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cuprind de fapt acele împrejurări şi situaţii externe care facilitează comiterea delictului şi 

producerea faptei propriu-zise. 

Pentru a fi luate măsurile profilactice necesare scăderii numărului de conduite 

deviante în şcoală, trebuie să punem în discuţie, fie şi succint, rolul factorilor individuali şi al 

celor sociali, în determinarea acestor conduite. 

Factorii interni sunt factori care ţin de zestrea ereditară şi structura neuro-psihică a 

copilului, de unele particularităţi ale personalităţii în formare, particularităţi care s-au format 

sub influenţa factorilor externi, de mediu, îndeosebi a celor familiali. 

Factorii externi sunt cei legaţi de mediul familial şi de activitatea instructiv – 

educativă din şcoală. Dezadaptarea şcolară a elevului este, în multe cazuri, o consecinţă a 

relaţiilor interfamiliale deficitare, a unei rele convieţuiri familiale, într-un cuvânt, un efect al 

inadaptării familiale a copilului. Alături de şcoală, familia reprezintă, se ştie, un principal 

instrument de reglare a legăturilor copilului cu mediul, ea urmând să contribuie la formarea 

atât a sociabilităţii, cât şi a unei personalităţi puternic conturate, capabilă să înfrunte 

obstacolele şi dificultăţile inerente vieţii şi activităţii. De felul în care se desfăşoară „dialogul 

familial” depinde, în cea mai mare măsură, constituirea sentimentului de siguranţă al 

copilului, atât de important pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului şi pentru 

formarea unor raporturi echilibrate ale acestuia cu lumea. 

Familia reprezintă „un soi de personalitate colectivă” a cărei armonie generală 

influenţează armonia fiecăreia dintre părţi. Faptele de viaţă arată, în acest sens, că diferitele 

însuşiri moral-volitive ale copilului cum ar fi iniţiativa şi fermitatea în acţiuni, curiozitatea 

epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare, depind de o serie de trăsături pe care le are 

familia în care trăieşte copilul. Astfel există familii reprimatoare, care înăbuşesc spiritul de 

independenţă al copilului, şi familii liberale, care dezvoltă iniţiativele acestuia. De asemenea 

sunt familii integrate social, sigure de ele, care prezintă un grad ridicat de receptivitate 

socială, şi familii la limita integrării, nesigure, închistate, refractare la tot ce apare nou pe 

plan social. Nu mai puţin interesante sunt aşa numitele familii active şi pasive. În cazul celor 

active, principala însuşire este aceea de a se afirma, de a lupta cu greutăţile, de a se impune, 

în sensul bun al cuvântului, în societate; ele încurajează formarea la membrii mai tineri ai 

familiei a dinamismului, a încrederii în sine, a motivaţiei muncii. Familiile pasive, indiferente, 

indolente, generează sentimentul de eşec, de neîncredere în viaţă, de descurajare în lupta cu 

obstacolele întâlnite în activitate. 
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Este ştiut că mediul familial nu se limitează strict la membrii grupului familial nuclear 

(adică numai părinţi şi copii). Cel mai adesea şi alţi adulţi, cum ar fi: bunici, mătuşi, unchi, 

veri, prieteni, iau parte în mod permanent sau doar din când în când la viaţa familiei 

respective. Aceste persoane pot să joace un rol important influenţând, în unele cazuri, natura 

relaţiilor copilului cu părinţii. Colaborarea dintre părinţi şi ceilalţi membri adulţi din familie 

joacă un rol important atât în prevenirea eşecurilor şcolare ale copiilor, cât şi în depistarea la 

timp a greutăţilor pe care aceştia le întâmpină în activitatea de învăţare.  

Este de asemenea cunoscut că, în familie, copilul suferă influenţa nu numai a 

membrilor adulţi, ci şi a celorlalţi copii, fraţi şi surori mai mici sau mai mari, veri etc. Desigur, 

aceste influenţe depind de numărul copiilor în familie, de vârsta şi sexul fiecăruia, de poziţia 

copiilor în colectivul familial. Faptul, de exemplu, că un copil mai are 3-4 fraţi şi surori, îl face 

să intre în relaţii umane mai bogate în comparaţie cu copilul unic în familie, şi anume să 

cunoască experienţa rivalităţii, a competiţiei, dar şi raporturile de colaborare, de solidaritate 

la nevoie.  

Cerinţele familiale, respectiv obligaţiile, pretenţiile, exigenţele ce se impun copilului se 

exercită pe două căi: solicitare şi interdicţie. Natura şi gradul solicitării sau interdicţiei trebuie 

puse însă de acord cu posibilităţile copiilor de înţelegere şi de înfăptuire a sarcinilor primite. 

Părinţii trebuie, deci, să facă dovada unui simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele 

preconizate, dublat de capacitatea de a prevedea reacţiile şi stările interne ale copilului 

apărute atunci când iau o măsură educativă. Dar, efortul de discernământ, de analiză lucidă, 

duce la un rezultat pozitiv numai atunci când este însoţit de o anumită „supleţe psihologică”, 

de capacitatea de a vedea în fiecare copil un exemplar unic, care se caracterizează prin 

anumite însuşiri, prin anumite preocupări, dorinţe şi năzuinţe, printr-un fel propriu de a privi 

şi analiza lucrurile. 

Mediul şcolar poate prezenta, uneori, influenţe psihopedagogice negative, care să 

determine fenomene de dezadaptare şcolară la elevi. Un factor deosebit de important al 

reuşitei şcolare a elevului o formează încrederea lui în forţele proprii. Această încredere este, 

însă, în mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, a încrederii pe care el o acordă elevului. 

Când exigenţele profesorului faţă de un elev, considerat nedotat, sunt superficiale şi formale, 

învăţătura elevului respectiv devine şi ea formală şi mecanică. Sarcinile şcolare prea uşoare 

au ca efect slăbirea energiei nervoase şi stingerea intereselor. Nestimulat de către profesor, 

nefiind învăţat şi deprins cu efortul intelectual sistematic de aprofundare a cunoştinţelor, de 
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generalizare şi aplicare a lor în situaţii concrete mereu noi, elevul respectiv nu va ţine pasul 

cu „etapele logice şi organice” de învăţare decât aparent, trecând treptat în categoria 

elevilor rămaşi în urmă la învăţătură. Nu mai puţin dăunătoare, prin efectele ei, este şi acea 

atitudine de supraestimare de către profesor a posibilităţilor reale ale elevului. Ca efect al 

supraaprecierii şi a încrederii deosebite pe care o manifestă în capacităţile unui anumit elev, 

profesorul îl supraîncarcă intelectual, elevul în cauză fiind nevoit să facă mereu faţă unei 

disproporţii de ordin intensiv şi calitativ, între sarcinile şi cerinţele care îi sunt puse în faţă şi 

propria rezistenţă nervoasă. Acest dezacord între „cerere” şi „ofertă” îl poate determina pe 

elev să acţioneze fie prin protest şi respingere a exigenţei, fie printr-o îndeplinire formală a 

acesteia.  

Este cunoscut faptul că unele comportări aparent identice pot fi provocate de motive 

cu totul diferite, după cum atitudini foarte diferite pot fi explicate uneori prin una şi aceeaşi 

cauză sau grup de cauze. Dacă la aceasta mai adăugăm şi faptul că motivele conduitei nu 

sunt întotdeauna evidente, fiindu-i greu chiar celui în cauză să le determine cu precizie, ne 

dăm seama de ce cadrele didactice întâmpină serioase dificultăţi în stabilirea exactă şi 

oportună a ceea ce l-a determinat pe elev să procedeze, la un moment dat, într-un fel sau 

altul.  

Apariţia unor tendinţe centrifugale şi a unor stări de tensiune între elevii clasei, ca 

urmare a competiţiei acerbe care poate să apară uneori între aceştia, sau ca urmare a 

conflictului de interese dintre elevi, poate să ducă la crearea unor subgrupuri şi fracţiuni cu 

caracter închis, care nu comunică decât în cadrul lor strâmt, se izolează de restul clasei, 

devenind „bisericuţe” sau „clici”. În aceste grupuri se cultivă, adesea, preocupări şi atitudini 

cu caracter predictual sau infracţional, de tipul: practicarea jocurilor de noroc, vizionare de 

filme cu caracter pornografic, hoinărirea pe străzi şi săvârşirea unor furturi sau tâlhării.  

Dintre modalităţile psiho-pedagogice care pot să contribuie la prevenirea şi 

corectarea devierilor de conduită la elevi, menţionăm: 

- Depistarea precoce de către profesori sau de către factorii de asistenţă socială, a 

condiţiilor nefavorabile de climat familial sau de grup, încă înainte de formarea la copii a 

unor trăsături dizarmonice de personalitate. Pentru aceasta este necesar să se recurgă la 

diverse modalităţi de susţinere educativă a familiei, iar în cazuri mai grave chiar la măsuri cu 

caracter de asistenţă socială, menite a suplini familia. 
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- Pentru a preveni apariţia unor forme grave de dezadaptare şcolară, respectiv a unor 

conduite delictuale, trebuie să se manifeste preocupări de descoperire timpurie a elevilor cu 

dificultăţi şcolare, cu tulburări caracteriale şi comportamentale, cu instabilitate emotivă şi cu 

tendinţe agresive. 

- Creşterea eficienţei acţiunilor de orientare şcolară şi profesională. Se ştie că o 

principală cale de prevenire a riscurilor de eşec adaptiv este alegerea unor sarcini sau 

profesiuni în acord cu interesele şi aptitudinile proprii reale. Dar, pentru a-l ajuta pe elev să 

facă alegeri sau opţiuni adecvate trebuie să se intensifice în şcoli activităţile de elaborare a 

unor metode şi procedee diagnostice şi formative, prin care elevul îşi va dezvolta atât 

capacităţi de autocunoaştere şi autoevaluare obiective, cât şi abilităţi de învăţare şi de 

prelucrare creativă a informaţiilor acumulate. 

- Acordarea unei atenţii mi mari activităţilor educative în afară de clasă şi 

modalităţilor de petrecere a timpului liber al elevilor, ţinându-se seama de interesele şi 

aptitudinile lor. 
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COMUNICAREA ÎN ŞCOALA DE AZI 

(SUPORTUL SAU CONŢINUTUL?) 

 

Prof. Lavinia RIZOI 

Colegiul Naţional "Zinca Golescu" - Piteşti 

  

Comunicarea elev-profesor a fost mereu o problemă pentru profesorii cu adevărat 

dedicați, care și-au dorit să reușească să transmită eficient informația către beneficiarul 

direct al educației, dar și să formeze cu adevărat oameni. Straniu, dar adevărat, astăzi, în era 

comunicării, această problemă pare a se fi acutizat. Oare de ce? E mai ușor, sau mai greu 

pentru profesorul de literatură să comunice cu elevii? 

Literatura a comportat probleme de interpretare încă de la începuturi. Ce este 

literatura? Cum ia naştere textul literar? Cum arată atelierul unui scriitor? Cum ierarhizăm 

operele literare? Care sunt scopurile textului literar? Ce efecte are asupra cititorului? Şi, mai 

ales, spune acelaşi lucru tuturor cititorilor, indiferent cât sunt de avizaţi, care este contextul 

lor cultural sau epoca în care trăiesc? Iată doar câteva întrebări la care s-au oferit tot felul de 

răspunsuri, de-a lungul timpului. Dintre aceste răspunsuri, ce ne-ar interesa din perspectiva 

predării literaturii în şcoala de astăzi? 

Probabil, totul. Dacă ne gândim, însă, la timpul atât de scurt pe care îl petrecem 

alături de copii la şcoală (doar trei-patru ore pe săptămână) trebuie, cu siguranţă, făcută o 

selecţie. Aşa s-a făcut, desigur, când s-au aprobat programele şcolare şi când s-au întocmit 

listele de texte recomandate spre studiu. În acest context, este evident că ele comportă 

modificări sau măcar abordări diferite, din perspectiva profesorului chemat să le aplice şi să 

le respecte.  

Programa şi, în consecinţă, manualul pentru clasa a noua abordează textul literar în 

relaţie cu autorul, propunând un model destul de original de critică tematică. Originalitatea 

constă în limitarea temelor la acelea general-umane, prezente în orice epocă literară, aşadar 

la scriitori aparţinând oricărei direcţii, fapt care îndepărtează analiza de adevărata critică 

tematică (Gaston Bachelard, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard), pentru care analiza 

conştiinţei şi a imaginarului autorului sunt situate în centrul analizei. Desigur, abordarea 
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criticii tematice se va fi dovedit extrem de dificilă la elevii de 14 ani, deci trebuie refuzată. 

Atunci ce rămâne? Pur şi simplu o listă de scriitori foarte diferiţi, care abordează aceeaşi 

temă (privită la nivelul cel mai general, ca în clasele gimnaziale, drept "aspectul de viaţă 

reflectat artistic în operă") - destul de puţin pentru un an de studiu.  

În clasa a zecea, viziunea se complică, deoarece se încearcă discutarea textului ca 

obiect, din perspectiva formalismului, a structuralismului, a naratologiei, ba chiar a 

pragmaticii (în analizarea textului literar ca act de comunicare). Demersul complică inutil 

discuţia textelor reprezentative ale literaturii române cu o sumă de concepte operaţionale 

(elevii sunt chemaţi să opereze cu ele) care, în final, îndepărtează lectura de finalităţile ei 

imediate. Apropierea elevului de text este compromisă. El este obligat să se limiteze la 

fragmente de text (în studiul prozei) şi să facă o analiză teoretică, abstractă, exagerat de 

conceptualizată, aşa încât ne aflăm în faţa unui paradox: cu cât se apropie, cu lupa, de 

secvenţă, încercând să explice funcţionarea textului, cu atât ştie mai puţin despre ansamblu 

şi pierde perspectiva, panorama, frumuseţea adevărată a literaturii. Să fim înţeleşi, nu încerc 

un demers strict teoretic, ci am descoperit fenomenul încercând să-i scot pe elevi din 

constrângerile conceptualizării şi oferindu-le ocazia unui eseu liber, în care să explice care 

dintre romanele studiate la clasă le-a plăcut mai mult. Credeam că e o teză uşoară, că se vor 

bucura că nu mai sunt obligaţi să utilizeze un aparat complicat şi abstract, că îşi vor folosi 

creator libertatea de gândire şi îşi vor exprima opiniile fără constrângeri. Din păcate, 

răspunsurile lor au fost exact cum mă aşteptam mai puţin: foloseau excesiv acest aparat 

complicat, dar extrem de puţini au ajuns la esenţa poveştilor, la modelele morale propuse, la 

identificarea cu un personaj, la redescoperirea lumii din perspectiva autorilor, adică la 

scopurile primordiale ale literaturii, la mimesis şi catharsis. 

 Abia în clasele a unsprezecea şi a douăsprezecea se repun textele într-un context, 

prin cele câteva noţiuni de istorie şi istorie literară prevăzute de programă. Studiile de caz 

sunt salutare şi îl motivează pe elev să facă muncă de cercetare şi să prezinte rezultatele sub 

forma unui produs final. Numai că demersul mi se pare întârziat cu un an, cel puţin. Aş 

considera mai potrivit ca încă din clasa a zecea să se propună perspectiva istorică în studiul 

literaturii, aşa încât să se ofere o viziune mai modernă celor pe care încercăm să-i apropiem 

de literatură. Mai modernă, pentru că, oricât ar părea de nouă lectura textului ca obiect, 

metoda este depăşită în critica actuală - nu refuzată complet, dar aşezată alături de plasarea 

textului în context (de exemplu, Paul Bénichou integrează operele într-o perspectivă generală 
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privind mizele majore ale unei epoci). Postmodernismul nu dispută modelele anterioare şi nici 

istoria, deşi trecutul pare să devină uimitor de contemporan. Este un model de lectură 

integratoare. Mircea Cărtărescu nu discută despre postmodernismul literar până nu 

analizează, într-un capitol iniţial, "Postmodernitatea ca experienţă ontologică, 

epistemologică şi istorică slabă", adică până nu re-creează contextul. 

Mă voi întoarce, pentru final, la clasa a noua, pentru a atrage atenţia asupra 

fenomenului de receptare a textului literar la gimnaziu. Obişnuiesc să-i întreb pe noii mei 

elevi de ce cred ei că se studiază literatura la liceu şi de ce ar trebui să citim literatură. Este 

un experiment de fiecare dată trist, pentru că singurul răspuns pe care îl primesc este "ca să 

ne dezvoltăm vocabularul". Răspunsul copiilor reflectă un anumit tip de demers educativ, dar 

și un clișeu deprins nu se știe de unde, pe care îl folosesc mai ales părinții, dar și profesorii 

care nu găsesc alte motive pentru vocabularul limitat al copiilor în compuneri. Ar trebui, 

profesori și părinți, să ne facem mai mult loc în viața copiilor. O poartă de comunicare ar 

putea fi mult (și pe nedrept, de multe ori) blamatul calculator. 

Poate că ar trebui să le oferim tinerilor soluțiile care sunt pe placul lor. În loc să le 

interzicem calculatorul, am putea să le arătăm site-uri de pe care să descarce cărți gratis, pe 

care le pot citi pe calculator. Le putem cumpăra de sărbători un kindle (e-Book Reader). Dacă 

n-au avut vreme să treacă pe la bibliotecă sau și-au uitat manualul, îi putem ruga să 

descarce textul pe mobil și să-l citească de acolo. Dacă scriu urât, putem să-i învățăm să 

tehnoredacteze impecabil. Toate mijloacele electronice ne pot fi aliați, dacă știm să le 

folosim, iar raportul nostru cu elevii se va schimba definitiv în bine. 

De asemenea, cred că ar trebui să se structureze programe diferite pentru clasele de 

profil (filologie) şi pentru celelalte, gândite diferit în totalitate, ca orientare, nu doar ca 

număr de ore (în prezent, trebuie parcursă aproape aceeaşi materie, trebuie operat cu 

aceleaşi noţiuni la literatură, indiferent de profil). De asemenea, aparatul teoretic atât de 

complex ar putea fi explicat, ca să fie utilizat în cunoştinţă de cauză, la clasele de profil, într-

un curs (eventual opţional) de teoria literaturii sau de teoria receptării. Chiar şi în contextul 

dat, rolul profesorului trebuie să fie determinant în orientarea lecturii, pentru că de el 

depinde ca elevii să descopere cât mai multe răspunsuri la o grămadă de întrebări pe care, 

poate, nici nu îndrăznesc să le pună: De ce înţeleg Coşbuc şi Eminescu şi e greu de înţeles 

Barbu sau Nichita Stănescu? De ce se vede imediat principiul etic la Slavici şi e mai greu să-l 

explic la Camil Petrescu? De ce plâng după ce termin o carte? De ce s-a sinucis o tânără după 
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ce a citit Cioran? De ce îmi place mai mult Maitreyi decât Adela? şi, mai ales, "De ce să citesc 

literatură?"... Și să fim sinceri, chiar contează dacă citim pe hârtie sau pe ecran? Pe piatră 

sau piele de vițel?   
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Una dintre provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea 

regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor 

forme de articulare. Sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea 

traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l 

pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente.  

În abundenţa informaţională caracteristică societății actuale, sistemul educaţional 

are dificilul rol de a forma personalităţi care să  să discearnă informaţia preţioasă de cea 

excedentară, de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de 

„educaţie modernă”. Termenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva 

situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. 

Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin 

schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se află acum la graniţa dintre 

modernism şi postmodernism. Într-o societate postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie 

funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de informaţii din diferite 

domenii, pentru a demonstra cât de „educat eşti”, ci înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” 
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ceea ce ştii, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci 

cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste. 

Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie  aceia care 

facilitează cunoaşterea şi participă la construirea acesteia. Cunoaşterea se realizează pentru 

că este utilă. Relaţiile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog 

constructiv şi pe cooperare. Această viziune promovează colaborări strânse ale şcolii cu 

comunitatea educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând 

investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces. 

Profesorul este animator, moderator. 

Activismul elevului  implicat prin strategiile folosite de către cadrul didactic în 

desfăşurarea activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării 

postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev 

să înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru 

interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a 

se descurca în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să 

înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a 

suprasolicita elevii cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea.  

Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o funcţie mai mult 

corectivă, ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului. Ea se realizează 

prin raportarea la progresul individului, şi are în vedere atât participarea fiecărui membru la 

procesul elaborării în comun, cât şi rezultatele echipei.  

Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, 

profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să 

promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi 

creativă.” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă 

în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii 

divergente şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În 

acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui 

individ în parte, incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii 

soluţiei după depunerea unui efort de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare de 
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materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, sunt coordonate  

majore ale învăţării prin cooperare.  

 Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care 

copilul participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, 

examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de 

stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din participarea entuziastă a cadrului 

didactic. Elevul e implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar 

disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării.  

Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 

potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să 

medieze între elev şi lumea ce-l înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi 

activitatea, ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştinţelor; să servească drept 

model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi. 

Una din potenţialităţile evaluării pe care se pune accent în actualitate este atributul 

său de recunoaştere şi conştientizare a  beneficiilor propriului proces de evaluare, care îi 

permit elevului să-şi îmbunătăţească activităţile prin forţe proprii. Aceasta presupune a da 

cuiva mai mult control pentru a întreprinde ceva, a împuternici pe elev să-şi perfecţioneze 

propria activitate.Pentru aceasta  este necesar ca elevul să-şi dezvolte capacităţile 

autoevaluative, să înveţe să-şi identifice şi să-şi exprime interesele şi necesităţile, să-şi 

stabilească obiectivele şi expectaţiile şi să-şi realizeze un plan de acţiune pentru activităţile 

de cunoaştere pe care doreşte să le întreprindă. Din acest punct de vedere, rolul profesorului 

– evaluator este mai mult de facilitator, contribuind la formarea elevilor săi pentru a deveni 

conducătorii propriilor evaluări. 

Fiind permanent legată de activitatea elevului, evaluarea eficientă pune în joc 

funcţionalitatea noilor învăţări prin folosirea acestora în rezolvarea situaţiilor problematice, prin 

aplicarea noilor achiziţii în diverse contexte, favorizând astfel construcţia noilor cunoştinţe. 

Noţiunile acumulate şi reglarea propriilor procese de învăţăre, ca urmarea a feedback-urilor 

rapide şi eficiente, reprezintă cheia pentru a dezvolta şi favoriza învăţarea învăţării. 

Necesitatea evaluărilor metacognitive pentru dezvoltarea capacităţii de învăţare a 

învăţării, devine asfel un deziderat al noilor orientări postmoderniste.  

Strategiile de evaluare metacognitivă, la fel ca şi metodele alternative de evaluare ce 

presupun elaborarea de jurnale reflexive, de portofolii, autoreglarea învăţării prin 
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intermediul elaborării hărţilor conceptuale, autoobservarea şi valorificarea acumulărilor prin 

intermediul evaluării reciproce, sunt recursuri favorabile ale unei evaluări centrate pe elev, pe 

procesul său de învăţare, mai mult decât pe rezultatele obţinute. Privită din această 

perspectivă, evaluarea se converteşte într-un instrument prin care elevul învaţă să înveţe. 

În predarea şi studierea limbii şi literaturii române, se intenţionează a se transmite 

elevilor dragostea pentru carte, pentru lectură, şi capacitatea de a şti să preţuiască 

literatura. Pentru aceasta este nevoie şi de unele criterii de selecţie, înţelegere şi apreciere a 

operelor literare care le vor fi utile şi după terminarea şcolii. Operele înscrise în programele 

şcolare trebuie să satisfacă în acelaşi timp cerinţele educaţiei morale, cât şi educaţia estetică 

a elevilor. 

Procesul educativ este unul foarte complex având importanţă în modelarea personalităţii 

umane, pentru ceea ce filosoful Constantin Noica numea: “devenirea întru fiinţă ” a omului.  

Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă covârşitoare pentru că limba 

română este limba oficială a statului naţional român, este expresia cea mai cuprinzătoare a 

poporului român. Limba română contribuie la cultivarea disponibilităţii de a colabora cu 

semenii, de a întreţine relaţii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. 

Noi, profesorii de limba şi literatura română, urmărim să formăm elevilor un univers 

activ şi atitudinal coerent. 

Prioritatea absolută trebuie acordată metodelor activizate, în mod deosebit 

exerciţiilor de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de 

diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de exemplificare, de construcţie şi de 

completare). Trebuie evitat formalismul, altfel spus, studierea limbii nu trebuie să se 

concentreze pe fapte izolate, ci pe baza faptelor vii, de vorbire autentică. 

Procesul didactic al studierii limbii trebuie să fie la curent cu dinamismul cercetărilor 

psihopedagogice şi didactice.  

În ceea ce priveşte literatura, finalitatea principală a procesului de receptare a literaturii 

în şcoală rămâne aceea de a forma din elevi cititori de literatură, oameni cu deprinderea de a citi 

zilnic ceva interesant, capabili de a adopta o poziţie critică personală faţă de lecturile lor. 

Ca o concluzie  acelorprezentate  consider cănoi, cadreledidactice, 

trebuiesăgăsimsoluţiaoptimă de împlinireatât a profesiei,câtşi a procesuluiinstructiv-

educativ- calitativ, întrucât nu există strategii educaţionale preconcepute sau reţete pentru 

alcătuirea lor, ele trebuie adaptate nivelului clasei de elevi. 
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Motivatia este printre primii factori ce influenteaza întelegerea si învatarea oricarui 

aterial cu potential informativ, fie ca este vorba de un documentar vizionat fie de un curs  

scris. 

 În momentul în care individul este interesat de informatia care i se ofera si doreste sa 

afle mai multe despre acea tema el va reusi sa retina materialul în mult mai mare masura 

fata de cazul în care îl studiaza dezinteresat. Sistemul de învatamânt ofera drept prima 

motivatie calificativele scolare ce ar trebui sa îl determine pe elev ori student sa învete pentru 

a obtine ote cât mai mari. Atâta timp cât evaluarea cunostintelor este realizata într-un 

anumit moment, spre exemplu pe parcursul câtorva ore de examen, învatarea va avea loc în 

primul rând pentru obtinerea acelui calificativ si doar apoi, eventual, pentru a memora cu 

adevarat acele cunostiinte. Rezultatul este ca din cunostintele retinute pentru examen marea 

majoritate se uita în interval de câteva saptamâni lucru ce duce la o lipsa de eficienta a 

învatarii, mai ales în cazul disciplinelor ce doresc formarea unui fond de „cultura generala” ce 

presupun ca acele cunostinte sa ramâna la îndemâna omului pentru mare parte din viata. 

Cauza principala este lipsa interesului pentru informatia oferita, motivatia elevului fiind mult 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
37 

prea slaba pentru a îl determina sa retina cunostintele pe termen lung. Aceasta motivatie îi 

poate fi oferita prin a-l face sa realizeze ca asimilarea acelor cunostinte îi va fi de folos, fie în 

urmatorii ani de studii fie la o viitoare slujba, fie în viata de zi cu zi. Spre exemplu, un student 

ce învata matematici speciale poate fi mult mai usor motivat daca îi este oferita si o mica 

aplicatie reala a teoremelor, ori un un elev poate chiar dori sa afle mult mai multe despre 

istoria României daca îi sunt aratate implicatii actuale ale acelor fapte istorice ori daca i se 

mentioneaza ca aceste cunostinte sunt de bun simt si ca nu e nevoie sa le stie doar pentru a 

trece examenul, ci pentru a-si le putea aminti când va judeca trecutul tarii sale. Aceste 

observatii lipsesc aproape întotdeauna din lectiile de la orele de liceu si rareori sunt 

mentionate la orele de la facultate, accentul fiind aproape întotdeauna pus pe nota obtinuta 

la acea materie. 

O alta problema este si prezentarea unei mari cantitati de informatii, mare parte din 

ea fiind aproape întotdeauna inutila ori de detaliu. Numarul problemelor oferite spre 

rezolvare unui elev de liceu este mult mai mare decât totalitatea situatiilor în care ar putea 

sa întâlneasca o utilizare a acelor metode de rezolvare, rezultatul fiind fie exercitiul dus pâna 

la extreme în care toate modelele posibile de exercitii sunt repetate fie o repetare doar a 

implicatiilor foarte dezvoltate ale unor modele teoretice, elementele de baza ce ar fi putut fi 

utile fiind cel mai usor uitate. Rezultatul va fi un elev de liceu ce poate sa îsi aminteasca, spre 

exemplu, mijloace de stil în poeziile moderniste dar ce nu poate recita un singur vers ori 

recunoaste o poezie cunoscuta. Volumul total de materie este mai mare decât este necesar 

iar consolidarea acelor cunostinte de baza este foarte slaba. Accentul este pus pe chestiuni 

de detaliu, de cunoastere aprofundata iar nu pe o stapânire accesibila. Datorita poate tocmai 

acestei cauze cunostintele obtinute nu sunt corelate între ele si nu pot fi utilizate cu usurinta.   

Sistemul de predare ce ofera informatia este aproape întotdeauna cel clasic, în care 

elevului ori studentului îi este dictat un material deseori fara explicatii reale ori fara o 

problematizare a cadrului în care acele informatii s-ar fi putut integra. Practic se presupune 

ca interesul pentru materia respectiva si pentru lectia ori cursul ce se preda este deja ridicat, 

întrebari cu privire la subiect asteptând raspunsul din partea profesorului, situatie ce nu este 

adevarata pentru marea majoritate a elevilor. Numarul orelor în care pe lânga simpla dictare 

a  aterialului este însotita de o prezentare oarecum atractiva, fie prin integrarea într-un 

anumit context fie prin materiale audio-vizuale este foarte redus. Modul în care învatarea 

materialuluiar putea fi mai usoara ori mai eficienta este neglijat iar ore ce ar putea sa îi ofere 
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participantului cunostinte cu privire la metode de citire rapida, de memorare ori de 

îmbunatatire a atentiei si a puterii de concentrare sunt complet omise. Elevii si studentii sunt 

lasati în completa nestire cu privire la modul în care si-ar putea face stud iul mai eficient. 

Principala cauza a problemelor tinerilor este lipsa unor obiective reale structurate. 

Marea majoritate nu sunt cu adevarat convinsi ca unitatea de învatamânt ale carei 

ore le frecventeaza le este de un real folos, dar si aceasta problema este cauzata de una mai 

îndepartata. Dorintele, visurile si motivatiile interioare au putine în comun cu planuri de viitor 

atent gândite, în general ele fiind mai degraba orientate catre obtinerea aprecierii 

colectivului de prieteni ori a parintilor. Aceasta abordare nu ar fi o problema daca 

comportamentul mimetic ar fi dirijat de catre modele de viata sanatoase, dar în general nu 

este cazul. Modelul de viata al majoritatii tinerilor este luat din viata mondena a actorilor, 

cântaretilor, sportivilor, prezentatorilor TV ori din elita financiara a societatii, modele ce nu 

pot sa ofere o educatie sanatoasa ori un fundament de idealuri si motivatii pentru o viata 

înteleapta. Aceasta concluzie nu este greu de urmarit în planul vietii cotidiene, mare parte 

din tineri abandonând idealuri si legi morale crestine în favoarea imaginii de sine mult 

îmbunatatita oferita de conformarea la comportamentul mimetic disponibil aproape în orice 

mediu. Relatia dintre aceste observatii si tema initiala pusa în discutie este oferita de rolul pe 

care educatia l-ar putea juca din acest punct de vedere, ea fiind capabila sa ofere în cadrul 

institutiilor climatul sanatos în care omul sa se poata dezvolta în mod rational. 

 Sistemul educational are drept scop fundamental formarea unor oameni capabili de 

a trai o viata sanatoasa în cadrul unei societati, ei însisi folosind cunostintele acumulate în 

mod direct pentru a-si modela comportamentul si idealurile si indirect pentru a putea munci 

în vederea sustinerii unui nivel de trai. Deci sistemul educational trebuie sa permita si chiar sa 

faciliteze individului cunoasterea nu numai a unor mijloace capabile sa- i întretina viata ci 

mai ales a unor cunostiinte ce sa-i formeze spiritul si chiar sufletul, sa-i ofere un ghidaj de 

viata. Bineînteles ca acel model nu trebuie fortat, lectiile si orele de curs nu trebuie 

transformate în ore de îndoctrinare, fie ea si crestina, dar asa cum în viata cotidiana accesul 

omului la informatii ce nu au nici cea mai mica pretentie de a forma idealuri de viata este 

încurajat prin toate posibilitatile media, asa si mediul educational trebuie sa prezinte 

tânarului o varianta sanatoasa de viata. Acest lucru poate fi realizat prin ore de consiliere cu 

cadre psihologice competente ce sa încerce în primul rând problematizarea existentei 

tinerilor si declansarea în mintea lor a unei dorinte de a afla raspunsur i cu privire la modul în 
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care îsi pot trai viata. Aceste raspunsuri pot veni din partea unor profesori teologi ce ar putea 

oferi tinerilor fundamentele moralei si meditatiei crestine, acestea urmând a fi acceptate de 

catre ei în masura în care considera corect sau nu. Doar simpla prezenta în viata lor ar putea 

duce la rezultate extraordinare având în vedere ca pentru marea majoritate idealurile 

crestine sunt complet straine. Chiar daca aceste informatii nu ar fi acceptate imediat, având 

în vedere asaltul permanent al modelelor contrare, rolul lor s-ar dovedi foarte important în 

momentele în care tânarul ar realiza deficientele pe care modul sau de viata le are. 

Doar plecând de la aceasta baza consider ca sistemul de învatamânt poate oferi ceea 

ceeste cu adevarat necesar omului. 

Odata intrat în contact cu problematica existentei sale, individul ar asculta cu mai 

mare atentie motivatiile oferite de catre profesori si ar putea considera ca fiind conform 

propriilor sale convingeri ori nevoi studiul unei anumite materii, fie ea de cultura generala, de 

interes personal ori profesional. Profesorul ar putea sa exemplifice situatii în care informatiile 

oferite de catre el le vor fi utile ori modul în care ele sunt fundamentale pentru o gândire 

sanatoasa. Aceasta marturie nu este suficienta doar la începutul studiului respectivei 

discipline ci trebuie repetata deseori pentru a mentine interesul viu în ciuda dificultatilor de 

întelegere a materialului predat. O ora de româna în care profesorul le ofera pe lânga 

particularitatile de limbaj din romanul studiat si ideile pe care acesta le propune, situatiile 

reale din viata ce l-au inspirat pe autor si modul de a rezolva diferite probleme propus de 

catre respectiva opera va fi un prilej nu doar de studiu literar ci si de introspectie si analiza a 

modului personal de viata, lucru cu siguranta mai provocator decât tratarea abstracta a unor 

situatii imaginare. Aceste situatii sunt în momentul de fata tratate doar în mod facultativ de 

catre diferiti profesori ce le-au observat si considerat necesare si în nici un caz un fundament 

metodic de predare pe care sa se poata structura cunostintele. 

Rolul educational este atât de a forma un bagaj de cunostinte cât si de a construi un 

intelect puternic. În locul unor probleme de detaliu oferite probabil cu scopul de a exersa 

intelectul doar pe un anumit tip de probleme pot fi introduse situatii de sinteza ce ar necesita 

un mod mult mai amplu de abordare, folosind cunostinte oferite la mai multe materii din 

aceeasi tematica stimulând astfel dezvoltarea inteligentei nu pentru rezolvarea unor situatii 

ce vor fi întâlnite doar în anii de studiu ci si ulterior în mediul profesional. Pentru a stimula 

întelegerea materialului si retinerea lui materiile oferite ar trebui sa includa si ore dedicate 

metodelor eficiente de studiu si unor tehnici folositoare pentru gestionarea timpului si a 
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energiei oferind astfel atât „ceea ce trebuie învatat” cât si modul eficient în care poate fi 

învatat. Materiile în care este posibila introducerea unor metode active de predare ar putea 

sa beneficieze de pe urma acestora. Aici nu este vorba doar de a înlocui dictatul materialului 

cu întrebari ale profesorului, ci de a gasi un mod adaptat fiecarei discipline în care 

informatiile ce urmeaza a fi predate sa fie asteptate cu interes de catre studenti si elevi iar 

predarea lor efectiva sa nu îi dezamageasca. De asemenea rezultatele studiilor ce afirma ca 

asocierea unor imagini mentale cu informatia predata ar trebui luate serios în considerare în 

elaborarea materialului predat.  

Realizarea unui cadru adecvat ar îmbunatati si ea mult rezultatele. Studiile efectuate 

asupra culorilor si muzicii ce induc stari de atentie si receptivitate ar trebui sa fie suficient de 

puternice având în vedere rezultatele impresionante obtinute. Investitiile necesare în dotarea 

claselor cu un minim de echipament audio sunt suficient de mici pentru a putea fi luate în 

considerare, fie pentru început si doar în liceele cu dotari mai bune. Este interesant de 

observat ca unele licee deja detin instalatii audio dar le folosesc pentru a difuza în timpul 

pauzelor diferite posturi de radio. 

Aceste scurte observatii dar mai ales dorinta de a îmbunatati nu atât materialul 

predat, cât modul în care predarea este realizata ar putea schimba foarte multe în eficienta 

sistemului educational. Toate aceste modificari nu vor putea fi realizate fara interesul captat 

al beneficiarului educatiei, elevul ori studentul, ori tocmai captarea acestui interes este 

problema esentiala. Pentru a putea realiza acest lucru este nevoie ca fondul motivational 

personal al fiecarui individ integrat într-o forma de educatie sa nu mai fie lasat doar pe 

seama mediului exterior sistemului educational ci în primul rând sa se încerce realizarea unui 

caracter sanatos ce sa considere necesara urmarea cu interes a studiilor. 
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PRINCIPII DE COMUNICARE 

ÎN RELAŢIA EDUCATOARE – COPIL 

 

Prof. Ecaterina PETRIA 

G.P.N. nr.2 Curtea de Argeş-structură C.N.V.V. 

 

     Domeniul studiului comunicării s-a constituit mai ales sub imperiul nevoii de a face 

oamenii să comunice cât mai eficient. A comunica, a şti să comunici, au căpătat conotaţii 

specifice în ultimul deceniu. Conform definiţiei din Grand Dicţionnaire de la Psychologie 

,,comunicarea verbală şi nonverbală este un ansamblu de relaţii care se stabilesc între 

aspectele verbale ale comunicării umane, aspectele sale nonverbale şi variabilele psihologice 

şi sociale implicate în procesul comunicaţional’’. 

     Înţelegerea modernă a procesului de comunicare trebuie să fie făcută inteligibilă 

pentru partenerul căruia ne adresăm. Comunicarea trebuie să fie organizată în aşa fel încât 

cuvintele, în aparenţă uniforme, să se înlănţuie, să exprime realitatea cu tot ceea ce  conţine 

ea nou în fiecare moment, dar şi să păstreze ceea ce este general ca puncte de reper 

universal valabile în aceeaşi limbă. 

     Comunicarea are drept obiective: 

     - descoperirea personală (în actul comunicării ne descoperim în permanenţă , dar 

aflăm şi multe lucruri despre partenerul cu care comunicăm, iar eficienţa descoperirii 

personale creşte prin compararea abilităţilor, realizărilor, atitudinilor, opiniilor, nereuşitelor 

proprii cu cele ale interlocutorului ); 

     - înţelegerea mai bună a lumii exterioare; 

     - stabilirea şi menţinerea de relaţii sociale; 

     - schimbarea atitudinilor şi a comportamentelor celorlalţi (poetul romantic Novalis 

spunea că opinia, convingerea sa , câştigă infinit în putere şi succes în momentul în care o a 

doua minte a adoptat-o ). 

     Comunicarea didactică priveşte strict relaţia educator – educat şi de eficienţa ei 

depinde în proporţie majoritară atingerea scopului pedagogic final al educaţiei. I. Popescu 
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Teiuşan arăta că ,,măiestria demonstrată în activitatea cu elevii demonstrează darurile 

ascunse ale profesorului’’. Astfel , pe de o parte, trebuie să recunoaştem că trăsăturile de 

ordin afectiv sunt prezente în firea unora dintre educatori, sunt deci înnăscute, iar pe de altă 

parte că ele nu constituie decât un fond potenţial care are nevoie , spre a ajunge la împlinire, 

de exerciţii şi de practică îndelungată. Aptitudinile sunt ca ,,filoanele de aur sau de diamante 

din subsol care cer spre a fi scoase la lumină, efort şi meşteşug’’. Printre aptitudinile care 

concură la conturarea unei măiestrii pedagogice apare , mai cu seamă, aptitudinea 

comunicativităţii. 

     Cei mai mulţi educatori consideră că dacă au formulat mesajul prin care transmit 

ceea ce doresc sau dacă îşi exprimă cu convingere opiniile sunt pe deplin înţeleşi. Lucrurile nu 

stau  aşa , deoarece comunicarea înseamnă mai mult decât a vorbi, înseamnă respectarea 

anumitor principii în relaţia cu copiii: 

     A comunica înseamnă a şti să asculţi 

     Dacă pentru noi, adulţii , comunicarea este o condiţie sine-qua-non a existenţei, în 

aceeaşi măsură, deşi poate din motive uşor diferite., ea este importantă şi necesară pentru 

copii. În primul rând , pentru că veniţi pe lume neechipaţi complet pentru a face faţă 

solicitărilor vieţii, trebuie să înveţe să se mişte, să vorbească, să se poarte conform unor 

standarde stabilite social, trebuie să înveţe să înţeleagă lumea în care trăiesc, locul lor în 

această lume, rolul pe care ceilalţi - părinţii, societatea - se aşteaptă să-l îndeplinească. 

