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Mintea intuitivă  este un dar sacru iar mintea raţională este servitorul ei de încredere. 

Am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. 

(Albert Einstein)  

 

 

A crea înseamnă a produce (a genera ceva nou) în raport cu ceea ce este vechi, cunoscut, 

uzual, banal.  

Noutatea este evaluată prin gradul și cota de originalitate. Ea arată distanţa dintre 

produsul nou şi ceea ce preexistă de fapt, cunoscut şi uzual în domeniul respectiv. 

Termenul creativitate îşi are originea în cuvântul latin ”creare”, care înseamnă ”a zămisli, 

a făuri, a naşte”. 

 El a fost  introdus  în vocabularul psihologic de către psihologul american Gordon 

Allport (l937) pentru a depăşi limitele vechilor  termenii de spirit inovator, inventivitate, talent. 

Creativitatea este un fenomen complex. 

Au fost puse în evidenţă  patru  perspective de identificare şi analiză a creativităţii l963, 

R.L.Mooney: 

 procesul creaţiei ; 

 persoana (personalitatea) creativă ;  

 produsul creaţiei (performanţa creativă); 

 mediul din care  emerge creaţia. 

Psihologii merg către ideea că dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la elevi a 

curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate (evident, nu absurde), capacitatea de a aprecia în ce 

măsură este plauzibilă o anume ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a 

gata o soluţie. 

A dezvolta capacităţile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de 

a gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi 

deosebiri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare. 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu 

şi de transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de 

situaţii apte să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor 

soluţii originale. 

Plecând de la cele formulate şi pentru a beneficia de experienţele colegilor noştri în 

domeniul creativităţii şi inovaţiei didactice,  comitetul ştiinţific format din reprezentanţi ai Casei 

Corpului  Didactic Constanţa, în parteneriat cu Facultatea  de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Constanţa, a realizat selecţia celor mai originale exemple de bune practici, prezentate în cadrul 

celei de a XXII-a ediţii a sesiunii judeţene de comunicări  metodico – ştiinţifice Colocvii  

Didactice. 

Prof. SORINA PLOPEANU 
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ABORDAREA TEXTELOR LITERARE DIN PERSPECTIVA 
INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR :BOHĂLŢEANU IONICA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 « I. C. BRĂTIANU »  CONSTANŢA 

PROF.DR. GRĂDINARU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 « AUREL VLAICU »  CONSTANŢA 

 

Inteligenţa este o dimensiune a personalităţii, având o dublă accepţiune : pe de o 

parte de proces de asimilare şi prelucrare a informaţiilor variabile, iar pe de altă parte , de 

aptitudine, rezultând din structuri operaţionale dotate cu anumite calităţi( complexitate, 

fluiditate, flexibilitate, productivitate), prin care se asigură eficienţa acestei conduite. 

În legătură cu acest subiect au fost formulate o multitudine de teorii, ceea ce 

demonstrează notorietatea acestui aspect în materie de cercetare de-a lungul anilor. 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple, Howard Gardner, profesor de teoria 

cunoaşterii, educaţie şi psihologie, la Universitatea Harvard, propune o nouă viziune asupra 

inteligenţei şi anume aceea de multilpicitate, schimbând concepţia asupra învaţarii şi 

educaţiei, aceasta teorie fiind  ,, mai umană şi mai realistă”. 

 De la apariţia ,,Teoriei Inteligenţelor Multiple (T.I.M.) şi până astăzi, mii de profesori, 

părinţi şi cercetători din lumea întreagă au explorat implicaţiile şi aplicaţiile acesteia. 

Pornind de la ele se poate stabili profilul intelectual al unei persoane  arătându-i 

posibilităţile pe care le deţine şi  oportunităţile educative ce-i pot fi adaptate. 

În şcoală, elevul se formează continuu în toate componentele spirituale şi fizice printr-

o dezvoltare a potenţialului biopsihosocial, combinatorie la început, apoi din ce în ce mai 

evident sub semnul unor dominante. 

Valorizarea inteligenţei este determinantă de domeniul sau câmpul în care ea se 

manifestă. Acest domeniu sau câmp poate fi o disciplină sau un meşteşug practicat în 

societate. Faptul că domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa care este 

valorizată, subliniază importanţa actului educativ în dezvoltarea unuia sau a mai multora 

dintre inteligenţele umane, în funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. 

Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele, Gardner ajunge la concluzia că 

există şapte tipuri de inteligenţă, la care în 1991 adaugă sistemului său şi inteligenţa 

naturalistă: 

1. Inteligenţa logico matematică( abilităţi matematice, logice, analitice); 
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2. Inteligenţa spaţială ( abilitatea de înţelegere şi de manipulare a legăturilor 

spaţiale); 

3. Inteligenţa lingvistică ( abilităţi legate de limbă – cititul / scrisul) ; 

4. Inteligenţa muzicală ( abilităţi legate de compunerea şi interpretarea de piese 

muzicale) ; 

5. Inteligenţa corporal chinestezică( abilităţi atletice); 

6. Inteligenţa interpersonală ( abilităţi legate de cunoaşterea celorlalţi) ; 

7. Inteligenţa intrapersonală (abilităţi legate de înţelegerea şi cunoaşterea sinelui); 

8. Inteligenţa naturalistă ( abilităţi legate de observarea, cunoaşterea şi înţelegerea 

naturii);  

Rolul nostru, al dascălilor, este de a depista potenţialul elevilor, prin identificarea 

punctelor tari şi a celor slabe, de stabilire a direcţiilor de autoperfecţionare a lor, de 

conservare şi dezvoltare a potenţialului nativ al fiecărui elev. Scopul nostru este să învăţăm 

elevii cum să înveţe, cum să relaţioneze între ei, pregătindu-i pentru o lume din ce în ce mai 

complexă. 

 Teoria inteligenţelor multiple constituie premisele utilizării unor instrumente 

didactice astfel încât să se asigure centrarea activităţii pe elev şi să justifice faptul că există 

stiluri diferite de învăţare, fapt ce impune individualizarea activităţii educative. 

 Abordând învăţarea din această perspectivă trebuie să concepem demersul instructiv-

educativ în aşa fel încât să fie puse în valoare caracteristicile inteligenţei fiecărui copil. 

  Cunoscând acest profil, am putea plia această teorie pe modul de lucru în Alternativa 

educațională ,,Step by Step”: 

 în cadrul ,,Întâlnirii de dimineaţa” se pot realiza situaţii care stimulează inteligenţele multiple 

cu scopul de a creşte motivaţia elevilor; 

 în cadrul ,,Activităţii pe centre” se poate face abordarea ,,temei zilei” din cât mai multe 

perspective (lingvistică, logico-matematică, naturalistă, muzicală, spaţială, corporal– 

kinestezică); 

 în cadrul ,,Întânirii de după –amiază” –poate fi folosită ca modalitate de evaluare.  

     Pentru dezvoltarea motivaţiei învăţarii şi a creşterii calităţii acesteia am organizat, la clasa 

a IV-a, activitatea pe centre din perspectiva inteligenţelor multiple. 

      Am pregatit această abordare încă din cadrul ,,Întânirii de dimineaţa”,când elevii au făcut 

cunoştinţa cu ,,Lumea necuvântătoarelor” a lui Emil Gârleanu, mai exact cu 

lectura,,CĂPRIOARA” .Au audiat o înregistrare a acestei lecturi cu un fond muzical adecvat 

, după care a avut loc o discuţie pe marginea acestui text, în vederea înţelegerii lui 

interdisciplinare. În continuare elevii au primit fişe cu ,,Inventarul Inteligenţelor Multiple”,  
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în care  trebuiau să marcheze acele afirmaţii care le erau cele mai potrivite. În funcţie de 

numărul maxim de afirmaţii obţinut la o categorie, elevii îşi alegeau centrul unde puteau 

exersa ceea ce au bifat. 

      S-a realizat astfel o grupare a copiilor în funcţie de aptitudini.Ei s-au orientat spre acele 

grupe care se potrivesc inteligenţei lor dominante. 

      La fiecare centru au fost pregătite materiale adecvate care să susţină activitatea elevilor şi 

să le înlesnească valorificarea aptitudinilor: 

 CITIRE / SCRIERE: - inteligenţa lingvistică 

Realizaţi un scenariu după această lectură, pe care să-l folosiţi într-o dramatizare! 

 MATEMATICA: - inteligenţa logico-matematică: 

Întocmeşte un cod pentru atenţionarea căprioarei! 

 ŞTIINŢE:- înţeligenta naturalistă: 

Realizează o compunere cu titlul,,Să ocrotim puiul de căprioară”! 

 ARTĂ: - inteligenţa muzicală: 

Creează efecte sonore, potrivite momentelor lecturii! 

 CONSTRUCŢII: - inteligenţa spaţială:  

Realizează decorul necesar punerii în scenă a lecturii,, Căprioara” 

 DRAMATIZARE – inteligenta corporal kinestezica, inteligenţa  

interpersonală: 

Imaginaţi-vă dansul caprioarei! 

         Aşadar inteligenţa este o latură a omului care va stârni mereu curiozitate.Ea nu va fi 

niciodată desluşită în totalitate şi va ramane mereu o enigmă ce va asigura devenirea. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Gardner, H. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic. 

  Păcurari, O. (coord.) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003. 

  Sarivan, L.1996. Inteligenţele multiple – o teorie pentru practica didactică,  Învăţământul  

primar 3/ 2002. 

  *** Instruire diferenţiată, Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ghid pentru formatori 

şi cadre didactice.2001.MEC, Seria calitate în formare, Bucureşti 
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AutoCAD ÎNTRE TEHNICĂ ŞI CREAŢIE 
 

PROF. ZAHARIA ELVIRA 

PROF. GIRIP MARIA 

COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE TITULESCU“ MEDGIDIA 

 

Societatea este marcată de interacţiunea activă între tehnică, ştiinţă, artă  care sunt 

puse în serviciul civilizaţiei demonstrând că manifestarea conduitei creatoare depinde în cea 

mai mare măsură de educaţie. Pentru a face faţă acestor cerinţe, e necesar de a educa 

profesionişti cu o percepţie vizuală dezvoltată, cu un înalt potenţial creativ, cu o bogată 

cultură tehnică in domeniul proiectării cu ajutorul calculatorului. Un aşa nivel de performanţe 

poate fi asigurat pe baza unui şir de factori: cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, 

aptitudini, atitudini, valenţe de potenţial creativ, gândire tehnică, imaginaţie şi spirit de 

observaţie, gândire spirituală dezvoltată, gust estetic, acurateţe şi precizie în lucru, iniţiativă 

şi independenţă în gândire.  

Cu ajutorul calculatorului se poate trece cu uşurinţă de la proiectarea de forme 

geometrice la proiectarea de obiecte ce prezintă un aspect vizual şi o comportare foarte 

aproape de realitate. 

Folosind avantajele proiectării cu ajutorul calculatorului se simulează comportarea 

unei 

forme alese în diferite situaţii: 

•   când aceleiaşi forme i se atribuie materiale diferite; 

• când unei forme dintr-un anumit material i se schimbă parametrii dimensionali şi 

tridimensionali; 

•  când unei forme i se modifică mai multi parametri în acelasi timp: materialul, dimensiunile, 

poziţia. 

Profesorul are obligaţia de a-l învăţa pe elev să selecteze esenţialul,  să analizeze şi să-

şi folosească în mod creativ potenţialul fizic şi intelectual. Acest lucru se poate realiza prin 

schimbarea modului de gândire şi a relaţiilor dintre profesor şi elev. Utilizarea tehnologiilor 

digitale în şcoală permit realizarea acestor deziderate. Şcoala poate deveni un promotor al 

iniţiativelor creative atunci când asigură condiţii cum sunt: democratizarea relaţiei profesor-

elev, prin participarea elevului la procesul instructiv-educativ, proces care să fie interactiv; 

restructurarea programelor şcolare, prin extinderea acelor discipline care stimulează în mod 

direct creativitatea. 
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În procesul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate, opusul stereotipiilor,  

rutinei.  Structura  creativităţii  exprimă  interdependenţa dintre produsul creator, procesul 

creator si personalitatea creatoare. Poziţia cadrului didactic în faţa provocărilor pe care le 

constituie instruirea în societatea actuală trebuie reorientată în acord cu cerinţele prezentului, 

dar mai ales ale viitorului. Este necesară redimensionarea rolurilor şi ipostazelor, 

comportamentul deschis şi atitudinea pozitivă, activizantă şi reflexivă, promovându-se 

învăţarea interactivă şi realizându-se stimularea potenţialului creativ al elevilor. Învăţarea 

creativă este un proces evolutiv, bazat pe receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi 

rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare 

sau operaţionalizare, accentuându-se realizarea conexiunilor dintre sensuri şi solicitându-se o 

profundă şi autentică implicare intelectuală, afectivă, psihomotorie şi voliţională. Învăţând 

creativ, elevul descoperă, redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria personalitate, 

solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. Când elevii sunt implicaţi în 

procesul învăţării creative, achiziţiile sunt mai eficiente şi mai consistente. Elevii dobândesc 

capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura permanent propriile achiziţii, devenind capabili să 

elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi asume responsabilitatea desfăşurării 

învăţării, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind progresiv autonomie în 

formarea  proprie. Elevilor li se  dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea  de concentrare, 

răbdarea, atenţia, abilităţile practice. La  specializarea Tehnician proiectant CAD predarea 

modulelor necesita utilizarea programului de proiectare. 

AutoCAD  este un soft educaţional specific desenarii si modelarii pieselor cu ajutorul 

computerului. Cu toate acestea, însusirea cunostinţelor de catre elevi, formarea deprinderilor 

si abilitaţilor acestora de a realiza desenele pieselor cu ajutorul computerului, impune un efort 

intens şi o munca laborioasa din partea profesorului, cu atât mai mult cu cât colectivul de 

elevi este mai mare. Sunt necesare cunostinţe de informatica, deprinderi de lucrul cu 

calculatorul în ceea ce priveşte folosirea programelor specifice de captare video necesare 

înregistrării şi prezentării unui anumit conţinut. AutoCAD-ul este un program de proiectare 

complex foarte utilizat în domeniile mecanic, construcţii, electric, instalaţii, arhitectură etc. 

Utilizând programul AutoCAD elevul: 

- va realiza şi modifica desene în plan, pornind de la simplu la complex, rapid şi corect; 

- va modela  în spaţiu corpuri într-o viziune realistică; 

- desfăşoară activitati de proiectare pe calculator care să îi stimuleze şi dezvolte creativitatea; 

- vizualizează  lucrările şi să le trimite colegilor de echipă sau profesorului spre îmbunătaţire 

sau corectare; 

- înţelege şi  interpretează proiecte realizate în acest program; 
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- face prezentări atractive pentru proiectele sale;  

- îşi formează competenţe tehnice necesare unui specialist care foloseşte calculatorul ca pe un 

instrument de lucru absolut necesar, în condiţiile modernizărilor tehnologice; 

- îşi dezvoltă  abilităţile de comunicare, de luare a deciziilor, asumarea responsabilităţilor, 

sprijin reciproc, spirit de echipă, competiţional; 

- îşi formează competenţe profesionale care să-i ofere posibilitatea integrării pe piata muncii. 

Fiecare produs de care ne folosim si ne bucuram in fiecare zi are in spate o poveste: o 

idee, un model 3D, un ansamblu, un proces de fabricatie, colaborare, oameni... 

Piesa reprezentata 2D: 

 

Un angrenaj cu roţi dinţate realizat în trei dimensiuni: 
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Piesa „corp lagar“: 

 

Un pas spre arta………. 

 

  Şcoala trebuie să ţină pasul cu tehnologia, să înţeleagă şi să anticipeze impactul acesteia 

asupra modului de învăţare. Trebuie reţinut faptul că prin raspândirea şi diversificarea instruirii 

asistate de calculator, a softurilor educaţionale, rolul dascalului va suferi modificari. Profesorul 

se va degreva treptat de activitatea de rutină, dar sarcinile sale se vor amplifica datorită faptului 

că va trebui să cunoasca noile softuri apărute  şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. 

Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale 

elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie! 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţa emotională, Ed.Polirom, 2004. 

2. I. Simion, AutoCAD 2000-Aplicaţii, Ed. Teora, 2005. 

3. C. Cucoş- Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 
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CARIERA ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
 

PROFESOR MORARU VASILICA 

PROFESOR ISMAIL NELIDA 

 

Moto: "Bine nu poți vedea decât cu sufletul; ceea ce este esențial este invizibil pentru ochi" 

Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț 

De ani de zile, educatori, profesioniști în resurse umane, formatori, echipe de recrutare, 

manageri și alții știu ceea ce îi diferențiază pe lucrătorii obișnuiți de cei care se desprind din 

rândul mulțimii. Nu este vorba de abilități tehnice - acestea sunt relativ ușor de învățat și este 

ușor de determinat dacă o persoană le deține sau nu. Nu este nici neapărat inteligența. Este 

vorba de altceva, ceva ce știi că există atunci când  vezi, dar care este dificil de definit clar. 

Este vorba de abilitățile personale. 

În fiecare om există un potenţial extraordinar. Ai încredere în puterea ta. Învaţă să-ţi 

spui la nesfârşit „Totul depinde doar de mine”. 