Ucenicia socială a copilului îi ridică şi lui , nu numai adulţilor, necontenite probleme. O 

dorinţă neîmplinită, un conflict nerezolvat, săvârşirea unei greşeli îi creează copilului stări de 

tensiune, frământări, nelinişti, apatie şi pentru a preveni astfel de stări e nevoie să stabilim o 

bună colaborare cu acesta, să fim interesaţi să-l ascultăm. Este recomandabil să manifestăm 

la fel de mult interes pentru spusele lui ca şi în cazul unei persoane adulte, să-l ascultăm cu 

atenţie fără a-l întrerupe cu remarci acuzatoare. Acest tip de ascultare reflexivă denotă 

faptul că înţelegem sentimentele copilului şi ceea ce vrea să ne spună. La fel de bine putem 

să ne arătăm preocuparea pentru starea lui, numind prin cuvinte un comportament non-

verbal manifestat de el: ,, Pari supărat. Ce te frământă ?’’. Modul în care răspundem îi poate 

încuraja sau stopa pornirea de a-şi împărtăşi problemele. Un răspuns deschis la comunicare îi 

demonstrează copilului că-i înţelegem sentimentele, îi oferă încrederea că este ascultat şi 

înţeles. 

     A comunica presupune a şti să îţi exprimi emoţiile 
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     Adoptarea limbajului responsabilităţii, care presupune exprimarea propriilor păreri 

şi emoţii fără ,,a ataca’’ interlocutorul , este modalitatea optimă de a deschide calea unei 

bune comunicări. În acest caz nemulţumirea educatorului trebuie să facă referire doar la 

comportamentul nedorit manifestat de copil, neincluzând şi persoana acestuia. 

     Formularea cu adresare directă la persoana a II-a (,,tu’’), implică judecarea 

interlocutorului, acesta simţindu-se atacat, învinovăţit din start. În schimb, formulând 

mesajul la persoana I (,,eu’’), exprimăm ceea ce simţim noi înşine, deplasând accentul de pe 

persoana copilului pe a noastră. Astfel îi putem transmite in acelaşi timp şi ce comportament 

ne-a deranjat şi ce sentimente ne-a provocat în consecinţă. Construirea unui astfel de mesaj 

necesită descrierea comportamentului, exprimarea propriilor sentimente şi emoţii drept 

consecinţă a comportamentului şi descrierea consecinţelor asupra propriilor persoane. 

     Exprimarea emoţiilor printr-un limbaj adecvat ajută copilul să înţeleagă faptul că 

purtarea sa ne influenţează modul în care ne simţim: suntem mândri, mulţumiţi, bucuroşi sau 

dezamăgiţi, nemulţumiţi, supăraţi. 

     A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt 

     Oricine are nevoie la un moment dat de înţelegere, sprijin sau ajutor pentru a trece 

peste un moment greu sau pentru a rezolva o situaţie. Oferirea de soluţii, ameninţările, 

formularea de ordine, etichetarea, moralizarea, nu sunt decât modalităţi ineficiente de 

comunicare ce provoacă reacţii defensive ale copilului. Putem, în schimb, utiliza o altă 

modalitate de comunicare, cu adevărat eficientă: explorarea alternativelor. În acest mod nu 

vom influenţa cu nimic capacitatea copilului de a lua decizii sau de a rezolva probleme, ci 

doar îl vom ajuta să exploreze soluţiile alternative, folosind modalităţi ca: 

   - utilizarea brainstormingului: ,,Cum crezi că ai putea îndrepta spargerea 

ghiveciului?’’; 

   - asistarea copilului în înţelegerea soluţiei optime: ,, Ce crezi că trebuie făcut mai 

întâi?’’; 

   - discutarea posibilelor rezultate ale alternativei alese: ,, Oare ce s-ar întâmpla dacă 

faci aşa?’’;  

   - obţinerea unui angajament din partea copilului: ,, Ce ai hotărât ?’’; 

   - planificarea pentru evaluare: ,,Când vom avea un nou ghiveci ?’’ 

     A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine 
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     Imaginea de sine presupune conştientizarea a ,,Cine sunt eu ?’’şi a ,,Ce pot să fac 

eu ?’’. Deoarece o persoană cu imagine de sine săracă sau negativă va tinde să gândească , 

să simtă şi să se comporte negativ, este foarte important ca noi să dezvoltăm copiilor o 

imagine de sine echilibrată. Cum ? Formulând cerinţe în concordanţă cu vârsta, ascultând, 

acordând atenţie, încurajând, lăudând. Utilizând limbajul special al încurajării, putem 

contribui nu numai la dezvoltarea stimei de sine a copilului, ci putem influenţa repetarea 

comportamentului manifestat de copil la un moment dat. Este evident că acesta preferă 

lauda pedepsei, aşa că va repeta faptele ce au generat cuvintele frumoase pe care i le-am 

adresat. Este preferabilă evitarea judecăţilor de genul: ,, Nu e corect !’’ sau ,, Excelent !’’ şi 

înlocuirea lor cu propoziţii care pot încuraja copilul, deoarece exprimă mai clar încrederea în 

capacităţile lui, aprecierea noastră, efortul şi progresul: ,, Am încredere că vei reuşi!’’ sau ,, Ai 

pictat mai frumos decât ieri !’’. 

     În acest fel reuşim să-i dăm copilului sentimentul de acceptare necondiţionată şi de 

valoare, îi stimulăm încrederea în el însuşi şi îi sporim stima de sine. Relaţionând astfel cu copiii, 

vom forma personalitaţi ce îşi asumă responsabilităţi, se comportă independent, realizează uşor 

sarcini noi, oferă ajutor şi sprijin colegilor, fiind , altfel spus, personalităţi armonioase. 

     A comunica presupune abilitatea de a rezolva conflicte 

     În relaţiile de zi cu zi este inerentă apariţia conflictelor, dat fiind faptul că nu de 

puţine ori ne aflăm pe poziţii opuse cu copilul : de o parte noi, cei care trebuie să-l modelăm 

şi să formulăm cerinţe ce necesită un efort din partea lui, iar de cealaltă parte copilul, care 

încearcă şi el să îşi impună dorinţele, preferinţele. 

     Camuflarea , negarea sau reprimarea conflictelor are efecte negative : scade 

implicarea în activitate, diminuează sentimentul de încredere în sine, polarizează poziţiile şi 

duce la formarea de coaliţii. De aceea conflictele trebuie în primul rănd acceptate, pentru că 

sunt o parte firească a procesului de comunicare şi apoi rezolvate, pentru a putea beneficia 

de efectele pozitive : creşterea capacităţii de adaptare la realitate, întărirea coeziunii clasei, 

oportunităţi de cunoaştere. Conflictul nu se rezolvă de la sine, cu trecerea timpului. El trebuie 

rezolvat prin menţinerea unei relaţii pozitive. prin ascultare activă, utilizarea întrebărilor 

deschise pentru clarificarea mesajelor, focalizarea pe problemă şi nu pe persoană, evitarea 

învinovăţirii şi etichetării. 
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     Procedând cu tact şi respectând drepturile copilului, tratându-l cu consideraţie şi 

înţelegere, vom modela personalităţi de care nu numai noi, educatorii ,  vom fi mândri , ci şi 

ei şi societatea în care se vor integra cu succes. 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

DRAMATURGIA  INTERBELICĂ 

 

Prof. Elena Anya MEILESCU 

Liceul Tehnologic  ,,Mihai Viteazul” Piteşti  

 

Impresia de ansamblu pe care o lasă dramaturgia românească dintre cele două 

Războaie Mondiale este că nu se ridică valoric la nivelul poeziei și prozei, genuri ce atinseseră 

atunci apogeul. În epocă, faptul a stârnit reacții vehemente și negații categorice.  Eugen 

Lovinescu o considera aridă și lipsită de interes, iar G. Calinescu nu-i acordă un  capitol 

aparte, așa cum făcuse cu poezia și proza, în monumentala lui “Istorie a literaturii române de 

la origini până în prezent” din 1941. 

Insuficienta dezvoltare  a teatrului românesc cult, raportată la celelalte genuri, a dat 

naștere la nenumarate speculații, dintre care cea mai interesantă pare să fie ipoteza lui Ion 

Marin Sadoveanu, care explică această stare de lucruri prin slaba cultivare a formelor de 

teatru popular, cât și prin palidul atașament al publicului față de spectacol. După Camil 

Petrescu, criza teatrului românesc era mai degrabă o criză de actori și regizori, iar Mihail 

Sebastian considera că situația creată e rezultatul ignorării de către Teatrul Național – ajuns 

“teatru cu punțile tăiate” – a funcțiunii sale fundamentale : aceea de a promova o literatură 
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dramatică originală. În aceeași linie de idei, G. M. Zamfirescu cerea oamenilor de teatru să 

aducă o politică mai consecventă de promovare a repertoriului național. 

Și totuși, în ciuda insatisfacției generale, dramaturgia noastră interbelică a cunoscut o 

importantă dezvoltare. 

Între 1921-1940 funcționau câteva teatre subvenționate de stat – Teatrele Naționale 

din București, Iași, Cluj și Craiova – și nenumărate companii particulare conduse de mari 

actori. Multe dintre ele perpetuează însă tradiția teatrului bulevardier, bazat pe exploatarea 

excesivă a triunghiului conjugal. Împotriva acestui teatru mediocru, convențional, facil și 

lacrimogen, scriitori de talent ca Tudor Arghezi, Lucian Blaga, N.D. Cocea, Camil Petrescu, 

Liviu Rebreanu, Victor Ion Popa au scris remarcabile pagini critice.  

Lupta care se dă în epocă va avea drept finalitate regenerarea repertoriului, 

orientarea lui spre creația autohtonă, încurajarea tinerei generații de dramaturgi. Printre 

dramaturgii care se impun cu piese de valoare se numară Victor Eftimiu și Mihail Sorbul – 

debutanți înainte de Primul Război Mondial-, apoi Camil Petrescu, Gh. Ciprian, G. M. 

Zamfirescu, Victor Ion Popa, Tudor Mușatescu, Mihail Sebastian, Mircea Ștefănescu, Al. 

Kirițescu și alții. 

Scriu piese poeții : Lucian Blaga, Ion Minulescu, O. Goga, V. Voiculescu, prozatorii : 

Liviu Rebreanu, Gib Mihăescu, H. P. Bengescu, Ion Marin Sadoveanu și chiar criticii : Nicolae 

Iorga, Eugen Lovinescu, G. Călinescu. 

Trebuie subliniat că nu numai repertoriul are de câștigat din această efervescență a 

creației dramatice, ci și calitatea spectacolului teatral din punct de vedere regizoral, 

scenografic și actoricesc. Apar numeroase lucrări pe această temă. În “Fals tratat pentru uzul 

autorilor dramatici” și  în articolul “Sensul regiei interioare”, Camil Petrescu punea problema 

modalităților moderne  de materializare scenică a textului literar; Ion Sava – cunoscut prin 

originalele sale montări cu maști ale tragediilor shakespeariene – cerea o mare independență 

față de text a creației scenice; G. M. Zamfirescu se arata preocupat de tehnica decorului; 

Tudor Vianu publica o excelentă analiză a artei actorului.  

Pe de altă parte, numeroși scriitori și oameni de teatru discută structura fenomenului 

teatral, formulează teorii în legătură cu dramaturgia sau încearcă să pună bazele unei 

estetici a teatrului, cum o face Camil Petrescu în cunoscuta lui teză de doctorat din 1937, 

“Modalitatea estetică a teatrului”. 
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Înca de la începuturile sale, teatrul românesc s-a orientat către satira politică și 

socială; chiar și o specie idilică și convențională cum e vodevilul a devenit la noi formă a 

protestului. Costache Facca, Iorgu Caragiali și, mai ales, Vasile Alecsandri, în prima jumatate 

a secolului al nouăsprezecelea, apoi I. L. Caragiale, în cea de-a doua jumătate, au fost 

creatorii teatrului satiric românesc. Observația caracterelor și faptelor realului într-o 

modalitate comică va deveni principala și cea mai fecundă tradiție în dezvoltarea 

dramaturgiei noastre și între cele două războaie; cei mai buni dramaturgi – cu excepția lui 

Camil Petrescu – vor fi comediografi. 

Rezistentă se dovedește și tradiția teatrului de inspirație istorică, ale cărui baze 

fuseseră puse de Hașdeu și Alecsandri. Scriu piese istorice Camil Petrescu, Lucian Blaga, 

Nicolae Iorga, Victor Eftimiu, Al. Kiritescu. 

Cele mai multe piese sunt inspirate din contemporaneitate. Viața socială și politică, 

familia și cultura vor furniza material de reflecție pentru comedii, pentru drame sau pentru 

comedii tragice. Rezultatul acestei ancorări în prezent este lărgirea ariei tematice. Victor Ion 

Popa și Tudor Mușatescu scriu despre târgul de provincie, G. M. Zamfirescu, despre periferia 

orașelor, iar Camil Petrescu și Mihail Sebastian, despre dramele intelectualilor. Să adaugăm, 

la cele spuse mai sus , piesele pe teme folclorice sau mitologice ale lui Lucian Blaga sau G. 

Călinescu. 

Se diversifică speciile dramatice, cultivându-se comedia, drama psiholgică, drama 

istorică, teatrul filosofic și poetic, comedia tragică – gen hibrid lansat de Mihail Sorbul și 

cultivat de G. M. Zamfirescu – și chiar feeria cu subiecte din mitologia română și universală. 

Se experimentează apoi noi formule de construcție dramatică, apelându-se la psihanaliză, la 

sondarea absurdului, a teatrului “epic” în genul lui Bertolt Brecht, a teatrului expresionist 

etc., ceea ce plasează preocupările dramaturgiei românești într-un surprinzător context 

modernist și novator. 

Alt semn al efortului de înnoire este îmbogățirea tipologiei umane. Apar tipuri noi, 

caracteristice : intelectualul animat de idealuri înalte, personajul care vrea să imprime 

existenței sale o altă finalitate morală, eroina care își caută salvarea în iubire, creatorul, etc. 

O contribuție valoroasă în evoluția dramaturgiei românești o are Camil Petrescu. 

Acesta a creat “drama absolută”, drama  cunoașterii, în care acțiunea este condiționată 

exclusiv prin revelațiile succesive petrecute în conștiința eroilor. Conflictul nu se desfășoară 
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prin ciocnirea caracterelor, nu e dirijat nici de un destin de dincolo de lume – de acel fatum al 

tragediei antice, el are loc în interior, într-o conștiință uluită de ruptura dintre ideal și real. 

Rezultatul acestei optici dramatice se rasfrânge și asupra personajului care este tipul 

cerebral, intelectualul ce trece prin crize sufletești provocate de procese de cunoaștere, 

asemeni lui Gelu Ruscanu, Andrei Pietraru sau Pietro Gralla. Departe de a fi dezbateri uscate 

de idei, abstracte și generale, piesele sale sunt vii și trepidante, se desfășoară la o tensiune 

dramatică ridicată, cu momente de suspensie și lovituri de teatru, cu deosebite valențe 

emoționale și artistice. 

Marele poet Lucian Blaga este și unul dintre cei mai originali dramaturgi ai epocii. 

Modalitatea lui dramatică poate fi raportată la aceea a lui Camil Petrescu printr-o trasătură 

importantă, și anume mutarea conflictului din planul exterior, al evenimenelor, în acela 

interior, al conștiinței. Dar deosebirile sunt la fel de mari. Unele dintre piesele lui Blaga, 

inspirate din revelațiile psihanalizei (Daria, Tulburarea apelor) încearcă să valorifice dramatic 

domeniul subconștientului, cum vor face ulterior și marii dramaturgi americani Eugene 

O’Neill și Tennessee Williams. Dar cele mai de seamă piese (“Mesterul Manole” fiind 

capodopera scriitorului) se inspiră din folclorul autohton, creând personale mituri dramatice, 

într-o atmosferă ciudată și tulburătoare. 

De cu totul  altă factură este teatrul lui G. M. Zamfirescu, scriitor ce a studiat viața  

periferiei, în care se nasc și mor neîmplinite, visuri și aspirații către o existență de lumină și 

puritate. Prima lui piesa a fost “Cuminecătura”, dramatizare după nuvela “Alexandru 

Lapușneanul” a lui C. Negruzzi, dar s-a impus cu “Domnișoara Nastasia”, reprezentată în 

1927, comedie tragică de mare abilitate scenică. 

Între cele două razboaie se naște sub influența marelui clasic Caragiale o adevarată 

școală de comedie; Gh. Ciprian, V.I. Popa, Tudor Mușatescu, Al. Kirițescu, Mihail Sebastian 

s.a. scriu numeroase comedii, deși inegale ca valoare. 

Comedia interbelică are un timbru inedit, din care nu lipsește un filon de emoție 

poetică, de sentimentalism și poezie bufonă, elemente ce vor determina în unele piese chiar 

calitatea primară, de viziune, a imaginii scenice. Aproape toți dramaturgii cultivă comedia 

lirică sau cu note sentimentale care introduc un element de echilibru, de temperare a 

sarcasmului lor satiric. V.I.Popa este blând și înțelegător, Tudor Mușatescu – zeflemist, M. 

Sebastian – înduioșat, Kirițescu – amar, Ciprian – ironic și deconcentrant. 
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Un comediograf de frunte este Tudor Mușatescu, dramaturgul satiric al burgheziei 

provinciale, bun constructor de situații comice și autor de replici memorabile, intrate în 

limbajul curent chiar sub numele de “mușatisme”. Excepționalul succes pe care l-a avut cu 

“Titanic vals”, 1932, - satiră a parvenitismului politic și a farsei alegerilor, -se explică prin 

riguroasa construcție a unui conflict comic, în care un personaj este propulsat spre vârful 

piramidei sociale împotriva voinței lui. 

Despre târgul de provincie scrie și Victor Ion Popa in “Take, Ianke si Cadâr” (1933), 

dar lumea lui nu manifestă veleități politice. E o lume de oameni simpli, care reconstituie într-

un colț de univers o imagine a posibilității de a conviețui în armonie, în ciuda tuturor 

prejudecăților sau egoismelor mărunte. Satira este atenuată de o vibrație lirică. Comicul e 

mai ales de limbaj. Dramaturgul are un simț deosebit al dialogului, pe care îl manevrează 

subtil și cu vivacitate, dezvăluindu-și plăcerea de a recrea atmosfera taifasului provincial, 

pitoresc și interminabil, cumpătat și liniștit ca și lumea pe care o reprezintă. 

O buna comedie de moravuri este “Gaițele” (1931), de Al. Kirițescu, ce pictează în 

culori stridente o lume în descompunere. 

Dintre piesele lui Mihail Sebastian cele mai reprezentative sunt “Steaua fără nume” și 

“Ultima oră”. Prima e o comedie lirică despre contrastul dintre vis și realitate. Cu a doua 

piesă, Mihail Sebastian se circumscrie mai mult în tradiția satirică a teatrului românesc. Și 

aici apare în prim-plan un intelectual idealist, dar autorul creează câteva șarje reușite la 

adresa libertății parlamentare, demască o presă coruptibilă și se amuză din plin pe seama 

mercantilismului burghez. 

Gh. Ciprian, unul dintre cei mai originali comediografi ai acestei perioade, a rămas în 

literatura română prin două piese celebre :”Omul cu mârțoaga” (1927) și “Capul de rățoi” 

(1940), prima făcând la timpul ei carieră internațională. Om de teatru, cunoscător – ca actor 

– al tainelor meseriei, dotat cu un excepțional simț al dialogului, Ciprian nu a fost un 

meșteșugar inventiv, aplicând rețete cu efect scontat, ci un creator autentic, descoperitor de 

noi tărâmuri artistice. Influența lui Urmuz – cu care a fost prieten – este vizibilă în predilecția 

pentru straniu și parodie. 

În legătură cu comedia românească interbelică se pot face două observații cu 

caracter de generalitate. Prima se referă la acel echilibru moral pe care dramaturgul român a 

simțit nevoia să-l promoveze. Lumii satirizate i se opune permanent un termen de opoziție. În 

fiecare piesă e cel puțin un personaj care iese de sub incidețta satirică a autorului, personaj 
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care – chiar când e ridicol sau ridiculizat – e purtătorul unor valențe de omenie. Astfel de 

personaje sunt : Spirache Necșulescu, Take, Ianke și Cadâr, Mircea Aldea, Marin Miroiu, 

Alexandru Andronic, Chirică – “omul cu marțoaga” – sau “rățoii” lui Ciprian. 

 Doua observații semnalează o deficiență generală. Comediile de satiră socială și 

politică din aceste decenii au conturat puține tipuri memorabile, au creat mai ales atmosfera, 

au refiefat stări de lucruri sau au urmărit complicațiile și implicațiile afacerismului și 

demagogiei. Caragiale, deși individualizează pregnant, creează și prototipuri umane. 

Comediile interbelice pictează tablouri de epocă : familia care parvine, târgul de provincie cu 

iz patriarhal, moșierimea în descompunere, marea burghezie în acțiune, etc. Mai toate sunt 

comedii de moravuri, cu accentuat caracter de cronică, ceea ce știrbește din capacitatea lor 

de generalizare artistică. 

În totalitatea lui, teatrul romanesc dintre cele două Războaie Mondiale, fără a se 

ridica la nivelul poeziei și al prozei, este un capitol care nu poate fi totuși ignorat în istoria 

literaturii noastre. Unele piese își depășesc prin problematica și particularitățile estetice 

epoca, demonstrând o surprinzătoare modernitate. Contribuțiile lui Lucian Blaga și ale lui 

Camil Petrescu sunt foarte importante. Să ne gândim doar la paralelismele care se pot face 

între Camil Petrescu și Jean-Paul Sartre sau între Ciprian și promotorii contemporani ai 

teatrului absurd, românii manifestându-se drept precursori, pentru a trage concluzii în 

legătură cu contribuția teatrului interbelic la definirea unui climat de cultură modern într-o 

etapă în care literatura română, descoperindu-și rădăcinile, specificul național, capătă o 

valoare universală. 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ŞI  

CREATIVITATEA NELIMITATĂ – UN OCEAN AL 

VARIANTELOR DE BUNE PRACTICI PRIN 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI A 

PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE  

 

Prof. Ramona LINTE, 

 Palatul Copiilor Piteşti, Cercul de Jurnalism 

 

Comunicarea este cheia tuturor relaţiilor şi legăturilor cu cei cu care intrăm în 

contact. Comunicarea nu înseamnă doar un simplu dialog, ci utilizarea unei frecvenţe 

comune dialogului realizat printr-un cod de transmitere a mesajului înţeles de ambii 

interlocutori. Optimizarea relaţiilor de comunicare se realizează atunci când ţinem cont de 

toate coordonatele comunicării, de toate componentele acesteia, fizice sau imateriale. 

Comunicarea este esenţială nu numai în relaţia profesor-elev, ci permanent, în 

relaţiile cu semenii. Fără aceasta noi nu am putea să ne înţelegem, nu ar exista ordine, nu ar 

fi prietenie sau iubire. Întreaga armonie a cosmosului depinde de comunicare: floarea ne 

transmite că nu are apă, un animal că îi este foame, bebeluşul că îi lipseşte ceva, iar oamenii, 

în general, transmit nu numai ce simt, ce gândesc, ce voiesc, ci şi învăţăturile acumulate pe 

parcursul anilor sau studiilor. 

Comunicarea educaţională are loc în mediul şcolar, iar calitatea ei depinde în primul 

rând de competenţele profesorului deoarece el este cel care conduce, decide, organizează, 

influenţează, motivează, controlează, apreciază, îndrumă sau rezolvă dificultăţile, fiind un 

model de conduită civică şi morală. 

Dascălii au menirea de a identifica şi de a valorifica  acest imens potenţial creator al 

elevilor în opera de construcţie a fiecărei personalităţi, întotdeauna unice şi originale.  

Şcoala contemporană are ca deziderat esenţial realizarea participării active, 

creatoare a elevilor la procesul învăţării, al asimilării şi aplicării inteligente în practica vieţii a 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite. 
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Creativitatea este o capacitate complexă a omului, o structură caracteristică a psihicului 

care face posibilă opera creatoare. Sămânţa roditoare a creativităţii o constituie imaginaţia, acea 

funcţie care transformă impresiile, amintirile, ideile noastre creând combinaţii, plăsmuiri variate, 

unele din ele constituind izvorul principal al inspiraţiei creatoare de valori.  

Comunicarea eficientă şi creativitatea pot fi exemplificate prin intermediul proiectelor 

şi al parteneriatelor educaţionale care au ca prim scop dezvoltarea armonioasă a 

competenţelor şi a abilităţilor tratate interdisciplinar sau urmând traiectoria firească a unei 

discipline. Indiferent de tipul proiectului, de mediul în care acesta este desfăşurat, de 

contextul formal sau nonformal, finalităţile reprezintă activităţi bine structurate. 

 În urma realizării proiectelor educaţionale şi a încheierii parteneriatelor, cadrele 

didactice şi elevii beneficiază de experienţa colegilor participanţi, se leagă prietenii ce pot 

încolţi prin noi proiecte şi parteneriate, se dezvoltă abilităţi şi competenţe, se depăşesc limite, 

se îmbogăţesc portofoliile personale şi ale instituţiei participante, se descoperă noi 

perspective educaţionale de abordare a materiei sau de petrecere a timpului liber. 

Rezultatele proiectelor educaționale și ale parteneriatelor pot fi pe termen lung sau 

scurt, în funcție de ce își propune fiecare proiect sau protocol de colaborare. 

Cultura organizațională se îmbunătățește, elevii, cadrele didactice, familiile persoanelor 

implicate beneficiază de toate rezultatele pozitive, elevii organizându-se mai eficient, învață să 

aprecieze timpul liber și să-l petreacă în mod plăcut și util alături de colectivul educațional din 

care fac parte, transmițând în mod direct emoțiile și trăirile, socializând și comunicând în mod 

real și nu virtual cum fac cei mai mulți dintre tineri în mod frecvent. 

Proiectul  de  parteneriat,  formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare, se  

bazează pe  toate formele  de  organizare a  activităţilor – individual, pe  perechi, pe  grupe, 

frontal – grupele  participante  devenind o comunitate  de învăţare, în  care  fiecare 

contribuie  atât   la propria formare, cât  şi  la  procesul  de  învăţare colectiv.  

Învăţarea  bazată  pe  proiect este  o  abordare  instrucţională  care angajează  elevii într-

o investigaţie  bazată  pe  cooperare-comunicare-colaborare. Elevii  află  soluţiile problemelor 

prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor, dezbateri de idei, proiectarea de planuri sau 

experimente, comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora, adresarea de noi întrebări, crearea 

de produse noi, extragerea concluziilor, formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă 

crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în  stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. 

Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
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Orice proiect şi orice parteneriat educaţional înseamnă o provocare pentru 

participanţi, o depăşire a condiţiei sau a sinelui. Răspunzând unor astfel de provocări în mod 

constant timpul se cronometrează altfel, în ritmul premiilor şi al câştigurilot permanente care 

nu se lasă aşteptate, ci se materializează printr-o nouă echipă, un nou gând creator, un 

impuls creativ, un zâmbet sau un prieten.  

Parteneriatele educaţionale au o structură standard impusă de normele actuale. Ele 

trebuie să conţină detalii ale partenerilor implicaţi, care este scopul parteneriatului, detalii 

despre obiective, ce trebuie să facă fiecare partener, pe ce perioadă se încheie contractul şi  

cum se poate renunţa la el. 

Unele parteneriate educaţionale sunt mai ample şi includ pe lângă acest contract şi 

detalii pe care în mod firesc le-ar conţine proiectul. Astfel, apare un argument, sunt 

specificate resursele, grupurile ţintă, calendarul activităţilor proiectului, modalităţile de 

evaluare şi rezultatele aşteptate.  

Indiferent ce variantă am alege, contractul în sine prin care ne angajăm să ne 

asociem pe o perioadă bine determinată, cu scopuri evidenţiate clar şi detaliat nu trebuie să 

lipsească în cadrul parteneriatului educaţional. 
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STRATEGII DIDACTICE MODERNE DE STIMULARE 

A CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR DE 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Profesor Sorina GARDIN 

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Simonide”, Piteşti 

  

Având în vedere importanţa limbii şi literaturii române ca obiect de studiu, dar şi 

importanţa acesteia în activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în 

mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în 

cadrul lectiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva 

strategii didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu maximă eficienţă la stimularea 

şi dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul pimar. 

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

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

Aceştia sunt de-a dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-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 ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

învăţătorul în realizarea obiectivelor propuse. 

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

de ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă 

a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba 

română. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum 

şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în 

activitatea de învăţare. Supletea şi originalitatea gândirii, găsirea unor solutii noi şi 

satisfacţia faţă de găsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învătământ, dar 

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

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare 

concretă şi la interesele copiilor, precum şi punerea accentului pe învătarea procedurală, 
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conducând la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exerciţii, de 

explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi 

aplicarea limbii române în contexte variate.  

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi 

tehnicii implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul 

de producţie, precum şi valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui 

individ, însăşi esenţa personalităţii umane constând în afirmarea ei creatoare. 

Pentru învătământ o importantă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii în 

general, care implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, 

sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate 

călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe dăruirea 

dascălului faţă de copil şi valori. 

În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească şi a cerintei 

de integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse 

naturale devine tot mai acută, una din multiplele solutii spre care se înclină este valorificarea 

într-o mare masură a potentialului creativ al individului. 

Dacă resursele naturale conventionale se înscriu pe traiectoria epuizării, resursele de 

materie cenusie sunt practic inepuizabile şi ele îmbracă forma inteligentei umane. 

De aici se desprinde concluzia de a valorifica acest rezervor urias de materie cenusie 

în directia formării personalitătii umane inteligente, productive, creatoare. De aceea se 

apreciază că dezvoltarea unei natiuni va depinde tot mai mult de sectorul care produce 

inteligentă, creatie, adică de învătământ. 

Având în vedere importanta limbii şi literaturii române ca obiect de studiu, dar şi 

importanta acesteia în activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în 

mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacitătilor creative ale elevilor în 

cadrul lectiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva 

strategii didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu maximă eficientă la stimularea 

şi dezvoltarea creativitătii elevilor din ciclul pimar. 

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

adecvate. Ea poate deveni o modalitate de învătare cu multiple beneficii pentru scolarii mici. 

Acestia sunt de-a dreptul încântati să li se ofere sansa să-si exprime gândurile şi sentimentele 

în moduri cât mai variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest 
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scop. Problema care se ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

învătătorul în realizarea obiectivelor propuse. 

O cercetare experimentală, prin care să se identifice strategiile didactice menite să 

rezolve problema dezvoltării creativitătii, merită efortul de a fi realizată. Identificarea unor 

metode şi procedee care să faciliteze stimularea creativitătii, găsirea unor căi de activizare a 

învătării, face viata scolară mai dinamică, motivantă şi interesantă, învătătorului oferindu-i-

se satisfactii deosebite. 

Pentru realizarea unei cercetări este nevoie, în plus, de o documentare practică, 

privind colectivul de elevi, dificultătile întâmpinate de copii în însusirea unor notiuni specifice, 

în formarea unor deprinderi şi abilităti. Aplicarea învătării prin stimularea creativitătii este 

benefică, pentru faptul că asigură formarea unei gândiri flexibile, divergente şi fluente. 

Solutiile originale, interpretarea şi aplicarea cunostintelor posedate sunt doar câteva dintre 

criteriile ce stimulează creativitatea micului scolar. 

Sunt numeroase metode şi procedee care pot fi utilizate. Selectia lor are nevoie de 

repere. Un procedeu sau un demers didactic este bun dacă: 

- respectă mecanismul biopsihic al formării limbajului; 

- antrenează functiile limbii; 

- declansează motivatia, sporeste dorinta, stăruinta de perfectionare a limbajului; 

- sporeste capacitatea de imitatie prin care se însusesc modele de întrebuintare a limbii; 

- realizează progrese în întrebuintarea automată, creatoare a îmbinării cuvintelor în 

enunturi, adică realizează progresul creativitătii verbale. 

Dezvoltarea spiritului de observatie, a gândirii şi imaginatiei, dezvoltarea aptitudinilor 

de ordin caracterial până la setul directional al personalitătii creatoare (corelatia integrativă 

a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exercitiilor de limba 

română. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învătării, precum 

şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în 

activitatea de învătare. Supletea şi originalitatea gândirii, găsirea unor solutii noi şi 

satisfactia fată de găsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învătământ, dar 

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

Flexibilitatea în ceea ce priveste adaptarea continuturilor la nivelul de dezvoltare 

concretă şi la interesele copiilor, precum şi punerea accentului pe învătarea procedurală, 

conducând la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exercitii, de 
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explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivatiei pentru studiul şi 

aplicarea limbii române în contexte variate.  

Lectiile de limba română oferă reale posibilităti de organizare şi desfăsurare a unor 

multiple activităti menite a dezvolta capacitatea de creatie a elevilor. Dintre acestea pot fi 

amintite: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, 

intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, 

dramatizarea povestirilor, realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea 

propozitiilor după scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

Ipoteza de lucru presupune identificarea unei solutii care ar putea îmbunătătii 

calitatea unui proces sau produs. În cazul prezentei lucrări, am tinut să realizez o cercetare 

experimentală spre a îmbunătătii procesul metodologic de stimulare a creativitătii, referindu-

mă la copiii clasei la care predau eu, comparativ cu copiii altor două clase paralele. Ipoteza 

de lucru ar fi : dacă învătătorul organizează o învătare creativă, deprinderile de rezolvări şi 

compuneri de exercitii vor fi însusite într-un mod atractiv şi plăcut, şi vor conduce la 

obtinerea unor produse cu un grad ridicat de creativitate, la dezvoltarea interesului şi a 

motivatiei pentru studiul şi aplicarea limbii române. Acest lucru va fi benefic şi pentru 

celelalte discipline de studiu, pentru dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter şi 

formarea personalitătii copilului. 

Întregul program experimental depinde de obiectivele cercetării. Ele au fost stabilite 

astfel:  - Stimularea creativitătii elevilor printr-o strategie didactică permisivă; 

- Identificarea unor căi diverse pentru rezolvarea unor exercitii ca rezultat al 

strategiilor didactice aplicate. 

Asemenea mijloace, strategii didactice creează climatul afectiv şi intelectual propice 

dezvoltării independente, originale si, în acelasi timp, a aptitudinilor verbale. Folosindu-le cu 

tact şi măiestrie pedagogică, modelăm capacitătile intelectuale ale elevilor referitoare la 

receptarea unor mesaje şi la comunicarea orală şi scrisă, precisă şi clară, conditii ale 

adaptării cu succes la exigentele vietii sociale. 

Un loc important în dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea 

jocurilor didactice orale, asemenea activităti de învătare oferind elevilor nu numai bucuria şi 

satisfactia de a se juca, dar sunt şi un real prilej de dezvoltare a capacitătilor de exprimare 

orală şi în acelasi timp de dezvoltare a capacitătilor creative. Pentru ca activitatea didactică 

să aibe o mai mare atractivitate pentru elevi, am utilizat o serie de jocuri didactice: “Să găsim 
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familia cuvântului”, “Cine răspunde repede şi bine?”, “Jocul însusirilor”, “Ordonati şi 

transformati”, “Cele mai frumoase expresii”, “Unde sunt greselile?”, “Eu spun una, tu spui 

multe”, “Eu, tu, el, noi, voi, ei”, “Cum nu este?”, “Cel mai bun povestitor”, „Spune cum e 

corect!”, „Unde e greseala?”, “Litera se plimbă”, “Scara cuvintelor”.  

Am stimulat activitatea creativă a elevilor prin alcătuiri de poezii şi ghicitori pe 

diverse teme. Aceste teme au fost incluse în portofolii realizate în clasă: Primăvara, Mama, 

Domnitori români. 

Dintre metodele complementare de evaluare, al căror potential formativ sustine 

individualizarea actului educational prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes 

„Proiectul”.  

„Proiectul” este o activitate amplă, care începe în clasă prin definirea şi întelegerea 

sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă şi se încheie tot în 

clasă, prin prezentarea în fata colegilor aunui raport asupra rezultatelor obtinute, si, dacă 

este cazul, a produsului realizat. Proiectul poate fi individual sau de grup.  

Din categoria tehnicilor de simulare am utilizat dramatizările, jocurile de rol, cu 

prilejul cărora elevii au fost pusi in situatii imprevizibile, fiind nevoiti să apeleze la 

spontaneitatea, fantezia şi imaginatia lor: 

- un dialog între frunză şi toamnă; 

- un dialog între o rândunică pregătindu-se de plecare şi codrul trist; 

- un dialog între un brad şi un om venit să-l taie. 

O altă modalitate de stimulare a creativitătii este realizarea unei sarcini de muncă pe 

echipe. Elevii sunt împărtiti în grupuri. Fiecare grup va strânge informatii, le va sintetiza şi le 

va prezenta pe subteme, va realiza desene şi ansambluri care vor reprezenta caracteristicile 

anotimpului toamna.  

Asadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activitătilor 

(individual, perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învătare, în care 

fiecare contribuie atât la propria învătare, cât şi la procesul de învătare colectiv. Elevii sunt 

solicitati să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicati în 

experiente de învătare complexe, proiecte din viata reală prin care îşi dezvoltă cunostintele şi 

deprinderile. 

Cercetarea experimentală efectuată de către mine a arătat că această abordare are o 

eficientă crescută în cresterea motivatiei elevilor şi în stimularea operatiilor superioare ale 
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gândirii. Învătarea bazată pe proiect este o actiune de cercetare şi actiune practică în acelasi 

timp. În cadrul acestei actiuni de cercetare, elevii :investighează, descoperă, prelucrează 

informatii de real interes pentru ei;sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, 

realizarea şi evaluarea activitătilor; sunt pusi în situatii practice în care sunt determinati 

intrinsec să experimenteze deprinderi şi capacităti noi şi să le consolideze pe cele dobândite; 

utilizează cooperarea ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de grup. 
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PROFESOR CREATIV – ELEV CREATIV 

Prof. Anda LUCA 

Școala Gimnazială „Ion Pillat” 

 

„Creativitatea este capacitatea de a modela experienţa în forme noi şi diferite, 

capacitatea de a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa unică 

rezultată”    (I. Taylor, 1959, p.98). 

Cultura umană începe şi se reconstituie cu fiecare individ, grup sau societate. 

Mecanismul complex al acţiunilor şi al comportamentelor umane în procesul cultivării 

individului îl reprezintă educaţia, realul pedagogic de transformare a omului. Trecerea 

copilului la umanitate are loc în baza acţiunilor educative, care se învaţă, se transmit, se 

conservă, dând naştere personalităţii acestuia şi culturii concrete. Pentru acţiunea educativă, 

omul se prezintă ca o fiinţă multidimensională, ceea ce necesită de la realul pedagogic 

deschidere spre abordarea acestuia ca fiinţă biologică, psihologică, culturală şi istorică. 

Astfel, la fiecare moment al cunoaşterii şi desfăşurării educaţiei în  procesul de devenire al 

personalităţii, se aplică  variate acţiuni cu caracter formativ. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă 

neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

60 

apreciind ideile bune ale elevilor şi neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi 

manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de 

lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările elevilor cu 

interes, respectă opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei 

valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, oferindu-le timpul necesar dezvoltării 

propriilor capacităţi. 

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un 

tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Instruirea creativă şi interactivă redimensionează rolurile şi ipostazele cadrului didactic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De la creativitate la creaţie  se urmează un traseu lung, anevoios şi sinuos, dar, cu 

toate acestea, delimitarea creativităţii de creaţie rămâne cât se poate de relativă. 

Completarea şi perfecţionarea ideii este rezultatul unui proces complex de 

metamorfozare a ei, de pildă, ideea nouă şi originală a poetului, a prozatorului sau a 

dramaturgului va fi transpusă, într-un poem, într-o poezie, într-o nuvelă ori o dramă, 

asociindu-se cu multe alte idei, dar supusă obligatoriu rigorilor creaţiei poetice, epice, 

dramatice. Adevăraţii creatori afirmă că înainte de a trece la creaţia propriu-zisă, la 

realizarea operei, indiferent de domeniul ei, au proiectat-o în primul rând mintal, au gândit 

profund asupra ei, pentru ca după stadiul de gestaţie mentală să urmeze transpunerea  

ideilor în opera propriu-zisă.  

Iideile se cer strunite, disciplinate, verificate, şlefuite, nuanţate, ordonate după 

rigorile şi prin mijloacele proprii fiecărui creator, iar activitatea procesuală de transpunere a 

ideii în operă este foarte complexă, deoarece ea se modelează, se îmbogăţeşte, se 

aprofundează şi se redimensionează continuu în şi prin activitatea de transpunere a ei în 

operă, între „fragmentele de operă" şi idee are loc un permanent du-te-vino, în care se 

îmbogăţeşte atât ideea, ca produs originar al creativităţii, cât şi opera, în acest proces de 

transpunere apar idei noi, care nu existaseră în stadiul anterior: unele iniţiale se modifică 

atât de mult prin impactul lor cu „fragmentele de operă", încât e dificil de precizat dacă ele 

aparţin etapei iniţiale sau etapei ulterioare. Din acest punct de vedere e foarte greu, dacă nu 

chiar imposibil, să stabileşti linii de demarcaţie rigide care să evidenţieze cu certitudine unde 

anume se termină creativitatea şi unde începe, de fapt, creaţia. 

Activitatea de învăţare, prin natura sa şi prin felul în care este ea organizată, va 

duce la o implicare în grade diferite atât a profesorului cât şi a elevului. Ea va duce 
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la o intensă interacţiune elev - elev, elev - profesor şi elev - el însuşi. Astfel se 

realizează o participare activă, cointeresată a elevului la propria instruire, 

făcând apel la acele canale de admisie a informaţiei care sunt dominante la 

fiecare individ, adică tocmai la inteligenţele dominante ale fiecăruia. 

 Învăţarea este uşurată atunci când corelăm prezentarea de materiale noi cu 

preferinţa cerebrală personală. Spre exemplu, dacă un elev procesează informaţia în 

simboluri, aşa cum sunt cuvintele, va răspunde pozitiv la o predare prin cuvinte, prin limbaj. 

Dacă un elev procesează informaţia în imagini senzoriale, va răspunde pozitiv la o predare 

prin imaginea unei experienţe senzoriale. Există elevi care pot stoca informaţii în ambele 

modalităţi. 

Modernizarea metodelor de învăţământ este determinată nu doar de mutaţiile ce au 

loc în zilele noastre şi care influenţează învăţământul ori creşterea rolului ştiinţei, ritmul 

accelerat al schimbărilor, creşterea crescândă de educaţie, ci şi faptul că metodele existente 

până de curând în arsenalul didactic nu ţineau seama de complexitatea procesului 

educaţional şi nu au asimilat date importante ale cercetărilor de psihopedagogie. 

Pentru fiecare moment sau etapă a lecţiei se pot folosi diverse metode sau tehnici de 

lucru incluse într-o strategie adaptată disciplinei, conţinutului, vârstei şi performanţei 

elevilor. Din această perspectivă, metodele pentru o învăţare activă se pot clasifica în: 

 Metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa 

proprie a elevilor, dezvoltă competenţe de comunicare şi relaţionare, de deliberare pe plan 

mintal, şi vizează formarea unei atitudini active: discuţia, dezbaterea, jocul de rol etc. 

 Metode care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute şi 

să dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi da valoare, să 

compare şi să analizeze situaţii date: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exerciţiul etc. 

 Metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv unii cu alţii şi să-şi 

dezvolte abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc : mozaicul, proiectul în grupuri mici etc. 

Explorarea imaginaţiei - este metodă  recomandată pentru scrierea unor schiţe, 

apărând ca o provocare la adresa elevilor ce trebuie  să înveţe să-şi decongestioneze 

imaginaţia, prin construirea mentală a unor experienţe pe care ei le doresc, iar apoi să le 

exploreze pe scurt, să savureze detaliile ori să menţină imaginile şi impresiile suficient de 

mult timp pentru a le exprima în scris, încetinind ritmul derulării gândurilor, îndepărtând 

gândurile distractoare şi dând frâu imaginaţiei. 
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Predicţiile în perechi – pot fi folosite la diverse discipline, dar mai ales la ariile 

curriculare (limbă şi comunicare, om şi societate). Elevii vor fi grupaţi în perechi, având 

fiecare o foaie de hârtie şi un creion. Profesorul le oferă o listă de câteva cuvinte dintr-o 

povestire, o relatare sau un scenariu. Fiecare pereche, în urma discuţiilor, va trebui să 

alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicţii în jurul de cuvinte oferite. 

Această activitate poate fi făcută o singură dată, la început, sau poate fi repetată în decursul 

lecturării textului de către profesor, permiţându-le elevilor să-şi modifice predicţiile de la un 

moment la altul al acţiunii descrise în text. În acest mod elevii pot fi implicaţi în desfăşurarea 

acţiunii prezentate, sunt încurajaţi să emită idei şi să-şi valorifice experienţa socială şi 

culturală pe care o deţin. 

Familia şi şcoala au datoria să acorde atenţia cuvenită copiilor, deoarece ei au nevoi 

speciale şi în final este important ca ei să aibă o viaţă fericită şi să se realizeze conform 

potenţialului lor. Se vor include în strategiile didactice activităţi care să-i determine pe elevi 

să ia anumite decizii, să rezolve diverse probleme, dar mai ales să rezolve în mod creativ 

conflictele şi să comunice pozitiv: jocul de rol, reflecţia personală asupra propriilor emoţii şi a 

emoţiilor celorlalţi, învăţarea colaborativă, simularea de cazuri. Elevilor li se vor aplica teste 

care să vizeze inteligenţa emoţională, în urma cărora se vor trage nişte concluzii (dacă sunt 

agitaţi sau relaxaţi, extravertiţi sau introvertiţi, optimişti sau pesimişti, încrezători în ei sau 

nu, duri sau blânzi). 

Descrierea  unor probe  folosite în identificarea creativităţii elevilor 

Proba nr.1. Testele de fluiditate (verbală , ideaţională , asociativă şi expresivă 

)măsoară capacitatea subiectului de a utiliza cuvintele: 

- teste de prefixe: Scrie o listă de cuvinte ce încep cu acelaşi prefix (20 de secunde). 

-  Enumeră 20 de cuvinte care încep cu aceeaşi literă(10 secunde). 

- teste de calităţi ale obiectelor : Ce obiecte sunt în acelaşi timp roşii şi dure? 

- teste de utilizări: Stabileşte o listă de utilizări pentru un caiet şi o lingură.(25 de 

secunde) 

- teste de asociaţii: Stabileşte serii sinonimice pentru cuvintele: a cuceri, confortabil, 

sursă, a emancipa. (3 minute) 

- Rearanjează în ce ordine doreşti literele cuvântului „ALBASTRE” astfel încât să reiasă 

cuvinte cu sens. Ţine seama de următoarele reguli: nu pot fi adăugate alte litere decât cele 
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din cuvântul dat; se vor lua în considerare numai cuvintele formate din cel puţin patru 

litere.(2 minute) 

- Scrie cât mai multe cuvinte care încep cu litera E şi se termină într-o vocală.(1 

minut). 

Proba nr.  2. Chestionar: 

a) Dacă ai fi scriitor, ai folosi un pseudonim?Care? De ce? 

b) Dacă ai scrie un roman, ce temă ai aborda, cum l-ai numi şi ce ai desena pe coperta lui? 

c) Dacă ai putea fi pentru o zi un animal, ce ai vrea să fii, de ce, dar o plantă? 

d) Ce instrument muzical te defineşte? Vezi vreo legătură între el şi literatură? 

Proba nr. 3.  Ce poţi face cu două cuvinte: patrie, cultură? 

Stimularea creativităţii în şcoală presupune favorizarea unui mediu de învăţare 

interactiv, incitator şi dinamic. Învăţarea prin cooperare asigură dezvoltarea unui câmp de 

relaţii optime manifestării creatoare şi active a elevului în clasă. 

Lecţia de predare – învăţare devine „o adevărată aventură” a cunoaşterii, „o 

experienţă de învăţare”, în care copiii participă activ, după puterile proprii. Rolul profesorului 

constă, mai mult, în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din participarea 

entuziastă a cadrului didactic. Elevul este implicat în procesul de predare, de învăţare şi de 

evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia 

cooperării. În lucrul cu elevul trebuie să diversifice sarcinile, să adopte un curriculum 

diferenţiat, metode moderne, activ – participative. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influenţează 

comportamentul de învăţare a elevului. Instaurarea unui climat favorabil, unei conlucrări 

fructuoase între profesori şi elevi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, 

pozitivă de exigenţă şi înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce 

trebuie realizată în lecţie. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă 

neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, 

apreciind ideile bune ale elevilor şi neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi 

manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de 

lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările elevilor cu 

interes, respectă opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

64 

valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, oferindu-le timpul necesar dezvoltării 

propriilor capacităţi. 

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un 

tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Instruirea creativă şi interactivă redimensionează rolurile şi ipostazele cadrului didactic. 
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EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL LUMII CONTEMPORANE 

 

Prof. Eliza POPA 

Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache” Topoloveni 

 Prof. Viorel POPA 

 Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache” Topoloveni 

 

 ,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant, prin urmare 

omul nu se naşte om: ,,tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, 

arta, morala – nimic nu trece în organismul noului născut”- fără educaţie. Menirea educaţiei 

este aceea ,,de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, 

comunitatea etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor 

spiritului”. 

 Educaţia este unul dintre fenomenele care a 

apărut o dată cu societatea umană, suferind pe parcursul 

evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la acţiunea empirică 

de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială, educaţia a parcurs un drum lung, 

devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor 

interplanetare, a interdependenţelor culturale, 

economice sau de altă natură, pune probleme cu care 

omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria sa. 

Obiectivată în cele trei ipostaze (formală, nonformală 

şi informală), 

educaţia este 

chemată să formeze personalităţi uşor adaptabile la 

nou, creative şi responsabile. 

Realitatea contemporană demonstrează că 

rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot 

mai complex. Ideile libertăţii şi descătuşării, 

umanismului şi creativităţii în educaţie ne îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al 
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gândirii materialiste care ani în şir a creat stereotipii eronate. În actualul context, avem 

nevoie de o educaţie dinamică, formativă, centrată pe valorile autentice. Se afirmă pe bună 

dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea. 

Noul mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice şi politice, 

care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit 

soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea 

numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc. 

Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de 

prevenţie. Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de 

criză. Prin criză se înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii. 

Dintre soluţiile specifice şi generale găsite enumerăm:  

- inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative; 

- introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare;  

- întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare;  

- formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;  

- conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi şi persoanele responsabile de la 

nivelul local;  

- organizarea de schimburi de informaţii între statele europene;  

- regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a tinerilor în viaţa 

profesională şi socială. 

Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie 

dintre care:  

 educaţia relativă la mediu (educaţia ecologică);  

 educaţia pentru pace şi cooperare;  

 educaţia pentru participare şi democraţie;  

 educaţia pentru sănătate;  

 educaţia interculturală;  

 educaţia în materie de populaţie sau 

demografică;  

 educaţia economică şi casnică modernă;  

 educaţia pentru drepturile omului;  
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 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;  

 educaţia pentru comunicare şi mass-media;  

 educaţia nutriţională; 

 educaţia pentru timpul liber. 

Noile educaţii s-au impus într-un timp 

foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor 

trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai 

bine conturate.  

În ciuda situaţiei paradoxale în care se 

găseşte, în pofida obstacolelor cu care se 

confruntă, educaţia este invitată să pregătească 

într-o manieră activă, mai constructivă şi 

dinamică, generaţia viitoare.  

În aceste condiţii, noile educaţii vin să pregătească un comportament adecvat, adică 

raţional, care să atenueze în parte şocul viitorului. 
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CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE 

 ÎN EDUCAŢIE 

Prof. Carmen PETREANU 

Şcoala Gimnazială „Marin Preda” Piteşti 

Prof. Dănuț PETREANU 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Piteşti 

 

În contextul actual, al schimbărilor rapide, al competiţiei acerbe şi accelerate care ne 

influenţează viaţa, ne dinamizează mediul, ne impune noi determinări, ne provoacă la o 

regândire a sistemelor şi a structurilor economice şi sociale, dintre identitatea naţională şi 

globalizare, se fac eforturi de adaptare a societăţii la exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o 

lume bazată pe competiţie şi eficienţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere. 

În cadrul competiţiei globale, Uniunea Europeană şi-a propus ca scop cardinal crearea 

unei societăţii bazate pe cunoaştere. Un 

element fundamental îl constituie 

creativitatea. Astăzi mai mult ca oricând, 

creativitatea reprezintă o condiţie 

fundamentală a calităţii educaţiei, una 

dintre premisele esenţiale ale 

performanţei. 

Creativitatea este acea 

caracteristică a gândirii care foloseşte 

inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă 

crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. 

Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală 

mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, 

azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face 

numeroase încercări şi verificări. 

Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori care îi 

permit combinările, transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă 
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coeficientul de inteligenţă, un rol important în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile 

intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul susţinut de pregătire şi 

investigaţie. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor 

contemporane. Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată 

pregătire teoretică şi practică; dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului 

critic ştiinţific; dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare independentă; 

receptivitatea faţă de nou; pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia. 

Deosebit de importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Aceasta implică 

schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi ceea ce priveşte metodele de 

educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele 

culturale şi emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între 

elevi şi profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul 

de predare trebuie să solicite participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode 

active, din păcate prea puţin utilizate în şcoala românească. 

Creativitatea este motorul inovării şi factorul cheie al dezvoltării personale, 

ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale şi al bunăstării tuturor indivizilor în societate. (Logo-

ul Anului European 2009). Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat, în 

decembrie 2008, decizia ca anul 2009 să fie desemnat anul creativităţii şi inovaţiei, pornind 

de la premisa că Europa ”trebuie să-şi consolideze capacitatea de creativitate şi inovare din 

motive sociale şi economice pentru a răspunde în mod 

eficient la dezvoltarea societăţii bazată pe cunoaştere: 

capacitatea inovatoare este strâns legată de creativitatea ca 

însuşire personală şi pentru a fi valorificată la maximum, 

trebuie difuzată pe scară largă în rândul populaţiei”. 

Obiectivul specific este de a sublinia, printre altele, 

următorii factori care pot contribui la promovarea 

creativităţii si capacităţii de inovare: 

(a) Crearea unui mediu favorabil inovării şi 

adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare; 

trebuie luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe plan social şi antreprenorial; 
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(b) Evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a 

comunicării interculturale şi promovarea unei mai strânse legături între arte, precum şi cu 

şcolile şi universităţile; 

(c) Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi 

intuiţiei la toţi copiii de la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

(d) Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a inovării şi a spiritului 

antreprenorial pentru dezvoltarea personală, precum şi pentru creşterea economică şi 

ocuparea forţei de muncă, precum şi încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special 

în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri; 

(e) Promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi tehnologic a aptitudinilor 

de bază şi avansate favorabile inovării tehnologice; 

 (f) Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul 

învăţământului formal, cât şi prin activităţi neformale şi informale pentru tineret; 

(g) Sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât şi în exteriorul pieţei muncii, în ceea 

ce priveşte importanţa creativităţii, a cunoaşterii şi a flexibilităţii într-o epocă a schimbărilor 

tehnologice şi a integrării globale rapide pentru o viaţă prosperă şi satisfacătoare, precum şi 

oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de 

angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă un rol 

important; 

(h)  Promovarea designului drept activitate creativă care contribuie în mod 

semnificativ la inovarea precum şi la dobândirea de aptitudini de gestionare a inovării şi a 

designului, inclusiv noţiunii de bază în materie de protecţie a proprietăţii intelectuale; 

(i) Dezvoltarea creativităţii şi 

a capacităţii inovatoare în 

organizaţiile private şi publice prin 

formare şi încurajarea acestora de a 

utiliza mai bine potenţialul creativ 

atât al angajaţilor, cât şi al clienţilor.  

Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite mai sus includ 

următoarele activităţi realizate, naţional, regional sau local, legate de obiectivele Anului 

European: 
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(a) Conferinţe, evenimente şi initiative de promovare a dezbaterii şi de sensibilizare în 

privinţa importanţei creativităţii de inovare; 

(b) Campanii de informare si promovare pentru a difuza mesajele-cheie; 

(c) Identificarea de exemple de bune practici şi difuzarea de informaţii privind 

promovarea creativităţii de inovare; 

(d) Realizarea de sondaje şi studii la nivel comunitar sau naţional. 

În concluzie, ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi 

capacitatea de inovare au un rol important, iar obiectivele pe care şcoala contemporană ar 

trebui să le aibă în vedere, pot fi următoarele: 

§ Să sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistică, în cadrul 

programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 

vocaţional; 

§ Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de 

exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

§ Să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 

§ Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei 

personalităţi; 

§ Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

§ Să sensibilizeze linia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de 

promovare a dezvoltării durabile; 

§ Să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi 

inovaţie. 

Excelenţa şi competenţele esenţiale, în special cele legate de antreprenoriat, 

creativitate şi tehnicile de învăţare dezvoltate în toate sistemele şi la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare, atât şcolile cât şi învăţământul şi formarea profesională deţin o 

contribuţie majoră la facilitarea procesului de inovare. Se pot face multe pentru educarea 

spiritului creativ în şcoală, apare necesitatea modificării modului de gândire şi a stilului de 

lucru în clasă, cristalizat în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de această 

latură a personalităţii elevului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai 

însemnată. 
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ASPECTE ALE STUDIULUI NOTIUNILOR DE TEORIA 

LITERATURII IN TEXTUL EPIC 

 

Prof. Dr. Ileana Ruxandra POPESCU 

Colegiul Naţional « Vlaicu Vodă », Curtea de Argeş 

 

 Procesul de formare a noţiunilor de teoria literaturii e un proces gradual, care se 

întemeiază pe combinaţia dintre sistemul linear şi cel concentric. O noţiune este definită 

între-un anume context didactic şi apoi este reluată, fiind aprofundată prin alte concretizări, 

în funcţie de textul supus studiului. În cursul gimnazial, elevii au posibilitatea de a-şi însuşi 

câteva noţiuni primare de teoria literaturii, precum modurile de expunere, momentele 

subiectului, sau noţiuni empirice legate de speciile literare , fără a putea stabili o legatura 

între aceste noţiuni şi textele literare corespunzătoare. Deprinderea lecturii critice se face, 

mai târziu, prin dezvoltarea abilităţii de a argumenta impresiile şi ideile legate de textul citit. 

Programele şcolare pentru liceu nu mai recomandă studiul special al unor noţiuni de teoria 

literaturii, în mod paradigmatic, fără raportare la sintagma concretă, adică la context ; 

interpretarea acestora se face mult mai complex, avându-se in vedere atât ocurenţele 
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standard, căt şi particularităţile de actualizare, în funcţie de specificul unui curent literar, de 

personalitatea intelectuală şi psiho-afectivă a unui scriitor, dar şi de interesul general pe care 

îl pot suscita anumite noţiuni, pe care le regăsim reunite sub sintagma generalizantă de « 

concepte operaţionale ».  

Este de remarcat faptul că în procesul de conceptualizare a acestor noţiuni, şi de 

dezvoltare a abilităţii de a opera cu ele, pe un text cunoscut sau pe un text la prima vedere, 

intervin mai multe etape în care sunt angajate, deopotrivă, atât intelectul, cât şi 

disponibilitatile afective ale elevilor. Interpretarea pleacă , aşadar, de la un nivel primar de 

lectura, pe care terminologia de specialitate îl desemnează drept lectură inocentă, şi care 

vizează descoperirea sensurilor de ansamblu ale textului, precum si elemente de factură 

generală pe care se intemeiază construcţia sa, precum tema, personaje, fir epic, eventual 

semnificaţia titlului. O a doua treaptă de lectură este aceea a lecturii eficiente, în urma căreia 

elevii pot să descifreze sensurile mai profunde la care apelează textul, dar şi să sesizeze relaţii 

de adâncime în structura acestuia, precum  coordonatele spaţiale şi temporale, relaţiile 

dintre personaje, construcţia subiectului, dispoziţia pe planuri, perspectiva, focalizarea, 

punctul de vedere, relaţia dintre prezentare şi reprezentare. În sfârşit, ultimul nivel de lectură 

presupune o lectură competentă, care îi dă posibilitatea elevului să se desprindă de cadrul 

concret în care a descoperit şi a analizat conceptele respective, să generalizeze, pentru ca 

apoi să poata aplica noăţiunile însuşite la orice text epic.  

Vom demonstra  în cele ce urmează  eficienţa subordonării  unor forme ale metodelor 

şi procedeelor didactice consacrate , celor trei trepte de lectură analizate mai sus, având în 

vedere că fiecare treaptă de lectură presupune adoptarea cu abilitate a unor strategii 

didactice menite să conducă elevul către rezultatul aşteptat, dar şi să îl sprijine să îşi dezvolte 

abilitatea de a opera cu un concept. 

Vom constata, pentru început, faptul că apelul la aceste metode trebuie să aiba în 

vedere câţiva parametri a căror ignorare face efortul profesorului dificil, dacă nu chiar inutil , 

inoperant. Pe lângă adaptarea la specificul clasei, care are în vedere atât abilitaţile de 

analiză şi de interpretare ale elevilor, cât şi interesul acestora şi fundamentul de lectură, e 

necesară « dozarea » metodelor, în sensul stabilirii unei proporţii raţionale între utilizările lor 

şi al unei relaţionări atente între tipul de secventă a demersului didactic şi metoda sau 

procedeul utilizat. Întrucât clasificarea modernă  a tipurilor de lecţii tinde să estompeze 

graniţele dintre lecţia de predare-învăţare şi aceea de evaluare, evaluarea fiind o 
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componentă obligatorie, într-o măsură relativă, a fiecărui demers didactic, nu putem  stabili 

o legătura strictă între intenţionalitatea didactică şi o anumită categorie de procedee.  

Mult mai relevantă ni se pare, din acest punct de vedere, adaptarea metodelor şi 

procedeelor la lectura în trepte, care merge de la un nivel superficial, formal, primar, la etapa 

în care elevul e capabil să se desprindă complet de text pentru a opera categorizări sau 

generalizări. Nu putem ignora nici tipul de concept care urmează să fie reluat, aprofundat 

sau introdus, fiindcă anumite ierarhii care au în vedere dificultatea întelegerii sau frecvenţa 

utilizării se pot stabili şi aici.  Constatăm, astfel, dependenţa strategiei sau metodei de nivelul 

de analiză la care ne situăm. Stabilirea coordonatelor narative de baza ale textului se poate 

face prin conversaţia iniţiala şi de orientare, implicit prin întrebări, care urmăresc 

identificarea şi menţionarea unor aspecte de bază în studiul textului : titlul, personajele, 

numărul de capitole sau părţi, cine povesteste, unde şi când se petrec evenimentele. Într-o a 

doua etapă de analiză intervin descoperirea, problematizarea şi brainstorming-ul, ca metode 

complexe, deopotrivă interactive, care îl ajută pe elev să surprindă aspecte mai profunde ale 

textului : planurile narative şi relaţiile dintre ele, relaţiile dintre personaje, tipologiile, 

conflictul, tipurile de conflict, distanţa care îl separă pe narator de lumea personajelor şi 

gradul sau de implicare, indiciile omniscientei, perspectiva narativă şi, în analiza evoluată, 

chiar focalizarea şi raportul dintre prezentare şi reprezentare. În sfârşit, după decodarea 

tuturor acestor aspecte, se poate trece, prin metoda problematizării şi a brainstorming-ului 

la identificarea de argumente care să sprijine sau să infirme o ipoteză, într-o treaptă 

superioară de analiză. Actualizarea unui anumit tip de metodă depinde şi de tipul de nuvelă 

avut în vedere, ştiut fiind că există un grad de accesibilitate care poate fi aplicat diferit, în 

funcţie de subspecie. Din acest punct de vedere, nuvela fantastică ridică mai multe probleme 

de receptare determinate de statutul ambiguu al naratorului, care nu oferă informaţia 

suficientă explicării provenienţei sau naturii elementului neobişnuit, ca şi de atitudinea de 

ezitare generată de text, în vreme ce nuvela psihologică e mai aproape de referinţa pe care 

elevul-lector o are la întâlnirea cu textul, prin aceea că surprinde sentimente şi atitudini 

aflate în raport cu valori general umane. Se conturează astfel necesitatea extinderii secvenţei 

de orientare în demersul didactic destinat studiului nuvelei fantastice, prin întrebări – suport 

care să atragă atenţia asupra cât mai multor aspecte legate de prezenţa unor elemente 

stranii în  text, sau nuanţarea strategiilor în secvenţa didactică de profundare a studiului 

textului, prin descoperirea prin întrebări a existenţei a doua universuri şi a intruziunii 
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fantasticului în real. În cazul nuvelei psihologice, profesorul trebuie să aibă în vedere ca 

problemtizarea şi descoperirea vor facilita identificarea şi comentarea tipurilor de conflict şi a 

resorturilor intime pe care personajul le implică în confruntarea cu aţti actanîi. Descoperirea, 

problematizarea şi brainstorming-ul sunt, de altfel, esenţiale în ambele cazuri pentru 

generarea şi întreţinerea unei atmosfere de emulaţie, în care opiniile trebuie analizate cu 

diplomaţie. 

 

EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII ŞI STIMULAREA 

CREATIVITĂŢII PRIN JOCUL DIDACTIC 

 

Prof. Luminiţa ENACHE,  

Şcoala Gimnazială „N. Iorga”Piteşti 

 

Comunicarea în scris este una dintre cele mai importante finalităţi ale învăţământului 

primar. Ea este o activitate care presupune un complex de exerciţii de gândire, de limbaj şi o 

bogată experienţă orală a limbajului. 

 Conform noii abordări a conţinutului disciplinei “Limbă şi literatură română”, 

comunicarea orală şi în scris este o componentă care se bucură de suficiente ore de studiu.  În 

programa şcolară comunicarea este tratată într-o viziune integratoare. Ea realizează o 

legătură strânsă între cunoştinţele de gramatică, de ortografie, de punctuaţie, de vocabular, 

fonetică şi tehnici ale comunicării orale şi în scris. 

Din multiplele modalităţi de activităţi didactice utilizate la micii şcolari, cea mai activă 

şi îndrăgită este jocul. El angajează în activităţi de cunoaştere cele mai intime operaţii ale 

acestora, având în acelaşi timp, un important rol formativ şi educativ. Procesele intelectuale 

declanşate de joc, în special cele ale gândirii, au darul de a-l conduce pe copil cu o oarecare 

uşurinţă pe fondul angajării, în descoperirea unor adevăruri noi pentru el, doar în aparenţă 

cu un efort mic, şi mai ales în condiţiile unor satisfacţii evidente. 

Jocul este un puternic stimulent cognitiv atât pentru învăţarea independentă, cât şi 

pentru învăţarea în grup; dincolo de natura primă a experienţei, există feedback-ul, care 

determină adevăratul progres. Jocul se îmbină cu învăţarea, dar şi cu creaţia, astfel îi dă 

posibilitatea copilului de a experimenta rolul creator al realităţii. 
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Creativitatea şi educarea ei reprezintă azi o mare şi frumoasă provocare pentru toate 

domeniile de activitate,comportamentul creator fiind foarte complex. 

Cel mai important element în educarea creativităţii elevilor îl constituie jocul didactic, 

care devine în mâna celor chemaţi să formeze spirite creatoare calea cea mai sigură de a 

comunica deschis, sincer cu elevul, fără limite şi fără bariere între real şi imaginar. 

Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii elevilor 

săi.  

Învăţarea creativă – ca formă speciala a învăţării şcolare – se realizează în cadrul 

lecţiilor desfăşurate organizaţional după sistemul clasic existent,  solicitând educatorilor să 

aibă în vedere dezvoltarea creativităţii gândirii elevilor şi studenţilor. 

 Exerciţiile de creare a unor texte literare cu temă, pe bază de imagini, cu ajutorul 

unor idei sau pe bază de întrebări se pot aplica în cadrul orelor de limba şi literatura română 

încă din clasa I. Cunoştinţele de comunicare oferă posibilitatea elevului să-şi exercite 

autocontrolul asupra propriilor elaborări orale şi scrise.  

Pentru dezvoltarea creativităţii cadrul didactic trebuie să încurajeze elevii, să propună 

spre rezolvare exerciţii care exercită actul creativ cum ar fi: realizarea unui text opus ca şi 

conţinut; crearea unui personaj cu trăsături opuse decât cele date în anumite texte; 

schimbarea finalului unei opere; emiterea unei păreri despre o atitudine, acţiune; crearea 

unei povestiri, versuri pe baza unor cuvinte; exerciţii de interpretare; alcătuire de texte cu 

titlu dat, cu început dat, cu final dat, după imagini, texte libere, după benzi desenate, după 

un plan de idei, pe baza unor cuvinte de sprijin, pe baza unui text încurcat, după un proverb 

sau grup de versuri;  exerciţii de creare de cuvinte pornind de la o silabă, schimbând poziţia 

literelor din cuvântul dat, urmărind literele dintr-un careu, schimbând o literă cu alta, unind 

două cuvinte sau prin eliminarea unor litere şi silabe din cuvintele date; exerciţii de rimă, de 

construire de dialoguri între anumite personaje; povestiri la timpul viitor. Acestea dezvoltă 

gândirea creativă şi anticipativă a elevilor, conduc la cultivarea unor însuşiri motivaţionale 

precum curiozitatea şi dorinţa de a rezolva sarcini noi.  

Cadrul didactic trebuie să aibă o atitudine încurajatoare faţă de elevi, să-i aprecieze 

pozitiv stimulându-le spontaneitatea şi iniţiativa, creând stări pozitive necesare pentru 

antrenarea acestora în rezolvarea sarcinilor şi pentru reuşita deplină în activitate  

Compunerile şcolare reprezintă cel mai generos prilej de valorificare a experienţei de 

viaţă, de manifestare a imaginaţiei creatoare a elevilor. Pentru a putea să realizeze o 
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compunere liberă, elevii trebuie să fie pregătiţi şi obiectivul poate deveni posibil numai ca 

rezultat al unei activităţi creatoare. În elaborarea unei compuneri, redactarea este actul 

creativ cel mai semnificativ.  

Prin cultivarea capacităţilor creatoare se realizează cunoaşterea prin inovaţie, 

invenţie, creaţie. Se dezvoltă astfel germenii competiţiei, se identifică aptitudini.  Educarea 

creativităţii şi a gândirii creatoare a elevilor este o necesitate a timpului actual şi presupune 

formarea şi cultivarea unor trăsături care vor duce la manifestări creatoare cum ar fi: 

iniţiativă, originalitate, curiozitate, perseverenţă.  

Ora de limba şi literatura română poate fi considerată, în contextul disciplinelor 

şcolare din clasele primare, ca una din ,, pietrele de încercare” pentru stimularea creativităţii 

elevilor. Este necesară punerea în mişcare a creativităţii gândirii, a interesului şi dragostei 

pentru cunoaştere, a spiritului de observaţie şi investigaţie. Asemenea însuşiri reprezintă 

premise ale adaptării dinamice a tânărului şcolar la solicitările noi ale societăţii . 

Profesorul creativ oferă un climat favorabil învăţarii, atmosferă neautoritară, îi 

încurajează pe elevi să înveţe suplimentar, încurajează procesele gândirii creative. El îi învaţă 

pe elevi să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să găsească soluţii la 

probleme, să facă presupuneri nebănuite, să emită idei, să perfecţioneze ideile altora şi să 

orienteze aceste idei în direcţii noi. 
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CURS OPŢIONAL (LIMBA ROMÂNĂ – MORFOLOGIE) 

 

Profesor: Narcisa-Daniela ŞUŢAN 

Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, Piteşti 

 

LIMBA  ROMÂNĂ (MORFOLOGIE) 

Denumirea opţionalului: Limba română (Morfologie şi sintaxă) 

Tipul: Disciplină inclusă în Curriculumul la decizia şcolii 

Clasa a X-a  

Durata 1 an 

Nr. de ore pe săptămână: 1 oră 

Profesor: Şuţan Narcisa-Daniela 

Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional Liceal Zinca Golescu 

 

ARGUMENT 

Cursul opţional este proiectat a se derula pe parcursul unui an (o oră pe săptămână) 

şi se adresează elevilor de liceu. 

Cursul extins cuprinde: clasa a IX-a: Fonetică şi vocabular, clasa a X-a: Morfologie, 

clasa a XI-a: Sintaxă şi stilistică (o oră pe săptămână). Motivele pentru care a fost ales acest 

curs sunt: cunoaşterea în detaliu a principalelor probleme ale limbii române (având în vedere 

profilul); pregătirea elevilor pentru învăţământul superior cu profil umanist; dobândirea 

capacităţilor de analiză lingvistică; împletirea analizei lingvistice cu analiza stilistică a 

textelor studiate la literatura română. Noţiunile de gramatică a limbii române îi ajută pe 

elevi să identifice mai uşor particularităţile unei limbi străine (modernă sau clasică). Un alt 

motiv îl reprezintă faptul că studierea limbii române contribuie  la cultivarea sensibilităţii 

elevilor, la nuanţarea exprimării lor. Dincolo de aspectele teoretice, procesul studierii limbii 

române în şcoală este parte integrantă a acţiunii de cultivare a gândirii elevilor.   

Clasa a X-a, profil filologie (o oră pe săptămână) 

Morfologie 
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Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

La sfârşitul cursului elevii vor fi 

capabili: 

să utilizeze corect şi adecvat formele 

exprimării orale şi scrise în diverse situaţii 

de comunicare; 

să utilizeze deprinderi de receptare 

activă; 

să dobândească capacităţi de 

analiză lingvistică şi să o asocieze cu analiza 

stilistică; 

să-şi nuanţeze exprimarea; 

să diferenţieze schema gramaticală 

a limbii române de cea a altor limbi străine; 

să folosească corect semnele de 

punctuaţie şi de ortografie în scriere şi 

tonul, accentul, intonaţia în exprimarea 

orală; 

să-şi cultive sensibilitatea şi să-şi 

nuanţeze exprimarea. 

 

 

 

Se recomandă următoarele activităţi: 

exerciţii de construire a unor fapte de 

limbă, cu  folosirea regulilor, a tehnicilor şi a 

componentelor structurale specifice; 

exerciţii de folosire corectă şi adecvată 

a elementelor verbale, paraverbale şi non-

verbale; 

exerciţii de redactare folosind diferite 

fapte de limbă; 

exerciţii de formare şi de aplicare a 

deprinderilor de receptare activă în diverse 

situaţii de comunicare; 

exerciţii de identificare şi de comparare 

a factorilor care înlesnesc sau perturbă 

receptarea; 

conversaţii, dezbateri, comunicări orale 

în care să se integreze diferite fapte de limbă; 

exerciţii de identificare a rolului 

elementelor paraverbale (ton, pauză, 

intonaţie); 

exerciţii de pronunţare corectă şi 

nuanţată; 

exerciţii de folosire adecvată a 

cuvintelor în context, de utilizare a variantelor 

lexicale literare; 

sesizarea valenţelor stilistice ale unor 

categorii morfo-sintactice;  

interpretarea sensului cuvintelor în 

context; 

receptarea valorilor stilistice generate 
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de folosirea diferitelor registre ale limbii 

(arhaic, familiar, neologic, regional, popular, 

colocvial, argotic); 

folosirea ca texte-suport pentru studiul 

limbii, a celor selectate pentru domeniul  

„Literatura”; 

exerciţii de recunoaştere, analiză şi 

utilizare a diferite registre stilistice. 

Lista de conţinuturi 

Noţiuni generale de morfologie – 

părţile vorbirii, locuţiunile, categoriile 

gramaticale, structura morfologică a 

cuvintelor, elemente de flexiune analitică, 

morfologia şi scrierea.  

Substantivul – clasificare, genul 

substantivelor, numărul, cazul, declinarea.  

Articolul – clasificare, întrebuinţare. 

Adjectivul – clasificare, declinare, 

grade de comparaţie, rolul stilistic al 

adjectivului.  

Pronumele – clasificare, tipuri de 

pronume, valoarea stilistică a pronumelui. 

Numeralul – clasificare, declinare.  

Verbul – clasificare, locuţiuni 

verbale, caracterul tranzitiv şi intranzitiv, 

diateza, modul, timpul, flexiunea verbului, 

verbele auxiliare, verbele copulative. 

Adverbul – clasificare, locuţiuni 

adverbiale, grade de comparaţie, funcţiile 

stilistice ale adverbului.  

Prepoziţia – clasificare, sensul lexical 
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şi valoarea sintactică a prepoziţiei, cazuri 

cerute de prepoziţii. 

Conjuncţia – clasificare, valoarea 

conjuncţiilor, locul conjuncţiei în propoziţie. 

Interjecţia – clasificare, funcţia 

interjecţiilor în frază, valoarea stilistică. 

Valoarea stilistică a părţilor de 

vorbire 

Modalităţi de evaluare 

evaluare iniţială, formativă, finală; 

evaluare orală: curentă şi finală; 

întrebări şi răspunsuri; 

itemi cu alegere multiplă; 

itemi cu răspuns scurt; 

chestionar, grilă de evaluare. 

Planificare semestrială                       Limba română  

Semestrul I                         Clasa a X-a  

Profesor Şuţan Narcisa                                           An şcolar 2007-2008  

 

N

r. crt 

 

Conţinut 

 

 

N

r. ore 

 

P

erioada 

Material 

bibliografic 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Morfologia – noţiuni 

introductive. 

Substantivul – definiţie, 

clasificări. 

Funcţiile sintactice ale 

substantivului (1). 

Funcţiile sintactice ale 

substantivului (2). 

Articolul – definiţie, 

clasificări. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Toma, 

„Limba română” 

Ionela Lefter, 

Carmen Iordăchescu, 

„Limba română” 

Ştefan 

Găitănaru, „Curs de 

morfologie” 

Mioara Avram, 

„Ortografia pentru 
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

Adjectivul – definiţie, 

clasificare. 

Funcţiile sintactice ale 

adjectivului. 

Pronumele – definiţie, 

clasificare. 

Pronumele personal şi 

pronumele personal de politeţe. 

Pronumele reflexiv. 

Pronumele demonstrativ, 

nehotărât, negativ. 

Pronumele interogativ şi 

relativ. 

Pronumele posesiv. 

Pronumele de întărire. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

toţi” 

XXX, „Dicţionar 

ortografic, ortoepic şi 

morfologic al limbii 

române” 

Alexandru 

Graur, „Limba română 

corectă.” 

Theodor 

Hristea, „Sinteze de 

limba română.” 
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MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR DE 

COMUNICARE ORALĂ IN CADRUL ORELOR DE 

DIRIGENŢIE 

 

Prof. Lucia POPA 

Școala Gimnazială,,Aurel Vlaicu’’ Fetești 

 

"Cuvântul este sunet si culoare, 

 e mesagerul gândului uman." 

T. Vianu 

 

    Comunicarea  reprezintă  înştiinţare,  ştire, veste, raport, relaţie, legătură.  Cam  

acestea  ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către dicţionarul explicativ pentru 

comunicare.  Deşi pare simplu înţelesul comunicării este mult  mai complex şi plin de 

substrat. 

    Comunicarea  are  o  mulţime  de  înţelesuri, o  mulţime de scopuri  şi  cam tot 

atâtea metode de exprimare şi manifestare.  Nu există o definiţie concretă a comunicării însă 

se poate spune cel puţin că, a comunica înseamnă a transmite intenţionat anumite date, 

anumite informaţii. 

  Ce se înţelege prin comunicare: 

 provocare constantă pentru psihologia socială; 

 activitate; 

 satisfacerea nevoile personale; 

 legătura între oameni etc. 

Societatea continua sa existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect sa 

spunem ca ea exista in transmitere si in comunicare. Este mai mult decât  o legătură verbala 

intre cuvinte precum comun, comunitate, comunicare. Oamenii trăiesc in comunitate in 

virtutea lucrurilor pe care le au in comun, iar comunicarea este modalitatea prin care ei 

ajung sa deţină in comun aceste lucruri. 
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Pentru a forma o comunitate sau o societate , ei trebuie să aibă în  comun  scopuri , 

convingeri aspiraţii, cunoştinţe - o înţelegere comună -  "acelaşi spirit" cum spun sociologii. 

Comunicarea  este  cea care asigura dispoziţii emoţionale şi  intelectuale  asemănătoare,  

moduri  similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. 

 Comunicarea se realizează pe trei niveluri: 

1. Logic 

2. Paraverbal 

3. Non -verbal 

Dintre acestea, nivelul logic (deci cel al cuvintelor) reprezintă doar 7% din totalul 

actului de comunicare; 38% are loc la nivel paraverbal (ton, volum, viteza de rostire...) si 55% 

la nivelul non verbal  (expresia faciala, poziţia, mişcarea, îmbrăcămintea  etc.). 

Dacă intre aceste niveluri nu sunt contradicţii, comunicarea poate fi eficienta.          

Daca insa intre niveluri exista contradicţii, mesajul transmis nu va avea efectul  

scontat. 

Tipuri de comunicare: 

Comunicarea intrapersonală. Este comunicarea în şi către sine. 

Comunicarea interpersonală.  Este comunicarea între oameni. 

Comunicarea de grup. Este comunicarea între membrii grupurilor si comunicarea 

dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni. 

Comunicarea de masă.  Este comunicarea primită de sau folosită de un număr mare 

de oameni. 

 Scopul comunicării: 

 · sa informăm pe alţii ; 

· sa atragem atenția altora; 

· sa explicăm ceva ; 

· sa distrăm ; 

· sa descriem ; 

· sa convingem etc. 

 Pentru a descrie numeroasele înţelesuri ale comunicării pe care o folosim si o trăim 

zilnic, folosim urmatorii trei termeni: 

 a. Forma comunicării 
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Este un mod al comunicarii asa cum sunt vorbirea, scrierea sau desenul. Aceste forme 

sunt distincte si separate una de alta așa de mult, încât au sistemul lor propriu pentru 

transmiterea mesajelor. Astfel, când semnele sunt făcute pe foaia de hârtie potrivit anumitor 

reguli (cum sunt cele ale gramaticii si ortografiei), atunci noi creăm cuvinte si "forma" scrierii. 

 b. Mediul comunicării 

 Este un mijloc al comunicării care combina mai multe forme.Un mediu,  adesea poate 

implica utilizarea tehnologiei așa că acesta este dincolo de controlul nostru. Spre exemplu, o 

carte este un mediu care folosește forme ale comunicării precum sunt cuvintele, imaginile si 

desenele. 

 c. Media 

Sunt acele mijloace de comunicare în masă care s-au constituit într-un grup propriu. 