Adesea se pun întrebări de genul "Ce-i deosebeşte între ei pe angajaţii cu aceleaşi 

abilităţi cognitive, aceeaşi pregătire, acelaşi nivel de cunoștințe, calificare şi experienţă?", "De 

ce persoane cu pregătire profesională înaltă (masterate, doctorate) nu sunt capabile să obţină 

succese pe măsura aşteptărilor?", "De ce unii au mai mult alţii mai puţin succes?", "De ce nu şi 

orice manager poate fi cu adevărat lider?" 

Ne-am întrebat adeseori "Ce îi face pe unii oameni, cu un coeficient de inteligenţă 

mediu sau chiar scăzut, să reuşească în carieră?", "Ce îi face pe alţii, cu un IQ ridicat, să aibă 

locuri de muncă prost plătite, să stagneze în carieră sau să înregistreze eşec după eşec, în viaţa 

personală şi profesională?" 

Răspunsul la acest aparent paradox este modul în care fiecare dintre ei îşi foloseşte 

inteligenţa emoţională (EQ). 

Daniel Goleman prin lucrările şi conceptele lansate a declanşat un nou val în domeniul 

inteligenţei umane. El rezumă schimbările de percepţie ale societăţii în general şi ale 

angajatorilor, în special, astfel: "Suntem judecaţi după noi standarde, nu doar cât suntem de 

inteligenţi, ce abilităţi şi experienţă avem, dar şi cât de bine ne descurcăm cu noi înşine şi cu 

ceilalţi." 

Cărţile lui Daniel Goleman sunt rezultatul propriilor cercetări, combinate cu rezultatele 

obținute până în acel moment în domeniu: "Inteligența emoțională", "Să muncești cu 

inteligență emoțională", "Inteligența emoțională în lidearship". 
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David Carusso un alt nume în domeniul Inteligenței emoționale, sugerează că 

Inteligența Emoțională este adevărata formă de inteligență, care, însă nu a fost măsurată în mod 

științific până când nu s-a început munca de cercetare. 

Daniel Goleman a preluat rezultatele cercetărilor asupra creierului și comportamentului 

și pe baza acestora a propus extinderea conceptului de inteligență. 

Este binecunoscut termenul de IQ – coeficientul care măsoară inteligența umană 

înnăscută și care nu prea poate fi ameliorat pe parcursul vieții. O asemenea înțelegere nu 

explică, de pildă, situații în care persoanele cu un IQ mediu sau relativ scăzut au un mare 

succes. 

Daniel Goleman a deschis calea unei psihologii care acordă un interes egal și 

inteligenței sentimentelor / inteligenta emoțională (EQ), care este determinantă pentru succesul 

personal și profesional. 

Inteligența emoțională combină gândirea cu simțirea, reprezentând, în acelaşi timp, o 

limbă străină pe care o vorbim zilnic, dar pe care nu o înțelegem. 

Conceptul de inteligență emoțională este relativ nou, mai ales în România și, probabil 

va trebui să treacă ceva timp pentru înţelegerea importanței lui. 

Inteligența emoțională reprezintă un ansamblu de abilități, competențe și aptitudini care 

influențează capacitatea unei persoane de a face față cu succes presiunilor și cerințelor 

mediului. Este legată de competențele intrapersonale și interpersonale (sociale). Putem spune 

că este puterea extraordinară din interior. 

Creșterea competenței emoționale este foarte importantă în viața personală și pentru 

reușita în carieră (la locul de muncă). Dacă emoțiile sunt examinate, canalizate și folosite 

corespunzător, atunci putem asista la îmbunătățirea performanțelor, relațiilor interumane și 

reducerea stresului. 

Oamenii pot să posede inteligență emoțională însă ea nu trebuie ținută la păstrare, ci 

pusă în practică. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să-și dezvolte competența 

emoțională. Competențele inteligenței emoționale au devenit criterii de angajare sau 

promovare în carieră. Pentru elevii unui liceu tehnologic, unde se formează competenţele şi 

abilităţile în anumite meserii, este cu atât mai importantă înţelegerea impactului inteligenţei 

emoţionale. 

Componentele inteligenței emoționale sunt: autocunoașterea, automotivarea, 

autoreglarea, empatia și abilitatea socială. 

1. Autocunoașterea - trebuie să înțelegi cine ești și care sunt punctele tari și punctele 

slabe, înainte de a lua orice decizie de carieră.  
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Autocunoașterea este primul pas în planificarea carierei și baza întregului proces de 

planificare și dezvoltarea carierei. Autocunoașterea presupune: 

- conștientizarea emoțională – se referă la capacitatea indivizilor de a înțelege și a 

explica emoțiile, efectele pe care le produc asupra celorlalți și modul în care acestea le 

afectează performanțele; 

- autoevaluarea realistă se referă la capacitatea indivizilor de a-și recunoaște atât 

punctele forte cât și punctele slabe, cu intenția vădită de a le corecta; 

- încrederea în sine - în capacitatea de a ne adapta la schimbări, de a ne perfecționa și 

autoeduca astfel încât să devenim mai buni din punct de vedere profesional. 

Cu cât vei înțelege mai bine ce te definește, ce îți dorești și ce anume poți să faci, cu 

atât vei fi mai capabil să scrii CV-uri mai bune, să te prezinți mai favorabil la interviuri și să 

obții joburile pe care le dorești. 

În CV trebuie să-ți enumeri cunoștințele, abilitățile. În scrisoarea de intenție/motivație 

trebuie să evidențiezi motivația, calificările și aptitudinile tale, care te fac un candidat favorit 

pentru jobul solicitat. La un interviu de angajare ești întrebat "Ce știi să faci?", "Care sunt 

abilitățile tale?". Gândește-te că de fapt ești întrebat "Ce poți să faci?" Valorile tale legate de 

un loc de muncă te pot ajuta să explici unui angajator de ce consideri că un anumit job este 

potrivit pentru tine. O prezentare coerentă și realistă a ceea ce cauți tu într-un job îl ajută pe 

angajator să-și facă o imagine cât mai clară și onestă despre tine. 

Înainte de toate este important să-ți pui întrebările "Cine sunt cu adevărat?", "Care este 

scopul meu în viață?", "Care sunt cele mai importante valori pentru mine?", "Ce mă 

motivează?" 

Descoperă cine ești cu adevărat, ce îți place să faci, ce te pasionează pentru a da un sens 

profund vieții tale. Să afli cine ești este temelia vieții. 

2. Automotivarea este legată de pasiunea pentru muncă, domeniu, profesie, dorința de a 

învăța, de autorealizare, autoîmplinire, a ați atinge obiectivele, țelurile din motive pe care le 

depășesc pe cele financiare. Se consideră că este cea mai valoroasă sursă de inspirație. 

Automotivarea presupune: hotărârea de a realiza ceva util, bun în viață; atașamentul 

față de organizație, care va fi câștigat numai de organizațiile care își tratează angajații corect și 

cu respect; inițiativele constructive; optimismul, hotărârea de a lupta pentru atingerea țelurilor 

chiar dacă pe parcurs apar obstacole sau chiar înfrângeri. 

Foarte important este să putem și să știm cum să învățăm din nereușite. Cei optimiști și 

plini de inițiative constructive nu iau nereușitele drept eșecuri personale, ci ca oportunități de a 

dovedi că au învățat ceva și acum pot mai mult. 
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3. Autoreglarea (managementul emoțiilor) ține de capacitatea fiecărei persoane de a fi 

stăpână pe impulsuri, senzații, sentimente, stări, resurse și de a le putea controla corespunzător. 

Ea presupune: autocontrolul emoțiilor, impulsurilor de moment care pot da o turnură greșită și 

nedorită problemelor, situațiilor; gestionarea emoțiilor distructive: gelozia, furia, invidia, 

dezamăgirea; capacitatea de a-ți controla reacțiile din situații dificile; onestitatea, integritatea, 

capacitatea de a fi demn de încredere; conștiinciozitatea, punctualitatea, adaptabilitatea, 

flexibilitatea, optimismul, inovația. 

4. Empatia înseamnă să-i înțelegi pe ceilalți și totodată să-i sprijini să se dezvolte. 

Empatia nu înseamnă să trăim emoțiile altei persoane, ci doar să le înțelegem, pornind de la 

propriile noastre experiențe.  

5. Abilitatea socială este rezultatul celorlalte componente ale inteligenței emoționale și 

presupune: influența pe care o persoană poate să o exercite asupra celorlalți; capacitatea de a 

comunica, de a colabora și comunica cu ceilalți; managementul conflictelor; capacitatea de a fi 

lider, catalizator pentru schimbare, a de construi și întreține în timp relații, de a lucra în echipă. 

Ne ajută inteligența emoțională în carieră? Da. De fapt chiar inteligența emoțională 

poate fi elementul care te diferențiază de ceilalți candidați/colegi și te ajută în dezvoltarea unei 

cariere de succes. 

În organizațiile care au probleme cu nivelul de inteligență emoțională găsim: lipsa 

cooperării; conflicte și lupte pentru putere; ședințe multe și interminabile; birocrație excesivă; 

zvonistică sau acuzații reciproce; îmbolnăviri subite ale angajaților; absenteism și fluctuații de 

personal; sabotaje; insatisfacție; productivitate scăzută; lipsa asumării responsabilității. 

Vestea bună este că Inteligența emoțională se poate antrena și poate crește de-a lungul 

vieții. Spre deosebire de coeficientul de inteligență, care este relativ stabil de-a lungul vieții, 

cel emoțional nu este înnăscut, ci constă dintr-o sumă de abilități care se pot dezvolta 

permanent, prin învățare, pe parcursul întregii vieți. 

Iată câteva repere de care ai nevoie pentru a dovedi că ştii să îţi foloseşti inteligenţa 

emoţională: înţelege-te pe tine însuţi, autoevaluează-te corect, ridică la puterea a doua 

încrederea în sine, exersează autocontrolul, antrenează-ţi conştiinciozitatea şi perseverenţa, fii 

adaptabil, cultivă-ţi dorinţa de realizare, lucrează în echipă, fii optimist, dezvoltă-ţi empatia, 

arată că ai iniţiativă, fii conştient de influenţa ta, acceptă şi cere feedback. 

„Dacă am compara mintea cu un motor de înaltă performanţă, atunci inteligenţa 

emoţională ar fi petrolul care ne permite să ne menţinem şi să ne autogestionăm, astfel încât 

performanţa noastră să atingă potenţialul maxim", arată raportul O Decadă de Inteligenţă 

Emoţională, întocmit de compania de consultanţă în afaceri JCA, citează The Guardian. 

 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/feb/10/emotional-intelligence-thinking-feeling-job
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ŞI TEHNOLOGIILE MULTIMEDIA 
 

PROF. DR. RALUCA GRIGORE 

LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC 

 

Educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, care 

constituie pilonii cunoaşterii: a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor 

cunoaşterii; a învăţa să faci, astfel încât individual să intre în relaţie cu mediul înconjurător; a 

învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activităţile 

umane; a învăţa să fii, un element important, ce rezultă din primele trei. 

Utilizarea unei secvenţe audio la lecţie presupune apelul la o serie de competenţe 

cognitive din partea elevilor precum a observa, a repera, a recunoaşte, a asocia, a ghici, a 

reformula, a imita, a critica, a judeca, a redacta pentru a putea reflecta la documentul video ca 

obiect de reprezentare sau ca punere în scenă a realului, a societăţii, a spectatorului. Secvenţa 

video reprezintă o resursă didactică ce stă la baza activităţilor de comunicare didactică orală şi 

scrisă. În laboratorul de informatică elevii pot studia secvenţe video utilizând calculatorul şi 

emisiunile TV. 

Principalele tipuri de secvenţe video cu potenţial educativ pe care profesorul le poate 

utiliza la oră sunt : 

- publicitatea (aplicaţie la ,,Stilurile funcţionale ale limbii romane’’ – ,,Stilul publicistic’’) 

- prezentarea (rezumatul unei cărţi) – comentarea unei cărţi nou-apărute, prezentate în cadrul 

unei emisiuni culturale sau luate de pe Internet; 

- reportajul;  

- faptul divers; 

- interviul cu un persoană publică sau anonimă, personalităţi etc.; 

- un cântec; 

- un document mut; 

- un joc, o dramatizare, un desen animat. 

Vizionarea unei secvenţe video, clip publicitar presupune activităţi didactice variate. 

a) Înainte de a viziona o secvenţă: 

- realizarea unei treceri în revistă a informaţiilor deja cunoscute privind subiectul prezentării; 

- elaborarea unei liste de afirmaţii care par adevărate apriori; 

- construirea unei liste de termeni asociaţi temei sau secvenţei (câmpul lexical). 

b) În timpul vizionării : 

- punerea în evidenţă a indicatorilor vizuali: locuri, categorii sociale, obiecte, climatul etc. 
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- identificarea anumitor cuvinte în comentariu ; 

- bifarea afirmaţiilor într-o listă; 

- sublinierea într-o listă a adjectivelor care descriu cel mai bine (pe fiecare) personaj(ele); 

aplicaţia este utilă în cadrul discuţiilor privind operele marilor clasici ecranizate; 

- completarea transcrierii unor fraze, replici scurte; 

- crearea unei liste de cuvinte auzite (pe baza unui anumit criteriu de selecţie); 

- reconstituirea unei secvenţe de dialog ale cărei replici au fost amestecate. 

c) După vizionarea fără sunet : 

- crearea unui comentariu care să însoţească imaginile; 

d) După vizionarea cu sunet: 

- răspuns la întrebări care vizează înţelegerea orală şi vizuală (de tipul grilă, adevărat/fals, 

da/nu, realitate/ficţiune etc.); 

- efectuarea unui sondaj privind tema ilustrată; 

- completarea unui tabel (realizarea unei scheme) folosind datele din fragmentul video; 

- exprimarea propriei opinii in legătură cu subiectul abordat in secvenţă şi justificarea 

argumentată; 

- dramatizare (interpretarea rolului personajelor). 

e) După o vizionare întreruptă: 

- să imagineze finalul; 

- să compare versiunile posibile (de final) şi să justifice fiecare versiune ; 

- să imagineze începutul. 

Activităţi didactice specifice altor tipuri de secvenţe video : 

a) Un desen animat 

- înţelegerea şi coeziunea poveştii ; 

- incitarea pentru improvizaţia orală ; 

- inventarea dialogului (vizionarea fără sunet) . 

b) Un scurt metraj 

- imaginarea unui final posibil (vizionare întreruptă); 

- dacă avem adaptarea unei nuvele sau roman: reluarea textului; identificarea personajelor alese 

; discuţii asupra ecranizării pasajelor; discuţii asupra punerii în scenă; confruntarea adaptării 

cinematografice cu textul; identificarea a ceea ce a fost pus în evidenţă, deformat, adăugat, 

neglijat; reformularea fiecărui moment-cheie şi punerea în evidenţă a registrelor de limbaj; 

alegerea unei nuvele, construirea scenariului, compararea cu versiunea televizată (ecranizată). 

c) Un clip publicitar 

- comentarea relaţiei dintre produs şi contextul publicitar; 
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- se poate solicita crearea unei reclame la o carte sau film (cu aplicaţie didactică); 

- evidenţierea coerenţei şi a referentului cultural; 

- imaginarea unui alt scenariu pentru alt produs. 

d) Un reportaj 

- vizionare fără sunet; 

- interpretare; 

- comentariu; 

- după restabilirea sunetului, discutarea asemănărilor şi deosebirilor cu comentariul original; 

- descrierea obiectelor, a persoanelor; 

- vizionare cu sunet, relevarea vocabularului de specialitate; 

- numirea elementelor nemenţionate in comentariu; 

- studiu de caz şi jocuri de rol. 

e) Un fapt divers 

- strângerea unui număr mare de ziare apărute în aceeaşi zi; 

- comparaţie între alegerea titlurilor (presa scrisă – presa televizată); 

- gestionarea informaţiei şi specificul acesteia in funcţie de mesajul transmis; 

- prezentarea presupoziţiilor, a subînţelesurilor, a conotaţiilor; 

- compararea comentariilor şi a judecăţilor pe marginea aceleiaşi teme; 

- compararea abordării aceleiaşi informaţii pe mai multe canale TV. 

f) Interviul unei persoane publice sau anonime 

- relevare formelor de argou sau expresii ( în cazul tinerilor, dar nu neapărat); 

- găsirea echivalentelor în limba română literară; 

- reluarea interviului în stilul indirect (vorbire indirectă) – aplicaţii; 

- notarea tehnicilor interviului şi a elementelor specifice de limbaj, a clişeelor (dacă interviul 

este urmărit la calculator, imaginile şi replicile pot fi revăzute, derulate, studiate amănunţit); 

- identificarea formelor non-verbale de comunicare; 

- propunerea unei alte forme de anchetă, diferită de interviu. 

g) Un document mut 

- relevarea formelor non-verbale de comunicare; 

- comentarea verbelor de mişcare; 

- identificarea actelor de limbaj/actelor de comunicare; 

- comentarea secvenţei, ţinând sau nu cont de indicaţiile din afară; 

- dublarea vocii personajelor. 