Exemple binecunoscute sunt radioul, televiziunea, cinematograful, ziarele si revistele. Toate 

acestea sunt distincte si prin modul prin care pot include un număr de forme de comunicare. 

Spre exemplu, televiziunea oferă cuvinte, imagini si muzica. Adesea termenul mass-media 

identifică acele mijloace ale comunicării bazate pe tehnologie care fac o punte între cel care 

comunică si cel care receptează. 

Limbajul este codul cu care este transmisă informaţia, reprezintă unealta comunicării. 

În prima categorie intră limbajul. Limbajul reprezintă codul comunicării, este liantul între cel 

ce transmite informaţia , emiţător, şi cel ce primeşte informaţia, receptor. Limbajul 

determină forma comunicării. El este de trei feluri: 

Limbaj verbal. 

Limbaj non-verbal. 

Limbaj scris. 

Comunicarea are o foarte mare influenţă asupra personalităţii deoarece in ziua de azi 

individul se defineşte in funcţie de ceilalţi iar comportamentul reprezintă o construcţie a 

persoanei in interacţiunea cu ceilalţi. Interacţiunea atrage concomitent comunicarea. In felul 

acesta, definirea unei situaţii nu este niciodată strict individuala, deşi apare astfel; in acelaşi 

timp, nici individul nu este doar o oglinda a celorlalţi, ci introduce note personale in orice 

evaluare si răspuns. Cu cat se comunica mai mult cu atât cresc şansele de a se crea 

personalităţi puternice. Comunicarea este cheia individului spre societate şi integrarea în 

aceasta. 
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COMUNICAREA IN CADRUL ORELOR DE DIRIGENȚIE 

   Este cunoscut faptul ca unul dintre modulele programei de ,,consiliere si orientare” 

poarta numele de ,,comunicare si abilitați sociale”, ceea ce inseamnă că acest proces, al 

comunicării, este deosebit de important in dezvoltarea ulterioară a personalității elevilor. Se 

știe, de asemenea, că dialogul este forma principală de desfășurare a orei de dirigeție, acel 

dialog inteles ca mijloc total de comunicare, care cuprinde nu numai un schimb de informații, 

ci impărtășirea de sentimente, idei, experiențe. Această formă de comunicare orală permite 

exprimarea unor puncte de vedere identice si/ sau contradictorii si stimulează participarea 

unui număr mare de elevi. Pentru ora de dirigenție, dialogul este metoda care convinge cel 

mai mult. 

Dintre tipurile de comunicare, cea orală este cu preponderența utilizată in cadrul 

orelor de dirigeție, insă nu putem face o disociere tranșanta față de celelalte tipuri, intrucât 

atât comunicarea non-verbală, cât si  cea scrisă se combină cu stilul oral pentru a realiza o 

oră eficientă. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PRIVIND DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE 

IN CADRUL ORELOR DE DIRIGENȚIE 

PROIECT DIDACTIC 

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Modulul: Comunicare şi abilităţi sociale 

Subiectul: Să comunicăm 

Obiective operaţionale. 

Elevul trebuie să-şi dezvolte deprinderile de comunicare nonverbală şi verbală. 

Să identifice propriile modalităţi de comunicare cu ceilalţi. 

Să-şi dezvăluie un comportament tolerant. 

Valori şi atitudini: 

Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi. 

Aprecierea unicităţii fiecăruia. 

Resurse materiale: 14 medalioane în formă de soare, 14 medalioane în formă de lună, 

instrumente de scris. 

Resurse de timp:  50 minute. 

Metode: conversaţia euristică, brainstormingul, munca în grup, descoperirea, 

dezbateri, argumentarea. 
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Scenariu didactic: 

Exerciţiul de spargere a gheţii Masajul animalelor (exercitiu de comunicare 

nonverbală)-elevii vor fi aşezaţi în şir, unul în spatele celuilalt, pe trei rânduri. Dirigintele va 

spune ultimului elev de pe fiecare rând să facă o mişcare pe spatele celui din faţa lui, în aşa 

fel încât să imite un animal (saltul iepurelui,ciugulitul păsărelelor,mersul elefantului,târâtul 

şarpelui).Informaţia primită prin masaj va fi trimisă următorului elev, ajungându-se astfel 

până la primii elevi. Comanda de începere şi schimbare a masajului o dă numai dirigintele. 

Exerciţiul durează 7 minute. 

Stând în bănci,elevii vor scrie pe o hârtie ce înseamnă a comunica.Se vor strânge foile 

şi se vor alege punctele de vedere semnificative,care vor fi scrise pe tablă. 

Organizaţi în diade, elevilor li se va cere să aleagă ce ar vrea să fie: soarele sau luna. 

Se înmânează fiecăruia medalionul care ilustrează alegerea.Se gândesc câteva minute la 

importanţa acestor astre, după care, timp de 5 minute, pe rând, fiecare va susţine şi 

argumanta alegerea făcută. 

Se inversează rolurile: luna devine soare şi soarele devine luna, schimbându-se şi 

medalioanele. Se repetă acelaşi procedeu ca mai sus. 

Debriefing. Se vor adresa întrebări de tipul: 

Ce rol ţi-a plăcut? De ce? 

Ce alte roluri,preluate din viaţă,ai putea exemplifica? 

De ce este nevoie să ascultăm şi să acceptăm şi opiniile celorlalţi? 

 

 

 

 

 

 

 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

88 

 

A FI SAU A NU FI ... PROFESOR 

 

Prof. Ion-Daniel SERAFIMESCU  

 Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Dilema hamletiană a stat pe buzele a generații de elevi care au vrut să îmbrățișeze 

cariera didactică, a generații de studenți care se pregăteau pentru această profesie și care se 

frământau dacă făcuseră sau nu o alegere înțeleaptă, a generații de profesori activi, care se 

loveau de problemele sistemului (lipsa posturilor, neajunsurile financiare, dezinteresul sau 

obraznicia elevilor) și care se introspectau serios, dacă și cum ar fi cazul să-și continue 

această carieră.  

Întrebarea, pusă în acest mod sau în forme acomplementare, i-a preocupat și pe 

teoreticienii, nobilei, până mai ieri, ocupații de slebuitor și formator al personalității umane. 

Ca urmare, nu am pretenția de a aduce în atenția publicului lucruri noi, inedite, ci doar de a 

prezenta câteva reflexii personale, asupra cărora m-am aplecat și eu în cei 17 ani de carieră 

în domeniul educației.  

În primul rând, nu am considerat niciodată profesoratul o ”meserie”, o ocupație, o 

haină pe careo îmbraci pentru câteva ore zilnic, eventual doar atunci când ai catalogul sub 

braț sau în față și pe care s-o arunci la coșul cu rufe murdare atunci când ajungi acasă, 

schimbându-te în ceva mai ”confortabil”. Am crezut tot timpul că nu poți fi profesor cu 

jumătate de normă, în sensul că atunci când pleci de la școală (temporar sau pentru 

totdeauna), devii un anonim în mulțime, un oarecare, un simplu civil, ci că, aidoma preoților 

care se respectă și care și în ”lume” poartă însemnele misiunii lor, profesor ești oriunde și mai 

ales pentru totdeauna, atâta timp cât ai ales SĂ FII pofesor! 

Aș putea să dau zeci de exemple de profesori, ieșiți din câmpul muncii ca să folosesc 

un șablon și care și-au dus , până la trecerea în neființă, cu un soi de noblețe, crucea acestei 

misiuni. Privirea lor, vestimentația, sfaturile oferite, vorbele rostite, gesturile și în general, tot 

ceea ce făceau, emanau aroma unei profesii care pentru ei devenise un mod se viață! Toți 

parcă desprinși din prototipul ”domnului Trandafir” sau a dascălului invalid din nuvela ”Elev” 

de Mircea Sântimbreanu, eroi ai educației, ai războaielor duse demult pentru alfabetizarea a 
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mii de copii, pentru desțelenirea unor drumuri în viață și care în nicio clipă a vieții târzii nu ar 

fi ezitat să pună  din nou mâna pe arme, atunci când primeau chemarea la un nou război cu 

obrăznicia, incultura, impostura... 

Acei oameni par tot mai rari astăzi, atunci când vedem limbajul și comportamentul 

tinerei generații, apucăturile politicienilor, modele proliferate în mass-media, când tot mai 

mulți observatori, să le spunem neutri, se întreabă: oare ăștia n-au fost la școală sau mai 

grav – așa au fost învățați la școală? Atunci când avem de-a face cu o societate coruptă, 

incultă, semianalfabetă chiar, mi se pare legitim să te întrebi: cum arată școala în care s-au 

format toți acești oameni, cum arată dascălii lor, ce pregătire și mai ales ce vocație aveau ei 

pentru acest domeniu?  Să fi fost ogorul atât de înțelenit, de nelucrat, de nu s-a prins, de n-a 

rodit sămânța sau semănătorul atât de neîndemânatic și leneș  și care nu s-a preocupat de ce 

și cum cultivă în sufletele elevilor săi? 

Am sentimentul adesea că m-am întors în timp, în mileniul I când migrațiile barbare 

pustiiseră Europa și, pe locurile altădată fertile, creșteau acum mărăcini. Ce barbarie a trecut 

peste noi de ne-am pustiit atât de tare și mai ales ce mașinărie, ce substanță, ce îngrașământ 

poate readuce rodnicia, fructele educației? Desigur că există și mici oaze de verdeață, însă 

ele sunt aproape insesizabile, ca mici enclave înconjurate de ariditate. Societatea a devenit 

atât de obișnuită cu reaua creștere, încât forme simple de bun-simț precum a oferi cuiva locul 

în autobuz școchează, sunt prilej de batjocură, de hulă chiar! 

Unde sunt semănătorii? Mai poate fi ceva nobil în școală, mai este educația o artă  

sau a devenit ceva formal, un simplu job generator de leafă și de vechime necesară pensiei? 

Când eram student am întâlnit un tânăr cercetător la Institutul de Arheologie din 

București, care ne povestea că atunci când avusese dubii dacă sau nu să ia acest drum, 

evident din considerente materiale, tatăl său, renumit arheolog l-a întrebat: Ce-ți trebuie ție 

trai decent? Evident, întrebarea nu însemna că părintele vrea ca fiul său să ”facă foamea” să 

ducă o viață mizeră, sa fie un martir pe altarul științei, ci doar că nu asta ar trebui să fie 

preocuparea lui principală, ci mai degrabă aceea dacă și cum e pregătit să-și facă meseria 

temeinic, fără a se gandi, în primul rând la recompense! Nu vreau să par idealist, dar nu cred 

că trebuie să ne dozăm efortul în funcție de salariu, să ne gândim: stai un pic că pe ziua de azi 

mi-am făcut norma! Sunt mai degrabă adeptul principiului că, dacă ai început ceva trebuie 

să-l duci până la capăt și să-l faci bine! Dacă nu mai reziști, e mai bine să te retragi, să lași 

locul altuia care încă nu și-a epuizat resursele. Să te gândești tot timpul cât mai puțin la tine 
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și cât mai mult la cel din fața ta care n-are nicio vină, că tu nu-ți poți achita facturile și față 

de care trebuie să fi pregătit, demn și drept în permanență.  

Și totuși vremurile s-au schimbat. Este evident pentru oricine că elevii și așteptările lor 

sunt diferite, chiar și față de acum 20 de ani, când terminam liceul. Ele se schimbă de la an la 

an și se multe ori ne prind nepregătiți, nu știm să reacționăm, nu avem pârghii și nici 

răspunsuri. Societatea este una extrem de dinamică, de versatilă și tinerii se adaptează cel 

mai ușor, lăsându-i adesea pe părinți și pe profesori în urmă. Fie că ne place sau nu, ei 

controlează mersul lucrurilor, ei decid viitorul, ei vor duce lucrurile mai departe, într-o direcție 

corectă sau greșită, dar o vor face! Și atunci întrebarea este: mai au nevoie de noi, mai este 

școala în forma în care toți o cunoaștem o necesitate? Răspunsul meu, va fi întotdeauna DA!  

Acum câțiva ani, la o Școală de vară la Sighet, doamna Ana Blandiana se plângea de 

faptul că poezia nu mai pătrunde în rândul tinerilor, nu mai are acel efect coalizant și militant 

din anii 80, să spunem. Părerea mea a fost că după 90, între scriitori și cititori s-a creat o 

falie, cu aportul masiv al televiziunilor. Cititorii au coborât, seduși de programele tv 

îndoielnice și nu mai pot atinge mesajul poeziei. Soluția mea era ca scriitorii să se umanizeze 

un pic, să se reapropie de mase, chiar dacă acest lucru poate suna ca o decadență, însă ea 

este necesară pentru a fi recunoscuți de public și mai apoi să își ducă cu ei publicul din nou 

sus acolounde a fost odată.  

În aceeași situație de află azi dascălul. Mesajul și metodele sale, corecte, de altfel au 

rămas aceleași, însă subiecții s-au schimbat. Ei nu mai decodifică acest mesaj sau îl 

decodifică eronat și astfel întreg demersul pedagogic se năruie. Orele sunt chinuitoare, 

plictisitoare pentru că majoritatea elevilor nu înțeleg și nu consideră utilă informația de 

acolo. Elevii nu sunt neapărat mai slabi din punct de vedere intelectual, ci doar mai puțin 

interesați de programa școlară. Am observat cu cât nesaț devorează legislația rutieră, în 

speranța obținerii permisului de conducere. De ce nu depun același efort și pentru examenul 

de bacalaureat? Răspunsurile ar fi multiple, dar cred că toata lumea este de acord că 

Bacalaureatul nu mai este azi o formă de afirmare socială, în timp de permisul de conducere 

da! 

Cel mai mare învățător al lumii, Iisus Hristos, a știut că cei pe care dorea să-i învețe 

calea către mântuire, nu vor veni niciodată în sinagogă, oricât i-ar aștepta, așa că a mers el 

la ei acasă, a cobărât în întunericul lor pentru a-i putea trage mai apoi către lumină.  
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Cu alte cuvinte, cred că profesorul de azi trebuie să folosească două pârghii pentru a-

și putea duce la îndeplinire misiunea: să se apropie mai mult de elevii lor și să încerce să facă 

materia predată, școala, în ansamblu, cât mai atractivă, cât mai prietenoasă. Pentru ambele, 

este nevoie de dialog și negociere, dar mai ales de o capacitate de metamorfoză a 

profesorului de a intra total în rolul pe care-l joacă, pentru a spera că va fi credibil și atractiv 

și pentru a avea succes, la fel pentru un actor joacă cu convingere și talent un rol, reușind să-l 

poarte pe spectator prin lumi și timpuri diferite și să-i stârnească la final ropote de aplauze.  

În primul rând profesorul trebuie să fie un bun psiholog. Trebuie să avem în vedere  că 

elevii noștri vin tot mai des din familii cu probleme, cauzate de sărăcie, alcool, infidelitate, iar 

aceste probleme îi marchează mai mult decât putem crede. Profesorul trebuie să pătrundă 

prin aceste probleme, să devină un confident al elevului, o persoană de încredere, un prieten, 

la care elevul să apeleze cu drag. Apoi, cred că profesorul trebuie să măsoare continuu nivelul 

de înțelegere și de atenție al clasei și în funcție de acesta să adapteze discursul și să propună 

jocuri sau teme noi care să dinamizeze atmosfera.  

Consider, de asemenea că vremea metodelor general valabile, infailibile, a apus. Asta 

pentru că aspectul clasei este atât de eterogen, încât este imposibil ca toți să priceapă și să 

reacționeze la fel laun mesaj. Faptul că elevii ne ascultă nu înseamnă că ne și înțeleg, iar 

faptul că noi considerăm că am făcut o lecție bună, nu înseamnă că le-a plăcut și elevilor! 

Pentru a spera că-i putem atrage pe elevii noștri cu ceea ce predăm, ar trebui, în 

primul rând să ne atragem pe noi, să ne placă mai întâi nouă ceea ce am gătit, să fim 

entuziaști chiar. Percepția elevilor este că în general profesorii nu au niciun chef de ore sau 

nu par a savura materia pe care o predau și atunci cum pretind ca să-i facă pe ei să învețe, să 

devină adepți ai disciplinei respective și discipoli ai profesorului? 

Profesorul trebuie să pară unul de-al lor, dar și unul care trebuie respectat și urmat. 

Mi-e dor de momentele când eram elev și întâlneam pe stradă un profesor drag, pe care îl 

salutam solemn, dar zâmbind și și apoi le povesteam entuziaști companionilor: bai, e profa 

de fizică, știi ce de treabă e? 

Am prezentat aici percepția generală asupra sistemului, așa cum o văd eu din interior 

și cum o văd și foarte mulți din afară. Vreau însă să închei într-o notă optimistă și să spun, nu 

doar din curtoazie că există și excepții. Multe. Misionari, care trudesc de dimineața până 

seara, iar atunci când merg la culcare se mai gândesco dată la elevul din ultima dată care nu 

a întțeles nici de data asta lecția și pare că nu-l afectează prea tare faptul că nu va intra în 
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bac. Și totuși mâine o va lua de la capăt cu mai multă energie și speranță, încercând să-i 

arunce și lui, măcar în ultima clipă, un colac de salvare. 

Acești oameni chiar există, însă preocupați prea mult de școală nu au timp de ei, nu 

au timp sau interesul să se promoveze, rămân eroi anonimi, în războiul dur cu facilul, 

nepăsarea și mai ales disprețul celorlați. Dacă ei și munca lor ar fi scoși la lumină și așezați 

acolo de unde să poată fi văzuți aca niște modele, caniște exemple de bună practică, fața și 

soarta școlii s-ar schimba. Dar așa cum a preda, a fi profesor este o artă și a promova 

această artă înseamnă de asemnea o artă și din nefericire, puțini dețin acest talent! 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ÎN ORELE DE LIMBI 

STRĂINE 

 

Prof. Cristina Elena CURUIA 

Liceul Teoretic Ion Mihalache, Topoloveni 

 

Conceptul de creativitate a fost inclus destul de recent în lucrările de specialitate, 

deoarece orientările tradiţionale asociau funcţia creatoare cu geniul. În prezent, fiecare 

dintre noi conştientizează că această funcţie nu mai poate fi tratată atât de restrictiv, mai 

degrabă considerând-o specific umană. Creativitatea constituie una dintre problemele 

majore ale contemporaneităţii şi, totodată, una dintre cele mai fascinante. Ea este un atribut 

definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii implică un înalt nivel de 

cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producere, precum şi la 

valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa 

personalităţii umane constând în afirmarea ei creativă. Trăind într-o societate aflată în 

continuă schimbare, elevul trebuie să dea sens în mod critic, creativ şi productiv, universului 

informaţional infinit la care este expus în viața sa cotidiană. 

În ceea ce privește învăţământul, o importanţă deosebită o constituie educabilitatea 

creativităţii, care implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, 

sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
93 

călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe dăruirea 

dascălului în numele copilului şi al valorilor promovate.  

Deseori, se pune întrebarea dacă creativitatea se poate supune educaţiei. Pornind de 

la faptul că trăsătura esenţială a acesteia este originalitatea, S. Kinner afirmă: „Nu putem 

învăţa pe elevi caracterul original, căci, prin însuşi acest fapt, îşi pierde originalitatea”. În 

acelaşi context, sunt semnificative cuvintele lui A. D. Moore: „… desigur, nu va exista 

niciodată un ghid al creativităţii, aşa alcătuit şi realizat încât să-l deschizi la o anumită 

pagină, încât să afli ce ai de făcut mai departe…, dar există nişte principii şi metode generale 

care ne servesc drept călăuză, în aproape toate situaţiile care cer spirit de creativitate”. 

Un „dascăl creativ” formează un „elev creativ” prin aplicarea unei metodologii 

adecvate, care se răsfrânge asupra întregului demers didactic. Acesta stăpâneşte arta de a 

pune întrebări şi de a aştepta răspunsuri originale, are o inteligenţă lingvistică specială, 

competenţe de comunicare, este empatic, prietenos, echilibrat emoţional, disponibil să-i 

ajute pe copii în orice situaţie creată. Dacă dorim să avem un răspuns creativ, este necesar să 

formulăm întrebări cu sens, fără răspunsuri predeterminate: 

Ce s-ar întâmpla dacă..? 

Ce credeţi despre..?  

Dar dacă…totuşi..? 

Cum s-ar mai putea..?  

Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică solicitările, valorifică 

potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe specifice acestora. Ține de fiecare dintre 

noi ca și cadre didactice să lucrăm în permanență să ne îmbunătățim metodele de predare, 

să devină cât mai interactive astfel încât să atragă un număr cât mai mare de elevi. Acești 

adolescențti aparțin altei generații, cu o nouă mentalitate. Apariția Internetului in casele 

tuturor le-a schimbat efectiv perspective asupra vieții și a modului de gândire. Nu mai sunt 

elevii de altă dată care să stea liniștiți în bănci, să-și ia notițe de la tablă și să reproducă într-

o oră ulterioară material predată. În ziua de astăzi, ei se află în centrul procesului educativ, 

accentual fiind pus pe comunicare, exprimarea opiniei, capacitatea de a găsi soluții la 

probleme, eficientizare. Pentru a-I ajuta astfel să devină cetățeni active ai unei Europe în 

continuă schimbare. 

Maria Roibu menţionează: „Profesorul este cel care stabileşte metode constructive de 

dobândire a cunoştinţelor, iar metodele trebuie axate, în special, pe colaborare, acesta 
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devenind mai degrabă animator şi administrator de săli de clasă decât formator ex-catedra”. 

Având în vedere importanţa limbilor străine ca disciplină de studiu, dar şi importanţa 

acestora în activitatea umană, am considerat că este necesară referirea la câteva strategii 

didactice adecvate şi eficiente care contribuie la stimularea şi dezvoltarea creativităţii în 

ciclul gimnazial. Elevii din gimnaziu, ca şi cei din ciclul primar, rămân încântaţi când li se 

oferă şansa să-şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi mai originale. 

În acest scop, jocurile de creativitate, povestirea cu schimbarea formei, intercalarea, în texte, 

a unor noi episoade, dramatizarea poveştilor, elaborarea compoziţiilor, crearea de poezii, 

alcătuirea propoziţiilor după anumite scheme, transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă sunt posibilităţi ample de dezvoltare a capacităţii de creaţie a elevilor. 

Jocul are o impotanță deosebită în stimularea ceativității. În legătură cu valenţele 

multiple ale jocului, Erich E. Geissler afirma: „Dacă reuşim să îmbrăcăm procesele instructive, 

în special pe cele cu caracter de exerciţii, în forme de joc, plăcerea funcţională ce acţionează 

în timpul jocului va crea o nouă formă de interes şi de participare care nu poate ajunge la 

nivelul calitativ al unor interese obiective nemijlocite, dar care va fi însă, în orice caz, mult 

superioară atenţiei realizate prin constrângere, înainte de toate, din cauză că elevul, solicitat 

de joc, va avea o comportare activă. Ocupaţia respectivă devine pentru el o acţiune ludică, 

aducătoare de plăcere, determinată de tendinţa spre repetare ce acţionează în joc”12 . 

„Jocul de-a scriitorul”, în cadrul activităţilor de compunere, contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor creative, înlăturând stările de plictiseală. Profesorul propune elevilor să 

elaboreze împreună (sau numai ei) o poveste. Într-o oră, se hotărăsc, pe bază de sugestii din 

mai multe părţi, cine sunt personajele principalei, ce sunt ele, prin ce întâmplări vor trece etc. 

Povestirea va fi scrisă pe rând, cu dreptul fiecărui autor de a scrie cum vrea el, de a deplasa 

acţiunea cum o doreşte, de a introduce sau de a elimina personaje. Elevii se angajează pe 

bază de voluntariat; nu va fi refuzat niciunul, indiferent de situaţia lui şcolară. Primul elev 

aduce partea sa la şcoală şi o citeşte în faţa celorlalţi; se discută textul: ce e potrivit, dacă 

întâmplarea e credibilă, dacă s-a înţeles de ce un personaj a procedat aşa, şi nu altfel. Caietul 

este preluat de al doilea, apoi de al treilea elev, procedându-se la fel de fiecare dată.  

Posibilităţile profesorului de limbi străine privind cultivarea capacităţilor creative ale 

elevilor sunt destul de variate. Dacă acesta este animat de fiorul creaţiei, spiritul elevilor săi 

se înviorează, curiozitatea lor creşte şi ei asimilează lesne cunoştinţele. Ori de câte ori se 

aplică o metodă nouă şi interesantă în timpul activităţii, elevul se încadrează cu plăcere, 
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depăşind o barieră psihologică şi descoperindu-și propria perosnalitate, și de ce nu, 

identitate. Nu ne putem cunoște limitelele atăta timp cât nu știm de spirit creator se află în 

noi, ca un diamant neșlefuit încă. 

Fiecare cadru didactic, în scopul stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor la orele de 

limbi străine, este în drept să- şi proiecteze activităţile, apelând la cele mai eficiente metode 

interactive. Acestea vor contribui la formarea potenţialului intelectual al elevilor şi presupun 

implicarea lor în actul de învăţare, pentru ca să li se ofere condiţii optime pentru dezvoltarea 

gândirii flexibile, creative şi pentru dezvoltarea interesului pentru propria formare. Astfel, 

elevului implicat în procesul de învăţare, metodologia activă îi formează capacitatea de a-şi 

însuşi aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii şi ale rezolvării de 

probleme.  

Rolul cadrului didactic în procesul atât de complex de modelare a elevului în drumul 

atât de sinuos spre maturizare este, poate, cel mai important, deoarece, punându-şi discipolii 

în situaţii variate de instruire, el transformă şcoala „într-un templu şi un laborator”, cum 

zicea Mircea Eliade. În această dificilă, dar plăcută activitate, ar trebui să fim ghidaţi de 

înţelepciunea cuvintelor Mariei Montessori: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

În scopul organizării corecte a activităţii de dezvoltare şi stimulare a creativităţii, 

profesorul trebuie să studieze atent elevul, să-l descopere, aplicând cele mai reuşite metode, 

procedee şi mijloace de învăţare. Numai un elev motivat, cu deschidere creativă către 

activitatea şcolară, va asimila sistemul de cunoştinţe fundamentale. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. FĂGĂDĂU, A. Aspecte ale creativităţii în şcoală //Făclia, 25 mai 2002. P. 9  

2. OPRESCU, Victor. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Craiova: Scrisul 

românesc, 1983  

3. ROIBU, Maria, Empatia în educaţie. Necesităţi pedagogice moderne. Bucureşti: 

New School, 2008  

4. ŞCHIOPU, Constantin. Metodica predării literaturii române. Chişinău, 2009  

 

 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

96 

 

COMUNICARE ŞI EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN 

ŞCOALĂ 

 

Prof. Laura FLOREA 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

 

Comunicarea didactică este o formă de interacţiune profesor-elev, prin care 

profesorul transmite mesajul său didactic, folosind procesul de predare-învăţare-evaluare, în 

scopul realizării obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă din programele şcolare.  

În cadrul interacţiunii profesor-elev, comunicarea îndeplineşte mai multe funcţii: 

funcţia informativă, de transmitere a mesajului didactic şi educativ; 

funcţia formativă, de stimulare a gândirii şi a imaginaţiei la elevi; 

funcţia educativă, de transmitere a influenţelor educaţionale, de coeziune şi  

afirmare a grupurilor şcolare; 

funcţia de evaluare şi reglare a procesului de predare-învăţare; 

funcţia de rezolvare a problemelor educaţionale şi a conflictelor şcolare; 

Comunicarea didactică prin dialog euristic apare ca un model interactiv, profesorul şi 

elevul fiind în acelaşi timp emiţător şi receptor, creându-se între ei o relaţie de schimb de idei, 

de corectări şi completări. 

Comunicarea este un circuit care se autoedifică şi autoreglează permanent. În cazul 

unui proces de comunicare, interlocutorii ,,creează şi inventează nu numai conţinuturi, dar şi 

procese, reguli, procedee şi modalităţi ale schimbului lor” (Ardoine, 1988, p.62).  

Comunicarea umană este un proces tranzacţional, unul de predare‐primire, în care se 

schimbă semnificaţii, idei, dar şi energii, emoţii, sentimente sau chiar bunuri, fie de la un 

individ la altul, fie către un grup restrâns, fie către publicul larg. 

Comunicarea umană reprezintă un proces inevitabil relaţiilor dintre oameni. Aceasta 

este fundamentală atât pentru viaţa personală cât şi pentru viaţa socială a individiului. 

Astfel, comunicarea este un cod sau un sistem care stă la baza organizării şi dezvoltării 

sociale, influenţând raporturile pe orizintală şi verticală dintre oameni – intervenind chiar în 

aspiraţiile lor intime, dar şi în cunoaşterea realităţii. 
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Definirea educaţiei interculturale 

Educaţia interculturală propune o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, 

strategie prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale (diferenţe culturale) sau de 

alt gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau economică etc.), evitîndu-se, pe cât posibil, 

riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de 

atomizare a culturilor. Abordarea interculturală nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, 

ci o nouă metodologie ce caută să integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, 

datele psihologiei, antropologiei, ştiintelor socialului, politicii, culturii, istoriei.” (Cucoş, 2000). 

Educaţia interculturală se referă la teme ca “acceptare şi participare” “învăţarea convieţuirii 

– a învăţa să trăieşti împreună”, evitarea “stereotipiilor şi a prejudecăţilor” şi propune soluţii 

pentru promovarea valorilor democraţiei şi interculturalităţii /multiculturalităţii.  

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interculturală presupune învăţarea acestora 

atât în cadrul organizat (educaţia formală), cât şi prin activităţi de educaţie non-formală şi 

informală. 

Educaţia interculturală urmăreşte pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate 

multiculturală, cu o dinamică tot mai pronunţată şi care tinde tot mai mult să devină o 

societate interculturală. Această viziune corespunde cu punctul de vedere adoptat de 

Consiliul Europei şi cu cel al Comisiei Internaţionale a UNESCO pentru Educaţia Secolului 21 

care considera în 1996 că unul dintre obiectivele majore ale educaţiei trebuie să fie ,,a învăţa 

să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”.  

Obiectivele specifice ale educaţiei interculturale sunt: 

- dobândirea de cunoştiinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra 

comportamentelor individuale şi de grup, privind propria cultură/propriile culturi şi privind 

alte culturi; 

- dezvoltarea de deprinderi legate de viaţă într-o societate 

multiculturală/interculturală (conştientizarea propriilor determinări culturale, stereotipuri şi 

prejudecăţi, identificarea acestora la ceilalţi, capacitatea de a relativiza punctele de vedere, 

abilităţi comunicaţionale şi relaţionale); 

- formarea de atitudini cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală, pentru 

identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei; 

- stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei societăţi 

interculturale şi al combaterii discriminării şi intoleranţei. 
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Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 

vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se 

orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori. Adaptarea la mutaţia şi diversitatea 

culturală e necesară atât pentru „minorităţi", cât şi pentru „majorităţi", în interacţiunile 

prezente şi viitoare. De altfel, demarcaţia clasică între majoritari şi minoritari e tot mai dificil 

şi periculos de realizat, în funcţie de multiple perspective de referinţă, toţi indivizii pot fi 

minoritari, racordându-se la subcoduri culturale oarecum diferite. Sunt, de asemenea, situaţii 

când nu se mai ştie cu claritate cine este minoritar şi cine este majoritar. 

Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă la atenuarea 

conflictelor şi la eradicarea violenţei în şcoala, prin formarea unor comportamente precum 

(cf. Walker, 1992, p. 8): 

- aptitudinea de a comunica (a asculta şi a vorbi); 

- cooperarea şi instaurarea încrederii în sânul unui grup, cum ar fi grupurile de tineri, 

de muncă, de joacă etc.); 

- respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite ; 

- luarea de decizii în chip democratic; 

- acceptarea responsabilităţii altora şi a propriului eu; 

- soluţionarea problemelor interpersonale; 

- stăpânirea emoţiilor primare; 

- aptitudinea de a evita altercaţiile etc. 

Sarcina şcolii de azi este de a forma la elevi o conştiinţă europeană. Încă din clasele 

primare este de dorit să se cultive respectul şi solidaritatea faţă de cultura altor popoare. 

Câteva valori-cheie trebuie să-şi facă loc, fie în programele scolare, fie în procesele de 

învăţământ: aspiraţia către democraţie, respectul drepturilor omului, al drepturilor copiilor, 

justiţia socială, echilibrul ecologic, toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale. 

Învatarea simultană a măcar două limbi straine, difuziunea simbolurilor general-umane, 

accentuarea valorilor care mai degrabă unesc oamenii decât îi divizează, participarea 

tineretului la gestionarea comunităţii şcolare, integrarea şcolilor în relaţii de înfrăţire la nivel 

european sunt alte mijloace de sporire a valenţelor culturale ale activităţilor educative. 
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E-LEARNING ŞI SISTEME DE ÎNVĂŢARE LA 

DISTANŢĂ 

 

Prof. Constantin FLOREA 

Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” Pitești 

 

Prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează 

semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Termenul, preluat din 

literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin 

mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele 

informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca educaţie, aria semantică a conceptului e-

learning interferează şi se suprapune pe o multitudine de termeni care surprind varietatea 

experienţelor didactice beneficiare de suport tehnologic: instruire asistată/mediată de 

calculator, digital/mobil/online learning/education, instruire prin multimedia etc. Sub 

denumirea de software didactic/educaţional, o gamă largă de materiale electronice sunt 

dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme 

didactice, prezentări în diverse formate, cărţi electronice, teste, tutoriale, simulări, software 

formator de abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc.  

În sens restrâns, e-learning reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă 

planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie care furnizează materiale într-o 

ordine secvenţială şi logică, pentru a fi asimilate de către studenţi în manieră proprie.. 

Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor – în special prin 

Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie a materialelor, cât şi canalul de 

comunicare între actorii implicaţi.  

    Educatia online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învăţare, în care 

elementele de fond rămân aceleaşi, doar mijlocul de schimb şi însuşire a cunoştiinţelor se 

modifică. Utilizarea sistemului informatic pentru educaţie înseamnă însă aducerea unor noi 

elemente, legate de libertatea de a învăţa în locul şi la momentul dorit. Rădăcinile acestui 

sistem edcaţional se găsesc în învăţământul la distanţă, practicat în anumite regiuni ale 
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globului. Distanţele mari sau alte obstacole despărţeau instructorii de cursanţi. Poşta şi 

ulterior radioul au reprezetat cele mai utilizate şi chiar agregate căi de transmitere  şi 

recepţionare a cursurilor.  

Soluţiile de e-learning existente în momentul de faţă  sunt rezultatul evoluţiei 

tehnologiilor care suportă aceste facilităţi. Astfel, odată cu apariţia capacităţilor de stocare 

mari, învăţământul clasic la distanţă utilizând materiale tipărite trimise prin poştă a fost 

înlocuit de cărţi pe suport electronic. Astăzi există trei modele general acceptate în lumea 

educaţiei online, fiecare ocupând o cotă aproximativ egală pe această piaţa:  

-educaţia online independentă reprezintă modelul prin care utilizatorul  

-individual preia materialul de curs de pe Internet sau de pe CD, parcurgându-l de 

unul singur. 

-educaţie online asincronă permite transmiterea de informaţie la un   

-moment dat doar unui singur partener al relaţiei instructor-student. Instructorul 

poate să furnizeze informaţia studenţilor dar aceştia nu pot interacţiona în timp ce o primesc. 

-educaţia online sincronă permite transferul interactiv de informaţie cu  

-orice alt utilizator în orice moment. De exemplu, instructorul şi studenţii transferă 

informaţiile în timpul desfăşurării cursului sau seminarului, de regulă în timp real. 

Distanţele mari sau lipsa timpului disponibil au facut ca pentru mulţi angajaţi 

educaţia la distanţa să devină o soluţie mai mult decât convenabilă. Noile tehnologii ale 

informaţiei şi telecomunicaţiilor cuceresc tot mai mult terenul deţinut de modelul clasic, 

oferind şi elementul cheie al acestuia: interactivitatea. Învăţarea nu mai este un proces pasiv, 

iar evaluarea se poate realiza de asemenea online. Problema esenţiala a oricărui nou concept 

este schimbarea. Controlul schimbării, direcţionarea acesteia, asigurarea că trecerea la noul 

concept este un proces fluid şi clar înseamnă momentan succesul schimbării. Educaţia online 

nu reprezintă doar tehnologie, aceasta fiind instrumentul care facilitează atingerea 

obiectivelor urmărite: un mod de comunicare şi de învăţare mai simplu, mai eficient. 

Teleeducaţia este un termen care descrie flexibilitatea cursurilor şi utilizarea 

tehnologiei observaţiei şi comunicaţiilor în procesul educaţional şi a fost proiectat pentru a 

veni în întâmpinarea cerinţelor individuale atât ale cursantului, cât şi ale profesorilor care nu 

mai sunt legaţi de un orar anume. Faptul că studenţii şi profesorii nu se mai întâlnesc faţă în 

faţă conduce la apariţia unei serii de particularităţi ale acestei noi forme de învăţământ. În 

contextul dezvoltărilor rapide din domeniul TIC şi al transformărilor socio-economice, 
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sistemul educaţional se schimbă prin oferirea de noi oportunităţi educaţionale. Învăţământul 

la distanţa are loc atunci când profesorul şi studenţii sunt separaţi geografic, iar tehnologia, 

sprijinită de cele mai multe ori de învătământul tradiţional, este folosită pentru acoperirea 

unor nevoi educaţionale.  

Educaţia prin corespondenţă. Înainte de apariţia şi folosirea în masă a TIC, educatorii 

foloseau materialul tipărit şi serviciile poştale pentru ceea ce se numea educaţie prin 

corespondenţă. Această formă de educaţie la distanţă rămâne încă o modalitate de instruire 

viabilă acolo unde nu sunt încă dezvoltate infrastructurile necesare unei abordări moderne şi 

mai eficiente. Astăzi, se semnalează forme moderne ale educaţiei prin corespondenţă, în care 

materialele pentru învăţare sunt în format electronic şi pot fi livrate pe dischete, CD-ROM sau 

prin e-mail.  

Educaţia prin radio a avut o popularitate mai scăzută, fiind folosită odată cu 

dezvoltarea noului purtător de informaţie şi dizolvându-se în celelalte funcţii ale comunicării 

prin Mass-media: promovarea culturii, informarea, socializarea şi chiar divertismentul. Fără 

îndoială, radioul îşi are în continuare predominanţa pozitivă în perimetrul instrucţiei şi 

educaţie de tip informal, la nivelul marilor comunităţi sau societăţii, în general.  

Educaţia prin televiziune preia de asemenea, de la cărţi şi presa multiple sarcini de 

stocare şi transfer al informaţiei aflate într-o adevărată explozie. Prin mijloacele sale ample şi 

variate şi beneficiind de avantajul obişnuinţei, televiziunea contribuie la informarea culturală, 

dar poate fi utilizată şi pentru educaţie, menţinându-se ca alternativă pedagogică în centrul 

de interes al educatorilor.   

Educaţia prin Internet este un tip de predare – învăţare la distanţa care câstigă teren 

pe zi ce trece. Cursurile – suport sunt sticate digital în forme specifice şi un navigator uzual 

pentru Internet sau, în unele cazuri rare, un program special, permite cursanţilor să acceseze 

informaţiile în ritmul propriu de asimilare. Materialele de învăţare sunt prezentate într-o 

formă multimedia – prin îmbinare de text, sunet, imagine, animaţie, filme, etc – şi în modul 

hyperlink- un model structural în care accesul la alte informaţii se realizează prin legături 

multiple de la o singură pagină. La rândul lor, alte pagini permit revenirea, aprofundarea prin 

accesarea altor pagini cu subiect similar sau saltul la alte tipuri de informaţii.  
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL - O POSIBILITATE DE 

EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ȘI PERCEPȚIEI 

TERMENILOR ECONOMICI. 

Prof. Elena Alina UDREA 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni 

 

   Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, presupune mai mulţi factori: 

familia, şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului 

de interes de pe cunoştinţe impuse - pe obiective, de pe programe abstracte -pe nevoile 

curente ale elevului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, 

decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

 Termenul de parteneriat se  bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun 

de acţiune şi dovedesc un spirit de reciprocitate care le permite să acţioneze împreună. 

Parteneriatul educaţional implică responsabilizarea tuturor factorilor sau instituţiilor 

angajate pentru asigurarea calităţii în educaţie, pentru succesul scolar, pentru  prevenirea 

abandonului şi integrarea cu succes a viitorilor cetăţeni în viaţa socială activă. 

 Comunicarea  trebuie  concepută prin strategii complexe de comunicare, care să 

permită o circulaţie a informaţiei relevante , care să permită mereu, în timp real, luarea unor 

decizii la care participarea membrilor să aibă sens pentru fiecare dintre aceştia. 

Beneficiile derulării parteneriatelor internaţionale prin proiecte sunt multiple. Acestea 

completează şi întregesc strategiile naţionale privind asigurarea calităţii educaţiei; oferă o 

modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI; permit creşterea calităţii activităţilor 

de învăţare desfăşurate cu elevii; cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/ cunoaştere; permit 

cunoaşterea altor sisteme de învăţământ şi sporesc formarea competenţelor de comunicare. 

În ce priveşte parteneriatul şcoală – agenţi economici acesta are efecte pe termen 

lung, în funcţie de forma pe care o îmbracă astfel: o mai bună corelaţie dintre oferta şi 

cererea pe piaţa muncii (corelarea reţelei şcolare: structurată pe filiere, profiluri, specializări 
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şi calificări profesionale în funcţie de nevoile educaţionale locale şi naţionale), integrarea 

socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni, transmiterea 

unor valori precum responsabilitatea, respectul pentru muncă şi valorile produse de către 

aceasta etc. Toate acestea se pot realiza printr-o bună corelare între sistemul economic şi 

social la nivelul macrosistemului şi a microsistemului. 

 În cadrul parteneriatului educaţional, ca în cazul tuturor celorlalte relaţii de acest tip, 

este esenţială comunicarea. În orice tip de organizaţie, se pleacă de la premisa că 

optimizarea  comunicării poate induce efecte durabile şi pozitive în activitatea 

desfăşurată.Comunicarea  trebuie  concepută prin strategii complexe de comunicare, care să 

permită o circulaţie a informaţiei relevante , care să permită mereu, în timp real, luarea unor 

decizii la care participarea membrilor să aibă sens pentru fiecare dintre aceştia. 

Proiectele educaţionale derulate în regim de parteneriat trebuie să se bazeze pe valori 

comune, precum asigurarea egalităţii de şanse în educaţie, încurajarea iniţiativei şi implicării, 

dezvoltarea cooperării, colaborării, cultivarea disciplinei şi responsabilităţii, promovarea 

comunicării eficiente, dezvoltarea spiritului civic. 

 În cadrul proiectelor parteneriale se utilizează strategii care contribuie la modelarea 

atitudinilor pozitive a beneficiarilor direcţi, elevii, faţă de ceilalţi şi faţă de relaţiile umane, în 

general , la generarea de convingeri asociate valorilor morale , precum şi la cultivarea modelelor 

comportamentale adecvate normelor si valorilor societăţii din care face parte elevul . 

 Agenţii economici reprezintă vectori de forţă în parteneriatul educaţional.Aceștia  pot 

atrage şi pune la dispoziţia instituţiilor de învăţământ importante resurse financiare, de 

asemenea prin capacitatea de influienţare a deciziilor importante  a autorităţilor locale pot 

contribui într-o măsură foarte importantă la realizarea unei educaţii de calitate în şcoală. 

Şcoala şi curriculum-ul ar trebui să ofere un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea şi 

competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale 

pozitive să constituie dimensiuni definitorii.Considerăm că societatea noastră are nevoie de toată 

creativitatea de care dispun elevii noştri, de tot simţul lor practic şi de toate aspiraţiile lor de a 

realiza ceva în viaţă. Ei trebuie să se dezvolte liber, trebuie încurajaţi să îşi pună ideile în practică 

şi trebuie puşi în situaţii similare celor pe care le vor întâlni în practică. 

Eleviii noştri au dreptul la o dezvoltare liberă. Contextul actual trebuie să fie favorabil 

încurajarării şi susţinerii dezvoltării libere a fiecărui individ în parte.Prin urmare, în contextul 

unei societăţi în continuă schimbare, învăţământul românesc trebuie să-şi asume o nouă 
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perspectivă asupra   funcţionării şi evoluţiei sale. Din această perspectivă, parteneriatul 

educaţional devine o proprietate a strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Coeziunea şi eficienţa grupului participant la parteneriat sunt condiţionate de 

asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: 

asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor 

comunitare; promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; încurajarea 

iniţiativei şi a participării; dezvoltarea cooperării şi a colaborării; structurarea disciplinei şi a 

responsabilităţii, armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale. 

Dacă vorbim de încurajarea creativităţii în domeniul economic, urmărim dezvoltarea 

spiritului economic. Acesta este o sursă de inovare şi schimbare şi care stimulează creşterea 

productivităţii şi competitivităţii economice. Punerea în practică a spiritului economic și 

raţional este strâns legată de cunoştinţe şi idei noi, factori care au câştigat o nouă 

semnificaţie ca sursă a competitivităţii economice mondiale din ce în ce mai globalizată. 

Parteneriatul educaţional în cadrul disciplinelor economice are ca scop fundamental 

realizarea unui schimb de bune practici între parteneri. Munca comună dintre aceştia va putea fi 

pusă în valoare prin lucrările realizate în echipă şi reunite în activitatea principală realizată de 

iniţiatori, respectiv utilizarea spaţiului virtual pentru transmiterea si aprecierea lucrărilor. 

Profesorii participanţi, alături de elevii sau clasele alese pentru realizarea proiectului vor 

urmări utilizarea noţiunilor de specialitate aducând astfel în dezbatere modele de bune practici 

privind modul de predare a disciplinelor economice, modul în care elevii reuşesc să „împletească” 

noţiunile acumulate pentru a dezvolta un spirit raţional complex care să arate, în ultimă instanţă, 

competenţele pe care le dobândeşte elevul ce urmează cursurile unui liceu. 

Pe de altă parte, scopul parteneriatului este acela de a pune transpune elevilor 

importanţa diferiţilor agenţi economici în progresul economic atât de necesar. 

 Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea si oferta educațională, parteneriatul 

dintre școală și agenții economici poate avea un impact semnificativ, din perspectiva 

dezvoltării personale a elevilor si a inserției socio-profesionale a viitorilor absolvenți. 
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ARHITECTURI DE ÎNVĂŢARE ŞI METODE DE INSTRUIRE 

MODERNE 
 

Prof. Corina MARINESCU, 

Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni 

Prof. Anca PREOTEASA,  

Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni 

  

Sentimentul instabilității de zi cu zi, accelerarea ritmului de viață, sentimentul de 

perplexitate culturală în fața afluxului de informație, starea de dezorientare, alterarea 

raporturilor om-natură, relativizarea valorilor, reducerea condiției umane la valorile 

materiale, spaima și presentimentul unei apocalipse planetare, starea de confuzie, 

sentimentul angoasant al singurătății, al inadaptării la timp, creșterea violenței sunt prețul 

plătit de om în epoca actuală, o epocă a consumului și tehnologizării excesive, perioadă 

considerată de Arnold Tooynbee ” de o  iraționalitate, anarhie și o nedeterminare 

amenințătoare” și definită expresiv de Mircea Cărtărescu  drept o Apocalipsă veselă. Este 

lumea în care trăim, o lume în care Dumnezeu a murit, în care valorile supreme devin 

aleatoriul, relativismul.  Se naște, astfel, o întrebare legitimă: mai putem vorbi de un ideal 

uman? Și cum l-am putea redobîndi? Deși retorice, întrebările pot avea un răspund posibil: 

credința în puterea omului de a se perfecționa din punct de vedere spiritual și moral prin 

educare, prin adaptarea sistemului de învățământ la cerințele actuale. 

Într-o epocă bazată pe tehnologie și cunoaștere, este necesară o transformare a 

educației.  În noua paradigmă talentele și dezvoltarea lor prin educație ar trebui puse pe 

picior de egalitate în cadrul sistemului educațional, urmând ca elevilor să li se dezvolte și 

acele abilități sau competențe de a-și pune în practică sau a-și „vinde” talentele în cadrul 

sistemului economic. Această schimbare de paradigmă este esențială până și în activitatea și 

interacțiunea zilnică dintre profesor și elev. În pedagogie și mai ales în psihologia educației se 

face de asemenea o tranziție de la învățarea mecanică, repetitivă a faptelor și cifrelor, 

folosirea pedepselor (uneori chiar și cele corporale) către folosirea eficientă a potențialului 

elevului și construirea dezvoltării bazându-ne pe zestrea genetică și hrănirea, încurajarea, 

protejarea talentelor native. 
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 Tocmai de aceea dimensiunile pe care le luăm în calcul atunci când vorbim de 

învățare sunt distincte și  ele se referă la: 

• cum este analizat conținutul lecției; 

• ce tipuri de activități practice sunt incluse și cum se realizează; 

• cantitatea de ghidare ce le este oferită elevilor; 

• oportunitățile pe care le au elevii de a-și selecta resursele de instruire. 

Astfel, ajungem la cele patru tipuri de arhitecturi de învățare: receptivă, directivă, 

descoperire ghidată și exploratorie. Caracteristicile lor fundamentale sunt sumarizate mai jos. 

Arhitectura receptivă, poate cea mai veche și cea mai des întâlnită, încă,  arhitectură 

reflectă o viziune tip absorbție a învățării, in care lecțiile sunt construite cu accent pe livrarea 

și oferirea de informații. Informația poate fi sub formã de cuvinte sau imagini, atât statice 

cât și în mișcare. În unele forme de instrucție receptivă, cum ar fi prelegerile sau lecțiile video, 

elevii exercită un control minimal asupra ritmului sau secvențialității cu care le este predat 

conținutul. În alte situații, cum ar fi redactarea unui text, elevii controlează ritmul și pot 

selecta temele care sunt de interes pentru ei. Unele exemple de arhitecturi de învățare 

receptive includ tradiționalele prezentări, prelegeri, video-uri cu instrucțiuni sau teme de citit 

în clasă. Deși arhitectura receptivă nu permite interactivitatea nemijlocită cu conținutul, ea 

poate promova învățarea prin folosirea adecvată a metodelor care susțin respectivele 

procese.  

Arhitectura directivă reflectă viziunea comportamentală asupra învățării. Își propune ca 

scop construirea graduală a abilităților sau deprinderilor începând de la cele de bază și 

progresând către nivele mai avansate într-o manieră ierarhică. Lecțilie prezintã scurte teme și 

lasă oportunități frecvente pentru ca elevii să răspundă unor întrebări legate de ele. Oferirea de 

feedback corectiv imediat la răspunsurile date de elevi asigură formare unor asocieri corecte. 

Scopul este sã se minimizeze consecințele adverse ale erorilor, care, se crede, conduc la crearea 

unor asocieri incorecte. Arhitecturile directive sunt bazate pe modele de instruire în care 

definițiile sau pașii sunt urmați de exemple specifice și de exersarea lor urmată de feedback. 

Instrucția programatã, este un exemplu de arhitecturã directivă.  

Arhitectura prin descoperire ghidată se axează pe căutarea de cunoștinte. Dupã ce 

primesc tema sau sarcina, elevilor li se permite accesul la diferite surse de date pentru a 

rezolva respectiva problemă împreunã cu suportul din partea cadrului didactic. Descoperirea 

ghidată le oferă elevilor oportunitatea de a căuta alternative, de a face greșeli, de a 
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experimenta consecințe ale acelor greșeli, de a reflecta asupra rezultatelor și de a-și revizui 

abordările. Scopul descoperirii ghidate este de a-i ajuta pe elevi să creeze modele mentale 

experimentând rezultatele acțiunii implementate în contextul rezolvării unor probleme 

realiste. În unele forme de e-learning simulările sunt baza pentru lecțiile de descoperire 

ghidată. Designurile de descoperire ghidată sunt baza pentru modele inductive de învățare – 

adică învățarea din experiență prin intermediul unor probleme sau cazuri specifice.  

Arhitectura exploratorie mai poartă și numele de învățare cu final deschis, pentru că 

oferă cea mai mare măsură a controlului elevului dintre toate arhitecturile prezentate până 

în prezent. Prin controlul oferit elevului ne referim la faptul cã acestora li se permite să-și 

fixeze obiectivele de învățare, să identifice resurse relevante pentru cunoștințe și deprinderi, 

să-și monitorizeze propriile procese de învățare precum și rezultatele. Rolul instrucției este de 

a furniza o serie largã de resurse de învățare inclusiv manuale, exemple, demonstrații și 

exerciții precum și formare de grupe de studiu cu alți elevi – toate acestea fiind posibile în 

urma unor capacități de ghidare. Acest tip de arhitectură este caracteristică cursurilor de 

învățare de pe internet, ce furnizează resurse din interiorul dar și din exteriorul cursului 

propriu-zis. Rolul elevului este să selecteze resursele cele mai relevante pentru atingerea 

scopului său din punctul de vedere al actualului său nivel al cunoașterii. Arhitecturile de 

învățare încorporează structuri colaborative în cadrul cărora elevii pot schimba idei și resurse 

unii cu alții pentru a atinge un scop comun. Unele arhitecturi pot avea grade mai mici de 

libertate, altele grade foarte mari de libertate, ca de exemplu elevii care se implică în diverse 

proiecte fără un obiectiv precis de învățare și folosesc proiectele propuse de alții ca vehicule 

pentru propria învățare.  

Ca profesionist în educație,  profesorul poate îmbina, în demersul didactic, una sau 

mai multe arhitecturi și metode  pentru a-și  atinge obiectivele de învãțare.  

De exemplu, un curs de limba românã poate începe cu prezentarea unei ideologii 

literare  ( de exemplu: postmodernismul). Se oferă un autor ( Mircea  Nedelciu ) și li se poate 

cere elevilor să identifice sau să argumenteze, în diferite texte ale prozatorului,  trăsături ale 

postmodernismului  Acest gen de abordare implică atât o descoperire ghidatã cât și o 

arhitecturã exploratorie evidențiate prin multiple metode.  

Exemple de metode  

Brainstormingul ( metoda Osborn, cascada ideilor, evaluare  amânată, filosofia 

marelui DA). Considerată de unii cercetători ca variantă  a problematizării, metoda constă în 
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formularea mai multor întrebări succesive, menite să faciliteze efervescenţa gândirii elevilor 

şi emiterea spontană  a răspunsurilor. 

Această metodă  se bazează pe câteva principii: 

principiul amânării criticii şi autocriticii ( sunt acceptate toate ideile formulate, 

indiferent de valabilitatea şi calitatea lor; se  stimulează  astfel imaginaţia); 

principiul asigurării calităţii prin cantitate ( primele idei emise sunt în general banale, 

ideile viabile fiind formulate ulterior, pe baza combinării, asocierii, îmbunătăţirii, ideilor 

personale ). 

În aplicarea metodei trebuie să se  ţină cont de următoarele condiţii: 

prezentarea prealabilă  a temei care va fi discutată; 

selecţia membrilor grupului se va face cu acordul acestora; 

între elevi trebuie să existe relaţii amicale, pentru ca grupul să nu fie marcat de 

tensiuni interioare; 

grupul este alcătuit de un lider, de obicei profesorul, care organizează strategia 

asaltului de idei; 

în cazul organizării unor grupuri mari, este necesară creşterea numărului de secretari, 

pentru  a putea fi consemnate  toate ideile formulate. 

Brainstormingul se realizează în mai multe etape: 

analiza şi pregătirea ( enunţarea problemei, prezentarea acesteia într-un mod cât mai 

atractiv, organizarea spaţiului de desfăşurare, stabilirea duratei desfăşurării); 

desfăşurarea propriu-zisă: ritmul este alert, iar durata nu trebuie să depăşească 45 de 

minute. 

Aplicaţie: exemple de probleme ce pot declanşa creativitatea la elevi: 

 1. Cum interpretaţi titlurile unor texte ale lui Mircea Nedelciu? De exemplu: Zmeura 

de câmpie, Tratament fabulatoriu, Şi ieri va fi o zi, Amendament la instinctul proprietăţii etc.? 

 2. Creaţi un final al romanului Zmeura de câmpie, care să aibă ca subtitlu Roman 

pentru memorie.  

3.  Comentaţi rostul prezenţei  în paginile cărţii, în carne şi oase, a autorului din 

romanul Tratament fabulatoriu: „ Atunci eu, Mircea Nedelciu, de ce să n-am dreptul  să aflu 

ce gânduri îi trec lui Luca prin cap în timp ce simte mirosul de camfor al uşii prin care intră 

profesorul Nelu în casa socrilor lui Pascu?” 
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 4.  De ce credeţi că Radu G. Ţeposu consideră că în romanul Tratament fabulatoriu, 

Mircea Nedelciu propune o soluţie de existenţă sub forma parabolei? 

Philipps 6-6. Tehnica constă în formarea de grupuri de 6 elevi, discuţiile limitându-se 

la 6 minute, de unde intensificarea  activităţii creative. Crearea grupelor se face pe baza unor 

criterii stabilite ( fiecare grupă  are un elev care se exprimă cu uşurinţă). După constituire, 

fiecare grupă îşi desemnează un lider care se va implica în discuţii şi care va fi, în acelaşi 

timp, secretar şi purtător de cuvânt. În cazul unei clase de 30 de elevi, timpul alocat  nu 

depăşeşte 20 de minute, distribuit astfel: 

4 minute  pentru constituirea grupelor, anunţarea temei, a scopului, a obiectivelor şi  

a regulilor metodei; 

6 minute  pentru discuţii în interiorul grupului. Ideile vor fi notate de secretar; 

2 minute vor fi alocate fiecărui lider pentru a prezenta sintetic  ideile grupului. 

Evaluarea se poate face în două moduri: 

prin discuţii între liderii grupurilor ( elevii sunt invitaţi să aleagă ideile  interesante şi 

să  le ierarhizeze pe baza unor argumentări); 

prin cuantificarea răspunsurilor de către profesor. 

Aplicaţie: Printre procedeele postmoderne utilizate de Mircea Nedelciu în  opera sa se 

numără parodia, întâlnită în volumul Efectul de ecou controlat. Având ca text-suport Nora 

sau Balada Zânei de la Bâlea-Lac, se pot formula următoarele obiective: 

- să se argumenteze apartenenţa textului la specia baladei, precizându-se elementele 

tipice, dar şi pe  cele  atipice; 

- să se justifice măsura în care personajul feminin, Nora, este sau nu o zână; 

- să se prezinte mijloacele tipice prin care este tratată tema iubirii; 

- să se argumenteze utilizarea procedeului parodiei în textul citat. 

Evaluarea se va face pe baza coevaluării: în urma prezentării ideilor de către liderul 

fiecărei grupe, elevii sunt invitaţi să ierarhizeze valoric, pe baza argumentelor, informaţiile 

prezentate. 

 

Metoda jocului la bursă este o metodă antrenantă și interactivă ce presupune 

următorii pași:  

formarea grupelor de lucru ( 3-5 elevi) prin numărare; 

fiecare grupă își desemnează un purtător de cuvânt și un secretar; 
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fiecare grupă primește o sumă de 100 de profi ( unitatea de măsură) ce va fi jucată la 

bursă; 

licitarea constă în achiziționarea, de către fiecare echipă, de sarcini diferențiate ca 

dificultate,  cotate între minimum 5 și maximum 25 de profi; 

rezolvare sarcinilor – maximum 10 minute; 

prezentarea rezultatelor: 6-10 minute; 

fiecare grupă primește de la celelalte, în funcție de corectitudinea, complexitatea si 

originalitatea prezentării un număr de profi variind între numărul cotei licitate  ( de exemplu : 

5 profi) și dublul acesteia ( de exemplu  10 profi); 

echipele care supralicitează sau sublicitează răspunsurile sunt penalizate ( cîte 10 

profi la fiecare abatere); 

echipele care completează răspunsurile sunt recompensate ( cîte 10 profi pentru 

fiecare intervenție); 

cîștigătoare este echipa care acumulează cei mai mulți profi. 

Evidența licitației este ținută de profesor care notează la tablă în dreptul fiecărei 

grupe punctajele obținute. 

 Aplicaţie: Exemple de cerinte propuse echipelor de elevi  pe baza unui fragment 

extras din  romanul Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu,  notate pe bilețele, cotate între 5 

și 25 de profi, în funcție de dificultatea  sarcinii, care vor fi alese de elevi în baza obiectivelor 

stabilite. 

1. Care este semnificaţia titlului romanului? 

2. Cine povesteşte întâmplările? Care este  statutul naratorului în fragment? 

3. Care sunt  mărcile subiectivităţii naratorului? 

4. Care este povestea lui Zare Popescu, aşa cum rezultă din relatarea prietenului său 

Grinţu? 

5. Ce elemente de portret apar în realizarea lui Grinţu? 

6. Cărui tip de text îi corespunde fragmentul citat? 

7.  Ce forme de discurs epic foloseşte autorul în realizarea romanului? Etc. 

Problemele identificate sunt analizate și consemnate în caiete. 

În concluzie, fără un management atent care să valorifice potenţialul creator  al 

elevului şi competenţele sale comunicaţionale, fără  oferirea unor experienţe şi metode  

educaţionale propice descoperirii, cultivării gândirii critice şi autonome, fără o implicare 
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activă  a elevului în actul învăţării, fără angajarea deplină a celor doi parteneri  (elev - 

profesor) în procesul de predare-învăţare-evaluare, procesul educaţional ar deveni o 

activitate plictisitoare, nemotivantă, incapabilă să asigure integrarea activă şi creativă a 

tânărului în societate. Creativitatea, atribuită în mod tradiţional stilului de predare al  

profesorului, trebuie să devină componentă esenţială în parteneriatul elev-profesor. 
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COMUNICAREA – ARTĂ ÎN PROCESUL STIMULĂRII 

CRETIVITĂȚII ELEVILOR 

 
Prof. Simona Magdalena SPĂTARU,  

Școala Gimnazială ”N. Crețulescu”Leordeni 

 

„Orice om poate fi creativ, dar pentru a se îndeplini în această direcție sunt necesare 

o    serie de condiții” (Mihaela Roco, 2001) 

Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a omenirii, cea mai mare 

realizare a sa şi reprezintă abilitatea oamenilor de a transforma ideile în cuvinte, cu ajutorul 

cărora sunt capabili să-şi expună dorinţele şi sentimentele. ,,Structura reuşitelor, miracolelor 

sau dezastrelor umane” depinde de acest proces deosebit de complex numit comunicare. 

Simplificând, comunicarea este procesul prin care un emiţător şi un receptor schimbă 

mesaje între ei, mesaje care conţin şi idei şi sentimente. 

Suntem fiinţe sociale, trăim împreună, avem nevoie unii de alţii. Nu putem şi nu 

trebuie să fim singuri.Trebuie să comunicăm pentru a ne cunoaşte, a ne împărtăşi emoţiile, a 

schimba informaţii şi a construi relaţii noi, colaborări, prietenii. 
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Cadrul didactic modern, reformator trebuie să se implice într-o comunicare permisivă 

şi democratică, deschisă şi amicală cu elevii săi. Vremurile profesorului distant, sobru şi sever, 

autoritar şi infailibil, care foloseşte catalogul ca pe o armă cu ajutorul căreia obţine ce vrea 

de la elevi, au trecut. Astfel de cadre didactice sunt greu accesibile pentru că nu sunt 

pregătite pentru o relaţie de comunicare cu elevii, nu ştiu să se racordeze la problemele 

copiilor, nu pot lăsa deoparte inhibiţiile şi falsele pudori. 

Un dascăl modern ştie că şcoala trebuie în primul rând să formeze, ştie să coboare la 

nivelul de înţelegere al elevilor săi, ştie să-i ,,momească” printr-o retorică a utilităţii practice, 

ştie să înlăture riscurile pe care le presupune relaţia de comunicare apropiată cu elevii, 

familiarismul şi eroarea în formularea soluţiilor şi sfaturilor date elevilor. De aceea, se poate 

afirma că a comunica devine o artă în procesul stimulării creativității elevilor. 

În calea comunicării uneori pot apărea adevarate blocaje, care fac ca între informaţia 

transmisă şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. O comunicare ineficientă cauzează 

singurătate, conflicte, probleme atât în familie, cât şi la şcoală, insatisfacţii profesionale, 

stres psihologic şi chiar boli foarte grave. 

Pentru a avea o comunicare mai eficientă trebuie: 

-să se utilizeze mesaje adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi 

pe comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în comunicare. Procesul de 

comunicare este mai complet, se pot comunica emoţiile şi descrie comportamentele fară a 

face evaluări şi atacuri la persoană; 

-să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu impunem punctul de vedere. 

Manipularea este şi ea o forma de comunicare însă transmite un mesaj de non-acceptare şi 

neîncredere în deciziile luate; 

-să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a 

răspunde care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în 

comunicare. Comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere, compasiune şi afecţiune 

faţă de interlocutor; 

-să evităm stereotipurile şi prejudecăţile deoarece duc la opinii negative despre 

ceilalţi, sunt cauze ce duc la discriminare, violenţă şi chiar genocid; 

-sa lăsăm interlocutorului posibilitatea de a face o evaluare negativă a acţiunilor sau 

atitudinilor sale. Critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte persoane; 
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-să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative, posibilităţi 

noi de rezolvare a unei situaţii. Uneori sfatul este perceput de cealaltă persoană ca o insultă 

la inteligenţa sa, ca o lipsă de încredere în capacitatea persoanei respective de a-şi rezolva 

singură problema; 

-să evităm ameninţările. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea unei 

probleme ori situaţii se vor genera sentimente negative; 

-să nu dăm dovadă de superioritate pentru că aceasta determină formarea unei 

relaţii defectuoase de comunicare. Egalitatea înseamnă acceptarea necondiţionată şi 

respectarea fiecărei persoane, indiferent de nivelul său de cultură sau de pregătire 

profesională; 

-solicitând mai multe informaţii punând  întrebări deschise, dăm interlocutorului 

posibilitatea de a se deschide, de a explora gândurile şi sentimentele sale şi de a se convinge 

că te interesează ceea ce îţi spune; 

-să dăm posibilitatea explorării soluţiilor alternative prin folosirea brainstorming-ului, 

ascultării reflexive, discutarea posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre alternative, 

obţinerea unui angajament; 

Cadrele didactice trebuie să stăpânească arta conversaţiei. Aceasta este o condiţie 

obligatorie a eficientizării procesului de învăţământ. Un dascăl este apreciat, respectat şi 

iubit doar dacă ştie să realizeze, prin conversaţie, un climat propice studiului în cadrul 

colectivului pe care îl conduce. 

Creativitatea este o dimensiune integrală a personalităţii subiectului creativ ce 

presupune imaginaţie, dar nu se reduce la procesele imaginative; implică inteligenţă, dar nu 

orice persoană inteligentă este şi creatoare; presupune motivaţie şi voinţă, dar nu poate fi 

explicată doar prin aceste aspecte.  

Şcoala urmează să realizeze finalităţi educative specifice, de care este direct 

responsabilă. Ei îi revine responsbilitatea de a acţiona pentru stimularea potenţialului creativ 

al elevilor în următoarele direcţii:  

identificarea potenţialului creativ al elevilor, crearea premiselor gnoseologice ale 

activităţii creatoare, libere şi conştiente a omului (o concepţie despre lume care să dea sens şi 

să orienteze activitatea creativă);  

dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească punerea 

rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii;  
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dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a 

talentelor şi a cultivării unor atitudini creative în special a acelor care constituie principalii 

factori vectoriali ai creativităţii;  

asigurarea suportului etic al comportamentului creator . 

Astfel, testele de creativitate pun în evidenţă o serie de caracteristici personale  în 

legătură cu factorii instrumentali ai creativităţii. Ele îi solicită, de exemplu, subiectului să 

realizeze într-un interval de timp determinat cât mai multe desene originale pornind de la 

figuri date, să imagineze pentru aceste desene titluri, să găsească utilizări multiple unui 

obiect, să imagineze un alt sfârşit al unei povestiri cunoscute etc. 

Prin exerciţii bine alese,  profesorul poate educa la elevi încrederea că fiecare dintre ei 

posedă capacitatea de a fi creativ, că aceasta se poate dezvolta prin însuşirea de noi tehnici 

de gândire. Pentru aceste obiective , în clasă trebuie format un climat de lucru definit prin 

următoarele: întrebările elevilor sunt tratate cu atenţie, ideile lor sunt recepţionate cu 

respect; profesorul le întăreşte constant convingerea că ideile sunt valoroase, învăţându-i 

criterii de evaluare; în anumite perioade elevii lucrează şi produc idei fără o evaluare din 

partea profesorului; de fiecare dată, producţiei deliberate de idei i se afectează un anumit 

timp; se lucrează cu clasa întreagă , individual sau pe grupe mici. 

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

de ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă 

a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba 

străină. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum 

şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în 

activitatea de învăţare. Supleţea şi originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi 

satisfacţia faţă de găsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învăţământ, dar 

în special, pot fi utilizate în acest sens resursele oferite de studiul limbii engleze. 

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare 

concretă şi la interesele elevilor, precum şi punerea accentului pe învăţarea procedurală, 

conducând la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exerciţii, de 

explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi 

aplicarea limbii  în contexte variate.  

Naraţiunea este folosită în procesul instructiv-educativ, ca metodă de exersare a 

spiritului de observaţie şi de dezvoltare a limbajului. 
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Dacă obiectul care constituie tema unei compuneri este complex, atunci acesta 

etalează diverse aspecte pe care elevul le preia fără efort, transpunându-le intr-o formă de 

exprimare proprie. Dacă obiectul este simplu, atunci, acesta prin simplitatea şi banalul său, 

este sărac în aspecte; pentru a-l lua în discuţie într-o compunere, accentul nu mai cade pe 

capacitatea de observaţie, ci mai ales pe cea imaginativ-inventive a individului. 

Spre deosebire de metoda de activare cunoscută în procesul instructiv , care adresând 

întrebări clasei o activează, limitând însă, procesul la primul răspuns corect, proba de tip 

problematic reprezintă o inversare a rolurilor intre profesor şi elev. De data aceasta cei care 

formulează întrebările – orale sau în scris - sunt elevii. 

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

adecvate. Ea poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru elevi. Aceştia 

sunt de-a dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-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 ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

profesorul în realizarea obiectivelor propuse. 

Lecţiile de limba de limba română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare 

a unor multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea 

pot fi amintite: comunicarea pe teme de interes general, folosind cuvinte şi expresii cu uz 

frecvent având ca teme familia, mediul înconjurător , relaţiile cu ceilalţi, şcoală şi locul de 

muncă, schimbarea de informaţii cu ceilalţi şi  descrierea de  aspecte ale trecutului şi ale vieţii 

de zi cu zi, de asemenea abilitatea de a scrie mesaje şi  redactarea de scrisori, alcătuirea unui 

text cu enunţuri pe teme familiare şi de interes personal, fiind capabil să descrie experienţe 

personale şi diferite evenimente, exprimarea fluentă şi spontană utilizând un limbaj elaborat, 

formularea de idei şi opinii personale, realizarea compunerilor, alcătuirea propoziţiilor după 

scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

Un loc important  în dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea 

jocurilor didactice orale, asemenea activităţi de învăţare oferind elevilor nu numai bucuria şi 

satisfacţia de a se juca, dar sunt şi un real prilej de dezvoltare a capacităţilor de exprimare 

orală şi în acelaşi timp de dezvoltare a capacităţilor creative. 

Noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual, 

perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare 

contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi 
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să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în experienţe de 

învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. 

Un elev îşi manifestă spiritul creativ atunci când: 

se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o atitudine activă şi 

interactivă; 

gândeşte critic şi are deprinderi de gândire critică; 

acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face; 

explorează mediul şi găseşte soluţii personale; 

preferă gândirea divergentă, imaginativă şi creativă; 

îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, fantezia, 

creativitatea; 
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EFICIENTIZAREA COMUNICARII SI STIMULAREA 

CREATIVITATII – MODELE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. AlexandruI ONESCU 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești 

Prof. Virginia IONESCU 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești 

 

Comunicarea este fundamentală pentru cooperarea umană şi joacă un rol hotărâtor 

în activitatea curentă. Este un proces complex, cu multe posibilităţi de eroare şi neînţelegere. 

Este realizată prin folosirea unui set de aptitudini, iar acestea pot fi identificate  şi 

îmbunătăţite prin practică.  Abilitatea de a comunica eficient, atât ca expeditor cât şi ca 

destinatar, îmbunătăţeşte eficienţa activităţii desfăşurate. 

Comunicăm pentru: 

A-i face pe alţii să fie conştienţi de intenţiile, nevoile şi dorinţele noastre; 

A da şi a primi informaţii  

A iniţia, a schimba şi a întrerupe acţiuni; 

A negocia şi a cădea de acord privind acţiunile comune; 

A coordona şi a monitoriza acţiuni;  

A acţiona pentru un scop comun. 

Comunicările bune sunt clare, concise, curtenitoare, corecte, complete. 

Noţiunea de comunicare acoperă toate formele transmiterii informaţiilor de la o 

persoană la alta, atât individual cât şi colectiv. Include, pe lângă scris şi vorbit, şi mesajele 

nonverbale transmise prin limbajul trupului (gesturi şi poziţii), paraverbale (intonări şi 

expresii) şi înfăţişare. Nevoia de a furniza exact cantitatea de informaţii este de mare 

importanţă pentru procesul comunicării. 

Canalul sau mediul folosit pentru transmiterea mesajului este foarte important. 

Procesul de studiu al comunicării permite: 

înţelegerea componentelor modelului de comunicare şi semnificaţia lor; 

înţelegerea scopului şi impactului comunicărilor nonverbale; 

alegerea canalului de comunicare adecvat mesajului. 
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Procesul comunicării poate fi împărţit în cinci etape: 

1. Cunoaşterea şi formularea nevoii de comunicare. 

Întotdeauna există atât ideea sau sensul, cât şi motivaţia pentru trimiterea mesajului. 

Fără un scop oamenii nu încearcă să comunice cu adevărat. 

2. Codificarea mesajului. 

Poate fi instantaneu, în cazul unei conversaţii orale, sau poate fi minuţios într-o 

scrisoare sau un raport; ţine cont de următoarele: 

Ce vreau să comunic; 

Cum voi transmite mesajul; 

Care sunt necesităţile destinatarului; 

Care este cea mai potrivită codificare a mesajului, în funcţie de timp, cost, distanţă, 

ierarhie, confidenţialitate şi precedente existente. 

Transmiterea mesajului. 

Primirea şi decodificarea mesajului. 

Recepţia şi decodificarea este distinctă de înţelegere. Inhibarea sau blocarea 

recepţionării unui mesaj sau a unor părţi din mesaj se poate datora "zgomotului", care poate 

fi fizic (zgomotul din mediul înconjurător), tehnic (scriere ilizibilă, linia slabă a unui fax), social 

(cauzat de diferenţele culturale sau sociale), psihologic (cauzat de starea psihologică a 

destinatarului - agitaţie emoţională, instabilitate psihologică). 

Interpretarea mesajului şi răspunsul la mesaj. 

Destinatarul interpretează mesajul din context în funcţie de cunoştinţe, experienţă, 

bunul simţ. Răspunsul la mesaj permite expeditorului să judece dacă masajul a fost corect 

primit şi interpretat. 

   Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii şi, 

totodată, una dintre cele mai fascinante. Ea este un atribut definitoriu al omului modern. 

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor 

care participă la procesul de producere, precum şi la valorificarea tuturor resurselor umane 

cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa personalităţii umane constând în 

afirmarea ei creativă. 

   Trăind într-o societate aflată în continuă schimbare, elevul trebuie să dea sens în 

mod critic, creativ şi productiv, universului informaţional infinit.  
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    Pentru învăţământ, o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii, 

care implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, sensibilitatea faţă 

de nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate călăuzitoare de norme 

şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe dăruirea dascălului în numele 

copilului şi al valorilor promovate. 

Cadrul didactic (profesorul), factorul esenţial în stimularea demersului creator, 

propune oportunităţi pentru dezvoltarea acestei trăsături deosebite a personalităţii elevului 

(creativitatea), care, de fapt, este o latură e inteligenţei. Iată ce menţionează, în acest 

aspect, E. Landau: „Creativitatea este în ierarhia aptitudinilor umane o completare a 

inteligenţei” . 

Profesorul asigură, în cadrul orelor, un climat favorabil pentru exprimarea ideilor 

discipolilor săi, încurajându-i să caute noi conexiuni între fenomene, să formuleze răspunsuri 

îndrăzneţe, să dezvolte ideile altora. Un „dascăl creativ” formează un „elev creativ” prin 

aplicarea unei metodologii adecvate, care se răsfrânge asupra întregului demers. Acesta 

stăpâneşte arta de a pune întrebări şi de a aştepta răspunsuri originale (erotetica 

pedagogică), are o inteligenţă lingvistică specială, competenţe de comunicare, este empatic, 

prietenos, echilibrat emoţional, disponibil să-i ajute pe copii în orice situaţie creată.  
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EFICIENTIZAREA COMUNICARII SI STIMULAREA 

CREATIVITATII – MODELE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. Carmen Simona MUSTOCEA 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești 

Prof. Cristina Lorena MUTU 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești 

 

Învãtãmântul este, prin excelentã, un domeniu puternic comunicant la toate 

nivelurile. Aceastã apreciere este cu atât mai evidentã dacã vom privi lucrurile prin prisma 

pedagogiei moderne a comunicãrii, pentru care: 

relatia instructivã (educativã) este eminamente o relatie de comunicare,ce dã nastere 

unui tip specific de limbaj- limbajul didactic sau pedagogic pe care se bazeazã. Ceea ce nu 

înseamnã cã învãtãmântul este reductibil la comunicare, ci evidentiazã o recunoastere a 

comunicãrii ca parte constitutivã si vitalã a procesului instructiv-educativ; 

ca parte constitutivã si vitalã de învãtãmânt, comunicarea se implicã activ si creator 

în structurarea acestuia; 

comunicarea constituie una din conditiile fundamentale desfãsurãrii a procesului de 

învãtãmânt, de unde concluzia cã a organiza conditiile învãtãrii înseamnã a organiza 

comunicãrile care se produc în clasã, a organiza si controla schimburile de semnificatii ce au 

loc între profesor si elevi. 

Extinzând lucrurile, comunicarea contribuie la formarea si cristalizarea comunitãtii ca 

mediu mai larg care intervine într-o manierã favorabilã la stimularea învãtãrii si a unei 

activitãti didactice de calitate. Este important de subliniat faptul cã institutia de învãtãmânt 

constituie locul unde se învatã comunicarea, unde se deprinde si se perfectioneazã 

comunicarea, unde se elaboreazã comunicarea, unde se educã (cultivã) comunicarea. Aici, 

comunicarea are semnificatia unei valori umane si sociale, motiv pentru care educarea 

comunicãrii constituie un scop în sine, un obiectiv major al învãtãmântului. 

Definit în termeni de comunicare, procesul de învãtãmânt apare ca o înlãntuire 

teoretic infinitã, de situatii de comunicare cu specific didactic. Profesorul trebuie sã-si 
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armonizeze actiunea la nivelul experientei lingvistice a elevilor cu care lucreazã. Mesajul 

didactic trebuie sã fie structurat, prelucrat si prezentat în concordantã cu posibilitãtile de 

receptare ale elevilor. Este o problemã care tine de capacitatea educatorului de a-si adapta 

comunicarea la nivelul maturitãtii intelectuale a elevului. Nu întotdeauna comunicarea 

didacticã se realizeazã asa cum ne-am propus deoarece pe parcursul comunicãrii pot apãrea 

si blocaje. Blocajele de comunicare pot interveni atunci când cadrul didactic are o exprimare 

neclarã, vorbeste prea încet sau prea repede , nu creeazã motivatii, elevii nu au cunostintele 

necesare pentru a întelege comunicarea sau nu sunt bine fixate, influentând negativ 

cunostintele noi. Limbajul înseamnã comunicare, dar nu se comunicã nimic dacã vorbirea e 

lipsitã de sens. 

În comunicarea didacticã intervin, determinând-o sau numai influentând-o, factori 

multipli care pot fi grupati în urmãtoarele categorii: caracteristicile profesorului, 

caracteristicile elevului sau clasei, caracteristicile canalului de transmitere si ale contextului 

în care se desfãsoarã actul comunicativ. Din perspectiva cadrului didactic conteazã stilul 

didactic, strategiile de instruire abordate, competentele de exprimare clarã, precisã, 

argumentatã, accesibilã, implicarea profesionalã, formele de motivare utilizate, tipuri de 

relatii pedagogice(de conducere, afective). 

Deosebit de importante sunt si caracteristicile elevului: acuitatea senzorialã (vizualã si 

auditivã), nivelul dezvoltãrii intelectuale, experienta cognitivã si lingvisticã, motivatia 

învãtãrii, nivelul competentelor de comunicare, gradul de culturã, ritmul de lucru, atitudinile 

cognitive si sociale, trãirile emotionale, individuale si de grup (anterioare si simultane actului 

de comunicare). Comunicarea poate sã întretinã relatii de tipuri diferite: unidirectionale, 

bidirectionale si multidirectionale. Accentul tinde sã se punã pe dezvoltarea comunicãrii 

multidirectionale, ce favorizeazã interactiunea, interactivitatea, confruntarea diverselor 

cunostinte. 

Este recunoscut faptul cã relatiile dintre cadrele didactice si elevi sunt multiple, iar 

modul de manifestare comportamentalã e resimtit de ceilalti în maniere diferite generând 

douã tipuri de sentimente: de respingere sau de acceptare. Acest lucru este influentat de 

individ dar si de obstacole apãrute în calea comunicãrii. De multe ori, atunci când dorim sã 

modificãm comportamentul unui elev, încercãm sã modificãm mediul sau sã intervenim 

asupra propriului mod de manifestare. Nu reusim însã întotdeauna „sã-i ascultãm pe elevi” 

cu tact, rãbdare si atentie, lucru ce duce la instalarea unor obstacole în calea comunicãrii.  
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Astfel de mesaje sunt depreciative pentru elevi si neagã importanta sentimentelor 

trãite de acestia , tocmai din acest motiv , pentru cã stim cu totii cã educatia cere nu numai 

pricepere ci si afectivitate din partea educatorului, ar trebui sã-i rãspundem elevului într-o 

manierã de acceptare si stimulare a copilului cu disponibilitate pentru cooperare si 

comunicare. Se impune sã încurajãm copilul verbal si prin gesturi, ascultându-l activ ori sã 

ascultãm mesajul acestuia în tãcere , incitându-l sã-si destãinuie propriile trãiri. Este necesar, 

ca noi cei de la catedrã, sã reflectãm mai mult asupra fortei modelatoare a limbajului. 