La ora de limba şi literatura română profesorul poate utiliza potenţialul educativ al 

tuturor metodelor de mai sus. În comentarea unei secvenţe video de orice tip trebuie să ţinem 
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cont de faptul că nu poţi studia această disciplină fără o bună cultură generală. Acesta este 

motivul pentru care profesorul trebuie să stimuleze elevii în dobândirea unor cunoștințe despre 

viață, societate, cinematografie, presă, cultură şi să proiecteze lecţii în care aceste informaţii să 

poată fi valorificate şi îmbogăţite. 
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CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EVALUARE LA DISCIPLINELE 
DIN ARIA CURRICULARĂ „OM ŞI SOCIETATE” 

 

PROF. ROŞIORU MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 „MIHAI VITEAZUL” CONSTANŢA 

  

Disciplina Cultură civică – clasa a VII-a 

În evaluarea unităţii de învăţare Sistemul politic din România şi anume conţinuturile 

referitoare la Instituţii şi practici democratice am dezvoltat o metodă inedită şi atractivă de 

verificare a cunoştinţelor. Tipul de evaluare este scrisă şi se realizează sub forma completării 

unei integrame tematice.  

Baremul de evaluare şi notare pe care l-am realizat are în vedere faptul că pe fondul gri 

al integramei se află 11 termeni-cheie care au fost predaţi (judeţ, primar, constituţie, decret, 

executivă, preşedinte, cinci, mandat, a vota, lege, guvern). Un punctaj al rezolvării integramei 

poate fi: 11 termeni-cheie x 0,5 puncte = 5,5 puncte; Rezolvarea parţială a celorlalte coloane 

ale integramei = 1,25 puncte; Rezolvarea integrală a celorlalte coloane ale integramei = 2,5 

puncte; Din oficiu = 2 puncte 

Competenţa specifică urmărită  este: 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi conceptelor cu 

conţinut civic în diferite contexte. 

 Realizarea grafică a integramei aparţine studentei Toncu Georgiana de la Facultatea 

de Drept din cadrul Universităţii„Ovidius” Constanța şi a fost realizată în martie 2011. Din 

2011 şi până în prezent această  integramă o folosesc la clasa a VII-a în fiecare an şcolar în 

momentul când evaluez Autorităţile statului român.  

 

Disciplina Istorie – clasa a VIII-a 

În evaluarea unităţii de învăţare Constituirea României moderne şi anume conţinuturile 

referitoare la Unirea şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza utilizez, ca metodă alternativă de 

predare şi de evaluare, softul didactic. Acest soft educaţional a fost realizat în cadrul 

proiectului POSDRU/57/1.3/S/34533 „Profesorul - Creator de soft educaţional” în anul 

2011 şi-l utilizez în fiecare an şcolar.  

Se poate accesa la link-ul: http://www.resurseculturale.ro/cuza/ 

  

http://www.resurseculturale.ro/cuza/


18 

BIBLIOGRAFIE 

Legislaţie 

 Constituţia României din 1991 revizuită în anul 2003 

 Legea electorală nr. 35 din 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali 

 Legea administraţiei publice 215 din 2001 modificată prin Legea 286 din  

 Legea privind organizarea judiciară nr. 304 din 2004 

 

Lucrări generale 

 Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul roman şi în dreptul 

comparat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006 

 Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006 

 *** suportul de curs al proiectului POSDRU/87/1.3/S/62651  „Formarea continuă a 

profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”, Modulul A „Abilitarea 

curriculară a cadrelor didactice; III. Strategii moderne de predare – învăţare - evaluare” 
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CREATIVITATE ÎN EDUCAŢIE 
 

DEDIU MIRELA 

 

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.” 

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 il înconjoară.  

Importantă în dezvoltarea creativităţii şi a activismului în învăţare este stimularea efortului 

personal al elevului, stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original 

inventiv, creativ. Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învăţari 

interactiv-creative, îl deţine atitudinea profesorilor faţă de creativitatea elevilor şi de posibilităţile 

acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ.  Cooperarea indivizilor 

rămâne “punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru constituirea şi dezvoltarea 

logicii.” (Jean Piaget, 1954) 

Elevul creativ. Indicatori ai creativităţii individuale (E. P. Torrance - 1962): 

1. îşi poate ocupa timpul fără a fi stimulat; 

2. preferă să se îmbrace în mod deosebit; 

3. merge dincolo de sarcinile trasate; 

4. este în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase; 

5. întreabă insistent „de ce” şi „cum”; 

6. îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii; 

7. îi place să povestească despre descoperirile şi invenţiile lui; 

8. găseşte utilizări neobişnuite ale jucăriilor; 

9. nu se teme să încerce ceva nou; 

10. desenează în caietul său în timp ce profesorul dă indicaţii sau ţine lecţia; 

11. foloseşte toate simţurile în observaţie. 

Practici inhibitoare ale creativităţii in mediul şcolar 

 transmiterea, în permanenţă, a cunoştinţelor „de-a gata” construite, asociată cu a formă 

expozitivă şi impozitivă; 

 lipsa de flexibilitate şi de toleranţă faţă de răspunsurile personale ele elevilor, într-o altă formă 

decât cea predată, considerându-se că elevul nu a învăţat lecţia; 
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 limitarea libertăţii de gândire „altfel” a elevilor şi înăbuşirea tendinţei de a imagina alternative 

fantastice; 

 descurajarea ideilor proprii ale elevului şi a nonconformismului; 

 hipercriticismul şi sarcasmul cadrului didactic; 

 lipsa de entuziasm şi comoditatea profesorului, implicarea activă a elevului în sarcină 

solicitând şi din partea profesorului efort de participare şi de cooperare; 

 evitarea folosirii metodelor interactive de stimulare a creativităţii pentru a nu crea „dezordine” 

în clasă; 

 instaurarea în clasă a unei atmosfere tensionate, stresante, mai ales atunci când se face 

recapitularea sau verificarea cunoştinţelor; 

Activizarea predării - învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să îl 

implice pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, 

dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de 

educare. Astfel, elevul este ajutat să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de 

viaţă ceea ce a învăţat. 

Proiectarea învăţării active şi creative (Sorin Cristea - 1998) presupune: 

 clarificarea scopului învăţării creative la nivelul interacţiunii existente între: operativitatea 

intelectuală – performanţa şcolară – restructurarea permanentă a activităţii de predare-învăţare-

evaluare; 

 stabilirea sarcinilor cadrelor didactice în condiţiile învăţării creative (individualizarea fiecărei 

secvenţe didactice prin diferite procedee de aprobare/vezi sentimentul succesului, încurajare a 

spontaneităţii, stimulare a potenţialului minim/ maxim, amendare a superficialităţii); 

 crearea unei atmosfere afective optime, necesară pentru anularea treptată a factorilor de blocaj 

(teamă, tensiune, imitaţie, conformism, criticism, frică); 

 valorificarea psihologică deplină a corelaţiei profesor-elev la nivelul tuturor conţinuturilor 

educaţiei: intelectuale–morale–tehnologice–estetice– fizice. 

Cauzele sunt numeroase, dar una domină categoric: atitudinea profesorului faţă de elevii creativi, 

faţă de creativitate. Totul depinde de profesor, nu de tehnologie. 

Învăţarea bazată pe lucrul la proiecte (Project-based Learning (PBL)) 

Scopul unui proiect (definit ca investigare profundă a unui subiect care merită a fi învăţat) 

este mai curând acela de a învăţa mai multe despre un subiect decât de a căuta răspunsurile corecte la 

întrebările puse de profesor. În clasele  în care se aplică PBL, elevii cooperează cu colegii lor de-a 

lungul unei perioade mai lungi de timp pentru a rezolva probleme şi, în final, îşi prezintă lucrarea 
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unui public exterior. Acest proiect final poate fi o prezentare multimedia, o piesă, un raport scris, o 

pagină web sau un produs construit. Printre elementele importante ale PBL se numără:  

Relevanţa PBL oferă experienţe de studiu care îi implică pe elevi în proiecte complexe, din 

lumea reală, prin care aceştia îşi dezvoltă şi aplică abilităţile şi cunoştinţele. 

Provocarea PBL încurajează elevii să rezolve probleme complexe şi autentice. Aceştia 

cercetează, emit judecăţi, interpretează şi sintetizează informaţiile în moduri semnificative. Iată un 

exemplu de proiect de acest gen: crearea de planuri pentru o „şcoală ideală”, cuprinzând programa, 

fişele posturilor, planurile clădirii, criteriile de angajare şi motivele pentru fiecare element.  

Motivaţia PBL recunoaşte faptul că învăţarea unor lucruri semnificative creşte dorinţa 

înnăscută a elevilor de a învăţa, capacitatea acestora de a crea lucrări importante şi nevoia lor de a fi 

preţuiţi. Atunci când cursanţii au posibilitatea de a-şi controla procesul de învăţare, valoarea acestuia 

pentru ei creşte. Posibilitatea de a alege şi controla procesul, precum şi şansa de a colabora cu colegii 

le amplifică motivaţia. 

Interdisciplinaritatea PBL le cere elevilor să utilizeze informaţii din diverse discipline 

pentru a rezolva problemele. În cadrul aproape tuturor proiectelor PBL, elevii lucrează la teme care 

leagă disciplinele între ele. 

Autenticitatea PBL îi implică pe elevi în aflarea de informaţii în moduri care seamănă mai 

mult cu modurile în care li se cere adulţilor să înveţe şi să-şi demonstreze cunoştinţele. De exemplu, 

implicaţiile autentice, din lumea reală sunt clare atunci când elevilor li se cere să creeze, ca temă la 

limba engleză, broşuri prin care să facă publicitate şcolii în care învaţă.  

Colaborarea PBL promovează colaborarea dintre elevi şi pe cea dintre elevi şi profesori; în 

multe cazuri, colaborarea se extinde şi la nivelul comunităţii. Toate disciplinele recunosc importanţa 

colaborării elevilor, ca mod de îmbogăţire şi extindere a înţelegerii pe care o au aceştia pentru ceea ce 

învaţă. 

Exemplu de bună practică - Învăţarea bazată pe lucrul la proiecte 

 Pentru modulele de practică la clasa a XII a ,,Detectarea defectelor,, şi ,,Întreţinere 

planificată,,  

1. am organizat câte un subiect în jurul unei probleme/proiect şi nu al disciplinelor 

2. subiectele au fost legate de lumea/specializarea elevilor ( Tehnician operator tehnică de 

calcul) 

3. am oferit elevilor posibilitatea prin temele alese/subiecte  de a-şi defini experienţa de studiu şi 

de a planifica rezolvarea problemelor  

4. am încurajat colaborarea prin crearea unor echipe de studiu ( formată din 4 elevi) 
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5. elevii si-au prezentat rezultatele studiului cu ajutorul  unui proiect, susţinut de fiecare echipă 

 Se creează astfel posibilitatea ca elevii  să-şi controleze propriul studiu şi să-şi construiască 

propriile semnificaţii dintr-o multitudine de resurse. Elevul învaţă gândindu-se la probleme şi 

încercând să le rezolve. Importanţa unui proiect constă în experienţa de a fi implicat în el, nu în 

rezultatul final. După cum se spune: Profesorul este mai curând ghidul de lângă tine decât înţeleptul 

de pe o scenă. 

Conţinutul disciplinelor are mai mult sens, deoarece se bazează pe învăţarea din lumea reală, 

iar elevii  îşi pot privi munca într-un mod care să îi intereseze. 
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CREATIVITATEA – CONDIŢIE A EXCELENŢEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PROF. UDREA MIHAELA LUIZA 

 PROF. LEUCĂ VASILICA-SILVIA  

 

Inovaţiile importante ce au revoluţionat diferite domenii şi au condus la progresul omenirii nu 

ar fi fost posibile fără activitatea creativă, teoretică sau practică a oamenilor. De aceea, educarea şi 

valorificarea creativităţii, încă de pe băncile şcolii, reprezintă atât o necesitate de ordin personal, cât 

şi de ordin social, scopul esenţial fiind acela de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă lumea 

contemporană. Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră creativitatea o trăsătură esenţială şi 

definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. În şcoala viitorului, creativitatea 

va fi recunoscută ca apropiere propice înţelegerii şi integrării cunoştinţelor dobândite prin studii, căci 

creativitatea face posibilă trecerea de la o formă de a şti la alta. Ea uşurează reprezentarea 

cunoştinţelor, comunicarea şi incită la descoperiri. 

Creativitatea apare ca o activitate conjugată a tuturor funcţiilor psihice ale persoanei, 

intelectuale, afective, volitive conştiente şi inconştiente, native şi dobândite, de ordin biologic 

psihofiziologic şi social, implicate în producerea noului şi originalului. 

În urma studiilor efectuate pe elevi în şcoli s-au remarcat mai multe nivele de creativitate. 

Primul nivel îl constituie creaţia expresivă ce poate fi redată şi de desenele spontane ale elevilor. 

Este vorba de forma fundamentală a creativităţii, ea implicând o expresie independentă în care 

îndemânarea, originalitatea şi calitatea produsului nu sunt importante. Acest aspect poate fi urmărit 

mai ales în testele de cunoaştere ale copilului din perioada preabecedară, când elevilor li se cere 

foarte des să deseneze sau să modeleze diverse aspecte cotidiene sau apropiate preocupărilor lor. La 

nivelul următor al creaţiei productive există o tendinţă de a restrânge şi a controla jocul liber al 

imaginaţiei, de a îmbunătăţi tehnica de execuţie, astfel încât produsele să nu fie cu totul diferite ale 

celorlalţi oameni. La nivelul creaţiei inventive invenţia şi descoperirea sunt caracteristicile cele mai 

importante care implică flexibilitatea în perceperea unor relaţii noi şi neobişnuite între părţile care 

mai înainte erau separate. Creaţia inovatoare este nivelul care se întâlneşte la puţini subiecţi şi care 

înseamnă o modificare semnificativă a fundamentelor şi principiilor care stau la baza unui întreg 

domeniu de artă sau ştiinţă. Forma cea mai înaltă a creativităţii este creativitatea emergentă în care 

un principiu total nou sau o ipoteză nouă emerge la nivelul cel mai profund sau abstract.  

Inovaţia devine o componentă a universului educativ. De acest fapt nu sunt responsabili 

educatorii – de declanşarea la copii a proceselor de organizare, de integrare şi de punere în relaţie a 
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cunoştinţelor. De asemenea, ei trebuie să le permită să arunce priviri multiple şi critice pe ansamblul 

fenomenului creativ. 

Este deci inevitabilă necesitatea depistării, actualizării, valorificării şi stimulării capacităţilor 

creatoare  de care dispune fiecare individ. Aceste etape trebuie realizate încă de la cea mai fragedă 

vârstă – cea a copilăriei. Este ştiut faptul că interesul, dorinţa, curiozitatea mai ales, tendinţa de a 

descoperi şi construi noul sunt atitudini specific umane care-l caracterizează pe copil prin natura sa. 

Copilul dispune de o serie de mecanisme care favorizează o activitate de tip creativ. Dacă amintim 

numai absenţa controlului raţional, este poate nu îndeajuns, dar semnificativă ţinând cont că aceasta 

are o funcţie inhibatoare. Tocmai de aceea, aceste disponibilităţi, capacităţi creatoare pe care le deţine 

copilul şi pe care teoreticienii creativităţii încearcă să le reînvie la vârsta adultă se cer a fi stimulate 

încă de la grădiniţă. Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de 

studiu sau transmiterea informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de 

situaţii apte să stimuleze curiozitatea, spiritului de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale. 

 Creativitatea de tip şcolar, realizată de elev în procesul de învăţământ, nu trebuie confundată 

cu creativitatea scriitorului, artistului, unde originalitatea şi productivitatea  se interpretează în sensul 

strict al cuvântului. Şcolarul, când este pus în faţa unei probleme care constituie o sarcină şcolară sau 

o sarcină de viaţă – adoptă o atitudine creatoare prin însuşi faptul că descoperă calea de rezolvare în 

mod personal.  

Activitatea desfăşurată cu elevii în procesul de învăţământ oferă largi prilejuri de cultivare a 

creativităţii. Astfel, activităţile pe care le vom prezenta mai jos vin în întâmpinarea cunoaşterii 

elevilor noştri, în sprijinul încrederii în propriile puteri, în susţinerea creativităţii.  

Prezentarea reciprocă 

Ca exerciţiu de cunoaştere a participanţilor, dar şi ca activitate de transmitere şi receptare a unui 

mesaj oral, am creat următoarea situaţie: elevii sunt repartizaţi câte doi şi sunt rugaţi să se prezinte 

liber unul altuia. Se pot prezenta cu întregul nume, numai cu numele sau cu prenumele, ba chiar cu 

cognomenul (porecla), dacă le face plăcere să fie astfel receptaţi. De asemenea, vor menţiona câteva 

lucruri ce îi caracterizează. După cinci minute, se reface grupul şi fiecare îşi prezintă partenerul cu 

care a schimbat informaţiile, grupului. La evaluare, cel care a fost prezentat de către colegul său 

este întrebat dacă este mulţumit de prezentarea a cărei subiect a fost şi dacă aceasta corespunde 

propriei prezentări. 

În urma acestui exerciţiu am urmărit gradul de implicare a ascultării, atât la nivelul unui subiect, 

cât şi la nivelul grupului. Exerciţiul pune în evidenţă ce se ascultă din prezentarea altcuiva şi ceea ce 

este ascultat din prezentarea proprie. La nivelul grupului, s-au pus în evidenţă diferite moduri de a 
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vorbi despre cineva altcuiva, felul exprimării orale. Interacţiunile dintre colocutori se produc în toate 

părţile componente ale dialogului. Aşadar, şi în partea introductivă se stabileşte relaţia dintre 

partenerii de dialog. Aici avem un dialog informal ce se desfăşoară într-un context familiar, între 

colegi apropiaţi, limbajul utilizat  fiind cel  colocvial. 