Cuvântul poate fi unealtã pretioasã sau mijloc periculos, deoarece poate influenta pozitiv sau 

negativ interlocutorul. Se stie deja, cã limbajul celui de la catedrã, gesturile sau mimica 

acestuia sunt copiate de elevi, de aceea trebuie sã acordãm o atentie deosebitã comunicãrii. 

Atitudinea cadrului didactic în fata elevilor si a pãrintilor poate declansa sau atenua 

conflictele care apar între elevi, între elevi si pãrinti ori între pãrinti si profesor. 

Referitor la optimizarea comunicãrii trebuie sã recunoastem cã, nu de putine ori, 

profesorul trãieste cu impresia cã vorbele sau mesajele sale ajung la destinatie asa cum 

gândeste el, cã sunt receptate de elevi pãstrând aceleasi întelesuri, aceleasi semnificatii cu 

ale sale. Din pãcate, lucrurile nu decurg întotdeauna asa, mesajele receptate au tendinta de 

a se îndepãrta mai mult sau mai putin de sensurile emise sau originale, uneori sã fie chiar 

diferite. Numai cã actul comunicãrii didactice poate fi protejat de posibile variatii si deviatii, 

distantãri sau deteriorãri nedorite prin interventia feed-back-ului. În reglarea propriei 

comunicãri, cadrul didactic trebuie sã tinã seama de mimica elevilor, de gesturile, expresiile si 

miscãrile lor, reactii care devin simptomatice pentru ceea ce simt, înteleg, acceptã, doresc 

acestia. El poate sesiza direct si abil, din mers, „starea de spirit” a elevilor si astfel sã 

valorifice la maximum comportamentul acestora în beneficiul optimizãrii comunicãrii. 

Pornind de aici, cadrul didactic poate sã-si restructureze sau sã amelioreze demersul didactic 

de moment si nu în ultimul rând sã-si regleze viteza si ritmul propriei vorbiri. 

Actul comunicãrii devine eficient atunci când favorizeazã o implicare activã din partea 

elevului, o angajare cu toate fortele sale intelectuale si afective în procesul receptãrii. Astfel, 

receptarea depãseste simpla percepere a unor continuturi audiate. A produce interlocutori 

activi, a-i determina pe elevi sã urmãreascã cu interes si sã manifeste o atitudine activã în 

cursul ascultãrii constituie un indicator al competentelor pedagogice a cadrului didactic. 

Strategii didactice creeazã climatul afectiv si intelectual propice dezvoltãrii 

independente, originale si, în acelasi timp, a aptitudinilor verbale. Folosindu-le cu tact si 
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mãiestrie pedagogicã, modelãm capacitãtile intelectuale ale elevilor referitoare la receptarea 

unor mesaje si la comunicarea oralã si scrisã, precisã si clarã, conditii ale adaptãrii cu succes 

la exigentele vietii sociale. 

Asadar, noile metode se bazeazã pe toate formele de organizare a activitãtilor 

(individual, perechi, grup si frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învãtare, în care 

fiecare contribuie atât la propria învãtare, cât si la procesul de învãtare colectiv. Elevii sunt 

solicitati sã apeleze la acele surse care îi ajutã sã rezolve problemele si sunt implicati în 

experiente de învãtare complexe, proiecte din viata realã prin care îsi dezvoltã cunostintele si 

deprinderile. 

 Învãtarea bazatã pe proiect este o actiune de cercetare si actiune practicã în acelasi 

timp. În cadrul acestei actiuni de cercetare, elevii :investigheazã, descoperã, prelucreazã 

informatii de real interes pentru ei; sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, 

realizarea si evaluarea activitãtilor; sunt pusi în situatii practice în care sunt determinati 

intrinsec sã experimenteze deprinderi si capacitãti noi si sã le consolideze pe cele dobândite; 

utilizeazã cooperarea ca modalitate de bazã în atingerea scopurilor individuale si de grup. 
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LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL 
 

Profesor doctor Hadrian SOARE,  

Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti 

 

Trăim într-o lume în mişcare, în care teoria informaţiei şi mijloacele tehnice modifică 

substanţial sistemele de referinţă şi de reprezentare a relaţiilor umane, care îşi creează noi 

forme de exprimare, de comunicare. Textul, cunoscut la disciplina de studiu limba şi literatura 

română îndeosebi ca text literar, nu-şi diminuează, cum s-ar părea, importanţa, ca simbol 

desuet al unei lumi revolute, ci îşi extinde sferele de reprezentare, împlinind, în mod 

neaşteptat, căutări filozofice şi literare mai vechi, dar de mare îndrăzneală vizionară. Lumea 

ca text, iată uluitoarea formulă asociativă pe care o propun noile modalităţi de reprezentare 

a teoriei informaţiei, părând să acrediteze, într-o neaşteptată reconsiderare, primordiala 

afirmaţie „La început a fost Cuvântul“. Textul ca lume şi lumea ca text („Cartea Lumii şi 

Lumea Cărţii sunt totuna“ spunea scriitorul argentinian Jorge Luis Borges) reprezintă noua 

formulă de existenţă umană în condiţiile globalizării şi ale comunicării generalizate prin 

Internet. Se împlineşte astfel o meditaţie seculară asupra textului, asupra cărţii, în fond 

milenară, dacă ne gândim la marile cărţi ale omenirii, la vechile epopei şi, bineînţeles, la 

Cartea Cărţilor, la Biblie. Aprecierile, reprezentările şi definiţiile Cărţii, cu timpul din ce în ce 

mai rafinate şi mai profunde, îşi desăvârşesc astăzi, prin noile mijloace de comunicare, 

funcţia creatoare primordială. Este extrem de instructivă şi foarte utilă aserţiunea celebră a 

lui Mallarmé, aceea că „lumea există pentru a ajunge la o carte“, traseu ascendent pe care 

omenirea a evoluat de la creaţia Lumii până la scrierea Cărţii ce o cuprinde, mergând acum şi 

în sens invers, de la text, textul din spaţiul virtual al computerului, la crearea din nou a lumii 

informatizate. 

Aceste mutaţii profunde din teoria cunoaşterii şi a informaţiei nu diminuează, cum din 

păcate s-a crezut şi se mai crede încă, rolul obiectului limba şi literatura română în procesul 

de învăţământ, ci, dimpotrivă, îl situează în centrul fenomenelor informaţionale moderne, îi 

amplifică importanţa, justificând cu atât mai mult necesitatea studierii cu o mai mare atenţie 

a textelor prezentate în noile manuale. Marea diversitate de experienţe literare şi de 
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comunicare şi interdisciplinaritatea accentuată a textelor pun elevii în faţa unor noi 

orizonturi de cunoaştere, mai apropiate de propria experienţă cognitivă şi de realităţile lumii 

moderne. Textele ficţionale şi nonficţionale se completează reciproc, ca unghiuri diferite de 

focalizare asupra aceleiaşi realităţi, deschise de astă dată mai mult, cum este şi firesc, către 

lumea viitorului, în care multe dintre aspiraţiile şi utopiile actuale vor deveni realitate. 

Experienţa didactică de mai mulţi ani în folosirea noilor manuale demonstrează că nu 

este uşor să se asimileze, de către elevi şi profesori, într-un timp relativ scurt, o nouă viziune 

de concepere a studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Există tendinţa de a se trece 

peste unele teme mai dificile, mai ales privitoare la jocurile pe calculator, la science-fiction, la 

experienţele literare postmoderniste, la interferenţa literaturii cu celelalte arte, la 

interdisciplinaritatea procesului de predare-învăţare. Numărul mare de texte literare şi 

nonliterare din programe şi din manuale, varietatea lor tematică accentuată, cerinţele de 

comunicare orală şi scrisă, de redactare continuă, solicită din partea participanţilor la 

procesul de predare-învăţare, deopotrivă profesor şi elev, informaţii din toate domeniile de 

cunoaştere, o deschidere mai mare către progresul ştiinţific actual, fără suspiciunea că 

acestea nu ar avea nici o tangenţă cu obiectul limba şi literatura română.  

Lecţiile de comunicare constituie, în această orientare mai adecvată către realitatea 

imediată a lecţiilor şi a mediului informaţional şi social, un reviriment didactic ce se înscrie pe 

deplin în tema simpozionului, aceea a eficientizării şi stimulării a creativităţii elevilor. Întregul 

demers porneşte, în şcoală, de la schema generală a situaţiei de comunicare  stabilită de 

lingvistul Roman Jakobson, în „Essais de linguistique générale“, 1963: 

REFERENT 

EMIŢĂTOR              MESAJ                RECEPTOR 

COD 

CANAL 

SITUAŢIA  DE  COMUNICARE reprezintă procesul de transmitere a unei informaţii. 

EMIŢĂTORUL desemnează sursa informaţiei în situaţia de comunicare, sursa 

mesajului, transmis printr-un mecanism de codare. 

RECEPTORUL este destinatarul sau beneficiarul informaţiei într-o situaţie de 

comunicare; primeşte mesajul şi îl decodează. 

MESAJUL este cantitatea de informaţie ce se transmite, prin secvenţe verbale şi 

nonverbale, cunoscute deopotrivă de căre emiţător şi receptor. 
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CODUL reprezintă sistemul de comunicare bazat pe semne lingvistice comune 

emiţătorului şi receptorului. În comunicarea interumană, codul este reprezentat de limbile 

naturale. 

CANALUL  DE  TRANSMITERE realizează legătura dintre emiţător şi receptor în situaţia 

de comunicare. În comunicarea orală, poate fi aerul, când emiţătorul şi receptorul sunt de 

faţă, sau se realizează prin alte canale fizice, prin mijloace tehnice (telefon, unde radio, 

audio-video etc.). În comunicarea scrisă se folosesc semne grafice/litere pe diverse tipuri de 

suport: hârtie, grafică, comunicarea virtuală prin mijloace electronice (internet, mesaje prin 

telefonie mobilă etc.). 

REFERENTUL este faptul, situaţia, obiectul, realitatea etc. despre care se transmite 

informaţia. 

Roman Jakobson atribuie acestor elemente ale comunicării, emiţătorul, mesajul, 

referentul, codul, canalul, destinatarul, şi cele şase funcţii ale limbajului: 

Funcţia  emotivă (numită şi expresivă sau interjecţională) este centrată asupra 

EMIŢĂTORULUI şi arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ. Ea se poate exprima prin 

intermediul interjecţiilor, al exclamaţiilor, prin lungirea emfatică a sunetelor. Între aceste 

funcţii se creează principii de echivalenţă, bazate pe asemănare şi deosebire, antonimie şi 

sinonimie, iar contiguitatea se stabileşte prin combinare.  

Funcţia conativă se concentrează asupra RECEPTORULUI, folosind strategia lingvistică 

a contactării lui, bazată pe mărci ale vocativului şi imperativului. 

Funcţia  fatică slujeşte la stabilirea CANALULUI şi la menţinerea sau întreruperea 

comunicării, verificând dacă receptorul este atent şi canalul de comunicare funcţionează fără 

factori perturbatori. 

Funcţia  referenţială (denotativă sau cognitivă) are în vedere, în scopul informării, 

CONTEXTUL lingvistic şi extralingvistic (social, cultural, situaţional) al comunicării. 

Funcţia  metalingvistică are în vedere CODUL în care se exprimă interlocutorii, modul 

în care funcţionarea nivelurilor limbii (morfologic, sintactic, lexico-semantic etc.) favorizează 

şi facilitează comunicarea. 

Funcţia  poetică presupune modul în care este concentrat MESAJUL poetic de la 

emiţător spre receptor şi constituie funcţia esenţială a artei verbale. Ea nu apare singură: în 

poezia epică, unde se întrebuinţează formulări la persoana a treia, apare şi funcţia 

referenţială; în poezia lirică, în care enunţurile sunt la persoana întâi, apare şi funcţia 
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emotivă, iar în poezia liric-adresativă, cu valori retorice, formulate la persoana a doua (oda, 

epistola, satira), apare şi funcţia conativă. 

 Exersaţi ! 

Jurnalul lui Adam şi al Evei 

(fragment) 

de Mark Twain 

Luni. Creatura asta nouă cu părul lung mă cam încurcă. Îmi dă mereu târcoale şi mă 

urmăreşte. Nu prea-mi place asta fiindcă nu-s obişnuit cu societatea. Mai bine stătea cu 

celelalte animale... Azi e timp noros, bate vânt de la răsărit. Cred c-o să vină ploaia peste 

noi… „Noi“? De unde-am scos şi cuvântul ăsta? Ah, mi-aduc aminte: îl spune mereu creatura 

cea nouă. 

Marţi. Mă tot uit la cascadă. E mare şi cred că-i cel mai frumos lucru de pe tot 

domeniul. Creatura cea nouă îi zice cascada Niagara. De ce, nu prea ştiu. Pretinde că 

seamănă cu cascada Niagara, dar ăsta nu-i un motiv. Mi se pare că bate câmpii. Eu unul 

n-am apucat încă să dau nume la nimic. În schimb, creatura cea nouă dă nume la tot ce-i 

iese-n cale. Eu nici n-apuc să protestez. Şi găseşte mereu acelaşi pretext: că seamănă cu ceva. 

Să luăm, de exemplu, pasărea dodo. Zice că, de cum te uiţi la ea, nu se poate să nu vezi că 

seamănă cu pasărea dodo. Aşa că, fără doar şi poate, va trebui să poarte numele ăsta. N-am 

chef să mă enervez pentru atâta lucru. Oricum, tot n-ar sluji la nimic. Auzi colo, dodo! 

Seamănă aia cu pasărea dodo cum semăn eu! 

Miercuri. Mi-am făcut un adăpost pentru ploaie, dar n-am avut parte de linişte. 

Creatura cea nouă a venit înăuntru fără s-o cheme nimeni. Când am încercat s-o dau afară, a 

scos apă pe găurile cu care se uită, pe urmă a şters-o cu dosul labelor şi-a făcut zgomotul pe 

care-l fac celelalte animale când sunt supărate. Tare-aş vrea să tacă din gură, dar vorbeşte 

tot timpul. Şi asta, la biata creatură, sună ca un fel de bălmăjeală repezită. Nici nu prea ştiu 

cum să-i spun. N-am mai auzit niciodată voce omenească până acum, şi orice sunet nou şi 

deosebit care se rătăceşte în liniştea solemnă a singurătăţii visătoare din jur îmi răneşte 

auzul şi-mi pare o notă falsă. Şi sunetul ăsta nou e atât de-aproape! Îl aud lângă umăr, la 

ureche, întâi într-o parte, pe urmă-n cealaltă. Iar eu sunt obişnuit cu sunete mai mult sau mai 

puţin îndepărtate. 

Vineri. Orice-aş face, creatura o ţine pe-a ei şi dă nume la toate. Nici nu se sinchiseşte. 

Pentru domeniu aveam un nume foarte bun. Suna muzical şi drăguţ: GRĂDINA RAIULUI. Eu îi 
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spun mai departe tot aşa, dar numai pentru mine, nu în public. Creatura cea nouă zice că, de 

vreme ce peste tot sunt numai păduri, stânci şi privelişti frumoase, nu aduce câtuşi de puţin 

cu o grădină. Zice că seamănă cu un parc şi cu nimic altceva decât cu un parc. Prin urmare, 

fără să mă consulte, l-a rebotezat PARCUL CASCADEI NIAGARA. Mi se pare destul de arbitrar. 

A şi apărut o inscripţie: 

NU CĂLCAŢI PE IARBĂ. 

S-a zis cu traiul meu fericit de odinioară.  

Sâmbătă. Creatura cea nouă mănâncă prea multe fructe. Foarte probabil, în curând 

n-o să ne mai ajungă nici unuia din noi. Iarăşi „noi“ – cuvântul ei. Dar acuma-i şi-al meu, de 

când îl aud aşa de des. Foarte multă ceaţă de dimineaţă. Eu unul nu ies pe ceaţă. Ea iese. Iese 

pe orice vreme şi pe urmă vine înăuntru cu picioarele pline de noroi. Şi vorbeşte. Ce plăcut şi 

linişte era înainte aici! 

Duminică. Am scos-o la cap. Ziua asta e din ce în ce mai greu de suportat. În 

noiembrie trecut a fost aleasă ca zi de odihnă şi păstrată ca atare de atunci încoace. Înainte 

aveam şase din astea pe săptămână. Azi dimineaţă am prins-o pe creatura cea nouă că 

încerca să ia mere din pomul cu fructul oprit. 

Luni. Creatura cea nouă spune că o cheamă Eva. Merge, n-am nimic împotrivă. Zice 

c-are nume, ca s-o chem când vreau să vină. I-am spus atunci că-i inutil. Cuvântul m-a ridicat 

evident în ochii ei, fiindcă e într-adevăr un cuvânt pe cinste, care merită să fie repetat. Îmi 

mai zice că nu e o creatură oarecare, e o ea, ceea ce-i destul de neconcludent, dar, oricum, 

pentru mine-i totuna. Puţin îmi pasă ce e. Numai de şi-ar vedea de-ale ei şi n-ar mai trăncăni 

atâta.  

Marţi. A umplut tot domeniul cu nume execrabile şi inscripţii respingătoare: 

SPRE BULBOANĂ 

SPRE INSULA CAPRELOR 

SPRE GROTA VÂNTURILOR 

Zice că din parc s-ar putea face o staţiune de vară frumuşică, dacă ar fi la modă aşa 

ceva. Staţiune de vară, altă scorneală de-a ei. Numai vorbe fără noimă. Ce-i aia staţiune de 

vară? Mai bine n-o întreb, că prea are mania explicaţiilor. 
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 Exersaţi ! 

Jurnalul lui Adam şi al Evei 

(fragment) 

de Mark Twain 

Luni. Creatura asta nouă cu părul lung mă cam încurcă. Îmi dă mereu târcoale şi mă 

urmăreşte. Nu prea-mi place asta fiindcă nu-s obişnuit cu societatea. Mai bine stătea cu 

celelalte animale... Azi e timp noros, bate vânt de la răsărit. Cred c-o să vină ploaia peste 

noi… „Noi“? De unde-am scos şi cuvântul ăsta? Ah, mi-aduc aminte: îl spune mereu creatura 

cea nouă. 

Marţi. Mă tot uit la cascadă. E mare şi cred că-i cel mai frumos lucru de pe tot 

domeniul. Creatura cea nouă îi zice cascada Niagara. De ce, nu prea ştiu. Pretinde că 

seamănă cu cascada Niagara, dar ăsta nu-i un motiv. Mi se pare că bate câmpii. Eu unul 

n-am apucat încă să dau nume la nimic. În schimb, creatura cea nouă dă nume la tot ce-i 

iese-n cale. Eu nici n-apuc să protestez. Şi găseşte mereu acelaşi pretext: că seamănă cu ceva. 

Să luăm, de exemplu, pasărea dodo. Zice că, de cum te uiţi la ea, nu se poate să nu vezi că 

seamănă cu pasărea dodo. Aşa că, fără doar şi poate, va trebui să poarte numele ăsta. N-am 

chef să mă enervez pentru atâta lucru. Oricum, tot n-ar sluji la nimic. Auzi colo, dodo! 

Seamănă aia cu pasărea dodo cum semăn eu! 

Miercuri. Mi-am făcut un adăpost pentru ploaie, dar n-am avut parte de linişte. 

Creatura cea nouă a venit înăuntru fără s-o cheme nimeni. Când am încercat s-o dau afară, a 

scos apă pe găurile cu care se uită, pe urmă a şters-o cu dosul labelor şi-a făcut zgomotul pe 

care-l fac celelalte animale când sunt supărate. Tare-aş vrea să tacă din gură, dar vorbeşte 

tot timpul. Şi asta, la biata creatură, sună ca un fel de bălmăjeală repezită. Nici nu prea ştiu 

cum să-i spun. N-am mai auzit niciodată voce omenească până acum, şi orice sunet nou şi 

deosebit care se rătăceşte în liniştea solemnă a singurătăţii visătoare din jur îmi răneşte 

auzul şi-mi pare o notă falsă. Şi sunetul ăsta nou e atât de-aproape! Îl aud lângă umăr, la 

ureche, întâi într-o parte, pe urmă-n cealaltă. Iar eu sunt obişnuit cu sunete mai mult sau mai 

puţin îndepărtate. 

Vineri. Orice-aş face, creatura o ţine pe-a ei şi dă nume la toate. Nici nu se sinchiseşte. 

Pentru domeniu aveam un nume foarte bun. Suna muzical şi drăguţ: GRĂDINA RAIULUI. Eu îi 

spun mai departe tot aşa, dar numai pentru mine, nu în public. Creatura cea nouă zice că, de 

vreme ce peste tot sunt numai păduri, stânci şi privelişti frumoase, nu aduce câtuşi de puţin 
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cu o grădină. Zice că seamănă cu un parc şi cu nimic altceva decât cu un parc. Prin urmare, 

fără să mă consulte, l-a rebotezat PARCUL CASCADEI NIAGARA. Mi se pare destul de arbitrar. 

A şi apărut o inscripţie: 

NU CĂLCAŢI PE IARBĂ. 

S-a zis cu traiul meu fericit de odinioară.  

Sâmbătă. Creatura cea nouă mănâncă prea multe fructe. Foarte probabil, în curând 

n-o să ne mai ajungă nici unuia din noi. Iarăşi „noi“ – cuvântul ei. Dar acuma-i şi-al meu, de 

când îl aud aşa de des. Foarte multă ceaţă de dimineaţă. Eu unul nu ies pe ceaţă. Ea iese. Iese 

pe orice vreme şi pe urmă vine înăuntru cu picioarele pline de noroi. Şi vorbeşte. Ce plăcut şi 

linişte era înainte aici! 

Duminică. Am scos-o la cap. Ziua asta e din ce în ce mai greu de suportat. În 

noiembrie trecut a fost aleasă ca zi de odihnă şi păstrată ca atare de atunci încoace. Înainte 

aveam şase din astea pe săptămână. Azi dimineaţă am prins-o pe creatura cea nouă că 

încerca să ia mere din pomul cu fructul oprit. 

Luni. Creatura cea nouă spune că o cheamă Eva. Merge, n-am nimic împotrivă. Zice 

c-are nume, ca s-o chem când vreau să vină. I-am spus atunci că-i inutil. Cuvântul m-a ridicat 

evident în ochii ei, fiindcă e într-adevăr un cuvânt pe cinste, care merită să fie repetat. Îmi 

mai zice că nu e o creatură oarecare, e o ea, ceea ce-i destul de neconcludent, dar, oricum, 

pentru mine-i totuna. Puţin îmi pasă ce e. Numai de şi-ar vedea de-ale ei şi n-ar mai trăncăni 

atâta.  

Marţi. A umplut tot domeniul cu nume execrabile şi inscripţii respingătoare: 

SPRE BULBOANĂ 

SPRE INSULA CAPRELOR 

SPRE GROTA VÂNTURILOR 

Zice că din parc s-ar putea face o staţiune de vară frumuşică, dacă ar fi la modă aşa 

ceva. Staţiune de vară, altă scorneală de-a ei. Numai vorbe fără noimă. Ce-i aia staţiune de 

vară? Mai bine n-o întreb, că prea are mania explicaţiilor. 

 Invitaţie la dialog 

 1.  Comentaţi semnificaţiile cuvântului „noi“, care apare încă de la începutul 

textului. Constituie acesta premisa unei situaţii de comunicare? Argumentaţi! 
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2.  Identificaţi în cuvântul „noi“ cei doi „poli“ ai comunicării: emiţătorul şi 

receptorul. 

3.  Ca particularitate a textului lui M. Twain, comentaţi dificultatea iniţierii 

comunicării în cazul acestor personaje biblice.  

4.  Identificaţi câteva impedimente ale instituirii unui proces de comunicare între 

cele două personaje. 

5.  Comentaţi pe larg contextul (cadrul referenţial, referentul) în care se încearcă 

instituirea acestei insolite situaţii de comunicare. 

6.  De ce credeţi că, în cazul acestor personaje, lipseşte încă mesajul comunicării? 

7.  Faceţi observaţii asupra codului pe baza căruia ar trebui să se construiască 

mesajul. 

8.  Textul conţine şi referiri asupra modului în care se naşte codul de comunicare, 

limba naturală a primilor oameni. Faceţi observaţii asupra fragmentului:  

„Creatura cea nouă îi zice cascada Niagara. De ce, nu prea ştiu. Pretinde că seamănă 

cu cascada Niagara, dar ăsta nu-i un motiv. Mi se pare că bate câmpii. Eu unul n-am apucat 

încă să dau nume la nimic. În schimb, creatura cea nouă dă nume la tot ce-i iese-n cale. Eu 

nici n-apuc să protestez. Şi găseşte mereu acelaşi pretext: că seamănă cu ceva.“ 

 Teme  

 1. Încercaţi să fixaţi cunoştinţele dobândite: schema situaţiei de comunicare şi 

factorii comunicării. 

 2. Alcătuiţi o scurtă compunere, pornind de la o secvenţă epică a textului şi imagi-

nându-vă un dialog între personajele de mai sus. 

 COMUNICAREA  ORALĂ  

Recitiţi fragmentul din „Jurnalul lui Adam şi al Evei“, de Mark Twain, şi rezolvaţi 

următoarele cerinţe: 

 1. Daţi o explicaţie faptului că „jurnalul“ lui Adam începe odată ce apare 

„creatura asta nouă“.  

2. Ce tip de comunicare încearcă să stabilească personajul feminin? 

3. Pentru a comunica verbal cu interlocutorul său, Adam are nevoie de un cod. 

Era constituit, în timpul mitic al povestirii, codul de comunicare, adică o limbă naturală? 

4. Cum încearcă Eva să creeze un cod de comunicare? Aveţi în vedere fragmen-

tele de text:  
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„În schimb, creatura cea nouă dă nume la tot ce-i iese-n cale. Eu nici n-apuc să 

protestez. Şi găseşte mereu acelaşi pretext: că  seamănă cu ceva.“ 

„Orice-aş face, creatura o ţine pe-a ei şi dă nume la toate.“ 

5. Ce „numeşte“ mai întâi noul personaj din Grădina Raiului? Motivaţi. 

6. Încercaţi să stabiliţi o ordine a apariţiei părţilor de vorbire în limbile naturale. 

Aveţi în vedere că: 

• substantivul denumeşte obiectele întâlnite de om (substanţa); 

•  verbul se referă la acţiuni ale obiectelor; 

• adjectivul numeşte însuşiri ale obiectelor; 

• numeralul redă numărul obiectelor; 

•  pronumele substituie, prin generalizare, numele obiectelor; 

• adverbul se referă, în principal, la caracteristici ale acţiunilor (< lat. ad 

verbum); 

• prepoziţiile şi conjuncţiile sunt instrumente de legătură, care conexează în 

enunţuri (propoziţii sau fraze) părţile de vorbire de mai sus. 

7. Identificaţi în text şi modalităţi ale comunicării nonverbale. Extrageţi citate 

care se referă la reacţii, gestică, mimică, atitudine, poziţia corpului etc. 

Comentaţi semnificaţiile lor. 

 Reţineţi ! 

Comunicarea  orală are ca sursă vocea umană.  

Canalul  de  transmitere poate fi natural (aerul, prin vibraţii sonore, când emiţătorul şi 

receptorul se află faţă în faţă) sau artificial (prin telefon, radio, televiziune, când se află la 

distanţă). 

Elemente  nonverbale (însoţitoare ale mesajului oral) sunt mimica, gesturile, poziţia 

corpului. Acestea pot susţine mesajul oral sau pot contrazice intenţiile vorbitorului. Uneori „îl 

dau de gol“, dezvăluind adevăratele intenţii ale mesajului oral. 

Elementele  paraverbale sunt accentul, intonaţia şi pauzele. 

 Exersaţi ! 

1.  Creaţi situaţii de comunicare orală în care să analizaţi:  

•  calitatea şi caracteristicile vocii vorbitorului (acesta vorbeşte clar, suficient de 

tare pentru ca vocea să străbată spaţiul dintre vorbitori/ suficient de încet pentru a asigura 

confidenţialitatea comunicării);  
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•  condiţiile de funcţionare a canalului de transmisie a mesajului oral (condiţii de 

linişte/de zgomot/de interferenţă a unor mesaje diferite etc.);  

•  acuitatea auditivă a receptorului (auz normal/auz deficitar). 

2.  Imaginaţi situaţii de comunicare în care să includeţi elemente nonverbale: 

mimică, gestică, atitudini corporale.  

 Aveţi în vedere: 

• diverse expresii ale feţei: veselie, plictiseală, aroganţă, imobilitate, 

somnolenţă, şiretenie, disimulare, supărare, bunăvoinţă, preocupare, interioritate, atitudine 

distrată etc. 

• o gestică: normală, echilibrată, exagerată, ridicolă, imobilă etc. 

• o atitudine corporală: potrivită cu împrejurările (cu cadrul referenţial), 

cuviincioasă, politicoasă, deplasată etc.  

Raportaţi atitudinea voastră la regulile de comportare şi la codul bunelor maniere.  

3.  Încercaţi să realizaţi situaţii de comuicare nonverbală (prin pantomimă).  

4.  Prezentaţi scenic o situaţie de comunicare verbală cu elemente nonverbale pe 

baza textului „Jurnalul lui Adam şi al Evei“, de Mark Twain. 

5.  Introduceţi în situaţiile de comunicare create elemente paraverbale: 

accentuarea unor fragmente din comunicare, intonaţii aparte, pauze semnificative. 

6.  Interpretaţi scenic următorul text al lui I. L. Caragiale, introducând în situaţia 

de comunicare şi elemente nonverbale şi paraverbale: 

„Zicând acestea, domnul se uită lung la un pahar ce stă pe masă aproape gol, şi din 

care a băut impiegatul. 

– Mă rog, dacă nu vă supăraţi, aveţi apă? 

– Da.  

– E rece? 

– Potrivită. 

– Nu-i puneţi gheaţă?  

– Ba da. 

– Aşa? îi puneţi gheaţă? 

– Fireşte! 

– E flir… e firl…? ăsta… 

– Da, avem filtru. 
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– Monşer! te superi dacă te-oi ruga pentru un pahar cu apă?… Teribil mi-e de 

sete! […] 

Apoi, după o pauză, către domnul: 

– Aţi zis că aveţi o afacere… 

– Da, am o afacere… 

– Aici la noi? 

– Da, la dv. … o afacere… Pesemne că acum s-a dus s-o scoată din puţ? 

– Cum s-o scoată din puţ? 

– Apa… că văz că nu prea are amicul de gând să vie… […] 

– Domnule! strigă impiegatul; înţelege odată că nouă nu ne plăteşte statul aici ca să 

stăm de vorbă; avem treabă; n-avem vreme de conversaţie… Spune: ce pofteşti? Aici n-are 

voie să intre nimeni fără afaceri. Ce afacere ai? 

– Ce afacere?  

– Da! Ce afacere? 

– Am dat o petiţiune… Vreau să ştiu ce s-a făcut. Să-mi daţi un număr. 

– Nu ţi s-a dat număr când ai dat petiţia? 

– Nu. 

– De ce n-ai cerut? 

– N-am dat-o eu. 

– Da cine? 

– Am trimes-o prin cineva. 

– Când? În ce zi? 

– Acu vreo două luni… 

– Nu ştii cam când? 

– Ştiu eu? 

– Cum, nu ştii? Cum te cheamă pe d-ta? 

– Nae Ionescu. 

– Ce cereai în petiţie? 

– Eu, nu ceream nimic. 

– Cum?  

– Nu era petiţia mea. 

– Da a cui? 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

 
135 

– A unui prietin. 

– Care prietin? 

– Unul Ghiţă Vasilescu. 

– Ce cerea în ea? 

– El, nu cerea nimic. 

– Cum, nu cerea nimic? 

– Nu cerea nimic; nu era petiţia lui. 

– Da a cui? 

– A unei mătuşi a lui… Ştia că viu la Bucureşti şi mi-a dat-o să o aduc eu. 

– Cum o cheamă pe mătuşa lui d. Ghiţă? 

– Nu ştiu. 

– Nu ştii nici ce cerea… 

– Ba, mi se pare că cerea… 

– Ce? 

– Pensie. 

Impiegatul, ieşindu-şi din caracter şi zbierând: 

– Domnule, aici este Regia monopolurilor! aici nu se primesc petiţii pentru pensii! 

Du-te la pensii, acolo se primesc petiţii pentru pensii! 

– Aşa? la pensii, care va să zică? 

Merge la sonerie, apasă butonul; soneria zbârnâie foarte lung. 

– Destul, domnule! 

– Uite ce e: dacă nu te superi, te-aş mai ruga pentru un pahar cu apă.“ 

 (I. L. Caragiale, „Petiţiune“) 

FORMELE  COMUNICĂRII  ORALE  

DIALOGUL 

 Comunicarea orală se realizează prin dialog şi prin monolog, forme care angajează 

schimbul de mesaje între emiţător şi receptor în situaţia de comunicare. 

Prin acestea, îndeosebi prin dialog, se realizează scopul oricărei comunicări:  

• de informare; 

• de argumentare; 

• de persuasiune (de convingere); 

• de negociere; 
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• de socializare (de integrare în comunitate); 

• de divertisment. 

Dialogul este forma de comunicare orală în care vorbitorii sunt pe rând emiţători şi 

receptori. 

• Dialogul se realizează prin perechi de replici verbale, susţinute de elemente 

nonverbale şi paraverbale ale comunicării.  

 Exersaţi ! 

1. Angajaţi colegul de bancă într-un dialog pe o temă la alegere. Observaţi câteva 

aspecte ale dialogului vostru: 

• deşi se desfăşoară pe o temă oarecare, dialogul are o structură ce se construieşte 

pe parcurs: o parte iniţială, introductivă, care angajează conlocutorul în convorbire; un 

conţinut propriu-zis, care constituie partea cea mai importantă a comunicării; o parte finală, 

reprezentând retragerea din dialog; 

• dialogul provoacă reacţii succesive de aprobare sau de dezaprobare, exprimate 

prin mesajul verbal, combinat cu elemente nonverbale şi paraverbale. 

2. Notaţi în caiete: 

• formule de iniţiere a unui dialog, în funcţie de contextul în care se desfăşoară 

(locul, gradul în care se cunosc interlocutorii, relaţiile dintre ei) şi de scopul comunicării: 

formule de salut, întrebări cu caracter general, formule de prezentare; 

• formule de încheiere, în funcţie de modul în care se face retragerea din dialog: în 

relaţii de amabilitate şi de înţelegere; în situaţii de neînţelegere şi de nemulţumire; în situaţii 

de conflict. 

3. Apreciaţi modul în care facem (sau ni se face) oferta de dialog şi în care este bine 

şi eficient să ne retragem dintr-un dialog. 

4. Comentaţi, în funcţie de noţiunile de mai sus, dialogul următor: 

Un domn către impiegat: Mă rog, n-a venit vreo scrisoare pentru mine? 

Impiegatul: Nu… Dar de unde era să vă vie? 

Domnul: Ştiu eu? de la cineva. 

Impiegatul: Nu. 

Domnul: Bine. (Pleacă.). 

Impiegatul (scoţând capul pe ferestruică): Mă rog… 

Domnul (întorcându-se): Poftim… 
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Impiegatul: Dar… cum vă cheamă pe dv. …? 

Domnul: Ion Popescu. 

Impiegatul: Îmi pare bine… Fiţi sigur că vă vom anunţa îndată ce va sosi ceva. 

Domnul: Mersi. 

Impiegatul: Pentru puţin. (Îşi retrage capul.) 

Domnul: Îndatorat. Vă salut. (Pleacă.) 

Impiegatul (scoţând iar capul): Mă rog. 

Domnul (întorcându-se): Poftim… 

Impiegatul: Dar... unde şedeţi dv. …? 

Domnul: La mătuşă-mea. 

Impiegatul: Mersi… (Îşi retrage capul.) 

Domnul: Pentru puţin. Salutare. 

  (I. L. Caragiale, „La poştă“) 

5. Iniţiaţi, la nivel de clasă, un dialog despre noţiunea de dialog. Aveţi în vedere 

următoarele: 

• tema dialogului (partea centrală) este deja anunţată; trebuie introdusă însă 

printr-o ofertă de dialog, pe care o poate face profesorul sau un coleg; 

• introducerea coerentă a noţiunilor învăţate despre dialog; 

• modul de intrare în dialog, fără a perturba comunicarea antevorbitorilor; 

• adecvarea replicilor proprii la conţinutul discuţiei; 

• durata intervenţiei proprii; 

• verificarea faptului că suntem ascultaţi cu atenţie. 

6. Faceţi aprecieri asupra calităţii dialogului purtat în clasă. 

7. Alcătuiţi, sub formă scrisă, un dialog în care să ilustraţi cunoştinţele şi compe-

tenţele dobândite. 

Dialogul este mijlocul generalizat de interacţiune umană, fiind inclus în: 

• formele curente de comunicare: conversaţia cotidiană şi discuţia;  

• formele specializate ale discuţiei (care includ mijloace de comunicare în masă sau 

alte forme de organizare a comunicării): masa rotundă, colocviul (de examinare sau de 

comunicări ştiinţifice), şedinţa (a unui complet de judecată, de analiză a unei activităţi) şi 

interviul (de angajare şi de presă). 
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Dintre aceste forme, conversaţia cotidiană este cel mai des întâlnită şi în genere mai 

liberă faţă de regulile comunicării prin dialog.  

Aceasta nu este, de obicei, o comunicare programată, cu reguli stricte, dar reuşita ei, 

care armonizează şi reglează relaţiile umane, depinde totuşi de gradul în care interlocutorii 

cunosc şi respectă regulile generale ale dialogului. 

Desfăşurarea celorlalte forme de comunicare este condiţionată de reguli precise, 

acceptate de interlocutori, de respectarea cărora depinde atingerea scopului comunicării.  

Respectarea regulilor comunicării este deci esenţială în dialogul eficient.  

Regulile dialogului se referă la: 

• modul în care se intră în discuţie, deschizând, din iniţiativă proprie, discuţia sau 

prin integrare într-un dialog deja început; 

• felul în care se cedează cuvântul şi se reia într-un moment oportun, când s-a creat 

o pauză în discuţie; sunt necesare câteva explicaţii asupra celor expuse de preopinent 

(intervenţia fiind, în acest caz, scurtă); un antevorbitor şi-a încheiat intervenţia;  

• modul în care se intervine într-un dialog purtat de persoane necunoscute; 

• durata unei intervenţii în dialog; 

• adecvarea mesajului propriu sau a intervenţiei la tema dialogului; 

• menţinerea atenţiei şi controlul permanent al mesajului şi al canalului de 

comunicare. 

 Exersaţi ! 

1. Creaţi, pe grupe de câte 4-5 elevi, situaţii de comunicare în care să respectaţi 

regulile dialogului. 

2. Prezentaţi, la nivelul clasei, două-trei astfel de situaţii şi analizaţi modul în care se 

respectă regulile dialogului. 

3. Creaţi, pe grupe, situaţii de comunicare în care nu se respectă regulile menţionate 

mai sus. Procedaţi la analiza greşelilor care au dus la nerespectarea regulilor dialogului şi la 

perturbarea comunicării. 

4. Faceţi aprecieri asupra modului în care se respectă, de către elevi, regulile dialo-

gului în cadrul diverselor activităţi didactice. Luaţi în considerare: 

• dacă este necesar să se respecte regula preluării cuvântului (să nu se intervină 

inoportun în discuţie, să nu se vorbească fără a fi invitat); 

• dacă se intervine prin întreruperea vorbitorului, uneori chiar a profesorului; 
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• dacă durata intervenţiei este cea adecvată, pentru a transmite informaţiile 

solicitate în desfăşurarea lecţiei sau în evaluarea orală (de obicei răspunsurile multor elevi 

sunt lacunare, scurte, trunchiate, fără o argumentare convingătoare); 

• dacă mesajul este adecvat subiectului pus în discuţie; 

• dacă se urmăreşte cu atenţie evoluţia dialogului (cu această regulă atingem una 

dintre cele mai delicate probleme: atenţia în clasă!); 

• dacă se respectă, în timpul lecţiilor, faţă de colegi şi faţă de profesori, principiul 

politeţii pozitive; 

• dacă în afara lecţiilor, în pauză sau în mediul social, se respectă principiul politeţii 

în comunicare. 

5. Comparaţi situaţiile de dialog create la exerciţiul 1 cu realitatea curentă a dialo-

gului în clasa voastră. 

6.  Procedaţi la o autoevaluare potrivit cerinţelor de la exerciţiul 4:  

•  acordaţi-vă câte un punct pentru fiecare condiţie îndeplinită, necesară unui dialog 

eficient;  

•  transformaţi punctajul obţinut în note pe scara 1-10. Întrucât cunoştinţele şi 

competenţele de comunicare fac parte din programa şcolară, luaţi în considerare că 

profesorul poate avea alt punct de vedere, putând să nu vă declare competenţi la exerciţiul 

de comunicare chiar pentru neîndeplinirea unei singure condiţii mai importante (de exemplu, 

nerespectarea condiţiei atenţiei, nerespectarea principiului politeţii etc., factori perturbatori 

ai comunicării la nivelul întregii clase).  

7. Alcătuiţi, în formă scrisă, un text în care se respectă regulile dialogului şi alt text în 

care acestea sunt încălcate. Textele pot fi, eventual, pe aceeaşi temă. 

8. Analizaţi, într-o compunere de 20-30 de rânduri, efectele respectării regulilor 

dialogului şi ale perturbării comunicării. Analiza poate compara cele două texte. 

TEST 

În textul de mai jos se încalcă mai multe reguli/componente/funcţii ale actului de 

comunicare.  