Observaţie: A şti să asculţi este o componentă importantă a feedback-ului interactiv ce permite 

reducerea deformării mesajului receptat. A asculta este important şi pentru a pune întrebări bune. 

Ascultarea se învaţă şi se exersează ca orice altă competenţă de comunicare.  

Dialogul civilizat 

Pornim de la ideea că, în cadrul unui dialog, vorbitorii stabilesc anumite corelaţii între forma 

lingvistică a intervenţiei lor şi intenţiile de comunicare pe care le au. Construcţia enunţurilor de către 

emiţător şi interpretarea lor de către receptor sunt constrânse de principiul cooperării şi principiul 

politeţii.  

Jocul de rol: Elevii sunt rugaţi să-şi imagineze că trebuie să meargă la directorul liceului lor şi 

să-l roage să le permită să aibă acces în şcoală, în afara orelor de curs, pentru a repeta scenariul 

pentru piesa de teatru, pe care o vor prezenta curând la un festival important. Aleg 2-3 perechi de 

elevi, pentru a ilustra situaţia, urmărind cu atenţie ce tipuri de strategii ale politeţii au aplicat. 

Observaţie: Aici este vorba despre un dialog formal, deoarece se desfăşoară într-un context 

oficial, respectiv şcoala, iar persoanele participante adoptă o anumită formă de politeţe reciprocă. 

Limbajul respectă regulile de sdresare: Domnule director; Vă rugăm frumos; dacă sunteţi amabil, 

etc., precum şi de exprimare specifice limbii literare, îngrijite. 

Imagini: Activitatea se desfăşoară pe fond muzical, de preferinţă pe un ritm lent, pe grupe, 

învăţătorul spune ce vede, iar copiii desenează imaginea corespunzătoare celor auzite. 

Exemplu: Mă plimb prin pădure, paşii mei foşnesc pe covorul de frunze, se aude ciripitul 

păsărelelor...Continuă povestea. 

Exprimarea grafică 

Exerciţiul constă în explorarea comunicărilor cu ajutorul graficii. În acest sens, participanţii au 

de realizat desene individuale, dar şi colective, conform instrucţiunilor oferite de către profesor. 

Pentru grupe desemnăm câte patru elevi. Se favorizează exprimarea mai facilă şi diferită a 

subiecţilor, se  facilitează schimburile, pornind de la realizările individuale sau colective, se  

încurajează o exprimare a unei trăiri printr-o comunicare mai puţin obişnuită, se  deschide un climat 

de grup. 
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O astfel de exprimare o încurajăm la orele unde elevii se pot exprima astfel, dar şi pentru diverse 

concursuri de desene şi grafică, unde elevii au posibilitatea de a concura cu alţi elevi, într-o 

competiţie. 

Observaţie: nu criticăm aspectul estetic sau inestetic al elementelor grafice obţinute, nu 

analizăm acerb reprezentările, ba încurajăm o astfel de exprimare, cu atât mai mult cu cât, deseori, se 

produc creaţii interesante. 

Mima: Elevii sunt împărţiţi în două grupe, fiecare grupă trebuind să ghicească ce mimează 

reprezentantul celeilalte grupe; se acceptă doar gesturile, fără sunete sau cuvinte. 

Conluziile la care am ajuns prin aplicarea acestor exerciţii sau tehnici de comunicare au reuşit 

să prezinte utilitatea intercţiunii cu elevii.  

În primul rând, am descoperit că este inevitabil să nu comunicăm, indiferent în ce mod o facem 

şi la ce elemente de limbaj apelăm. Orice situaţie care implică cel puţin două persoane devine 

interpersonală, deci o situaţie de comunicare inevitabilă. Putem comunica nu numai prin cuvinte, ci şi 

prin gesturi, prin tăcere, printr-o atittudine care exprimă ceva. Comunică şi ritmul respiraţiei, şi 

paloarea sau obrazul roşu, expediem mesaje uneori fără să fim conştienţi, alteori cu voia noastră, dar 

în diferite moduri. Este o realitate faptul că nu comunicăm doar utilizând limbajul verbal, vorbit sau 

scris, pentru că dincolo de cuvinte se află vocea, tonul, postura, limbajul trupului, mimica sau gestica, 

aşa cum am putut observa mai sus. 

Atitudinea activă şi creatoare a elevilor este o consecinţă atât a stilului de predare al 

profesorului, cât şi a obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcină. Prin felul în care organizează 

activităţile de informare şi de formare ale elevilor, prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea 

proceselor cognitiv-aplicative, profesorul influenţează comportamentul activ şi creativ al elevului. 

Ca profesori avem datoria de a dezvolta creativitatea elevilor noştri oferindu-le prilejul de a 

acţiona creativ, încurajându-i în acest demers şi recompensându-le gândirea şi acţiunea creativă 
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CREATIVITATEA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, LUPŞAC MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION PODARU” OVIDIU 

 

Motto: 

“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 

găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la 

întregul ei potenţial.”  

 (Pera Novacovici) 

Termenul creativitate provine din latinescul creare – a naşte, a făuri, a zămisli; Gordon 

Allport – 1937 

De-a lungul timpului specialiştii au elaborat mai multe teorii asupra conceptului de 

creativitate. Astfel J.P.Guilford concepe creativitatea ca o etapă a învăţării, transferabilă şi în alte 

domenii de activitate, iar Nednik consideră creativitatea un proces de organizare şi transformare a 

unor elemente asociative în combinaţii noi pe baza gândirii. Creativitatea nu înseamnă doar 

receptarea şi consumul de nou, ci în primul rând crearea noului. După C.Rogers adaptarea creativă 

naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a 

lumii sale. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un popor cu un nivel 

scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se 

confruntă. 

Definiţii: 

 I.A. Taylor 1959 

- 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; 

 P. Popescu- Neveanu 1978 

- Interacţiunea optimă, generatoare de nou,dintre atitudini şi aptitudini; 

 Al. Roşca 1981 

- un complex de însuşiri şi aptitudini pihice care, în condiţii favorabile generează produse noi şi 

de valoare pentru societate. 

Ideea dezvoltării creativităţii în şcoală îi sperie adesea pe dascăli, care sunt convinşi că pentru 

aceasta vor avea lucruri dificile şi neobişnuite de făcut, în condiţiile în care se consideră că nici 

munca obişnuită nu este suficient de bine remunerată. 
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 Factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic(educator, învăţător, 

profesor) prin caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa profesională prin atitudinile 

manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea şi comportamentul elevilor. Profesorul 

creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru 

autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează pe copii să caute noi conexiuni între 

fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră (,,rutină-

ruină-rugină,,), să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale şi să dezvolte 

ideile altora. 

Un dascăl creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări, are o întelingenţă lingvistică specială,, 

competenţe de comunicare, este empatic, prietenos,  neobosit, disponibil să-i ajute şi să-i asculte pe 

copii.Fiecare act creativ începe cu o întrebare. Aceste întrebări trebuie să fie deschise, să aibă sens, să 

nu aibă răspunsuri predeterminate. (Ce s-ar întâmpla dacă...Ce credeţi despre...Dar 

dacă...totuşi...Cum s-ar mai putea...?) 

De exemplu la clasele pregătitoare şi I, în procesul învăţării citirii şi scrierii, însăşi metoda 

utilizată - fonetică, analitico-sintetică - solicită activităţi în spiritul formării spiritului creativ; 

demersul făcut în vederea predării unui sunet nou şi a literei corespunzătoare, îndeosebi analiza şi 

sinteza fonetică, exerciţiile corespunzătoare, îndeosebi sunt operaţii care solicită gândirea, cu 

elemente de creaţie. Sinteza propoziţiei implică un efort creator, oricât de simplu ar fi el:prin aceste 

exerciţii, prin apelul care se face la analiza cuvântului, se cultivă capacitatea de autocontrol, care este 

un atribut al activităţii creatoare. Pe de altă parte, chiar compunerea de propoziţii pentru analiza şi 

sinteza fonetică, pe baza ilustraţiilor din abecedar sau alte surse, constituie, oricât de simplu ar părea, 

un efort creator din partea elevilor de 6-7 ani.  

O altă activitate ar fi cea în care li se cere elevilor să compună cuvinte şi propoziţii cu ajutorul 

literelor magnetice sau a alfagramului. 

Tot în rândul unei asemenea activităţi trebuie amintită varietatea de jocuri didactice, cum sunt 

, spre exemplu, cele de completare a silabelor, de inversare sau substituire a acestora. 

Toate activităţile angajate în formarea capacităţii de comunicare fie că au loc în ore special 

destinate, fie că se desfăşoară în orice împrejurare în care elevii exersează actul vorbirii au o 

contribuţie reală la cultivarea creativităţii la şcolarii mici. 

Acţiunile de formulare a mesajului oral (aplicativ) realizează, pe de o parte, o sinteză a tot 

ceea ce elevii învaţă la citire şi la celelalte obiecte de învăţământ, mai ales sub raportul corectitudinii 

exprimării, iar pe de altă parte, constituie un prilej de valorificare a experienţei de viaţă, de 

manifestare a imaginaţiei şi fanteziei lor creative. 
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Modele de exerciţii: 

1. Obţine cuvinte noi, scriind literele în ordine inversă: 

                  lor –                                                  dop - 

                  cos –                                                 uşor –  

                  dop -                                                 mare –  

                  supa -                                                orez –  

2. Înlocuieşte litera subliniată cu „â” . 

                   rău -                                                 ramă –  

                   roman -                                            pană –  

3. Alintă cuvintele: 

               pisică – .................................... 

               covor - .................................... 

               copil -  .................................... 

               vacă  - ..................................... 

               pom - ..................................... 

4. Înlocuieşte prima literă din cuvânt, apoi scrie cuvintele obţinute: 

               cal - ...............................                                  mare - ............................... 

              lor - ................................                                  naş - ................................. 

             rama - ..............................                                 loc - ................................... 

În condiţiile creşterii exponenţiale a volumului de informaţii, circulaţia acestora – pe baza 

comunicărilor – reprezintă o necesitate vitală.  

Mediul familial joacă şi el un rol foarte important, putând favoriza din fragedă copilărie 

dezvoltarea creativităţii. Familia trebuie să atragă atenţia copiilor asupra tuturor fenomenelor, 

stimulând astfel propriile lor observaţii, să le permită să vadă, să pipăie, să audă ce se petrece în jurul 

lor, deschizân- du-le astfel calea spre mediul înconjurător. 

Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premiză esenţială şi necesară pentru activitatea 

de creaţie autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de 

valorificare a resurselor existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care şcoala are 

un rol hotărâtor. 
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CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA – PREMISE ALE PERFORMANŢEI ÎN 
EDUCAŢIE 

 

PROFESOR CIOROIANU IULIAN 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION BĂNESCU” MANGALIA 

PROFESOR GRASU ANTOANETA 

LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ 

 

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 

decât 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-i permit 

combinările, transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă 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 
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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. Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene au decizia ca anul 2009 să fie desemnat anul 2009 ca fiind 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; 

(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 copii la 

vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

(d) Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a inovării şi a spiritului antrepreonorial 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) Încurajarea deschiderii de către schimbare, creativitate şi rezolvarea problemelor în competenţe 

favorabile inovării, care se pot aplica unei varietăţi de contexte profesionale şi sociale; 

(g) Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul învăţământului 

formal cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret; 

(h) 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 
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integrării globale rapide pentru o viaţă prosperă şi satisfăcătoare 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; 

(i) 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;  

(j) 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:  

(a) Conferinţe, evenimente şi iniţiative 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: 

1. Să sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistică, în cadrul programelor şcolare 

aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional; 

2. Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a 

propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

3. Să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; 

4. Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 

5. Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

6. Să sensibilizeze linia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare 

a dezvoltării durabile; 

7. Să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie ; 

”Excelenţa şi competenţele esenţiale, în special cele legate de antreprenoriat, creativitatea şi 

tehnicile de învăţare sunt 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. Învăţământul şi formarea profesională de înaltă calitate, de exemplu, pot 
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contribui la favorizarea inovării la locul de muncă. 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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CULTIVAREA CREATIVITĂȚII ÎN ȘCOALĂ 
 

PROFESORI: BÎRNĂ CARMEN, IVAN IONELA 

 

Creativitatea reprezintă nivelul maxim al dezvoltării personalităţii, o capacitate complexă care 

are drept componentă principală imaginația. Ea presupune dorința de a realiza ceva nou implicând 

componente suplimentare precum voința și perseverența. 

Conceptul de creativitate implică aspecte psihologice importante: procesul creativ, produsul 

creativ și personalitatea creatoare. Procesul creativ este modalitatea prin care o idee creativă se 

conturează, având la bază imaginația. Produsul creativ reprezintă modalitatea de apreciere a 

creativității și poate fi exprimat material sau spiritual. Personalitatea creatoare trebuie să se 

caracterizeze printr-o gândire divergentă care presupune găsirea unor soluții inedite în rezolvarea 

problemelor. 

Creativitatea are ca principale caracteristici: fluiditatea, plasticitatea și originalitatea. 

Fluiditatea este abilitatea de a genera în scurt timp imagini, idei, răspunsuri la o problemă dată. 

Plasticitatea reprezintă capacitatea de a schimba rapid modul de abordare a unei probleme. 

Originalitatea este componenta fundamentală a creativității, fiind expresia noutății și a inovației, și 

garantează valoarea rezultatului muncii creatoare. 

Rolul școlii și al profesorului este de a cultiva gândirea inovatoare. În clasă se poate dezvolta 

o atmosferă care facilitează creativitatea prin: încurajarea elevilor de către profesori în a nota 

propriile idei, recompensarea elevilor care prezintă idei noi și creative, provocarea elevilor în 

rezolvarea unor probleme, stimularea elevilor care formulează idei originale, neconstrângerea elevilor 

în a adopta ideile profesorului. Este important pentru elev ca profesorul să-i răspundă la întrebări și 

astfel să constate că intervențiile sale sunt apreciate. Utilizarea ideilor elevilor în clasă crește interesul 

acestora, creează entuziasm și stimulează efortul. Rezolvarea unor probleme mai grele solicită 

imaginația. Încă de la începutul secolului în manuale se regăseau probleme a căror rezolvare 

necesitau eforturi novatoare la nivelul clasei de elevi. Întrebări de tipul: cum explicați?, cum s-ar 

putea obține?, ce se întâmplă dacă?, ce relație este între? stimulează gândirea creatoare.  

Activitățile extrașcolare implică, de asemenea, stimularea creativității, lărgind orizontul 

elevilor și dând naștere multor întrebări (vizitarea muzeelor, excursiile, expozițiile). Familia 

contribuie la dezvoltarea creativității copilului dacă nu se implică excesiv în realizarea temelor 

acestuia, lasându-l să-și manifeste independent gândirea și fantezia. 
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Stimularea creativității în școală se realizează cu ajutorul metodelor și a procedeelor specifice. 

Termenul metodă desemnează procesul complex care are ca finalitate concretizarea obiectivelor 

educaţionale. Metodele reprezintă modalităţi de realizare a acţiunilor complexe, planificate şi 

repetabile, pentru soluţionarea problemelor. Procesul de învăţământ se derulează pe baza unui 

ansamblu de căi de instruire, metodele facilitând accesul spre cunoaşterea şi modelarea realităţii. 

Centrate pe colaborarea profesor-elev, metodele sunt selectate de cadrul didactic şi aplicate în 

activitatea şcolară şi extraşcolară. Metodele se compun din procedee care pot fi selectate, combinate 

şi folosite în funcţie de nivelul şi interesele elevilor. Dintre metodele de stimulare a creativității 

enumerăm: brainstorming, Philips 6/6, sinectica, metoda 6/3/5, metoda Frisco, discuția Panel, metoda 

Pălăriilor gânditoare, masa rotundă etc. 

 

 Brainstorming 

Brainstorming-ul sau asaltul de idei, evaluarea amânată, furtună în creier, este o metodă 

interactivă de dezvotare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în 

cadrul căreia fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea 

celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Calea de obţinere a acestor idei este aceea a 

stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al 

amânării momentului evaluării. Interesul metodei este acela de a da frâu liber imaginaţiei, a ideilor 

neobişnuite şi originale, a părerilor neconvenţionale. Branistorming-ul se desfăşoară în cadrul clasei 

de maxim 30 de elevi, sub coordonarea profesorului, care îndeplineşte rolul de mediator. Specific 

acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: unul de producere a ideilor şi unul de 

evaluare a  acestora (faza aprecierilor critice). 

Avantajele utilizării metodei brainstorming sunt multiple: oferă libertate de exprimare, 

obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare, aplicabilitatea largă, aproape în 

toate domeniile, stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor, dezvoltă 

creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine prin procesul evaluării amânate, dezvoltă abilitatea de 

a lucra în echipă. 

Limitele brainstorming-ului: nu suplineşte cercetarea de durată, clasică, depinde de calităţile 

moderatorului de a anima şi dirija discuţia pe făgaşul dorit, oferă doar soluţii posibile nu şi realizarea 

efectivă, uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanţi. 

Metoda se folosește mai mult în cadrul unor lecții de sinteză, cu caracter aplicativ,  în lecții de 

sistematizare a cunoștințelor, de studiere aprofundată a temelor literare, pentru că poate clarifica 

unele aspecte sau poate aduce interpretări profunde ale unor subiecte complexe legate de operele 
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studiate.  Poate fi folosită pentru predarea unor conținuturi variate: redactarea unui alt final pentru o 

operă literară, explicarea morții lui Ion, motivul paternității sau al moștenirii în Enigma Otiliei, 

conotațiile simbolului luminii în lirica lui Blaga,  semnificația salcâmului în Moromeții,  semnificații 

ale cuvintelor lui Iona/ale gestului din finalul dramei (Răzbim noi cumva la lumină/ Își spintecă 

burta). 

Poate fi folosită și în lecțiile obișnuite, de exemplu în definirea unui concept literar. Elevii nu 

trebuie să dețină informații detaliate asupra conținuturilor ce vor fi predate. Astfel, metoda se va 

aplica înainte de parcurgerea unei unități de învățare și nu după parcurgerea ei. Se pot adresa elevilor 

întrebări cum ar fi: Care este rolul jocului în viața noastră? Ce este iubirea? Ce înseamnă fantasticul? 

(la clasa a IX-a), Ce vă sugerează termenul realism? La ce vă gândiți când auziți cuvântul romantic? 

Ce înțelegeți prin clasic? (la clasa a X-a), Care credeți că este cea mai importantă trăsătură a 

iluminismului/modernismului? (la clasa a XI-a/ a XII-a). 

 

 Jocul didactic 

 Jocul didactic este cel  mai  eficient  mijloc  de  instruire  și de educare  a  elevilor, fiind  

folosit   pentru  a  forma  sau  consolida anumite  cunoștințe, priceperi  și  deprinderi,  având  drept  

scop, pe  de  o  parte  instruirea  într-un anumit  domeniu, pe  de  altă  parte sporirea  interesului  

pentru  activitatea respectivă  prin utilizarea  unor  elemente  distractive, caracteristice jocului. Prin 

intermediul jocului elevii sunt motivați pentru învățare deoarece devin mai curioși, se simt valorizați, 

interacționează cu ceilalți, învață din greșeli. Jocul poate deveni un adevărat instrument educativ și 

didactic, o bază a metodelor de instruire și educație. Prin  caracter  și  conținut,  jocurile  sunt  foarte  

numeroase  și  variate: jocul de rol, jocul perspectivelor, mima, harta vocilor, jocuri de cuvinte etc. 

 

Le bingo de connaissance 

LA FICHE: Trouvez quelqu’un qui ... Pose des questions à tes collègues, sur le modèle: Est-ce que tu 

... ? 

aime le chocolat écrit des vers fait du théâtre déteste la pluie 

a voyagé en avion  aime chanter a les cheveux blonds collectionne des 

timbres 

est gaucher  a un chat  porte des tatouages joue au volley-ball 

a du talent à la 

peinture 

 habite près de l’école 

 

aime la couleur rouge a lu le livre « Les trois 

mousquetaires » 
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Ce qui me représente 

Consignes: Demandez à chaque élève de s`identifier à un des animaux représentés dans les images 

et de se mettre à côté de l`image respective. Une fois les groupes formés, demandez aux élève 

d`expliquer à leurs collègues leurs choix. Après les discussions, les groupes marqueront sur les 

grandes feuilles quelques traits communs, évoqués par la majorité du groupe. Un rapporteur de 

chaque groupe présentera aux autres cette liste de traits. 

Variantes: Au lieu des images d`animaux, on peut utiliser des images de plantes, de couleurs etc. 
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CURENTE CULTURALE- CLASICISMUL, O ABORDARE ÎN SISTEM 
AeL 

 

PROF. ŢICU MIRELA  

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ION BĂNESCU”, MANGALIA 

 

Programul SEI ( Sistemul Educaţional Informatizat) reprezintă materializarea strategiei 

Guvernului României în domeniul informatizării şi educaţiei asistate de calculator. 

Iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a fost integrat- începând cu anul 2001- 

ca o componentă cheie în cadrul reformei educaţionale din România. Proiectul se focusează pe 

educaţia digitală a populaţiei, în special a populaţiei tinere, precum şi pe introducerea şi adoptarea 

tehnologiei informaţiei în educaţie, ca suport în procesul de predare/învăţare şi a activităţilor de 

management educaţional.  

 Introducerea resurselor IT&C în şcolile româneşti a reprezentat pasul obligatoriu în crearea 

unei societăţi bazate pe cunoaştere, competitivă la nivel european şi mondial. 

 Sistemul Educaţional Informatizat sprijină obiectivele reformei educaţionale în conformitate cu 

strategiile Uniunii Europene: eEurope 2005, Iniţiativei europene de eLearning, i2010. 

  Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a oferi acces egal tuturor elevilor şi 

profesorilor din învăţământul pre-universitar la instrumente moderne de predare/învăţare. În prezent, 

şcolile româneşti pun la dispoziţia beneficiarilor laboratoare computerizate, dotate cu tehnologie de 

vârf, crescând astfel calitatea procesului educaţional. 

 Ca un program strategic al Ministerului, SEI acoperă toate activităţile majore în sectorul 

educaţional: pedagogie - predare şi învăţare, testare şi evaluare, management de conţinut educaţional, 

de formare şi de perfecţionare pentru profesori; gestionare a resurselor şcolare; gestionare a educaţiei 

naţionale - Suportul TIC pentru examenele naţionale, baza de date naţională a educaţiei, harta 

şcolară; comunicare şi colaborare - inclusiv cel mai important portal educaţional naţional, 

www.portal.edu.ro . 

 Utilizatorii şi beneficiarii proiectului se regăsesc la toate nivelurile sistemului educaţional 

(local, regional şi naţional, fiecare dintre ele cuprinzând mai multe sub-niveluri) şi includ profesori, 

elevi, părinţi, manageri, personal administrativ, factorilor de decizie şi publicul larg. 

  Proiectele educationale implementate la nivel national au inclus instalarea si configurarea în 

fiecare şcoală a unei soluţii integrate de eLearning, compusă din laboratoare dotate cu echipamente 

IT, aplicaţii pentru managementul şcolar (ASM), platformă educaţională AeL şi conţinut educaţional 
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interactiv, AeL eContent. Au fost elaborate 3.647 lecţii interactive AeL eContent (peste 16 000 de 

obiecte de învăţare) - şi au fost distribuite lor în toate laboratoarele SEI, împreună cu 16 dictionare. 

De asemenea, profesorii sunt încurajaţi să creeze conţinut educaţional propriu, cu instrumente 

speciale: editoare de formule matematice, grafică geometrică, funcţii grafice, teste şi întrebări. 

 Pornind de la interesul de care se bucură informaţiile primite prin intermediul calculatorului, 

de necesitatea diversificării şi adaptării metodelor de predare şi de evaluare, am realizat lecţia AeL ,, 

Curente literar- artistice/ Clasicismul”. Precizez că pentru disciplina Limba şi literatura română nu 

există lecţii Ael deja create, aşa că am considerat o provocare realizarea unei astfel de lecţii. De 

asemenea, fac precizarea că nu sunt multe conţinuturile din domeniul literaturii care pot fi abordate 

prin acest sistem. 

 Totuşi familiarizarea elevilor cu apariţia, contextul istoric şi trăsăturile curentelor culturale/ 

literare, conţinut prevăzut de programa clasei a XI-a, se poate realiza în cadrul unei lecţii Ael.  

 Am structurat lecţia, de tip predare, în cinci componente; patru dintre ele au transmis  

cunoştinţe noi, iar cea de-a cincea a urmărit feed- back- ul, prin aplicarea unui test cu itemi de tip 

semiobiectivi. 

 Componenta 1, Generalităţi, a cuprins informaţii referitoare la apariţia curentului clasicism şi la 

contextul istoric. 

 Din primul slide, elevii au aflat că este un curent literar- artistic care a apărut în Franţa, că s- a 

dezvoltat în secolele al XVII- lea şi al XVIII- lea, fiind caracterizat prin respectul pentru Antichitate. 

Pe fiecare slide am prezentat câte o imagine în care să se regăsească principiile clasiciste. Pe primul 

slide elevii au putut vedea o imagine care înfăţişează o grădină ,, à la française”, operă a arhitectului 

André Le Notre, prilej pentru a remarca şi a discuta cu elevii despre echilibrul şi armonia dispunerii 

plantelor şi geometrizarea spaţiului. 

 Următorul slide a oferit informaţii despre accepţii ale cuvântului clasic. 

 Elevii au aflat că sunt considerate clasice operele literare şi artistice care întrunesc condiţiile 

perfecţiunii, care pot constitui modele de realizare. În acest sens, sunt clasici scriitorii şi artiştii a 

căror operă îşi păstrează valoarea de-a lungul veacurilor. 

 O altă accepţie a cuvântului clasic este aceea că  desemnează ceea ce aparţine lumii şi culturii antice 

greco- latine. 

 In al treilea rand, numim clasici autorii şi clasice operele care aparţin curentului artistic din secolul al 

XVII- lea şi al XVIII- lea, clasicismul. 
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 Din următorul slide a reieşit că acest curent este specific mai ales Franţei secolului al XVII- lea, 

numit Secolul Clasic, Marele Secol ori Secolul lui Ludovic al XIV- lea. Ideile clasicismului francez s-

au răspândit ulterior şi în alte ţări ale Europei occidentale, mai cu seamă în Anglia şi Germania. 

 Ca punct de plecare este ales de către istoricii literari anul 1635, anul înfiinţării Academiei Franceze. 

Am ilustrat aceste informaţii cu imaginea regelui Franţei, Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele 

Soare. 

 Din următorul slide elevii au aflat că se remarcă în epocă preocuparea pentru crearea unei metode 

riguroase, raţionale, care să delimiteze cunoaşterea şi activităţile ştiinţifice şi pentru norme precise, 

care să legifereze asupra creaţiei literare şi asupra criteriilor ei de apreciere. Această grijă pentru 

raţiune este explicabilă într-o societate precum cea franceză, care trecuse prin pustiitoare războaie 

religioase şi apoi prin gravele tulburări de la începutul domniei lui Ludovic al XIV- lea. Ordinea de 

care avea nevoie această societate va fi asigurată de absolutismul monarhic al lui Ludovic al XIV- 

lea, care concentrează toată puterea în mâna lui. În tendinţa lui unificatoare şi centralizatoare fusese 

precedat de primul- ministru al tatălui său, cardinalul de Richelieu, cu o contribuţie însemnată şi în 

plan cultural, el fiind fondatorul Academiei Franceze. 

 Un fenomen cultural important legat de apariţia clasicismului îl reprezintă activitatea saloanelor 

literare ( ca acela al doamnei de Rambouillet), în care se citesc şi se discută noile creaţii literare, se 

dezbat idei filozofice. 

 Unii istorici consideră că adevărata perioadă clasică începe în 1661, când Ludovic al XIV- lea preia 

efectiv conducerea regatului, şi se încheie în 1715, anul morţii marelui monarh. Informaţile au fost 

ilustrate cu un portret al Cardinalului de Richelieu. 

Pe următorul slide am prezentat principiile estetice generale ale clasicismului: curent raţionalist ( 

raţiunea primează); aşează în centrul creaţiei fiinţa umană; tendinţa spre ordine şi rigoare; afirmarea 

sensului moral şi estetic al artei; neamestecul genurilor literare; sobrietatea; conformarea faţă de 

regulile clasice ( regula celor trei unităţi- de timp, de loc, de acţiune); 

 Cea de-a doua componenta, Arhitectura, a cuprins prezentarea unora dintre cele mai cunoscute 

monumente arhitectonice realizate în perioada de manifestare a curentului clasic: Muzeul Luvru, 

Academia Franceză, Domul Invalizilor, Podul Alexandru al III-lea, Palatul Regal, Palatul  Versailles, 

monumente care se găsesc în capitala Franţei. Aceste imagini au fost dicutate cu elevii şi au fost 

remarcate eleganţa, echilibrul arhitectonic şi bogaţia acestor edificii. 

 Cea de-a treia componentă- Literatura universală- a adus în faţa elevilor numele marilor sciitori 

clasici şi ale operelor lor reprezentative: în literatura franceză Nicolas Boileau cu 
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,, Arta poetică”,  Pierre Corneille cu ,, Cidul”, Jean Racine cu ,, Andromaca”,  Molière cu ,, Avarul”,  

,, Tartuffe” şi ,, Don Juan”,  Jean de La Bruyère- ,,Caractere”,  La Fontaine-  

,, Fabule”. 

 În literatura engleză, clasicismul a fost reprezentat de  J. Milton şi de A. Pope, în literatura germană 

de J. Gottsched,  în literatura italiană de V. Alfieri iar în literatura rusă de M. Lomonosov şi A. 

Cantemir. 

 Următoarele slide- uri au prezentat ,, Arta poetică” a lui Nicolas Boileau, manifest al clasicismului. 

Principiile clasicismului îşi au izvorul în ideile cuprinse în Poetica lui Aristotel. Gruparea şi 

transformarea lor într-o unitate de norme estetice constituie opera scriitorilor francezi din secolul al 

XVII- lea: Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine, La Bruyère. 

 Pornind de la imitaţia anticilor, este promovată o artă cu un scop moral, în centrul căreia se află omul 

raţiunii şi al armoniei universale. Clasicismul reuneşte scriitori care acceptă unele legi comune, având 

ca trăsături generale: claritatea, ordinea şi măsura. 

 Au fost prezentate principiile enunţate de Boileau: primatul raţiunii în opera de artă, care trebuie să 

exprime adevărul; ordinea şi rigoarea; generalitatea şi esenţializarea; afirmarea sensului moral al artei 

şi spiritul critic; îmbinarea utilului cu plăcutul, a binelui cu frumosul ( utile dulci); respectarea regulii 

celor trei unităţi: de timp, de loc, de acţiune; separarea genurilor literare ( deoarece fiecare are 

regulile sale particulare); echilibrul compoziţiei; armonia, ordinea, claritatea, precizia şi sobrietatea 

stilului;vocabularul ales. 

 Următoarele slide-uri au fost consacrate operei lui Molière. Ca şi Shakespeare în perioada Renaşterii, 

Molière a fost autor, actor şi conducător de companii teatrale. 

Clasicismul pieselor de teatru ale lui Molière se manifestă mai ales prin respectarea principiului 

imitării naturii; natura umană, cu toate bogatele ei aspecte, este tema principală. Scopul comediei 

este, conform opiniei lui Molière, de a-i corecta pe oameni şi de a-i distra. Sancţionează orice abatere 

de la măsura firească, rolul comediei fiind să înfăţişeze comicul caracterelor. 

 În galeria caracterelor comice din piesele lui Molière apar personaje precum: avarul, ipocritul, 

mincinosul, îngâmfatul, risipitorul, gelosul, pedantul, lăudărosul. 

 Universalitatea lui Molière izvorăşte din faptul că a surprins în opera sa aspecte permanent prezente 

în spaţiu şi timp: slăbiciunile omeneşti. Impresia puternică de viaţă este dată de întrepătrunderea 

trăsăturior etern umane ale personajelor cu trăsăturile moral- sociale caracteristice epocii în care 

trăiesc. Cele mai cunoscute comedii ale sale sunt Tartuffe, Mizantropul,  Don Juan, Avarul, Femeile 

savante, Bolnavul închipuit.  
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 Următoarele slide- uri cuprind informaţii despre alţi scriitori clasici reprezentativi. Unul dintre ei 

este Jean Racine, dramaturg al sec. al XVII-lea. In  concepţia lui, în tragedie verosimilul este singurul 

lucru care poate mişca; condiţii esenţiale sunt  simplitatea acţiunii; violenţa pasiunilor; frumuseţea 

sentimentelor; eleganţa exprimării.Tragediile sale, cu o acţiune mai simplă şi evenimente mai puţine, 

interesează, mai ales, prin viaţa interioară a eroilor.Cele mai valoroase tragedii ale sale sunt ,, 

Andromaca” şi ,, Fedra”. 

 Alţi autori prezentaţi sunt Pierre Corneille, care ilustrează, alături de Jean Racine,tragedia clasică 

franceză în mod strălucit şi Jean De La Fontaine, fabulist. Deşi aparent simple, fabulele lui La 

Fontaine sunt complexe nu numai prin tematică, ci şi prin caracterul epico- dramatic şi mesajul adânc 

umanist. 

  Ultimul slide al acestei componente prezintă clasicismul în literatura română. Se manifestă în 

secolul al XIX-lea, în interfernţă cu elemente romantice, în operele scriitorilor Grigore Alexandrescu 

( critica socială din fabule), Costache Negruzzi  

( structura compoziţională echilibrată a nuvelelor, stilul limpede, armonios), Vasile Alecsandri, în 

Pasteluri, compoziţii armonioase, echilibrate. 

 Se manifestă şi în interferenţă cu elemente realiste, în operele scriitorilor Ion Creangă  

( structura compoziţională echilibrată a volumului ,, Amintiri din copiărie”, stilul armonios) şi Ion 

Luca Caragiale ( critica socială din comedii, momente şi schiţe, caracterele, tipurile umane conturate 

în aceste opere). 

 Componenta 4 prezintă clasicismul în muzică. 

 Compozitorii clasici iubesc construcţia, forma clară, simetria şi repetiţia.Reunesc stilul galant şi 

sentimental al muzicii preclasice cu diverse trăsături ale muzicii germane, franceze şi italiene întro 

mare varietate de creaţii, caracterizate printro înaltă virtuozitate a formei combinată cu dramatismul 

muzicii. 