Cerinţe:  

a) identificaţi şi explicaţi pe scurt două dintre acestea;  

b) comentaţi, în cel mult o pagină, efectele literare pe care le creează perturbarea, 

„criza comunicării“ în textul de mai sus;  
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c) creaţi un text literar de aproximativ aceleaşi dimensiuni, pe o temă la alegere, în 

care să folosiţi, cu efecte artistice, procedee asemănătoare de perturbare a situaţiei de 

comunicare. 

Domnul: Domnu-i acasă? 

Feciorul: Da, dar mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la ţară. 

D.: Dumneata spune-i c-am venit eu. 

F.:  Nu pot, domnule.  

D.: De ce? 

F.:  E încuiată odaia. 

D.: Bate-i, să deschidă. 

F.:  Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

D.: Care va să zică, a plecat? 

F.:  Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Amice, eşti… idiot! 

F.:  Ba nu, domnule! 

D.: Zici că nu-i acasă. 

F.:  Ba-i acasă, domnule. 

D.: Apoi, nu ziseşi c-a plecat? 

F.:  Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Atunci e acasă. 

F.:  Ba nu, da’ n-a plecat la ţară, a ieşit aşa.  

D.: Unde? 

F.:  În oraş! 

D.: Unde!? 

F.:  În Bucureşti. 

D.: Atunci să-i spui c-am venit eu. 

F.:  Cum vă cheamă pe dv.? 

D.: Ce-ţi pasă? 

F.:  Ca să-i spui. 

D.: Ce să-i spui? de unde ştii ce să-i spui, dacă nu ţi-am spus ce să-i spui? Stăi, întâi 

să-ţi spui; nu te repezi… Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat… 

F.:  Cine? 
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D.: Eu. 

F.:  Numele dv.… 

D.: Destul atâta! mă cunoaşte dumnealui… suntem prieteni… 

F.:  Bine, domnule. 

D.: Ai înţeles? 

F.:  Am înţeles. 

(I. L. Caragiale, „Căldură mare“) 

MONOLOGUL 

„Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, 

Cum lupii, urşii, leii şi alte câteva, 

Care cred despre sine că preţuiesc ceva! 

De se trag din neam mare, 

sta e o-ntâmplare: 

Şi eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. 

Oamenii spun adesea că-n ţări civilizate  

Este egalitate.  

Toate iau o schimbare şi lumea se ciopleşte, 

Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 

Cât pentru mine unul, fieştecine ştie 

C-o am de bucurie 

Când toată lighioana, măcar şi cea mai proastă, 

Câine sadea îmi zice, iar nu domnia voastră.“ 

Aşa vorbea deunăzi cu un bou oarecare 

Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare. 

                                    (Grigore Alexandrescu, „Câinele şi căţelul“) 

 Invitaţie la dialog 

1. Recitiţi monologul din poezie şi observaţi: 

• cui adresează mesajul (dacă dulăul vorbeşte cu sine însuşi sau se adresează unui 

receptor); 

• formulele de adresare folosite; 

• atitudinea receptorului; 

• dacă se schimbă rolurile în comunicare; 
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• formule de control al canalului de comunicare (cum menţine atenţia interlocuto-

rului). 

2. Comparaţi monologul cu dialogul, stabilind: 

a) asemănări:  

• ambele presupun existenţa celor doi poli ai comunicării, emiţătorul şi receptorul; 

• comunicarea se face prin acelaşi cod lingvistic şi acelaşi canal, natural sau tehnic; 

• ambele forme de comunicare sunt corelate cu un referent; 

• folosesc amândouă elemente lingvistice asociate cu elemente nonverbale sau 

paraverbale; 

b) deosebiri: 

• monologul are sens unidirecţional; 

• emiţătorul conduce actul de comunicare, rolul său devenind mai important în 

monolog decât în dialog; 

• monologul permite adresarea către un număr mai mare de receptori, care 

constituie auditoriul; 

• monologul sporeşte în importanţă în condiţiile dezvoltării tehnice a mijloacelor de 

comunicare în masă. 

 Exersaţi ! 

1. Rostiţi un monolog, pe o temă accesibilă, astfel încât să vă puteţi concentra 

asupra structurii şi conţinutului acestuia. 

 

2. Discutaţi despre modul în care emiţătorul: 

•  construieşte monologul, cu introducere, cuprins şi încheiere: 

• anunţă oferta de comunicare; 

• captează atenţia auditorilor; 

• îşi organizează structura monologului (cum focalizează acţiunile verbale, 

nonverbale şi paraverbale asupra auditoriului; strategia prin care se asigură de interesul şi 

atenţia receptorilor). 

• foloseşte corect elementele lingvistice ale comunicării, pentru a nu stârni reacţii 

ale auditoriului de perturbare a comunicării (râsete, reacţii de respingere a ofertei de 

comunicare, replici polemice etc.); 

• încheie monologul. 
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 Teme  

 1. Scrieţi un monolog în care să includeţi caracteristicile acestei forme de 

comunicare. 

 2. Alegeţi un monolog dintr-o comedie de I. L. Caragiale şi analizaţi structura dialo-

gului şi cum se comportă factorii comunicării în timpul acestuia, având în vedere şi criteriile şi 

observaţiile adoptate la discuţia din clasă. 

TIPURI  DE  MONOLOG 

 Monologurile se clasifică după mai multe criterii:  

1. După relaţia cu dialogul:  

• monologuri independente, nerelaţionate cu replici dialogale, putând să apară: 

într-un context narativ; ca monolog pe scenă, într-o piesă de teatru; ca monolog interior; 

• monologuri inserate în dialog; reprezintă dezvoltarea unei replici, când comunicarea 

necesită explicaţii mai ample sau când un vorbitor acaparează discuţia, acestea putând să 

trezească reacţii de respingere din partea receptorilor. 

2. După scopul comunicării:  

• monologul narativ, care expune, relatează o întâmplare, un eveniment în 

succesiunea lui temporală, respectând mai multe condiţii: intriga şi acţiunile, localizarea 

temporală şi spaţială, acţiunile care decurg din intrigă; ideea că receptorul nu ştie nimic din 

cele relatate şi deci expunerea trebuie să fie clară şi convingătoare; 

• monologul argumentativ-explicativ, care vine să răspundă la întrebări despre 

existenţa, forma, cauza anumitor obiecte sau fenomene; 

• monologul persuasiv, care încearcă să convingă auditoriul de necesitatea unei 

acţiuni, de calităţile unei persoane sau ale unui obiect, ca în discursurile electorale şi 

sloganurile publicitare. Monologul oral, ca şi dialogul, devine, prin consemnare grafică, 

monolog scris. În acest caz, codul de comunicare dobândeşte caracteristicile grafice de 

transmitere a mesajului. 

Forme ale monologului oral se întâlnesc în emisiunile de radio şi de televiziune, în 

spectacolele teatrale şi de poezie, la reuniunile ştiinţifice şi politice, în declaraţiile de presă, în 

cadrul lecţiilor. 

Specii ale monologului oral sunt: expunerea (relatarea, povestirea orală), alocuţiunea, 

toastul, discursul, intervenţia. 

 COMUNICAREA  SCRISĂ 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

144 

Formele comunicării orale, dialogul şi monologul, devin, prin consemnare grafică, 

dialog şi monolog scris, comunicare scrisă, text. În acest caz, codul de comunicare se 

modifică, sunetele vorbirii, constituite în unităţi semantice purtătoare de sens, în cuvinte, 

sunt transcrise prin semne grafice, prin litere. Mesajul nu se mai transmite, în această 

situaţie, prin canale receptate de auz, ci prin căi de contact adresate văzului. 

Comunicarea scrisă necesită cunoaşterea şi respectarea codului specific de semne: 

litere, semne de ortografie şi de punctuaţie, evidenţieri grafice (sublinieri, litere îngroşate, 

scrierea cu mai multe culori), desene, scheme, ilustraţii. Totodată se produce o fixare a 

rolurilor: emiţătorul scrie textul, iar receptorul îl citeşte. Mesajul se conservă prin scris şi 

poate fi citit sau recitit şi în momente ulterioare primirii lui. Prin scriere, emiţătorul are un 

control mai riguros asupra mesajului decât în comunicarea orală, dar nu mai poate reveni 

asupra celor transmise, nici nu se poate eventual corecta în funcţie de reacţiile receptorului. 

Prin cele două forme de comunicare, orală şi scrisă, procesul de comunicare este 

complet, privit în toate formele pe care le prezintă limbajul uman, încât acesta se poate 

analiza în toate implicaţiile sale. 

Roman Jakobson stabileşte şase funcţii ale limbajului, în care sunt angajaţi factorii 

comunicării (emiţătorul, mesajul, referentul, codul, canalul, destinatarul): 

Funcţia  emotivă (numită şi expresivă sau interjecţională) este centrată asupra 

emiţătorului şi arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ. Ea se poate exprima prin 

intermediul interjecţiilor, al exclamaţiilor, prin lungirea emfatică a sunetelor. Între aceste 

funcţii se creează principii de echivalenţă, bazate pe asemănare şi deosebire, antonimie şi 

sinonimie, iar contiguitatea se stabileşte prin combinare.  

Funcţia conativă se concentrează asupra receptorului, folosind strategia lingvistică a 

contactării lui, bazată pe mărci ale vocativului şi imperativului. 

Funcţia  fatică slujeşte la stabilirea contactului şi la menţinerea sau întreruperea 

comunicării, verificând dacă receptorul este atent şi canalul de comunicare funcţionează fără 

factori perturbatori. 

Funcţia  referenţială (denotativă sau cognitivă) are în vedere, în scopul informării, 

contextul lingvistic şi extralingvistic (social, cultural, situaţional) al comunicării. 

Funcţia  metalingvistică are în vedere codul în care se exprimă interlocutorii, modul în 

care funcţionarea nivelurilor limbii (morfologic, sintactic, lexico-semantic etc.) favorizează şi 

facilitează comunicarea. 
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Funcţia  poetică presupune modul în care este concentrat mesajul poetic de la 

emiţător spre receptor şi constituie funcţia esenţială a artei verbale. Ea nu apare singură: în 

poezia epică, unde se întrebuinţează formulări la persoana a treia, apare şi funcţia 

referenţială; în poezia lirică, în care enunţurile sunt la persoana întâi, apare şi funcţia 

emotivă, iar în poezia liric-adresativă, cu valori retorice, formulate la persoana a doua (oda, 

epistola, satira), apare şi funcţia conativă. 

CONSTITUIREA  ŞI  RECEPTAREA  

MESAJELOR  ORALE  ŞI  SCRISE 

Strategia receptării mesajului relevă câteva particularităţi în funcţie de canalul de 

transmitere a acestuia: 

• prin ascultare/vizionare, în cazul comunicării orale, receptând specii ale acesteia: 

conferinţe, expuneri, emisiuni de radio şi de televiziune etc.; 

• prin lectură, în cazul comunicării scrise, a unor cărţi, ziare, reviste, studii, 

reglementări, scrisori etc. 

Cele mai multe elemente ale comunicării sunt comune ambelor forme de transmitere a 

mesajului. Cu toate acestea, prezentăm separat nivelurile de constituire şi de receptare a lor: 

1. Nivelurile de constituire şi de receptare a mesajului oral sunt: fonetic, 

morfo-sintactic, lexico-semantic, stilistic.  

2. În exprimarea scrisă, nivelurile de constituire şi de receptare a textului scris sunt: 

grafic, ortografic şi de punctuaţie, lexico-semantic, stilistic şi textual. 

În comunicarea curentă, încălcarea normelor de folosire corectă a componentelor 

lingvistice ale comunicării duce la perturbarea şi neînţelegerea mesajului sau la înţelegerea 

lui în sensuri diferite decât erau în intenţia emiţătorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTA DE FI ELEV, ARTA DE A FI PROFESOR 

 

  

146 

 
ROLUL JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA APTITUDINILOR 

SOCIALE ȘI EMOȚIONALE 
 

Prof. Cristina RADU 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești 

 

Pentru școlarul mic orice activitate este joc: „Jocul este munca, este binele, este 

datoria, este idealul vieții. Jocul este singura atmosferă în care ființa sa psihologică cere să 

respire și, în consecință, să acționeze”(Claponde- „Psychologie d’enfant). 

De-a lungul timpului au fost evidențíate valențe multiple ale jocului. Numai cine 

cunoațte locul pe care jocul îl ocupă în viața copilului poate înțelege ușor cât de mare este 

eficiența folosirii lui în procesul instructiv-educativ.  Prin caracterul său practic și activ, jocul 

didactic mijlocește cunoșterea directă a lumii, contribuie la formarea unor deprinderi 

trainice, trăsături complexe de caracter, trăiri emoționale, convingeri.  

J. Piaget care a studiat sistematic stadiile inteligenţei umane, consideră că 

«...perioada dintre 7-8 ani şi 11-12 ani este cea a desăvârşirii operaţiilor concrete...».Prin 

urmare, în cursul acestui stadiu au loc o serie de schimbări şi modificări din toate punctele de 

vedere. Copilul începe să înţeleagă că o normă, o regulă este produsul înţelegerii între 

oameni şi că ea poate fi modificată dacă toţi sunt de acord. El exersează o experienţă a 

participării la elaborarea normelor grupului şi a controlării îndeplinirii lor şi, totodată, a 

autoreglării în acord cu ele. Se pregăteşte astfel de autonomia normală care va fi atinsă în 

următoarele stadii. 

P. Osterrieth subliniază: «...în grup şi numai în grup copilul poate face experienţa 

reciprocităţii şi a solidarităţii atât de esenţiale pentru dezvoltarea sa mentală şi pentru 

echilibrul său viitor (3, p. 119).»Complexitatea dezvoltării psihice în această etapă conferă 

şcolii un rol special. Fără a subestima importanţa mediului familial, care rămâne 

considerabilă, rolul activităţii şcolare este hotărâtor. 

Educaţia urmăreşte să stimuleze natura umană, să dezvolte atât calităţi generale ale 

speciei umane, cât şi potenţialităţi cu care este înzestrată. Oamenii astfel educaţi urmează 

să-şi desfăşoare activitatea în societate, să-şi exercite anumite roluri sociale. În mod obiectiv, 

asemenea roluri se multiplică, se diferenţiază şi ierarhizează de la o etapă la alta a 
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dezvoltării societăţii. Educaţia trebuie să răspundă acestor cerinţe sociale. Urmărind 

integrarea omului în societate, educaţia se preocupă în aceeaşi măsură de formarea 

personalităţii, ale cărei trăsături îi vor permite fiecărui om să asimileze în mod creator 

valorile sociale, subordonându-se imperativelor acestora, dar contribuind, în acelaşi timp, la 

depăşirea şi dezvoltarea lor în concordanţă cu sensul general al dezvoltării sociale. 

Jocul are un caracter universal, fiind o manifestare la care este evidentă o luptă a 

contrariilor, un efort de depăşire, având rol de propulsare în procesul obiectiv al dezvoltării; 

jocul este o realitate permanentă, cu mare mobilitate pe scara vârstelor. Evoluţia sa în raport 

cu dezvoltarea preşcolarităţii sau şcolarităţii mici, cu alte activităţi umane, cu unele 

mecanisme ale vieţii sociale, îi determină, în diverse momente, locuri şi roluri diferite, dar 

este cert faptul că nu lipseşte, indiferent de vârsta omului. Jocul din cadrul perioadei 

preşcolare se schimbă în perioada şcolară mică şi se transformă în joc didactic. El este cel 

care îmbină elementele distractive cu cele de muncă, de învăţare. Rolul şi importanţa jocului 

didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii 

copilului. 

Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în valoare şi 

antrenează capacităţile creatoare ale şcolarului. El este folosit pentru cunoaşterea realităţii 

pe o cale mai accesibilă, deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-

se în eforturi de gândire ce le oferă satisfacţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propria 

formare şi, antrenaţi în joc, sunt capabili să depună eforturi mari pentru îndeplinirea 

sarcinilor date. Totodată, jocul didactic contribuie la dezvoltarea judecăţii, memoriei, 

atenţiei, spiritului de observaţie, la cultivarea obişnuinţei cu munca intelectuală şi cea 

independentă. El constituie un mijloc şi un procedeu deosebit de valoros de acumulare de noi 

cunoştinţe, de echilibrare a procesului de învăţare şi a activităţii de joc, putându-se desfăşura 

atât în cadrul activităţilor libere, cât şi în cadrul celor comune. Este un prilej de a completa 

unele lacune, de a asimila şi de a folosi cunoştinţe noi, de a-şi dezvolta limbajul fonetic, 

lexical, gramatical. 

Jocul presupune un plan, stabilirea unui scop şi a anumitor reguli pentru a realiza în 

final o anumită acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea 

sa. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor pe care le desfăşoară, dar copilul nu are 

altă posibilitate de afirmare decât prin joc. Mai târziu, el se poate afirma şi prin activitatea 
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şcolară valorificată prin note, acestea se sumează în medii, rezultatul final al învăţării fiind 

tardiv din punctul de vedere al evaluării, pe când jocul se consumă ca activitate creând 

bucuria şi satisfacţia acţiunii ce o cuprinde. 

Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstă 

asemănătoare fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân 

nedezvoltaţi din punct de vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care 

contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, totodată îi măreşte capacitatea 

de înţelegere a unor situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere stimulând memoria, 

capacităţi de concentrare, de supunere la anumite reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, 

de a rezolva situaţii-problemă, într-un cuvânt îi dezvoltă creativitatea. Fiecare joc are reguli. 

Atunci când un copil vrea să se joace cu un alt grup de copii, el acceptă regulile în mod 

deliberat, voit. Cu alte cuvinte, acesta va accepta normele stabilite, adoptate şi respectate de 

grupul respectiv înainte ca el să intre în joc. 

Pentru omul adult, jocul provoacă plăcere, distrează, amuză, contribuind mai ales la 

reenergizarea sa. Contribuie decisiv şi la înlăturarea oboselii, fiind, în acest caz, un element 

de psihoterapie. Pentru copil, jocul presupune, de cele mai multe ori, pe lângă consumul 

nervos, chiar şi la cele mai simple jocuri, şi efort fizic. La persoanele adulte acesta lipseşte cu 

desăvârşire. Vom vedea foarte des copii jucând fotbal sau plimbându-se cu bicicleta, şi nu 

jucând table sau şah pe o bancă dintr-un loc liniştit, aşa cum fac, de obicei, adulţii. 

Unele jocuri sunt complicate, altele sunt mai simple. În funcţie de vârstă şi de 

capacitatea de înţelegere şi acţiune, copilul manifestă preferinţe diferite pentru joc, pe 

măsura trecerii de la o etapă la alta a dezvoltării psihice. Copilul mic tinde să participe la 

jocurile celor mari, dar de multe ori nu reuşeşte să se integreze condiţiilor impuse de joc. Un 

copil cu o personalitate puternică nu se resemnează, ci depune eforturi pentru a face faţă. 

Ceilalţi, cu o personalitate mai slabă, renunţă, spunându-şi „Ei sunt mai mari…eu sunt mic…”. 

Pentru copiii mai mari jocurile uşoare nu prezintă interes pentru că nu le oferă posibilitatea 

de a se antrena, de a-şi etala puterile în faţa colegilor lor de joc. 

Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de 

vedere fizic, îi imprimă gustul pentru obţinerea performanţelor, precum şi mijloacele de a le 

realiza. În al doilea rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru 

sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea atingerii unui scop comun. În al 

treilea rând, jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, de voie bună, oferindu-i omului 
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posibilitatea de a uita, pentru un timp, de toate celelalte şi de a se distra, dându-i parcă mai 

multă poftă de viaţă. 

După J. Huizinga, jocul este o acţiune specifică, încărcată de sensuri şi tensiuni, 

întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau 

necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi de încordare, de voioşie şi 

destindere. 

Jocul este o acţiune fără utilitate imediată, este generator de distracţie şi 

reconfortare, de sentimente de plăcere şi de bucurie. Datorită spontaneităţii, jocul reclamă o 

îmbinare armonioasă între cerinţele situaţiei de joc şi aptitudinile celor care se joacă. 

Chateau spune că jocul oferă posibilitatea apariţiei unor potenţialităţi care se 

concretizează selectiv şi astfel apare ideea că jocul este o pregătire pentru  muncă. Leontiev 

susţine că jocul este o modalitate de exprimare a vieţii psihice, mai ales la vârsta preşcolară, 

de exercitare a personalităţii: originea jocului rezultă din decalajul dintre cerinţele mediului 

extern şi posibilităţile copilului. Jocul, ca activitate didactică specifică, îndeplineşte multiple 

funcţii: de distracţie, de creativitate în conformitate cu vârsta, în final – de modelare şi 

formare a personalităţii copiilor.  

Încorporate în activităţile didactice, elementele de joc imprimă un caracter mai viu şi 

mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, 

prevenind apariţia oboselii. 

În procesele de interacţiune din cadrul jocului au loc procese de învăţare, importante 

pentru dezvoltarea socială, cognitivă şi psihomotorie. Jocul pleacă de la ideea că are un scop, 

dar este deschis modificărilor, finalul său nefiind previzibil. 

Nivelul jocului exprimă nivelul dezvoltării psihice a copilului, dar jocul este şi un 

stimulator principal al dezvoltării psihice, confirmând, şi prin aceasta, locul lui fundamental în 

viaţa preşcolarului. 

Eficiența jocului didactic depinde de felul în care învățătorului știe să asigure o 

concordanță între tema jocului, materialul didactic și obiectivele propuse; știe să aleagă 

momentul potrivit din lecție și modalitatea de evaluare; stabilește reguli care vor fi 

respectate cu sfințenie; face ca activitatea să „îmbrace” învățarea în haina ludicului și să-i 

asigure un caracter formativ. 

Prin jocul didactic elevul își angajează întregul potențial psihic, își dezvoltă spiritul de 

observație, își cultivă inițiativa, invevtivitatea, flexibilitatea gândirii și spiritul de cooperare. 
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Subliniind valoarea cognitivă a jocului didactic, I. Cerghit relevă că prin el „copilul 

imaginează, re-joacă o lume reală în scopul de a-și lărgi orizontul cunoașterii, de a-și forma 

anumite deprinderi”. 
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METODE DE COMUNICARE EFICIENTĂ: COMUNICAREA 

PRIN JOC ȘI EXERCIȚII 
 

Prof. Nadia PANTAZICĂ 

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești 

 

Moto: 

„Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor şi a jocurilor pe care le 

născoceam mi se va părea, mereu, dureros de mai adevărată decât cealaltă lume” 

Antoine de Saint - Exupery 

 

Suntem obișnuiți, din postura de cadre didactice, să comunicăm foarte mult: cu elevii, 

cu părinții acestora, cu colegii din școală sau de la alte școli, cu multe alte persoane care 

intră în contact cu școala, astfel încât verbul „a comunica” a ajuns să reprezinte o 

coordonată existențială cotidiană. Dincolo de orice definiție scolastică a comunicării, ce 

presupune transmiterea corectă a unui mesaj și asigurarea că mesajul a fost recepționat 

corect, „a comunica” înseamnă o modalitate de a relaționa, un proces ce dă naștere unor 

relații inter-umane complexe și diverse. 

De bună seamă că o comunicare eficientă poate asigura, în mare măsură, progresul 

școlar, la fel cum deficiențele în comunicare creează premisele eșecului, însă aceasta trebuie 
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să se realizeze nu numai între profesor și elev, ci și între elevi, în cadrul colectivului de elevi. În 

egală măsură, comunicarea poate asigura un așa-numit „fir roșu” al lecției, care oferă 

elevului răspunsurile de care acesta are nevoie. De fapt, profesorul-model este acela care își 

structurează întreaga activitate de la clasă pe o comunicare eficientă, care să fie în 

concordanță cu nivelul de pregătire al clasei și care să răspundă nevoilor copilului. 

În cadrul colectivului, elevii comunică întotdeauna, însă această comunicare trebuie 

să favorizeze consolidarea unor relații constructive între ei. Spre exemplu, elevii comunică cel 

mai bine atunci când trebuie să lucreze în echipă sau când profesorul utilizează în procesul de 

predare metode interactive. Munca în echipă generează ceea ce se numește „zumzet creativ” 

și în cadrul căruia copiii au ocazia de a-și spune părerea, de a învăța unii de la alții. Astfel, 

comunicarea eficientă înseamnă relaționare, intercunoaștere, întrajutorare, cooperare, 

muncă în echipă, cu alte cuvinte, o cheie care deschide „poarta succesului școlar”. 

Procesul de comunicare presupune transmiterea unui mesaj de la emiţător la receptor 

printr-un canal specific. De cele mai multe ori, comunicarea este însoţită de „zgomote” care 

ridică adevărate bariere. Îmbunătăţirea relaţionării dintre elevi şi dascăli, dintre colegii de 

cancelarie ori dintre părinţi şi profesori se realizează abordând metode şi tehnici adecvate 

diferitelor situaţii. De aceea, câteva tehnici care aparţin metodei de comunicare prin joc şi 

exerciţii, sunt binevenite: 

Elaborarea progresivă:  

Această modalitate de lucru permite organizarea unui grup mare în subgrupuri 

urmărind ameliorarea calităţii unei prezentări sau îmbunătăţirea relaţiilor dintr-o 

colectivitate, putând fi utilizată cu succes în desfăşurarea unui consiliu profesoral, la o lecţie 

recapitulativă sau la întâlnirea consiliului elevilor. 

Desfăşurare: 

- profesorul/directorul/responsabilul educativ indică tema de dezbatere sau obiectivul 

principal al întâlnirii; 

- se împarte grupul în subgrupuri foarte mici formate din 3-4 persoane care încep să 

discute între ele; 

- se reunesc câte două subgrupuri şi discuţia se reia (acum sunt 6-8 persoane în 

subgrupuri); 

- se reunesc câte două subgrupuri formate din 6-8 persoane şi se continuă discuţia; 

- în final se reuneşte tot grupul, se trag concluzii, se notează ideile principale. 
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Observaţii: 

- moderatorul lansează invitaţia de refacere a grupurilor şi atrage atenţia asupra 

trecerii timpului fără a interveni în discuţii; 

- este interesant dacă subgrupurile sunt eterogene (sex, vârstă, funcţie); 

- se creează o ambianţă deosebită de comunicare prin contacte între toţi membrii 

grupului şi se realizează participarea personală a fiecărui membru al grupului;  

- pot fi monitorizate conflictele apărute în subgrupuri, sentimentele participanţilor 

când trec de la un grup la altul cât şi rolurile asumate de participanţi. 

b) Responsabilii cu dezbaterea – asistaţi 

Exerciţiul permite fiecărui participant să ia cunoştinţă cu propriul mod de funcţionare, 

dar mai ales, susţine persoanele timide. Poate fi utilizat în lecţiile de predare, şedinţele de 

lucru în ariile curriculare, lectoratele cu părinţii. 

Desfăşurare: 

- unii dintre participanţi – desemnaţi de coordonator - (A) îşi aleg câte un coechipier 

pe post de asistent sau consultant - (B); 

- se anunţă tema de dezbătut; 

- fiecare participant A discută tema cu asistentul său B; 

- participanţii A dezbat tema între ei, lămuresc problemele, găsesc soluţii, rezolvă 

exerciţiile; 

- participanţii B monitorizează activitatea putând interveni în cazul blocării discuţiilor A; 

Observaţii: 

- grupul cel mai eficient este format din 5-8 persoane; 

- durata optimă a exerciţiului este o oră; 

- pot fi desemnaţi 2 monitori care să observe activitatea şi să tragă concluzii. 

c) Emisiune „în direct” 

Exerciţiul are drept scop antrenarea în comunicarea de experienţe în grupuri mici şi 

mari cât şi exersarea comunicării unor experienţe individuale unor persoane care nu 

auparticipat la ele. Este un joc extrem de potrivit pentru împărtăşirea experienţelor trăite în 

diferite proiecte și poate fi utilizat fie la clasa de elevi - propunând discuţii pe marginea unei 

activităţi educative la care aceștia au participat elevii, fie în colectivul de cadre didactice 

legat de problemele puse de părinţi la ultimele lectorate. 
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Desfăşurare: 

- participanţii se împart în grupuri cu experienţă comună şi îşi pregătesc „emisiunea” 

în spaţii separate;  

- se reunesc toate grupurile şi pe rând, într-un spaţiu declarat „scenă”, fiecare în parte 

îşi prezintă producţiile;  

- se trag concluzii, se fac aprecieri. 

Observaţii: 

- pot fi selectate metode diferite de realizare a emisiunii: scheci, pantomimă, interviu, 

postere etc; 

- este stimulată creativitatea în formare; 

- se acordă câte 40 de minute pentru pregătire, câte 5 minute pentru prezentare şi 5 

minute pentru discuţii fiecărui grup. 

d) Înfruntarea imaginară 

Acest joc poate fi aplicat elevilor și nu numai lor, pentru observarea unor sentimente 

provocate de situaţii stresante, conştientizarea atitudinilor posibile într-o situaţie de conflict 

şi examinarea metodelor posibile de a reacţiona în situaţii de conflict. 

Desfăşurare: 

- profesorul/coordonatorul va spune participanţilor că va propune acest exerciţiu 

pentru ca fiecare să devină conştient de reacţia la conflict; 

- participanţii se aşează comod, închid ochii, se relaxează; 

- profesorul/coordonatorul descrie următoarele: Sunteţi pe trotuar. Mergeţi. Departe 

se zăreşte o siluetă cunoscută. Se apropie. Mai mult. O recunoaşteţi: este o persoană care v-a 

făcut un rău foarte mare. (pauză) Ce veţi face? Ce veţi spune? Ce se va întâmpla? (pauză) 

Acum persoana a plecat. Ce simţiţi? Sunteţi satisfăcut(ă)? 

- coordonatorul solicită participanţilor să se întoarcă în prezent, să deschidă ochii; 

- pe o foaie de hârtie, 5 minute, fiecare scrie ce a simţit, ce atitudine a adoptat, ce 

dificultăţi a întâmpinat, dacă au avut satisfacţii; 

- participanţii vorbesc în grupuri despre ceea ce au simţit, fac o listă cu tipurile de 

atitudini;  

- se reuneşte grupul mare, se trag concluziile în funcţie de atitudinile adoptate: fugă, 

confruntare, forţă, negociere, calm etc. 

Observaţii: - se pot introduce tehnici de negociere aplicate relaţiilor interpersonale. 
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e) Ghicitoarea lui Einstein 

Sunt 5 case de 5 culori diferite, în fiecare casă trăieşte câte un om de naţionalitate 

diferită, fiecare bea un anumit tip de băutură, fumează un anumit tip de ţigări şi 

deţine câte 

un animal diferit. Astfel: 

1. Englezul trăieşte în casa roşie. 

2. Suedezul are câine. 

3. Danezul bea ceai. 

4. Casa de culoare verde e la stânga casei de culoare albă. 

5. Persoana care fumează Pall Mall are canar. 

6. Omul din casa galbenă fumează Dunhill. 

7. Omul care trăieşte în casa din centru bea lapte. 

8. Norvegianul trăieşte în prima casă. 

9. Omul care fumează Viceroy trăieşte lângă omul care are pisică. 

10. Omul care are cal trăieşte lângă omul care fumează Dunhill. 

11. Omul care fumează Kent bea bere. 

12. Neamţul fumează Kim. 

13. Norvegianul trăieşte lângă casa albastră. 

14. Omul care fumează Viceroy are vecin care bea apă. 

15. Omul care trăieşte în casa de culoare verde bea cafea. 

Einstein a redactat această ghicitoare în perioada interbelică şi a ajuns la concluzia ca 

98% din oamenii normali nu reuşeau să o rezolve așa că a devenit un veritabil test de 

inteligență.  

Cerințe: 

- jucaţi-vă individual și încercați să descoperiţi personajele cu ale lor caracteristici 

(casa, naționalitate, vecini, ce bea, ce fumează, ce animal are etc.); 

-  dacă nu ați reușit individul, jucați-vă în echipă și rezolvați 

 Comunicaţi mai bine după ce aţi rezolvat ghicitoarea, nu-i așa? 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ȘI ROLUL PROFESORULUI ÎN 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 
 

Prof. Șoitariu Ramona- Mihaela 

Școala Gimnazială Vrănești – Călinești 

 

Ca în orice proces de comunicare umană și în comunicarea educațională relaționarea 

are loc între emițător și receptor printr-un anumit canal de transmitere a mesajului , într-un 

sistem de simboluri și semnificații , într-un anumit context situațional.2 

Așadar , comunicarea este o modalitate de interacțiune , o relație de schimb de 

informații între parteneri ( în acest caz între profesor și elevi și invers) și un proces în cadrul 

căruia aceștia se înțeleg și se influențează reciproc.  

Ca act educațional comunicarea este esențială , în toate formele ei – verbală, 

nonverbală , paraverbală – deoarece cu ajutorul ei se vehiculează conținuturile învățării prin 

emitere de mesaje , informații , idei , însușiri , semne , limbaje , sensuri , structuri etc. și prin 

captare a atenției , explicare , convingere a receptorilor. 

Pentru ca scopul comunicării să fie atins , aceasta trebuie să se facă în mod eficient , 

ținându-se cont de anumite condiții obligatorii : vorbirea să fie persuasivă , iar agresivitatea 

verbală trebuie diminuată3. 

                                            
2Elena Truța , Sorina Mardar , Relația profesori-elevi:blocaje și deblocaje , ed. Aramis , Bucuresti, 2005, 

pag.42 
3  Elena Joița ( coord. ) ,V. Ilie , M. Vlad , E. Frăsineanu , Pedagogie si elemente de psihologie școlară , 

ed. Arves , București , pag. 354 
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Cultura comunicării pedagogice presupune o anumită manieră a conversației. Dacă 

dorim să convingem , trebuie să fim noi inșine siguri pe ceea ce spunem și trebuie să 

respectăm partenerul de dialog , convingerile lui , opiniile pe care le emite. De asemenea, 

este necesar ca profesorul să fie in permanență conștient că limbajul are un rol fundamental 

în comunicarea școlară , de aceea , ori de câte ori conduce învățarea , trebuie să se intrebe : 

au ințeles elevii o anumită noțiune? , înteleg corect construcția gramaticală prin care încerc 

să le explic? , orice construcție gramaticală poate fi înțeleasă la orice vârstă ? 

Condiția necesară receptării corecte a mesajului transmis de profesor este ca elevii să 

perceapă corect cuvintele , ca relațiile dintre propoziții și fraze să fie logice și să se țină 

seama și de viteza vorbirii.4 

Comunicarea paraverbală se folosește de canalul auditiv si joacă un rol important în 

actul didactic , elementele vocale având semnificații de comunicare aparte. Elevii pot deveni 

brusc atenți când percep o schimbare a tonalității vocii sau captivați de mesajul unei opere 

literare atunci când intonația sau accentul sunt folosite tocmai in acest scop. De asemenea , 

pauza in vorbirea profesorului îi poate reorienta pe elevii neatenți spre activitatea 

desfășurata. 

Comunicarea non-verbală este utilizata cu succes pentru transmiterea unor 

conținuturi afectiv –atitudinale , pentru ilustrarea grafică a unei noțiuni însușite , pentru 

stimularea elevilor în a descoperi singuri conținuturile învățării. 

Este evident că în cadrul procesului educativ este eficientă utilizarea tuturor formelor de 

comunicare , deoarece se realizează și o economie de timp , conținuturile învățării vor fi mai ușor 

asimilate ,iar mijloacele de învățământ și materialele didactice vor fi folosite mai eficient. 

În activitatea didactică , de regulă,  profesorul este inițiatorul comunicării , dar 

aceasta nu exclude posibilitatea ca și elevii să aibă inițiativa în acest sens. Feedback-ul este 

cel care înlesnește exprimarea deschisă a atitudinilor , sentimentelor , opiniilor , permite o 

relație educațională stimulativă între profesor și elevi și crește coeziunea dintre membrii 

grupului.5 

„Secretul” unei comunicări eficiente între elevi și profesori este acordarea libertății în 

gândire și mai apoi în exprimare , comportamentul profesorului fiind esențial în stimularea și 

                                            
4Iosif Mărcușanu , Dragoș Eugen Mărcușanu , Cristina Diana Neculai , Limba română , ghid metodic , 

ed. Carminis , Pitești , pag.175 
5Elena Truta , Sorina Mardar , idem , pag. 43 
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încurajarea elevilor spre exprimarea unor puncte de vedere personale , a prezentării unor 

informații obținute din alte surse ,eventual neconvenționale , spre încercarea de a stimula 

creativitatea și spontaneitatea elevilor. 

Nu de puține ori profesorul este martorul incapacității unor elevi de a-și exprima 

gândurile, sentimentele fapt datorat fricii de a nu greși , de a nu fi admonestat , neîncrederii 

în sine. Toate acestea generează un blocaj pe care profesorul , dând dovadă de tact 

pedagogic , va trebui să îl îndepărteze. 

Învățământul modern a mutat accentul de pe transmiterea informațiilor de-a gata de 

către profesor , pe obținerea de informații de către elev , tehnica venind aici în sprijinul 

învățământului. Elevul de astăzi trebuie să știe să folosească și să transmită cunoștințele de 

care dispune , să-și poată forma priceperi și deprinderi. Elevul modern trebuie , așadar , să fie 

creativ. 

Creativitatea este o calitate a gândirii și  este precedată de capacitate, atitudini, , 

experienţe intelectuale şi este prezentă la aproape oricine, astfel mulţi oameni dispun de un 

potenţial necesar unui anumit nivel de realizare creativă. Şcoala din zilele noastre nu se mai 

bazează pe natura cunoştinţelor, ci , fiind organizată în vederea unui alt scop, ea tinde la 

dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a tinerilor ce aparţin generaţiilor noi. Astfel elevilor ar 

trebui să li se dea ocazia de a lucra împreună, de a participa activ la experiența grupului , de 

a găsi împreună soluții. 

Creativitatea presupune imaginaţie, dar nu se reduce la procesele imaginative; 

implică inteligenţă, dar nu orice persoană inteligentă este şi creatoare; presupune motivaţie 

şi voinţă, dar nu poate fi explicată doar prin aceste aspecte.  

Şcoala urmează să realizeze finalităţi educative specifice, de care este direct 

responsabilă. Prin exerciţii bine alese,  profesorul poate educa la elevi încrederea că fiecare 

dintre ei posedă capacitatea de a fi creativ , că aceasta se poate dezvolta prin însuşirea de 

noi tehnici de gândire. Pentru aceste obiective , în clasă trebuie format un climat de lucru 

definit prin următoarele: întrebările elevilor sunt tratate cu atenţie, ideile lor sunt 

recepţionate cu respect; profesorul le întăreşte constant convingerea că ideile sunt valoroase, 

învăţându-i criterii de evaluare; în anumite perioade elevii lucrează şi produc idei fără o 

evaluare din partea profesorului; de fiecare dată, producţiei deliberate de idei i se afectează 

un anumit timp; se lucrează cu clasa întreagă , individual sau pe grupe mici. 
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Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii 

adecvate. Ea poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru elevi. Aceştia 

sunt de-a dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-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 ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

profesorul în realizarea obiectivelor propuse.6 

Una dintre cele mai cunoscute metode pentru dezvoltarea spiritului creativ , care se 

bazează pe idei libere, este brainstorming-ul, folosit în activităţile de grup. Prin această 

metodă de comunicare a unor idei într-un grup se oferă ocazia unei persoane să formuleze 

păreri care i-au venit în minte în momentul respectiv, auzind și analizând și opiniile celorlalți. 

Astfel s-a demonstrat că, lucrând în grup, se produc mai multe idei, se găsesc mai multe 

soluţii, decât dacă fiecare membru ar lucra separat. Alte metode eficiente sunt explozia 

stelară, tehnica cvintetului, metoda ciorchinelui, toate acestea dezvoltând creativitatea 

elevilor. Sarcina profesorului este de a încerca să fie el însuși cât mai creativ împreună cu  

elevii săi , pentru a le spori încrederea în sine și a le dezvolta potențialul . 
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INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Prof. Daniela Alice Manolescu  

Colegiul Național Al. Odobescu, Pitești 

 

Fiecărei perioade istorice îi corespunde un ideal educațional ce reprezintă un set de 

aserțiuni de politică educațională, care consemnează la nivelul Legii Învățământului profilul 

de personalitate dezirabil la absolvenții sistemului de învățământ.  

Absolventul învățământului actual trebuie să corespundă tipului de economie 

specifică societății românești, respectiv economiei de piață. El trebuie să fie competitiv, 

creativ, flexibil, capabil de adaptare pentru a face față unei societăți concurențiale, dar și 

fenomenului de globalizare, știind că foarte mulți tineri absolvenți din Romania pleacă să-și 

completeze studiile în străinătate sau chiar să se lanseze pe piața muncii în țări din Uniunea 

Europeană. În aceste condiții, învățământul bazat pe creativitate, pe inventivitate devine o 

necesitate. Plecând de la faptul că “pe copil trebuie să-l luminezi și nu să-l întuneci cu 

învățătura peste puterile lui, ”consider că este aproape o datorie morală ca profesorul să 

foloseasca acele metode și procedee didactice, care să contribuie la punerea în evidență la 

maximum a capacităților personale a fiecarui elev. Fiecare elev își poate etala calitățile, 

permite dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și dorința de perfecționare. 