 Reprezentanţi sunt Joseph Hayden, Wolfgang Amadeus Mozart şi Ludwig Van Beethoven. 

 A cincea componentă prezintă un test cu itemi semiobiectivi, completarea unor enunţuri cu 

informaţii din materialul prezentat. 

 Ora a fost deosebit de atractivă pentru ca a îmbinat informaţiile de care elevii aveau nevoie 

cu imagini şi informaţii despre celelalte arte. De asemenea, faptul că fiecare elev a putut urmări 

prezentarea pe propriul calculator şi că a putut rezolva testul pe calculator 

 i-a determinat să fie mult mai atenţi şi să reţină mai uşor informaţiile transmise. 

BIBLIOGRAFIE: 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARILOR PRIN 
INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR INTEGRATE 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. DOINA BÎTCĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. C-TIN ANGELESCU” CONSTANȚA –GR. NR. 23 

STRUCTURĂ 

 

În cadrul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele 

dintre categoriile şi tipurile de activităţi didactice dispar, se contopesc într-un scenariu unitar şi de 

cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe; evident 

conţinuturile au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii 

obiectivelor comportamentale avute în vedere. 

De reţinut faptul că preşcolarii trebuie să înveţe într-o manieră integrată, fiecare etapă de 

dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. 

Receptivitatea si curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulaţie dorinţa lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi “alimentate” si 

împlinite efectiv pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care 

astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea și cultivarea potenţialului creativ propriu 

vârstei preşcolare. 

Este evidentă necesitatea tratării integrate a activităţilor, în special a celor de educare a 

limbajului cu cunoaşterea mediului, cu educaţia pentru societate cu activităţile matematice cu 

educaţia muzicală, cu educaţia artistico-plastică, cu activităţile practice şi cu activităţile de educaţie 

fizică. În acest sens voi exemplifica câteva dintre modalităţile de realizare a creativităţii în cadrul 

activităţilor integrate desfăşurate. 

  Exista multiple posibilitati de formare a unei personalități creative. Consider că una dintre 

cele mai eficiente la vârsta preșcolară este dezvoltarea creativității prin activitățile practice. 

Pentru a fi cât mai stimulative, interesante și a pune copiii în situația de a crea lucrări noi și originale 

în cadrul activităților practice am utilizat materiale diferite(hârtie, deșeuri textile ,staniol),cerându-le 

să le modifice forma fără a ține seama de conturul inițial, prin intrebări de genul “Poți să creezi 

diferite obiecte prin îndoirea și decuparea hârtiei?”, copiii au creat: podoabe pentru pomul de Crăciun 

, avioane, bărcuțe.  

  Din creaţiile populare specifice regiunii am adus în sala de grupă, obiecte care să ne 

împodobească clasa şi să-i îndrume pe copii să creeze şi ei obiecte asemănătoare. Astfel, am pus la 
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dispoziţia copiilor rame, le-am arătat tehnica ţesutului la gherghef, propunându-le să încerce să facă 

şi ei un covoraş pentru păpuşă sau pe care să-l ofere în dar mamei, de ziua ei. Copiii au fost deosebit 

de bucuroşi, au învăţat repede să ţese şi, ceea ce ne-a impresionat deosebit, a fost creativitatea în 

combinaţia de culori aleasă, mai ales de către fetiţe.   

 În realizarea temelor: „Ploaia culorilor”, „Câmp cu flori”, mi-am propus ca obiectiv 

principal realizarea – obţinerea –  punctelor folosind tehnica stropirii forţate.  

Formele spontane – exerciţii de invenţie cu efecte plastice surpriză – pot fi obţinute prin mai 

multe procedee: 

 presarea între două foi a unei pete de culoare uşor fluidizată, din care rezultă noi forme 

cromatice spontane, similare cu reprezentări vizuale deja cunoscute – fluturi, flori, gâze; 

 prin suflarea cu paiul, culoarea fluidizată de pe foaie se răspândeşte  dirijat ( pe suport ) şi 

obţinem forme spontane ce pot sugera anumite forme. Imaginaţia copiilor nu are limite, de aceea 

răspunsurile la întrebarea:„Spune cu ce seamănă?” nu au fost deloc surprinzătoare – păienjeni , melci, 

coarnele cerbului, gărgăriţe, plasă, cumpănă, etc.  

 folosirea hârtiei mototolite – este un procedeu simplu ce constă în tamponarea suprafeţei albe 

sau colorate în prealabil sau rostogolirea hârtiei pe foaie. Exemple: „Culorile toamnei”, „Flori”, 

„Fantezie şi culoare”. 

Materialele folosite în pictură facilitează realizarea imaginii artistice de către copil. Astfel,  în 

afară de suportul obişnuit hârtie, carton, sticlă, faianţă, material textil , putem folosi şi altele, cum ar 

fi:  

 cartoful, morcovul, dopul de plută pentru confecţionarea ştampilelor ( formele spontane 

obţinute cu ştampile pot fi completate cu pensula : ex. „Pădurea de brazi”, „Motive florale” 

 clor – pentru tehnica decolorării „Flori de gheaţă”, „Peisaj de iarnă”, Ghiocei”. 

 ceara – pentru tehnica tratării cu ceară – Elementul  surpriză  se obţine folosind o lumânare 

aprinsă care se ţine aplecată astfel încât din ea să se prelingă pe hârtie picături de ceară topită. Copiii 

colorează cu pensula toată suprafaţa hârtiei în culorile dorite şi rămân uimiţi la apariţia petelor ivite. 

 griş, nisip, orez, mălai – pentru tehnica tratării suprafeţelor : Ex. „Fructe”, „Omul de zăpadă”, 

Podoabe pentru pomul de Crăciun” 

 spumă de ras şi tempera – folosind aceste materiale am realizat împreună cu grupa de copii 

pictura cu tema: „Pomul în anotimpul toamna”. Ei au trasat diferite linii cu degetul înmuiat în 

amestecul de spumă colorată cu tempera pe faianţă. O coală  albă de hârtie a fost  aşezată deasupra 

lucrării, au presat-o, iar apoi au ridicat-o. 
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Paralel cu însuşirea aspectului obişnuit al limbii, în procesul de cultivare a limbajului în 

grădiniţă este necesar să se folosească exerciţii speciale pentru dezvoltarea creativităţii verbale la 

preşcolari. 

Cu candoarea şi delicateţea specifice vârstei preşcolare, copiii au o preferinţă pentru 

diminutive, pe care le întâlnesc şi le folosesc în vorbirea curentă, în relaţiile cu cei din jur, în poeziile 

şi cântecele lor. De aceea le-am pus la dispoziţie material didactic sugestiv şi, folosind procedee ca 

jocul didactic şi exerciţiu joc, i-am stimulat "să alinte cuvintele", făcând apel la sufixele diminutivale, 

procedeu foarte utilizat în îmbogăţirea limbii române: băieţel, copăcel, brotăcel, bucheţel, fluieraş, 

copilaş, cizmuliţă, fetiţă, vrăbiuţă, pisicuţă. 

Preşcolarilor nu le putem explica noţiunea de "familie de cuvinte", dar le putem spune că aşa 

cum fiecare dintre noi face parte dintr-o familie, care se aseamănă la înfăţişare, la obiceiuri, într-o 

familie lexicală cuvintele sunt înrudite prin forma lor, dar şi sub aspectul înţelesului. De exemplu, 

dacă analizăm cuvintele: a cânta, cântec, cântecel, cântăreţ, a încânta, încântare, încântător observăm 

că:  

- se aseamănă între ele sub aspectul formei, al sunetelor ce le compun, 

 - se înrudesc între ele din punct de vedere al înţelesului; 

Introducerea cuvintelor în contexte adecvate asigură fixarea sensului acestora şi pătrunderea lor în 

vocabularul activ al preşcolarilor.  

Jocurile: "Găseşte cuvântul potrivit", "Cum mai poţi spune?" au ca obiective stimularea 

creativităţii preşcolarilor prin aprofundarea sensului şi semnificaţiilor unor cuvinte, care denumesc 

obiecte sau acţiuni în raporturi de omonimie, integrarea lor în contexte adecvate. 

De fiecare dată când am solicitat copiilor să deseneze scene inspirate din poeziile învăţate, 

aceştia m-au surprins prin diferenţele individuale, prin originalitatea desenelor: unii copii reţin 

aproape toate elementele, alţii, mai puţine, alţii, unul-două elemente esenţiale. Aici intervine 

creativitatea lor artistică, capacitatea lor intelectuală de a interpreta în context anumite elemente, 

atenţia selectivă şi originalitatea de manifestare. Aceleaşi elemente pot fi găsite diferit ca formă, 

culoare, mărime, amplasare în spaţiu; un desen nu seamănă cu altul. Conţinutul poeziei este 

subiectivizat prin culorile folosite şi elementele noi pe care copiii le adaugă, raportând tema la 

realitatea în care trăieşte. 

Folosind pentru educaţia moral civică şi genul literar "poezie", am selectat câteva titluri care 

se încadrau în tematica "Norme de comportare în societate". După discutarea aspectelor specifice 

aferente educaţiei pentru societate, am pus la dispoziţie copiilor trei seturi de planşe ce ilustrau 
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conţinutul poeziilor, şi anume: "Fapte bune" de Victor Tulbur, "Doi prieteni" de Elena Farago,"Bună 

ziua, te rog, mulţumesc", de Gh. Zarafu 

Am aşezat pe suport planşele, în ordine aleatorie, copiii având ca sarcini: să selecteze planşele 

specifice fiecărei poezii; să le aşeze pe suport în ordinea corectă; să sună titlul poeziei din care face 

parte fiecare set; să recite pe rând fiecare poezie; să scoată ăn evidenţă trăsăturile de caracter ale 

personajelor şi calităţile pe care le au în comun. 

Trebuie reţinut că acţiunea de dinamizare a gândirii, de orientare a ei spre raţionamentul 

matematic presupune strategii de învăţare prin joc şi acţiune, verbalizări, operaţii materiale şi 

materializate prin folosirea tuturor posibilităţilor. Cel mai concludent exemplu, nu numai pentru 

formarea flexibilităţii spontane şi adaptative a fluidităţii ideilor, ci şi pentru înţelegerea conceptului 

de număr şi înţelegerea operaţiilor de adunare şi scădere, îl constituie compunerea şi descompunerea 

numerelor. Compunând şi descompunând un număr, copilul remarcă mai multe posibilităţi de 

obţinere a acestuia prin operare cu elementele constitutive. De exemplu, patru se obţine din trei şi 

unu, doi şi doi, unu şi trei sau din patru de unu. Descompunerea numărului îl ajută să înţeleagă 

reversibilitatea operaţiei ţi faptul că acest lucru este posibil în mai multe moduri. Reprezentarea prin 

desen a operaţiilor efectuate cu materialul concret ajută copilul să conştientizeze întregul proces. 

Copilul se adaptează la lumea exterioară prin mişcare, el trece de la acţiune la gândire 

integrând în plan mental ceea ce a fost trăit motric. Motricitatea evoluează pe perioada preşcolarităţii 

de la imperfecţiune şi necoordonarea mişcărilor la precizie, forţă şi rigoare. Contribuim nu numai la 

dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor,ci şi la educarea creativităţii lor, prin organizarea unor jocuri 

ce solicită gândirea creatoare în acţiune şi mişcare. Exemple: "În câte feluri poţi merge?" (alerga, 

sării); se dezvoltă originalitatea, flexibilitatea şi gândirea creativă prin producerea cât mai multor 

alternative de mişcare pe un parcurs dat; "Ce mişcări poţi face cu braţele/" (picioarele), se dezvoltă 

capacitatea de a imagina şi executa cât mai multe mişcări, diferite una de cealaltă; "Tu mimezi, noi 

ghicim ce ai văzut în imagine" se dezvoltă creativitatea expresivă, spontaneitatea, originalitatea; "Ce 

poţi face dacă eşti...?" (pisică, câine, albină) se dezvoltă gândirea asociativă, creativitatea expresivă, 

flexibilitatea şi originalitatea. 

În activitatea noastră nu trebuie să uităm că: "Niciodată nu este prea devreme pentru 

începerea educării creativităţii; activitatea creatoare nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel 

de restricţii, limitări, critici"-V. Lowenfeld. 
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DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR PRIN 
APELUL LA METODE INTERACTIVE 

 

PROF.  GRĂDINARIU LĂCRĂMIOARA-FLORENTINA 

PROF. ASĂNĂCHESCU SOFIA 

 

Cunoscută mai ales ca o problemă a psihologiei moderne, creativitatea este un atribut, o 

capacitate sau o funcţie a personalităţii - în general - şi a unor aptitudini sau procese psihice - în 

special. Circuitul ştiinţific a început să vehiculeze conceptul de creativitate prin intermediul 

sociologului de origine românăJ.L.Moreno (1892 – 1974), cu referire la metoda sociometrică pe care 

acesta a definit-o. Mai târziu s-a considerat creativitatea drept capacitatea de a remodela datele 

percepute de conştiinţă într-o manieră personală. 

În literatura de specialitate, creativitatea este considerată o funcţie a psihicului care face 

posibilă creaţia ,sub forma unui produs nematerial sau material. Pe de altă parte, alţi oameni de ştiinţă 

susţin că fenomenul creativităţii poate fi echivalent cu o gândire flexibilă. Cu toate acestea nu se 

poate confunda un comportament definit prin creativitate cu un mod de gândire divergent, căci  s-a 

demonstrat că mulţi oameni cu o gândire neobişnuită nu au fost niciodată creativi. 

Din perspectiva didactică, un elev creativ este acela care, cel puţin într-un domeniu de studiu, 

rezolvă probleme şi oferă soluţii logice, fără ajutor, într-un mod eficient şi într-o manieră 

nonconformistă. 

De multe ori, una dintre principalele metode de lucru în clasă este expunerea didactică. 

Didactica modernă a demonstrat că această metodă nu este suficientă pentru asimilarea cunoştinţelor. 

De fapt, învăţarea presupune mult mai mult. 

Învăţământul centrat pe această metodă a fost aspru criticat din cauza discrepanţei dintre 

cunoştinţele achiziţionate în şcoală şi lumea exterioară. Cauza o reprezintă faptul că elevul încă este 

considerat obiect al învăţării şi modalitatea conservatoare de evaluare, care presupune de multe ori 

reproducerea unor conţinuturi. Gradul înalt de generalitate al lecţiilor, abstractizarea excesivă, 

tendinţa unor profesori de a preda cât mai multă informaţie, deseori depăşind programa şcolară, nu 

răspund nevoii de flexibilizare şi diversificare a gândirii elevilor. Încercările elevilor de ieşire din 

tipare, prin răspunsuri nonconformiste sunt deseori traduse drept încălcări ale regulilor, care, de fapt, 

închistează creativitatea. 

Ca o reacţie la aceste tendinţe au fost dezvoltate metode şi modele noi. Se încearcă prin aceste 

modalităţi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii elevului, transformându-l pe acesta din obiect în 
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subiect al învăţării. Idealul ar fi ca subiectul învăţării să fie obişnuit să găsească probleme, a căror 

rezolvare să fie urmarea firească. Dar şi o lecţie bazată pe expunere poate fi activă, cu condiţia ca ea 

să vină în întâmpinarea unor probleme identificate fie de profesor, fie chiar de elev. Nu trebuie 

ignorat faptul că inovarea la nivelul metodelor şi procedeelor didactice presupune schimbări la toate 

nivelurile procesului educaţional: de la organizare şi dotare materială a învăţământului, până la 

aspecte privind conţinuturile învăţământului şi evaluarea. Implicaţiile sunt multiple şi numeroase; 

activizarea elevului, modalităţile de stimulare a gândirii lui trebuie să fie însoţite de noi metode de 

evaluare. 

Metode pentru stimularea creativităţii 

• Brainstorming-ulori „furtuna în creier” este o metodă interactivă de dezvoltare de idei noi ce 

rezultă din dialogul dezvoltat de interlocutori, fiecare venind cu anumite sugestii. Finalitatea 

dialogului este concretizată în alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute.  

• Sinectica este numită şi metoda analogiilor sau metoda asociaţiilor de idei. Termenul de 

sinectică provine din grecescul synecticos („syn” – „a aduce împreună” şi „ecticos” – „elemente 

diverse”), sugerând mecanismul de funcţionare a metodei: idei care nu par să aibă legătură între ele 

sunt asociate, prin analogie dezvoltându-se creativitatea participanţilor. 

•Tehnica 6/3/5 este asemănătoare brainstorming-ului. Ideile noi însă se consemnează pe hârtie, 

care circulă între participanţi. Metoda mai este numită brainwriting. 

De ce se numeşte astfel această metodă? Răspunsul este simplu: cei 6 membri din grup 

consemnează pe hârtie3 soluţii, pentru o problemă indicată, timpul de lucru la o problemă fiind 5 

minute. 

• Metoda Philips 6/6 (poartă numele celui care a testat-o) şi este asemănătoare celor anterioare, 

cu deosebirea că timpul de lucru este de 6 minute pentru cei 6 participanţi. 

•Metoda panel – este o metodă de stimulare a creativităţii prin folosirea unui grup de experţi. 

Denumirea provine din grecescul “panel”, însemnând “panou”. Metoda propune experţilor din 

diverse domenii rezolvarea unei probleme fără legătură cu specializarea lor. 

În activitatea didactică zilnică, metoda se poate materializa prin intermediul lucrului în 

grup/echipă (elevii se documentează şi propun soluţii pentru problemele oferite de profesor. 

 Exemple de activităţi care pot dezvolta creativitatea 

1. Formulează trei întrebări la care ţi-ai dori să-ţi răspundă un personaj din opera studiată. 

2. Identificaţi minimum cinci utilizări ale creionului/unei coli de hârtie, cretei. 

Exemplu (pentru o coală de hârtie): ca suport pentru desen/grafică, pentru scris, ca semn de carte, ca 

element de decor, material pentru confecţionarea unor obiecte/imagini etc. 
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3 Construiţi o povestire în care vă imaginaţi că: 

- personajele puteau comunica prin telefon; 

- personajele ar fi avut capacitatea de a-şi citi gândurile; 

- răul ar fi fost înlăturat chiar de la început; 

- opera ar fi avut un alt final. 

4. Grupaţi în echipe de câte 3, 4 sau 5 copii, aceştia vor avea de rezolvat o sarcină. Câştigă 

grupa care găseşte cele mai multe însuşiri (se precizează timpul pe care îl au la dispoziţie) 

Grupa 1: Identificaţi cât mai multe atribute/însuşiri pentru substantivul „codru”. 

Grupa 2: Identificaţi însuşiri potrivite/adjective pentru substantivul „furnică”. 

Grupa 3: Identificaţi cât mai multe atribute potrivite pentru substantivul „copac”. 

Grupa 4: Identificaţi cât mai multe însuşiri potrivite pentru substantivul „mare”. 

5. Imaginează-ţi că lucrurile se comportă ca fiinţele. Ce pot face ele? Exemplu: valurile: 

plâng, se joacă, se retrag, şoptesc. 

6. Cum poate fi............? (cerul, râul, gândul, natura) 

Exemple de jocuri prin care se stimulează creativitatea: 

1. Ce cuvinte au legătură cu...... 

Se solicită elevilor enumerarea cuvintelor care le trec prin minte sau au legătură cu un anumit 

cuvânt. Enumerarea va fi urmată de realizarea unor hărţi mentale (metoda ciorchinelui) cu ajutorul 

acestor cuvinte, întâi frontal, apoi în grupe sau individual. Posterele cu hărţile mentale pot fi afişate în 

clasă şi văzute de copii într-un „tur de galerie”. Se dezvoltă gândirea laterală şi analogică. 

2. Perechi amuzante 

Se cere găsirea unor perechi de cuvinte/substantive care au formă asemănătoare şi dau 

impresia că fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. Exemplu: lup – lupă; par – pară; cocoş – 

cocoaşă; ciob – cocioabă. Se dezvoltă flexibilitatea şi gândirea divergentă. 

3. Jocul întrebărilor 

Se cere formularea a cât mai multor întrebări referitoare la un obiect cunoscut sau la o 

imagine. Exemplu: foc, stele, aer, ocean. 

Jocul preia proba de tip problematic şi urmăreşte dezvoltarea flexibilităţii şi fluenţei gândirii, 

precum şi a gândirii laterale. 

4. Jocul însuşirilor neobişnuite 

Se urmăreşte găsirea unui număr cât mai mare de adjective care arată însuşiri neobişnuite, ce 

pot fi asociate unor substantive. Se insistă pe crearea unor imagini artistice şi asupra personificărilor, 

urmărindu-se sesizarea unor elemente ascunse, dar esenţiale. 
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5. Ce aş face dacă aş fi...? 

Se cere elevilor să-şi amintească o poveste sau un basm şi li se sugerează să se pună în locul 

personajului. Fiecare elev va repovesti basmul din acest punct de vedere,având voie să modifice 

faptele/evenimentele după cum crede că ar fi reacţionat în respectivul moment după stările lui 

sufleteşti. Copiii pot însoţi povestea cu mişcare, gesturi, paşi de dans. Se cultivă capacitatea 

empatică. 
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DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI CREATIV LA ELEVII CU CES PRIN 
ACTIVITĂȚI PRACTICE SI METODE INTERACTIVE 

 

PROF. CORNEA ELENA 

PROF. CABUZ ELENA 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “DELFINUL” 

Motto : 

„Pentru a trăi o viaţă creativă e nevoie să scăpăm de frica de a greşi”.  

Joseph Chilton Pearce 

 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii şi totodată una 

din cele mai fascinante . Creativitatea , constituie un proces de însuşiri şi aptitudini psihice care , în 

condiţii favorabile , generează produse noi şi de valoare pentru societate . Ea este forma cea mai 

înaltă a activităţii omeneşti.  

Creativitatea trebuie sa fie un atribut definitoriu al omului modern . Trăind într-o societate 

aflată în continuă schimbare , elevul va trebui ca universul informaţional întâlnit să-i dea sens în mod 

critic, creativ şi productiv . Pentru a manevra bine informaţiile , elevul va trebui să aplice un set de 

deprinderi de gândire care să-i ofere posibilitatea de a sorta informaţia cu eficienţă, de a organiza 

ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii . Învăţând creativ, elevii devin 

creativi .  

La copilul cu CES nu se poate vorbi de creativitate , dacă o evaluăm după criteriile de 

validare ale actului creator . Creativitatea ca act finalizat într-un produs de mare originalitate este 

valabilă doar pentru cazurile de copii excepţionali .  

Creativitatea copilului trebuie privită diferit de cea autentică . Produsul realizat de copil este 

nou şi valoros pentru el şi beneficiază de atributul originalităţii. Orice act care solicită din partea 

copilului folosirea unor procedee euristice şi conduce la concluzii inedite, descoperite prin efort 

individual , este un act creator .  

Şcoala este cea care trebuie să descopere potenţialul creativ al elevilor sondând dimensiunile 

posibile ale personalităţii acestuia , să instruiască , să educe , să organizeze , să cerceteze , să 

perfecţioneze şi să evalueze neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţile necesare omului de 

mâine .  
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Important este ca profesorul să aibă încredere în elevi , să le ofere ocazia de a-şi exprima 

punctul de vedere , să-şi asume  responsabilităţi , să încurajeze şi să creadă în capacitatea de 

autorealizare a fiecăruia , să aprecieze în mod deosebit individualitatea , să încurajeze şi să 

recompenseze creativitatea, să insiste pe dezvoltarea motivaţiei intrinseci. Şi ,dacă profesorul 

alternează metodele tradiţionale cu cele moderne , interactive şi cu alte metode ce conduc la 

dezvoltarea gândirii divergente , cu siguranţă rezultatele ar fi evidente . Important este să nu ne fie 

teamă să experimentăm , să acceptăm  noul şi să fim în primul rând noi înşine creativi .  

Desfăşurându-ne activitatea într-o şcoală specială , putem spune că un rol important  pentru 

împlinirea demersului creativ o constituie atitudinea creatoare a profesorului care se transmite 

implicit elevilor. Un profesor care nu începe niciodată la fel programul zilei, care aduce în fiecare zi 

o noutate, un element –surpriză va imprima, fără voia sa, aceleaşi înclinaţii elevilor. 

Cadrul didactic cu adevărat valoros este acela care inspiră elevul; îl pune pe gânduri; îl 

determină să emită judecăţi de valoare prin propriul său efort, să realizeze creaţii de un nivel la care 

nu credea că poate ajunge vreodată. 

Atitudinea creatoare a profesorului este garanţia constantă a sporirii creativităţii elevilor. 

Având în vedere importanţa Terapiei ocupaţionale în cadrul şcolii speciale ca modul de studiu 

, dar şi importanţa acesteia în activitatea copiilor cu CES , voi prezenta , în cele ce urmează , câteva 

aspecte legate de modul în care am stimulat creativitatea elevilor , dezvoltându-le gândirea flexibilă 

şi originală. În acest scop, am utilizat, cu precădere, metode şi tehnici  activ- participative . 

Metode individuale pentru dezvoltarea creativitatii: 

 Artterapia  

 Meloterapia  

 Dansterapia  

 Cromoterapia  

 Aromoterapia  

 Dramaterapia 

Jocuri „trăsnite” 

Să inventăm titluri de poveşti 

„Copacul cu fructe de cristal”, „Pantofii motanului”, „Mănuşa de argint ”, etc. 

Creaţi benzi desenate cu personaje inventate de voi! 

Joc de recreaţie: „Am amestecat basmele”. 

Imaginaţi-vă mişcări pentru anumite cântece! 

Călătorie în viitor  
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Crearea de compuneri, versuri, ghicitori pe baza unor imagini sau desenarea unor planşe pe baza unor 

texte literare. 

Desene reprezentând diferite figuri făcute doar din forme geometrice (animale, pomi, păsări, oameni). 

Mima  

Animalul fantastic  

Pădurea tropicală  

Colajul  

Joc de rol  

Orice activitate reprezintă oportunitate pentru jocul de rol;  

Exemplu ( trenuleţul – elevii mimează mersul trenuleţului , ei sunt „ „roţile” – se imaginează un 

dialog despre rolul lor ) ;  

Continuă povestea.... 

Poveste fără sfârşit 

Paşi în culoare  

Desene , colaje, picturi şi modelaje; 

Sunet şi culoare 

Metode interactive de grup 

Diamantul 

Călatoria misterioasă 

Explozia stelară 

În cadrul activităţii terapeutice  ne ghidăm elevii cu ajutorul terapiei prin artă , implicându-i în 

procesul creativ, dezvoltându-le abilităţi care să-i facă mai puternici determinându-i să comunice 

gânduri şi sentimente şi să capete deprinderi sănătoase de a face faţă evenimentelor .  

Exerciţiul se desfăşoară pe ritmuri diferite de muzică – genuri diferite; fiecare piesă se aude 

un minut ; la fiecare melodie copiii trebuie să scrie ce sugerează muzica ascultată; se discută şi 

argumentează alegerea; ( exemplu : ce persoană le sugerează melodia ascultată, ce animal, ce imagini 

, ce sentimente , etc . ) . 

Terapia prin muzică este o activitate terapeutică generoasă , flexibilă , în care muzica este 

folosită ca un mijloc creativ , non-verbal , prin care dificultăţile copiilor cu CES pot fi depăşite. 

Deasemenea activităţile de muzică sunt benefice deoarece dezvoltă conştiinţa de sine şi 

interacţiunea , ajută la stabilirea de relaţii personale şi dezvoltă potenţialul elevului pentru joaca 

creativă , spontană. 
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Activităţile oferă şi alte posibilităţi de dezvoltare a capacităţilor de creaţie ale elevilor: 

povestirea cu schimbarea formei , continuarea povestirii , intercalarea unor noi episoade în poveşti , 

dramatizarea poveştilor , alt final pentru povestea dată . 

În cadrul activităţilor specifice , toţi copiii , indiferent de vârstă , sunt trataţi în mod egal 

ţinându-se cont de particularităţile psiho-individuale ale fiecăruia şi sunt implicaţi în diferite acţiuni 

care să le stimuleze  atenţia şi creativitatea . Cu certitudine fiecare copil a facut un pas înainte . Cu 

totul altfel se desfăşoară activităţile terapeutice , ele au rolul de a susţine efortul depus de elev şi 

profesor .  

Orice profesor descoperă zi de zi, oră de oră noi şi noi forme de stimulare a elevilor pe 

tărâmul creativităţii. Un loc important îl are creaţia profesorului în cadrul activităţii : un joc nou, un 

rebus, o ghicitoare pe care n-o găseşti în nici o culegere, o poezie, o compunere pot avea rol 

stimulativ pentru elevi. 

Creativitatea înseamnă neamestecul cu rutina, adaptabilitate din mers. Elevii noştri trebuie 

educaţi în sensul acceptării ideilor neobişnuite. 

În încheiere , ca o concluzie finală , considerăm că se poate face mult în direcţia educării 

capacităţilor creatoare ale elevilor cu CES , dacă profesorul – el însuşi adoptă o poziţie creatoare în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor.  
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EDUCAŢIA PENTRU SCHIMBARE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 
 

PROF. RACARU SICA 

PROF. MARTINESCU LUMINITA-MIHAELA 

 

“Să nu îi educăm pe copiii noştri pentru ziua de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze” 

(M.Montessori) 

Prin structura, obiective și conţinut, educația trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute  

de evoluţia realităţii naționale și internaționale.Semnificaţiile și eficiența actului educativ sunt date de 

disponibilităţile educaţiei de adaptare și autoreglare faţa de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului 

social. 

Problematica lumii contemporane a dus implicit la identificarea marilor teme de meditaţie și 

constituirea, în plan educaţional, a unor răspunsuri specifice  prin potenţarea „noilor educaţii' sau a 

unor noi tipuri de conţinuturi. Este de așteptat ca această listă de „noi educaţii ' să se modifice fie prin 

dispariția unor 'educaţii”, în măsura în care realitatea îngăduie așa ceva, fie prin impunerea unor 

„noi” cerinţe și conţinuturi educative(adaptare la nou sau permanentă schimbare )(C.Cucoş). 

Noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii” reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al 

sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Încercând să 

răspundă acestora, noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii” s-au constituit şi 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 denumirea acestor educaţii vom folosi expresiile care figurează în programele UNESCO, 

adoptate în toate cele peste 160 de state membre şi în dicţionarele sau glosarele internaționale 

 educaţia relativă la mediu (ecologică), 

 educaţia pentru pace şi pentru cooperare, 

 educaţia pentru participare şi pentru democraţie, 

 educaţie în materie de populaţie , 

 educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională, 

 educaţia pentru comunicare și  mass-media 

 educaţia pentru schimbare și dezvoltare, 

 educaţia pentru sănătate și/sau nutriţională, 
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 educaţia economică şi casnică modernă, 

 educaţia pentru timpul liber. 

Noile educaţii (G. Văideanu, 1988) sunt laturi noi ale educaţiei care reprezintă răspunsurile 

fenomenului educaţional la transformările societăţii în ansamblul ei. 

Se cunosc mai multe modalităţi de introducere a “noilor educaţii”: 

a) demersul infuzional – presupune efortul tuturor educatorilor în promovarea conţinuturilor 

noilor educaţii, diseminarea informaţiei prin intermediul disciplinelor de învăţământ. Principalul 

avantaj rezidă în faptul că nu este nevoie de modificarea planurilor şi programelor şcolare; 

b) module integrate – deosebit de avantajoase, singura problemă care apare este pregătirea 

suplimentară specială de care au nevoie educatorii; 

c) discipline specifice – în planul de învăţământ figurează educaţia pentru democraţie şi 

drepturile omului, educaţia sanitară modernă, educaţia casnică şi nutruţională, educaţia ecologică; 

d) sintezele interdisciplinare (team-teaching) - cea mai promiţătoare şi interesantă modalitate, 

aceste sinteze pot completa demersul infuzional, sau pot constitui activităţi didactice de sine 

stătătoare (Stanciu, 1999). 

Pentru a constitui o ofertă educaţională a timpului sau, educaţia desfăşurată în grădiniţă trebuie 

să reflecte problemele contemporaneităţii şi să încerce să întâmpine prin mijloace specifice 

expectanţele pe care societatea de azi le formulează pentru prima etapă a educaţiei formale.  

Educaţia preşcolară trebuie să se angajeze într-un proces de dezvoltare şi adaptare continuă. 

Transformările multiple ale societăţii contemporane, cerinţele reformei învăţământului şi asumarea 

rolului de formator al premiselor dezvoltării personalităţii copilului sunt motive serioase pentru 

recunoaşterea deplină a rolului hotărâtor al prescolarizarii pentru dezvoltarea potenţialităţilor 

individuale. 

Preocuparea pentru dezvoltare se organizează pe câteva direcţii şi tendinţe majore şi anume: 

 Restructurarea curriculară a raporturilor dintre educaţie şi instruire în învăţământul 

preşcolar, astfel că educaţia preşcolară să devină “o instruire realizată prin educaţie şi nu o educaţie 

realizată prin instruire”. Sunt urmărite astfel ca produse al învăţării alături de cunoştinţe, priceperile 

şi deprinderile, atitudinile şi valorile şi chiar anumite competenţe de bază. 

 Reconsiderarea rolului educatoarei prin recunoaşterea rolului de organizator al 

experienţelor de învăţare ale copiilor, factori de “activare a functilor mintale constructive şi creative 

ale copiilor” şi proiectant al unui “mediu educaţional adecvat pentru stimularea învăţării spontane a 

copilului”. 



60 

 Transformarea perspectivei de abordare a copilului este o tendinţă ce constă în 

considerarea preşcolarului drept participant activ la propria educaţie, o personalitate în formare ale 

cărei laturi trebuie considerate în egală măsură importante, o individualitate ce se distinge prin 

potenţialităţi unice, experienţă de viaţă aparte, trebuinţe de învăţare specifice. Factorul novator este 

dat de crearea cadrului ce permite punerea efectivă în practică prin structurarea programei în jurul 

finalităţilor, prin propunerea de noi metode de lucru prin introducerea activităţilor opţionale, ceea ce 

implică o schimbare de atitudine şi chiar de mentalitate din partea cadrelor didactice. 

 Prefigurarea unei viziuni didactice de tip curricular care cere ca trebuinţele de dezvoltare 

ale copilului să fie pe deplin valorificate şi îndeplinite printr-o proiectare şi desfăşurare modulară şi 

interdiciplinara a conţinuturilor alese de cadrele didactice şi copii. 

 Recunoaşterea calentelor formative ale mediului educaţional însemnând valorificarea 

potenţialului formativ al mediului educaţional restrâns (sală de grupă) şi lărgit (spaţiul socio cultural 

şi natural local). 