Este foarte important să înțelegem că nu toți elevii pot performa la toate disciplinele, cu 

siguranță ne-am dori să avem elevi care să corespundă idealului înalt al Renașterii, adică să 

aibă o pregătire enciclopedică, dar având în vedere diversificarea conținuturilor, eu apreciez 

că dacă elevul are dorința de a se perfecționa în ceea ce știe să facă cel mai bine, să-și 

dorească să fie corect și lucrul făcut de el să fie bine făcut.  

Aceste trăsături de caracter, odată formate, îi vor folosi toata viața și apoi asta își 

dorește orice dascăl, să formeze caractere în adevăratul sens al cuvântului. Dezvoltarea 

creativității elevilor trebuie să înceapă odată cu formularea obiectivelor instructiv-educative. 

Cultivarea imaginației nu trebuie să fie un scop secundar, ea trebuie să figureze alături de 

educarea gândirii, de formarea competențelor lingvistice, dar pentru aceasta e nevoie să 
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combatem conformismul și să nu privim exercițiile de fantezie ca un simplu joc, fără 

consecințe asupra dezvoltării intelectuale. 

 Pentru educarea creativității sunt necesare câteva condiții: 

 - Trebuie realizată pe toată perioada școlarității  

- Profesorii trebuie să fie ei înșiși creative 

- Profesori bine pregătiți și devotați acestei nobile profesii  

- Existența unor relații de cooperare între profesori și elevi și a unor relații de respect 

între elevi, între profesori și elevi  

- Recunoașterea și aprecierea realizărilor elevilor  

La disciplinele informatice sunt foarte multe posibilități de a-i pune pe elevi în situația 

de a-și dovedi creativitatea.  

Voi da doar câteva exemple: în clasa a IX-a elevii învață despre componentele 

calculatorului. Pentru a întelege mai bine aceste lucruri de fiecare dată când predau aceste 

lecții recurg la jocul de rol. Elevii sunt împărțiți în componente hardware si componente 

software, fiecare, funcție de rolul său trebuie să spună unde se gaseste fiecare in alcatuirea 

unui computer. Am constatat că “jucându-se” elevii își înșușesc foarte temeinic aceste 

raporturi, pentru ca atunci cand au o testare ECDL, ei și le amintesc foarte bine așa cum le-au 

învățat la clasa a IX-a. Bineînțeles că sunt sfătuiți ce materiale pot folosi, realizăm împreuna 

o schiță pentru a se putea ghida, mai nou avem la dispoziție internetul pentru a putea 

vizualiza fel de fel de componente ale calculatorului. În realizarea sarcinilor elevii cooperează, 

ei primesc sarcini individuale (de ex. un elev are de asamblat componentele interne si altul 

cele externe, etc). Astfel se poate face aprecierea atât individual cât și a întregii lucrări.  

Am descoperit de foarte multe ori că elevi care la răspunsurile în clasa nu excelau, 

acum se dedicau total și făceau cu foarte mare grijă lucrurile care solicitau îndemânare și 

migală. 

 Aceste aplicații practice au și rolul de a demonstra că fiecare elev are calități, unii 

sunt foarte buni organizatori, alții au o manualitate deosebită, alții au o vedere 

tridimensională foarte bună, calități pe care și le vor putea pune în evidență și în viitoarea 

meserie, deci, aceste lucrări practice nu numai că-i ajută să-și consolideze niste cunoștințe, 

dar îi ajută să se și descopere, să- și cunoască mai bine calitățile. 

 Realizarea unui portofoliu cu tema “Calculatorul meu” le oferă posibilitatea 

elevilor de a discuta cu părinții, despre ce calculator au acasa, o temă care apoi va fi 
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dezbătută sub forma unei mese rotunde în care fiecare își va prezenta lucrarea, iar rolul 

profesorului este de mediator, caci din experiență știu că pot să apară păreri contradictorii în 

funcție de “al cui calculator este mai bun”. Rolul profesorului este acela de a aduce, dacă este 

cazul, clarificările necesare. Un rol important au materialele care însoțesc lucrările elevilor și 

în special fotografiile din care încercăm să recompunem un calculator « perfect ».  De 

asemeni, elevii sunt solicitați să realizeze prezentari Power-Point la diverse teme. Dezvoltarea 

creativității elevilor este în strânsă legatură cu folosirea unor metode moderne de stimulare a 

imaginației precum: Brainstorming-ul; diagrama Venn, metoda Phillips 6-6; metoda 6-3-5; 

jocul de rol; discutia Panel; Explozia stelara; Mozaicul; Colțurile; Cubul; Ciorchinele; Pălăriile 

gânditoare; Cvintetul; Sinetica etc.  

Voi da cateva exemple concrete de aplicare a acestor metode moderne la lecțiile de 

Informatica sau consiliere. Activitatea de brainstorming se aseamănă cu explozia stelară și 

începe cu prezentarea clară a problemei care va fi dezbătută, apoi li se cere elevilor să 

formuleze idei cu privire la situația pusă în discuție. Fiecare elev trebuie să spună tot ce îi 

trece prin cap în legatură cu problema în cauză. La sfârșitul activității se va alege soluția 

optimă. Aceasta metodă se folosește cu succes la toate cele trei discipline :Informatica, TIC si 

consiliere. De exemplu la consiliere la tema “ Ce înseamnă un comportament tolerant?. Se 

imparte tabla în două, la fel și elevii, apoi o grupa va scrie tot ceea ce îi sugereaza cuvântul 

toleranță, iar cealaltă grupă cuvântul intoleranță. Discuția Panel, constă în formarea unui 

grup restrâns de jurați numiti panel, format din 5-7 elevi. Aceștia discută problema pentru a 

găsi soluția. În acest timp ceilalți elevi asistă la discuții în liniște și pot interveni, prin 

trimiterea unor păreri, întrebări, sugestii, scrise pe biletele de culori diferite. După ce grupul 

panel a epuizat subiectul, elevii care au asistat la discuție pot interveni direct la soluționarea 

problemei. Profesorul și panelul realizează o sinteză a ideilor exprimate și formulează 

concluziile.  

Metoda numita „Colțurile” are drept scop generarea unei dezbateri în contradictoriu 

în cazul unor probleme controversate, situații în care elevii participanți la discuție sunt 

împărțiți în trei grupe, în funcție de poziția fiecăruia față de problema pusă în discuție. Un 

exemplu concret la TIC se discută probleme precum “imi trebuie memorie RAM foarte multa 

sau pot folosi un calculator si cu memorie putina ? ” În cazul dezbaterii, o parte sunt 

împotriva și restul sunt indeciși. Fiecare grupă aduce argumente pro încercând să convingă 

pe cei indeciși. Cei care au reușit să găsească argumente mai convingatoare își vor impune 
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poziția lor față de această problemă reală a societății digitale  și care este și problema ce 

naște controverse. 

Metoda “cubului” se foloseste în cazul în care se dorește explorarea unui subiect, a 

unei situații din mai multe perspective. Se oferă astfel posibilitatea de a dezvolta 

competențele necesare unor abordări complexe.  

Un exemplu concret în care am folosit aceasta metodă a fost pentru evaluarea la 

lecțiile Structura repetitiva cu test initial si structura repetitiva cu test final. Concret pe cele 

șase fețe ale cubului este scris: Descrie; Compară; Asociază; Analizează; Aplică; 

Argumentează; Mai întâi se realizează un cub. Se împarte clasa în șase grupe. Fiecărei grupe 

îi revine de rezolvat o temă de pe fețele cubului. După ce toate grupele și-au îndeplinit 

sarcina, își alege fiecare câte un reprezentant care va prezenta celorlalți elevi produsul 

muncii lor.  

 ” Diagrama Venn” constă în a solicita elevilor să găsească asemănări și deosebiri, de 

exemplu între două structuri repetitivei etc. Această metodă se poate folosi la foarte multe 

lecții . 

Metoda numita “Termenul cheie” în care profesorul scrie pe tabla cinci termeni cheie 

din textul unei probleme.  Li se cere elevilor, individual și apoi pe perechi, ca folosind aceste 

cuvinte(instrucțiuni) să alcătuiască programul în limbajul de programare studiat.. După cinci 

minute câteva perechi vor citi programul scris. Citind programele elevilor, apoi problema 

originala propus pentru studiu se poate realiza o comparație care contribuie la o mai buna 

fixare a cunoștințelor și dezvoltă și creativitatea elevilor.  

Aceste câteva metode prezentate reprezintă modalități moderne de stimulare a 

învățării active, de cooperare și de dezvoltare a creativității elevilor. Ele demonstrează că se 

pot face multe pentru dezvoltarea spiritului creativ în școală, însă nu e suficient dacă nu 

există și o preocupare din partea familiei.Părinții pot contribui la dezvoltarea creativității 

copilului lăsându-i libertatea de a greși din când în când, dar de a încerca lucruri noi, care-l 

vor ajuta să-și dezvolte imaginația. Aceste aspecte le putem aborda cu ocazia lectoratelor 

organizate pentru părinți. Un rol important în dezvoltarea creativitții îl are activitatea 

organizată în afara clasei, cea extrașcolară, de exemplu vizitarea unor muzee, a unor 

expozitii, excursiile tematice etc, care lărgesc câmpul fanteziei copiilor și sunt surse 

inepuizabile pentru a pune întrebări, iar întrebările sunt o manifestare a unei curiozități 

lăuntrice.  
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Vorbind despre excursii o voi evoca pe cea din 2015, organizată cu ocazia Saptamanii 

Altfel. Am considerat că va avea un mai mare impact emoțional pentru elevi dacă vom vizita 

cu aceasta ocazie Castelul Huniazilor. A fost o adevarată lecție de consiliere în care elevii au 

reușit sa se cunoasca intre ei. Când am revenit la școală, elevii au fost rugați să le 

povestească și celorlalți elevi care nu au fost în excursie, despre ce au vazut și au scris un 

articol în revista clasei..Nu puteam încheia aceasta prezentare sumară a câtorva dintre 

modalitățile concrete de dezvoltare a creativității elevilor fără a menționa proiectele 

educative realizate cu ajutorul elevilor și pentru elevi, precum și activitățile organizate în 

toată “Săptămâna altfel”. Dintre proiectele educaționale amintesc: «Abilitati de viata pentru 

dezvoltarea unei societati durabile«ce a avut ca scop dobândireaunor serii de competențe 

cum ar fi: interes pentru lectură, deprinderea unor abilităţi practicenecesare confecţionării 

obiectelor decorative şi de podoabă, dezvoltarea potențialului creativ și  promovarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.Am participat cu elevii la vizionarea unei piese de teatru,la 

o conferinta pentru tineri BOOKLAND Evolution desfasurata la Biblioteca Judeteana, la 

activitatea de pictat masti de Halloween la McDonald’s. În” Săptamana altfel” am desfășurat 

mai multe activități interesante, dintre care amintesc Educație pentru reacții corecte în 

situații de urgență – vizita la ISU Bradu, campanie de informare ECDL, de asemeni o 

activitate tehnico-ştiinţifică ”Cine stie, castiga !”, etc.  

În toate aceste activități i-am avut alături ca parteneri egali pe elevii nostri. Ei sunt 

beneficiarii a tot ceea ce ne straduim noi să-i învățăm și n-ar fi mândrie mai mare decât, 

dacă am auzi peste ani, că elevii noștri de acum au devenit oameni importanți, dar mai ales 

că sunt cinstiți și demni, două calități pe care imi doresc să le aibă toți elevii mei. 
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JOCUL ŞI CREATIVITATEA IN CONTEXT FORMAL 

 
Prof. Stanciu Adina Florica, 

Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”Găeşti, Dâmboviṭa 

 
Societatea modernă mizează astăzi pe dezvoltarea educaţiei pe termen mediu şi lung 

în vederea asigurării unui viitor reuşit pentru noile generaţii. Se doreşte însă utilizarea acestui 

termen ca fiind unul mai cuprinzător care să înglobeze nu doar un sistem de norme şi reguli, 

ci continuarea traseului educaţional prin utilizarea unor pârghii care să-I aducă pe copii în 

faţa lucrurilor pe care doresc să le facă, pe care le fac din plăcere, descoperirea acestor 

înclinaţii. Acestea se descoperă facil în mediul şcolar prin dezvoltarea unor activităţi 

extracurriculare variate dar si prin folosirea unor metode si procedee care să-I pună pe copii 

în situaţia de a se descoperi, de a afla informaţii despre domeniile care îi atrag.  

In predarea limbilor străine profesorii recurg la activităṭile ludice, la jocuri, la metode 

şi mijloace moderne, strategii care să permită obṭinerea unor rezultate cât mai bune.  

Blocajele elevilor  ȋn orele de limbi străine sunt bine-cunoscute iar emoṭiile influentează 

comunicarea şi interacṭiunile verbale. Profesorii sunt conştienṭi de faptul că, de multe ori, 

monopolizează  discuṭia-2/3 dintre ei recunosc că vorbesc ȋn clasă ȋntre 50% si 70% din 

timp.In acest sens putem remarca faptul că anumite carenṭe personale ale elevului ȋl fac pe 

acesta să-i reclame profesorului acṭiuni care să contrabalanseze aceste carenṭe. Pare că 

elevii introvertiṭi au nevoie de acṭiuni prin care profesorul să-i facă să iasă din cochilia lor. In 

acest sens, Consiliul European consideră ca principiu fundamental  folosirea unor metode 

care să pună ȋn valoare ȋnvatarea, acestea fiind sunt  cele mai eficiente pentru a atinge 

obiectivele. Râsul contribuie la crearea unui climat destins ȋn clasă, favorabil ȋnvăṭării. Pentru 

aceasta, forma cea mai iubită de copii este jocul didactic care implica şi creează motivaṭia 

ȋnvăṭării.  

Avantajele jocului ȋn ora de FLE: 

 Incurajeaza elevul să se exprime; 

 Utilizează un feed-back pozitiv; 

 Implica toṭi elevii fără să favorizeze un grup; 

 Susṭine interacṭiunile ȋntre elevi; 
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 Incurajeaza un comportament empatic; 

 Dă prioritate activităṭilor ȋn grup; 

 Dezvoltă autonomia elevului; 

 Face să participe toṭi elevii, fiecare având un rol; 

 Glumeşte fără intenṭie maliṭioasă şi fără agresivitate; 
Jocul permite copilului să: 

 lucreze si să descopere prin plăcere 

 să se deschidă către lume şi către ceilalti 

 ȋnveṭe să acṭioneze pentru a transforma lumea şi mediul ȋnconjurător 

 ȋnveṭe să depăşească tensiunile legate de socializare şi de frustrările personale 

 ȋnveṭe rolurile şi funcṭiile sociale 

 se proiecteze ȋn viitor şi să devină un  viitor adult 

 să-si organizeze gândirea şi inteligenṭa 
Deşi jocul prezintă calităṭi pedagogice reale el nu este utilizat decât marginal ȋn orele 

de FLE. De ce nu este jocul utilizat mai cu incredere? 

La ce serveste jocul in ora de FLE? 

Folosirea jocului ȋn ora de FLE oferă o gamă largă de activităṭi ludice , permite crearea 

unei ambianṭe care stimulează creativitatea şi participarea tuturor elevilor, amuzament şi 

climat relaxant. Insa , pe de alta parte, folosirea jocului ȋn orele de FLE produce  zgomot, un 

element ce poate fi suspect ȋntr-o clasă ȋn care domneşte ordinea. Există ȋnca ȋn 

mentalitateazilelor noastre această frontieră ȋntre joc şi muncă, ȋntre placere şi efort. 

Jocul este gratuit, liber, spontan, legat de lumea artei si de cea a copilului; munca este 

serioasă, utilă, te constrange  şi este legată de lumea ştiinṭei şi de cea a adulṭilor. Profesorul 

va trebui sa găsească modalitatea care să-i  permită trecerea de la o ȋnvăṭare ludică  non-

reală către  lumea cotidiană reală, să stabilească o paradigmă ȋn sala de clasă care să lege 

cele două lumi. 

 In cadrul jocului putem aborda valenṭe ale creativităṭii. Creativitatea distinge omul 

de primatfiind un fenomen exclusiv uman care permite o mare capacitate de adaptare.  

Guilford considera ca aptitudinea creativa este prezenta la nivele variabile la toti oamenii . 

Creativitatea este in mare parte innascuta dar ea poate fi si ȋnvăṭată. La ȋntrebarea Ce este 

creativitatea? pusa  unor persoane din diverse domenii, s-au obtinut urmatoarele răspunsuri: 

 un pic de culoare, de emoṭie adăugată vieṭii; 

 arta; 

 libertatea de a putea sa spui sau sa faci ceea ce vrei, atunci când vrei; 

 să nu ai  taboo-uri, să scapi de constrangeri; 

 să găseşti idei pretutindeni 

 imaginaṭia fiecăruia care depinde de personalitatea fiecăruia 
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 să experimentezi chiar şi in caz de eşec; 
Solicitarea creativităṭii  permite copilului să se dezvolte, permite o evoluṭie personală  

pe plan emoṭional dar şi intelectual şi social. Când creează copilul face apel la creativitate, 

deci creează o operă care il reprezintă. Un copil care face apel la creativitate când lucrează 

nu se plictiseşte, foloseşte creativitatea contra rutinei. Copilul poate chiar prin munca sa de 

creaṭie să se remarce ca individ, să găsească o reală motivaṭie şi un entuziasm sigur faṭă de 

ceea ce realizează. 

Tu ȋmi spui,eu uit. Tu mă ȋnveṭi, eu ȋmi amintesc. Tu mă implici, eu ȋnvăṭ. Citatul lui 

Benjamin Franklin, care dateaza din secolul al XVIII-lea, ne indica faptul ca perspectiva 

actionala  a CECRL nu este o idee noua. Cadrul teoretic ne prezinta jocul  ca pe o nevoie 

naturala a copilului de a–l utiliza avantajos in educatia sa , astfel cercatarile vin sa confirme 

potrivirea  instrumentului ludic cu personalitatea copilului. In contextul achizitiei de 

competente, se poate observa o mare solicitare a acestora  prin intermediul instrumentului 

ludic si deasemenea o mare mobilizare  a acestora in fazele de insusire a lexicului si a 

structurilor e limbaj. 
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TEORIA CULORILOR - O  PERSPECTIVĂ DIDACTICĂ 

 
Prof. Iuliana Roman,  

C.N. ”Zinca Golescu” Piteşti 

 

Lumina este stimulul care acționând asupra retinei din ochi produce la omul sănătos 

senzația vizuală. Din punctul de vedere al fizicii, lumina este o radiație electromagnetică care, 

pentru a fi percepută de om, trebuie să aibă anumite caracteristici: frecvența ei trebuie să fie 

cuprinsă între limitele sensibilității vizuale ale receptorilor fotosensibili din retina umană, 

adică între 430–790 THz, iar intensitatea trebuie să depășească pragul de sensibilitate al 

acestora. Radiațiile electromagnetice cu lungimi de undă cuprinse între 380-740 nm 

formează spectrul vizibil pentru om, un interval extrem de îngust din spectrul radiațiilor 

electromagnetice.  

Teoria tricromatică a fost elaborată  în secolul al 18-lea de Thomas Young care afirma 

că la baza vederii cromatice stau trei culori: roșu, galben și albastru. La momentul respectiv 

teoria lui a fost respinsă, dar, în cele din urmă, știința a dovedit că a avut în principiu 

dreptate, deoarece în retină, alături de celulele cu bastonașe, există trei tipuri distincte de 

celulele cu conuri, fiecare fiind sensibilă  în mod diferit, la diferite lungimi de undă ale luminii 

sau, mai specific, la roșu, verde și albastru. Când radiația luminoasă acționează asupra lor, se 

declanșează reacții chimice ale pigmenților care intră în alcătuirea celulelor, iar drept 

urmare, sunt create semnale neuronale. Aceste semnale sunt transmise mai departe la nervul 

optic și mai apoi cortexului vizual. Cele 120 milioane de celule cu bastonașe  sunt 

responsabile pentru vederea nocturnă, în tonuri de gri, negru și alb, fiind foarte sensibile la 

lumină de intensitate mică. În anul 1938, Selig Hecht a demonstrat sensibilitatea deosebită a 

celulelor cu bastonașe, un singur foton putând iniția un răspuns într-o celulă cu bastonașe. 

Vederea cromatică și de mai mare rezoluție este asigurată de cele aproximativ 6 milioane de 

celule cu conuri, dar ele funcționează în condiții de iluminare mai bune, fiind ineficiente la 

lumină redusă. Răspunsul fiecărui senzor este un nivel de excitație, care poate fi reprezentat 

ca un număr real. Două culori sunt percepute identic dacă oricare dintre ele declanșează 

același răspuns din partea fiecărui tip de receptor. Oamenii de știință au păreri mult diferite 

în privința numărului de culori distincte pe care le poate vedea omul, estimând de la 100.000, 
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la 10 milioane de culori diferite. Pe de altă parte, o rață sălbatică, de exemplu, are 5 tipuri de 

receptori de culoare în retină. Aceasta reprezintă aproape 170% din capacitatea omului de a 

distinge culorile!  

Există două moduri prin care se creează culoarea: prin mixarea luminii, a radiațiilor 

de frecvențe diferite (numită sinteză aditivă), pentru obținerea unei anumite culori fiind 

folosit un număr mic de culori primare (RGB - roșu-verde-albastru) sau prin amestecarea 

pigmenților pe un suport alb, în care culorile sunt create prin scăderea (absorbția) unei părți 

a spectrului de lumină albă, obișnuită (sau sinteza substractivă), prin intermediul unor 

pigmenți sau coloranți, vopseluri, cerneluri, sau prin filtrarea realizată de trei straturi 

colorate transparente, metodă folosită pentru transferul în pozitiv a imaginii pe suport de 

hârtie, în tehnica de fotografiere clasică.  

Sinteza aditivă a unei culori constă în obținerea luminii de o anumită culoare, prin 

combinarea unui număr mic de surse de lumină de diferite culori bine stabilite, numite culori 

primare.  

                                  

Lumina albă pură, deși pare fără culoare, conține în realitate toate culorile. Când 

lumina albă atinge un obiect, acesta absoarbe selectiv câteva culori și reflectă restul care au 

mai rămas. Culorile reflectate oferă senzația de culoare. Un obiect negru absoarbe întreaga 

paletă de culori, un obiect alb reflectă întreaga paletă de culori. De exemplu, un obiect roșu 

va absorbi o parte din spectrul de culori, reflectând ceea ce noi percepem ca fiind culoarea 

roșie. 

Deci, teoria culorilor este o teorie interdisciplinară, în care se îmbină cunoștințe din 

domenii diferite are științei, - fizică, biologie, chimie - cu importante aplicații în practică, în 

tehnologie și în artele vizuale, în psihologie. Cu toate că anumite noțiuni sunt predate în orele 

de fizică, de desen sau de biologie, cunoștințele elevilor nu sunt integrate pentru formarea 

unei viziuni corecte și complete în privința modului în care se formează și se percep culorile. 

Discuțiile purtate cu elevii mi-au dovedit că este necesară includerea într-una de orele de  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Additive_color_mixing_simulated.png
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început de capitol la optică și a unor noțiuni de teorie a culorilor. Mai departe, propun două 

activități de tip ”hands-on” care ar putea fi realizate atât la nivel de gimnaziu, cât și de liceu, 

pentru clarificarea acestui subiect. 

Activitatea 1.  

ROATA CULORILOR 

Organizarea activității: în grupe de câte 3 elevi. 

Obiective:  

Elevii vor explora sinteza aditivă a culorilor, prin folosirea unor variante ale discului lui 

Newton. 

Elevii vor explora sinteza substractivă prin colorarea unor șabloane în culorile primare 

Breviar teoretic:  

Culorile primare sunt roșu, albastru și verde. Dacă se combină cantități egale de roșu, 

albastru și verde se obține lumina albă. Orice culoare poate fi formată prim amestecul în 

diferite proporții culorile primare. Retina este un strat de celule fotosensibile situate pe 

partea internă a peretelui globului ocular, celule cu conuri fiind de trei tipuri, fiecare dintre 

ele conținând un pigment vizual. Pigmenții sunt împărțiți în 3 categorii: pigment vizual roșu, 

albastru și verde. Celulele cu conuri detectează culorile primare, iar creierul amestecă aceste 

culori în proporții aparent infinit variabile, astfel încât noi să putem percepe o gamă largă de 

culori. 

Cuvinte cheie: culori primare, culori secundare, cyan, magenta, sinteză aditivă. 

Materiale necesare: CD, un nasture mare, hârtie colorată, bandă adezivă, foarfece, 

riglă, sfori, fișe de lucru, hârtie albă, pensule, acuarele, compas. 

Captarea atenției:  

”Care sunt cele mai importante culori?” Elevii vor  spune probabil , ROGVAIV,  culorile 

curcubeului sau roșu, galben și albastru, așa cum au învățat la Desen. 

”De fapt avem nevoie de numai 3 culori, pentru că ochii pot detecta numai lumină de 

culoare roșie, verde și albastră. Celelalte culori sunt combinații în diferite proporții  ale 

acestor trei culori, de aceea sunt numite culori primare. 

”Astăzi vom amesteca culorile primare rotindu-le atât de rapid, încât vă vor apărea ca 

una singură, dar și pe foaia de hârtie, cu ajutorul pensulei.” 

Mod de lucru:  
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- Se folosește ca tipar un CD vechi și cu ajutorul lui trasăm 3 cercuri pe foile de hârtie 

colorată, verde, roșie și albastră și decupăm apoi cele 3 discuri. Apoi se decupează sectoare 

de 1200 din discurile colorate.  

- Nasturele se fixează cu bandă adezivă pe suprafața CD-ului și prin unul din orificiile 

acestuia se introduce o bucată de sfoară de aproximativ 80 de cm care se scoate printr-o altă 

perforație a nasturelui. Capetele sforii se leagă între ele, formându-se o buclă.  

- Bucățile de hârtie colorată se pot fixa cu agrafe de birou de marginea CD-ului, cu 

lipici sau cu bandă adezivă.  

- Se distribuie fișele de lucru, iar elevii sunt îndemnați să completeze fișa așa cum își 

imaginează ei că va fi culoarea discului la rotire rapidă. 

- Elevilor li se demonstrează modalitatea în care discul este pus în mișcare de rotație, 

astfel încât sfoara să se înfășoare. Se trage ușor de capetele sforii și se constată cum viteza 

de rotație a CD-ului devine din ce în ce mai mare. Elevii sunt îndemnați să pună singuri 

discurile în mișcare de rotație și vor observa cum culorile se amestecă atunci când discul se 

rotește la viteză mare, apoi vor nota pe fișă ceea ce au observat. 

- elevii vor repeta experimentul pentru diferite combinații de culori și în diferite 

proporții și vor completa fișa.  

- pe hârtie albă, elevii vor trasa trei cercuri intersectate și le vor colora în diferite 

variante de culori primare roșu, verde și albastru, dar și roșu, galben și albastru, folosind 

acuarelele, observând combinațiile rezultate în diferite sectoare. Ar fi interesant să se 

folosească și culori din cartușele de imprimantă: cyan, galben și magenta.  

Fișa de lucru: 

Culori pe roata culorilor 
Ce culoare credeți 
că se va observa la 

rotirea discului? 

Ce culoare ați 
observat? 

roșu, verde, în proporții egale   

roșu albastru, în proporții egale   

verde și albastru, în proporții egale   

2 sectoare roșii, 1 sector verde   

2 sectoare roșii, 1 sector albastru   

elevii sunt îndemnați să exploreze și 
alte variante de combinații de culoare 

  

roșu, verde și albastru în proporții 
egale 
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Dirijarea învățării: 

Se analizează rezultatele obținute.  

Se reiau experimentele frontal.  

Se definesc culorile cyan și magenta.  

Se face observația că prin adiția celor 3 culori primare se obțin experimental diferite 

nuanțe de alb, gri, gri albăstrui, albastru deschis, numai în cazul ideal,- când se folosesc 

cantități egale din nuanțe specifice de roșu, verde și albastru - se va obține albul.  

Se observă diferențele între rezultatele obținute prin amestecul de lumină și prin 

amestecul de pigmenți (prin suprapunerea fasciculelor de lumină colorate se obține alb, în 

timp ce, prin amestecul culorilor roșu, verde și albastru pe hârtia albă, rezultă un maro 

închis).  

Se explică, pe scurt, diferențele dintre sinteza aditivă și cea substractivă. 

Activitatea 2.   

MINUSCULA LUME DE PE MONITOR 

Materiale necesare: carton, bandă adezivă, filtre colorate (folii de plastic 

transparente colorate, recipiente de plastic colorat), lanterne (eventual lanterne de la 

telefoane), led-uri,  lupe. 

Mod de lucru:  Într-o bucată de carton (4cmX6cm) se taie 4 fante apropiate. Pe aceste 

fante se lipesc alternativ filtre (folii transparente, colorate, de plastic) de diferite culori: 

verde, albastru, roșu și iar verde. În condiții de semiîntuneric, proiectând un fascicul de 

lumină albă de la o sursă puternică (lanternă led) pe acest diapozitiv artizanal, se observă 

suprapunerea luminii de diferite culori.  

Dirijarea învățării: Elevii sunt îndemnați să compare ceea ce au observat în cele 2 

experimente. Ei remarcă faptul că în experimentul anterior (Activitatea 1) lumina albă care 

cade pe suprafața colorată a hârtiei este reflectată, o parte dintre radiații fiind absorbite la 

suprafața hârtiei, în timp ce în acest ultim experiment lumina albă a fost transmisă printr-un 

filtru care a absorbit o parte din radiații, lăsând să treacă mai departe numai radiațiile 

corespunzătoare unei anumite culori. 

Elevii sunt întrebați care cred că sunt aplicațiile acestor fenomene. Cu siguranță, mulți 

dintre ei sunt foarte informați în privința performanțelor displayurilor telefoanelor mobile 
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sau ale tabletelor, a softurilor de prelucrare a imaginilor, în tehnica fotografiei, deci subiectul 

ar putea să-i atragă cu adevărat. 

 Cu ajutorul lupei, elevii pot studia monitorul calculatorului din laborator și pot 

observa pixelii pentru diferite culori ale ecranului. În cazul imaginilor tipărite (fără o foarte 

bună rezoluție) se poate vedea că o anumită culoare este obținută din 4 puncte colorate în 

culorile de bază (MYC) și negru (K) .  

De asemenea, în completare, pentru analiza sintezei culorilor poate fi utilizat și un 

soft educațional, de pe site-ul PHET Colorado University  

(https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html) 
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STRATEGII DIDACTICE MODERNE  DE STIMULARE 

A CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR DE 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Prof. Florina Biculescu 

Liceul Tehnologic Topoloveni 

 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi 

tehnicii implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul 

de producţie, precum şi valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui 

individ, insăşi esenţa personalităţii umane constând în afirmarea ei creatoare. 

Pentru învăţământ o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii în 

general, care implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, 

sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate 

călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe dăruirea 

dascălului faţă de copil şi valori. 

În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească, şi a cerinţei 

de integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în care nevoia de resurse 

naturale devine tot mai acută, una din multiplele soluţii spre care se înclină este valorificarea 

într-o mare masură a potenţialului creativ al individului. 

 Dacă resursele naturale convenţionale se înscriu pe traiectoria epuizării, resursele de 

materie cenuşie sunt practic inepuizabile şi ele îmbracă forma inteligenţei umane. 

De aici se desprinde concluzia de a valorifica acest rezervor uriaş de materie cenuşie 

în direcţia formării personalităţii umane inteligente, productive, creatoare. De aceea se 

apreciază că dezvoltarea unei naţiuni va depinde tot mai mult de sectorul care produce 

inteligenţă, creaţie, adică de învăţământ. 

Având în vedere importanţa limbii si literaturii române ca obiect de studiu, dar şi 

importanţa acesteia în activitatea umană, am considerat că este necesar să ne ocupăm în 

mod special de câteva aspecte legate de dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în 

cadrul lecţiilor de limba şi literatura română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva 
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strategii didactice adecvate şi eficiente care să contribuie cu maximă eficienţă la stimularea 

şi dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul pimar. 

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

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

Aceştia sunt de-a dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-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 ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi 

învăţătorul în realizarea obiectivelor propuse. 

O cercetare experimentală, prin care să se identifice strategiile didactice menite să 

rezolve problema dezvoltării creativităţii, merită efortul de a fi realizată. Identificarea unor 

metode şi procedee care să faciliteze stimularea creativităţii, găsirea unor căi de activizare a 

învăţării, face viaţa şcolară mai dinamică, motivantă şi interesantă, învăţătorului oferindu-i-

se satisfacţii deosebite. 

Pentru realizarea unei cercetări este nevoie , în plus, de o documentare practică, 

privind colectivul de elevi, dificultăţile întâmpinate de copii în însuşirea unor noţiuni specifice, 

în formarea unor deprinderi şi abilităţi. Aplicarea învăţării prin stimularea creativităţii este 

benefică, pentru faptul că asigură formarea unei gândiri flexibile, divergente şi fluente. 

Soluţiile originale, interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor posedate sunt doar câteva dintre 

criteriile ce stimulează creativitatea micului şcolar. 

Sunt numeroase metode şi procedee care pot fi utilizate. Selecţia lor are nevoie de 

repere. Un procedeu sau un demers didactic este bun dacă: 

respectă mecanismul biopsihic al formării limbajului; 

antrenează funcţiile limbii; 

declanşează motivaţia, sporeşte dorinţa, stăruinţa de perfecţionare a limbajului; 

sporeşte capacitatea de imitaţie prin care se însuşesc modele de întrebuinţare a limbii; 

realizează progrese în întrebuinţarea automată, creatoare a îmbinării cuvintelor în 

enunţuri, adică realizează progresul creativităţii verbale. 

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

de ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă 

a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de limba 

română. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum 

şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în 
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activitatea de învăţare. Supleţea şi originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi 

satisfacţia faţă de găsirea acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învăţământ, dar 

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

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare 

concretă şi la interesele copiilor, precum şi punerea accentului pe învăţarea procedurală, 

conducând la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de exerciţii, de 

explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi 

aplicarea limbii române în contexte variate.  

Lecţiile de limba română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor 

multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi 

amintite: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, 

intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, 

dramatizarea povestirilor, realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea 

propoziţiilor după scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. 

În activitatea la clasă am utilizat strategii de stimulare a creativităţii expuse în 

lucrarea de faţă. Specificul clasei mi-a permis acest lucru. Problema care să merite o 

cercetare pedagogică se referă la calitatea deprinderilor şi capacităţilor care se formează, la 

atmosfera de lucru instituită în clasă în cadrul colectivului de elevi, la identificarea unei 

motivaţii puternice în ceea ce priveşte învăţarea desfăşurată în această manieră. 

 Ipoteza de lucru presupune identificarea unei soluţii care ar putea îmbunătăţii 

calitatea unui proces sau produs. În cazul prezentei lucrări, am ţinut să realizez o cercetare 

experimentală spre a îmbunătăţi procesul metodologic de stimulare a creativităţii, referindu-

mă  la copiii clasei la care predau eu. Ipoteza de lucru ar fi:  dacă învăţătorul organizează o 

învăţare creativă, deprinderile de rezolvări şi compuneri de exerciţii vor fi însuşite într-un mod 

atractiv şi plăcut, şi vor conduce la obţinerea unor produse cu un grad ridicat de creativitate, 

la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea limbii române.  Acest lucru 

va fi benefic şi pentru celelalte discipline de studiu, pentru dezvoltarea unor trăsături pozitive 

de caracter şi formarea personalităţii copilului. 

 Întregul program experimental depinde de obiectivele cercetării. Ele au fost stabilite astfel: 

Stimularea creativităţii elevilor printr-o strategie didactică permisivă; 

Identificarea unor căi diverse pentru rezolvarea unor exerciţii ca rezultat al 

strategiilor didactice aplicate. 
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Am ales ca grup experimental elevii clasei a IV-a, cu un efectiv de 24 elevi. Referitor la 

eşantionul de conţinut, am avut în vedere dezvoltarea creativităţii elevilor în scopul obţinerii 

unor produse creative, în conformitate cu Programele şcolare.                 

Am aplicat următoarele variabile: pentru dezvoltarea creativităţii elevilor prin lecţiile 

de limba şi literatura română, am utilizat metode active de dezvoltare a gândirii critice : 

brainstorming-ul, metoda celor6 pălării gânditoare, metoda diamantului, a cubului, copacul 

ideilor, jocul de rol. I-am implicat pe cât mai mulţi copii în activităţile de învăţare utilizând 

munca pe echipe, precum şi o abordare transdisciplinară a învăţării. Am procedat în acest fel 

deoarece am considerat că învăţarea integrată  este benefică, deoarece leagă această 

disciplină de celelalte, asigură o viziune globală asupra obiectivelor, o anumită înţelegere a 

copilului considerat ca întreg, dar şi o maximă coordonare în diferite etape ale procesului de 

învăţare. Astfel, predarea şi învăţarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistă, reflectând 

lumea reală care este interactivă. 

 Asemenea mijloace, strategii didactice creează climatul afectiv şi intelectual  propice 

dezvoltării independente, originale şi, în acelaşi timp, a aptitudinilor verbale. Folosindu-le cu 

tact şi măiestrie pedagogică, modelăm capacităţile intelectuale ale elevilor referitoare la 

receptarea unor mesaje şi la comunicarea orală şi scrisă, precisă şi clară, condiţii ale 

adaptării cu succes la exigenţele vieţii sociale. 

Un loc important  în dezvoltarea limbajului şi a vocabularului activ îl are utilizarea 

jocurilor didactice orale, asemenea activităţi de învăţare oferind elevilor nu numai bucuria şi 

satisfacţia de a se juca, dar sunt si un real prilej de dezvoltare a capacităţilor de exprimare 

orală şi în acelaşi timp de dezvoltare a capacităţilor creative. Pentru ca activitatea didactică 

să aibe o mai mare atractivitate pentru elevi, am utilizat o serie de jocuri didactice: “Să găsim 

familia cuvântului”, “Cine răspunde repede şi bine?”,“Jocul însuşirilor”,“Ordonaţi şi 

transformaţi”,“Cele mai frumoase expresii”,“Unde sunt greşelile?”,“Eu spun una, tu spui 

multe”,“Eu, tu, el, noi, voi, ei”,“Cum nu este?”,“Cel mai bun povestitor”,„Spune cum e 

corect!”,„Unde e greşeala?”,“Litera se plimbă” ,“ Scara cuvintelor”.  

Am stimulat activitatea creativă a elevilor prin alcătuiri de poezii şi ghicitori pe 

diverse teme. Aceste teme au fost incluse în portofolii realizate în clasă: Primăvara, Mama, 

Domnitori români. 

Dintre metodele complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine 

individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes „Proiectul”.                 
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 „Proiectul” este o activitate amplă, care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea 

sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă şi se încheie tot în 

clasă, prin prezentarea în faţa colegilor aunui raport asupra rezultatelor obţinute, şi, dacă 

este cazul, a produsului realizat. Proiectul poate fi individual sau de grup.  

Cercetarea a fost realizată pe parcursul unităţii de învăţare „Tristeţi şi frumuseţi de toamnă”. 

Din categoria tehnicilor de simulare am utilizat  dramatizările, jocurile de rol, cu 

prilejul cărora elevii au fost puşi in situaţii imprevizibile, fiind nevoiţi să apeleze la 

spontaneitatea, fantezia şi imaginaţia lor: 

un dialog între frunză şi toamnă; 

un dialog între o rândunică pregătindu-se de plecare şi codrul trist; 

un dialog între un brad şi un om venit să-l taie. 

O altă modalitate de stimulare a creativităţii este realizarea unei sarcini de muncă pe 

echipe. Elevii sunt împărţiţi în   grupuri. Fiecare grup va strânge informaţii, le va sintetiza şi le 

va prezenta pe subteme, va realiza desene şi ansambluri care vor reprezenta caracteristicile 

anotimpului  toamna. 

Așadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor 

(individual, perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care 

fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Elevii sunt 

solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în 

experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi 

deprinderile. 

Cercetarea experimentală efectuată de către mine a arătat că această abordare are o 

eficienţă crescută în creşterea motivaţiei elevilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale 

gândirii. Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi 

timp. În cadrul acestei acţiuni de cercetare, elevii :investighează, descoperă, prelucrează 

informaţii de real interes pentru ei;sunt actori cu roluri multiple în organizarea, planificarea, 

realizarea şi evaluarea activităţilor;sunt puşi în situaţii practice în care sunt determinaţi 

intrinsec să experimenteze deprinderi şi capacităţi noi şi să le consolideze pe cele dobândite 

;utilizează cooperarea ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de grup;se 

construieşte o comunitate de invăţare. 

 În ceea ce priveşte acţiunea practică, aceasta reflectă efortul individual şi de grup 

pentru atingerea anumitor obiective formulate de programă şi de elevi împreună cu cadrul 
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didactic;reprezintă expresia performanţei individuale şi a grupului ;constituie dovada 

implicării fiecărui elev şi a interesului pe care fiecare elev l-a manifestat pentru împlinirea 

unui parcurs colectiv. Avantajul utilizării metodei proiectului este acela că are un conţinut 

transdisciplinar, deoarece se ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare : 

- să indice unele fenomene din mediul înconjurător (cunoaşterea mediului) ; 

- să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător (cunoaşterea  

mediului) ; 

- să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc (limba română); 

- să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi (limba română); 

- să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date (limba 

română) ; 

- să compună poezii inspirate din frumusetea anotimpului de primavara(limba 

română) ; 

-să interpreteze cântecele închinate toamnei (educaţie muzicală) ; 

-să  joace rolul personajului indicat (teatru) ; 

- să manifeste spirit de echipă,într-ajutorare (educaţie civică). 
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