 Considerarea educaţiei preşcolare ca parte a educaţiei permanente astfel încât 

segmentul educaţiei preşcolare să fie acceptat drept una dintre etapele iniţiale ale educaţiei 

permanente a individului. 

 Fundamentarea teoretică a intervenţiilor educaţionale din grădiniţă reprezentat de 

dcumentele curiculare ce reglementează şi ghidează activitatea acestei instituţii la care se adaugă 

documentele internaţionale referitoare la importanţa educaţiei timpurii. 

Un alt aspect important care determină schimbare îl reprezintă şi existenţa diferitelor alternative 

educaţionale. Acestea sunt benefice pentru un învăţământ viu, mereu în mişcare, pus să satisfacă într-

o măsură cât mai adecvată cererea de educaţie a populaţiei, propunând soluţii valide pentru formarea, 

dezvoltarea şi valorificarea individualităţii fiecărei perosoane.    Se constată că plurarismul 

educaţional a biruit în lupta cu timpul nu prin contestarea învăţământului tradiţional şi nici prin 

insurgenţa faţă de celelalte practici educative, ci prin noile metode, tehnici şi forme de pregătire a 

copiilor şi prin modalităţile adecvate de împlinire a personalităţii lor. 

Într-o lume a diversităţii şi a multiculturalităţii, a dialogului şi necesităţii deschiderii, a 

creativităţii şi afirmării individualităţii, o singură filozofie a educaţiei este riscantă, alternativele 

educaţionale aducând şi întreţinând spiritul noutăţii şi al deschiderii în actul educativ. 

Rezultate pozitive s-au înregistrat şi în grădiniţa noastră prin introducerea alternativei “Planul 

Jena” coordonată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei urmărindu-se o trecere progresivă la 

elementele modelului pedagogic Planul Jena cu respectarea curiricumului naţional. Prin activităţile 
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desfăşurate copiii cunosc valorile culturale ale comunităţii şcolare din care fac parte şi pe cele ale 

umanităţii, sunt pregătiţi pentru o bună integrare socială şi pentru viaţa în comunitate şi nu în ultimul 

rând copiii sunt stimulaţi să se dezvolte indiviudual printr-un proces educaţional în care se 

promovează individualizarea şi tratarea diferenţiată. 

Câteva tipuri de colţuri amenajate pentru copii sunt: colţul de construcţie, colţul păpuşii şi căsuţa 

păpuşii, colţul jocurilor de rol, colţul de tâmplărie, colţul de teatru, colţul jocurilor de masă, cutia cu 

jucări, colţul de muzică, dans, mişcare, colţul de lectură şi ascultare, colţul viu, colţul de expoziţie, 

colţul de ştiinţă, colţul cu materiale din natură şi materiale reciclabile, colţul de apă şi nisip. 

Învăţământul obligatoriu şi societatea cunoaşterii  

Curriculumul învăţământului obligatoriu este astfel proiectat, încât să contribuie la o dezvoltare 

individuală concordanţă cu cerinţele unei societăţi a cunoaşterii, ale unei societăţi bazate pe respectul 

pentru fiinţa umană. În general, relaţia dintre educaţie şi societate trebuie construită astfel încât: 

•să permită eliminarea din învăţământ a barierelor dintre educaţia de tip academic şi cea de tip 

pragmatic, respectiv dintre “a şti” şi “a face”, “a cunoaşte” şi “a aplica”, prin accentul pus pe 

formarea de competenţe; 

•să stimuleze promovarea prin sistemul de învăţământ obligatoriu, dar şi de către agenţii politici, 

economici şi sociali, a valorilor asociate cunoaşterii continue şi activităţii eficiente; 

•să asigure existenţa, nu numai ca priorităţi ale curriculumului pentru învăţământul obligatoriu, 

ci şi în practica efectivă din şcoală, a educaţiei civice, a educaţiei tehnologice şi a educaţiei pentru 

viaţa privată. 

Pentru a putea ajuta în acest mod copilul, este necesar ca noi înşine să fim deschişi la schimbare, 

să fim curioşi în a experimenta noul, să fim capabili a ne adapta continuu. 

 Este adevărat că adesea  este dificil a privi din altă perspectivă situaţia, ştiut fiind faptul că 

suntem etichetaţi ca unul dintre cele mai conservatoare segmente sociale, însă în măsura în care 

conştientizăm fiecare dintre noi acest lucru, putem găsi mijloace pentru a determina schimbarea  

mentalităţii noastre, iar acest “click” apare în momentul în care intrăm în contact  cu cei din jurul 

nostru. De aceea este important să înţelegem că viaţa este o continuă învăţare şi experimentare, iar 

evoluţia fiecăruia dintre noi e strâns legată de modul în care percepem această realitate. 
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ELEMENTE DE INOVAŢIE ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ: 
OPTIMIZAREA SCHIŢEI DE LECŢIE 

 

PROF. DR. ROŞIORU MĂDĂLIN 

 

Dezideratul proiectării didactice laborioase, cu ambiţii de exhaustivitate, este în realitate 

subminat sistematic, în practica de zi cu zi, de acuta lipsă de timp cu care se confruntă, din varii 

motive, cadrele didactice, în condiţiile în care activitatea lor de bază, la catedră, e concurată constant 

de diverse sarcini administrative sau auxiliare procesului instructiv-educativ (cum ar fi cele presupuse 

de asumarea funcţiei de consiliere şi orientare, responsabilităţile specifice anumitor comisii sau cele 

presupuse de realizarea unor proiecte sau activităţi extracurriculare).  

Realitatea oferă foarte rar condiţii de laborator, în care proiectarea didactică să poată fi 

efectuată „ca la carte”, „după toate regulile artei”: de cele mai multe ori, aceasta nu se realizează 

decât cu ocazia (inter)asistenţelor, a inspecţiilor sau a lecţiilor deschise. Identificarea problemei de 

mai sus – în speţă, lipsa de timp – a condus la o posibilă soluţie care să rezolve contradicţia enunţată 

în fraza introductivă. Astfel, modelul sintetic şi pragmatic de schiţă de lecţie propus în cele ce 

urmează, pentru disciplina limba franceză, nu abandonează ambiţiile de exhaustivitate din teoria 

proiectării didactice, încercând să acopere quasi-totalitatea situaţiilor de predare-învăţare, printr-o 

concepţie inovatoare bazată pe un algoritm optimizat care îi oferă, în plus, cadrului didactic, 

posibilitatea orientării rapide şi precise în etapele proiectării didactice.  

Schiţa de mai jos, elaborată pe baze pragmatice, ţine cont de săptămâna didactică şi de clasă 

(ambele preluate din planificarea semestrială sau anuală). Fiind vorba de o limbă străină, profesorului 

i se oferă posibilitatea de a alege, prin bifarea unei (sau a unor) căsuţe, competenţele vizate de Cadrul 

European Comun de Referinţă pentru Limbi [Străine] (CECRL): Compréhension des écrits, 

Compréhension de l’Oral, Production écrite şi Production orale; din raţiuni de încadrare în spaţiu, 

acestea sunt prescurtate: CE, CO, PE, PO: Pe acelaşi rând se poate preciza şi nivelul, tot în funcţie de 

CECRL: A1, A2, B1, B2 (corespunzătoare DELF). Rândul următor stabileşte tipul (sau tipurile) de 

abordare propuse de lecţie: aceasta (gramaticală, lexicală, de comunicare sau socioculturală) se 

regăseşte în planificarea unităţii de învăţare şi se recunoaşte imediat în lecţia din manual (în cazul – 

frecvent – în care se foloseşte manualul).  

Urmează tipul de lecţie: mixtă, de achiziţie de noi cunoştinţe, de revizuire şi sistematizare sau 

de evaluare (iniţială, formativă, somativă) ori de recuperare (ratrapaj): câte o bifă la locul potrivit, şi 

profesorul va şti exact ce îşi propune. Resursele utilizabile sunt împărţite în Materiale (tabla, 
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manualul, fişa de lucru individual, videoproiectorul, calculatorul sau altele – se poate preciza care 

anume) şi Imateriale (fişier audio-video sau software). Strategiile sunt trecute în revistă (expunerea 

magistrală, explicaţia, conversaţia euristică, interogarea, discuţia, traducerea, exerciţiile, proiectul, 

jocul de rol sau brainstorming-ul), lăsându-se loc pentru o eventuală alternativă nemenţionată. Unele 

lecţii presupun achiziţii prealabile (precum „regula lui Si condiţional”, sau „concordanţa timpurilor”, 

care presupun buna stăpânire anterioară a timpurilor verbale), altele nu neapărat. Modul de lucru 

poate fi frontal, individual sau pe grupe: şi aici se poate bifa o căsuţă – sau se pot bifa mai multe – în 

funcţie de abordarea propusă. Ulterior, pentru a uşura formularea obiectivelor operaţionale, se 

reaminteşte ce sunt acestea („la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili să…”), apoi se reia, tot 

pentru a uşura efortul de proiectare didactică, taxonomia lui Bloom, care stabileşte categoriile de 

cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, în care se încadrează obiectivele – 

exprimate ca verbe la modul infinitiv, în franceză, sau la modul conjunctiv, în limba română. Rubrica 

referitoare la Desfăşurarea lecţiei lasă loc enumerării schematice a momentelor principale ale lecţiei 

(acomodare, captarea atenţiei etc., chiar cu indicarea exactă a resursei folosite, de pildă „ex. 3 p. 67”), 

iar rubrica finală de Observaţii permite orice alt adaos de care poate beneficia proiectarea didactică 

(gen Extensie, Tratare diferenţiată sau orice Ipoteză personală): practic, un întreg proiect de lecţie 

oricât de impresionant, de stufos şi de complet poate fi condensat în modelul sintetic, elastic şi la fel 

de complet, de schiţă de lecţie propus, model apărut din necesităţi înainte de toate pragmatice.  

Impresia generală provocată de acest model de schiţă standardizat a fost de „reţetă” medicală 

sau de „formular” ori de „tipizat poştal”: toate cele trei exemple citate corespund unei nevoi de 

optimizare dictate în principal de lipsa de timp. Evident, fiecare cadru didactic îşi poate crea un tip de 

schiţă de lecţie care să i se potrivească, preluând toate elementele din teoria didactică pe care le 

consideră indispensabile proiectării didactice şi eliminându-le pe celelalte.  

Modelul propus e unul, evident, personal, adaptat la nevoile autorului şi testat în practică; el 

poate fi, în mod evident, modificat, îmbogăţit, simplificat – într-un cuvânt, optimizat. 

Practica i-a mai revelat autorului un aspect (bonus): redactarea într-o limbă străină a tuturor 

documentelor de proiectare didactică (planificare, proiectarea unităţii de învăţare, plan sau schiţă de 

lecţie) impune atât respectul cunoscătorilor respectivei limbi străine, care apreciază apropierea 

maximă de disciplinată predată, cât mai ales al celor care o ignoră cu desăvârşire!… 
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ANEXĂ 

Model sintetic, optimizat, de schiţă de lecţie – limba franceză: 
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EXPERIENŢA OPŢIONALULUI ,,LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE 
VIAŢĂ’’ 

 
PROF.DUMITRACHE GRAŢIELA,  

COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIHAI EMINESCU’’, CONSTANŢA 

 

Cursul a urmărit dezvoltarea competenţelor de lectură şi formarea abilităţilor de viaţă în 

conformitate cu noile provocări ale învăţământului contemporan. Abilităţile de viaţă desemnează 

un set de deprinderi, aptitudini, competenţe, trăsături şi calităţi, atitudini, comportamente şi valori 

care să mijlocească atingerea nivelului de calitate de viaţă urmărit.  

Au fost identificate şapte categorii de abilităţi considerate fundamentale pentru tinerii 

secolului XX: abilităţi de învăţare; abilităţi de informare; abilităţi de gândire; abilităţi de 

comunicare; abilităţi de cooperare; abilităţi de muncă; abilităţi de adaptabilitate.  

O altă clasificare vizează corelaţia abilităţi de viaţă-competenţe cheie, avute în vedere în 

cadrul curriculum-ului naţional. Pornind de la aceasta, abilităţile de viaţă au fost împărţite pe 

categorii de vârstă în funcţie de nevoile reale ale elevilor. Pentru categoria de vârstă 14-18/19 ani au 

fost evidenţiate următoarele abilităţi: abilitatea de ,,a învăţa să înveţi”; abilităţi de 

autocunoaştere; abilităţi de comunicare; abilităţi de gestionare ,organizare şi planificare 

timpului; abilităţi sociale; abilităţi artistice; abilităţi practice; abilităţi antreprenoriale; abilităţi 

TIC; abilităţi de luare a deciziilor. Competenţele generale vizate sunt: receptarea textelor literare 

din perspectiva abilităţilor de viaţă şi utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale. 

Competenţele specifice urmărite sunt: investigarea modului în care lectura permite dezvoltarea 

personală; gestionarea eficientă a informaţiilor obţinute prin actul de lectură în vederea dezvoltării 

personale; compararea unor texte diferite, piese de teatru şi filme care abordează problematica 

abilităţilor de viaţă; argumentarea propriei poziţii faţă de comportamentele şi atitudinile personajelor. 

Exemplu de corelare abilitate de viaţă-competenţă specifică: 

Categorii de abilităţi de viaţă Competenţe specifice 

Abilităţí de comunicare 

Abilităţi sociale 

Abilităţi cognitive 

Abilităţí de autocunoaştere 

 

Investigarea modului în care lectura permite dezvoltarea 

personală. 

Gestionarea eficientă a informaţiilor obţinute prin actul 

de lectură în vederea dezvoltării personale. 

Compararea unor texte diferite, piese de teatru şi filme 

care abordează problematica abilităţilor de viaţă. 
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IPOTEZA DE LUCRU 

Punctul de plecare al acestui curs l-a reprezentat aplicarea unui chestionar, la începutul anului 

şcolar 2012-2013, unui eşantion de 30 de elevi, de la clasa a IX-a, 12 băieţi şi 18 fete.  

În urma centralizării răspunsurilor, date de către elevi, am realizat următoarea analiză SWOT: 

Puncte tari -elevii încă mai citesc( preponderent texte informative); tematica aleasă diferă în funcţie 

de interes şi capcitate de comprehensiune; citesc pentru a se informa şi pentru a se integra social; au 

descoperit latura relaxantă a lecturii; au descoperit latura palpitantă a lecturilor; au fost capabili să 

enumere şi alte romane pe care le-au citit în afara lecturilor obligatorii; citesc lecturile obligatorii; 

conştientizează diferenţele socio-culturale în receptarea operelor. 

Puncte slabe - nu tot ceea ce citesc sunt cărţi din sfera culturii; nu citesc pentru a progresa 

intelectual; au alte modalităţi de ,,a-şi omorî timpul’’decât să citească o carte; nu citesc pentru a-şi 

dezvolta creativitatea; nu citesc din curiozitate; citesc doar dacă sunt forţaţi ( lecturii obligatorii în 

vederea susţinerii unui examen); le lipseşte motivaţia lecturii; nu afectează prea mult timp lecturii( 

mai mult de 3 ore); preferă textele epice în detrimentul celorlalte categorii de texte; nu agreează 

textele dramatice şi lirice; nu au lecturi ,,de suflet’’; preferă cărţile în format electronic compatibile 

cu gageturile pe care la au;optează pentru a citi o carte dacă le-a fost recomandată de prieteni, după 

reclamele de pe Internet sau altfel şi nu la recomandarea profesorilor. 

Ameninţări - dezvoltarea tehnologică care a permis apariţia audio-book-urilor. 

Oportunităţi- integrarea mijloacelor moderne media în mediul şcolar şi în procesul instructiv-

educativ 

 Din analiza făcută au rezultat mai multe puncte slabe pe care am urmărit să le remediez, în 

cadrul cursului opţional prin: crearea unei motivaţii pentru lectură; corelarea conţinuturilor selectate 

cu abilităţile de viaţă, necesare unei vieţi calitative; dezvoltarea laturii creative prin raportarea critică 

la valorile prezente în cărţile citite; integrarea celorlalte forme de artă ( teatrul, filmul) în ansamblul 

viziunii despre lume; formarea unor opinii critice constructive; înlocuirea analizei excesiv tehnicizate 

cu interpretarea bazată pe înţelegerea ideilor. 

 Modalităţile de evaluare au fost concepute în strânsă legătură cu specificul acestui curs 

opţional. În acest sens, s-a impus utilizarea frecventă a metodelor activ-participative şi a unor 

strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra: ceea ce ştiu (ca ansamblu de 

cunoştinţe) şi ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştinţelor ca instrumente de raportare critică la 

medii). Evaluarea a vizat: observarea sistematică a elevilor; exerciţii de identificare şi de interpretare; 

realizarea unui jurnalul de lectură; elaborarea unui portofoliu; exerciţii de argumentare a unei opinii; 

exerciţii de tip paralelă; analiza şi sinteza. 
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 Conţinuturile au fost selectate, de asemenea, în concordanţă cu vârsta elevilor şi abilitatea de 

viaţă avută în vedere, încercând să integrez şi alte categorii de texte, pe lângă cele epice, precum şi 

alte tematici. Acestea au fost: Mircea Eliade,,Romanul adolescentului miop”; Martin Page ,,M-am 

hotărât să devin prost”; Luis Garcia Jambrina ,,O amânare sine die” în vol.,,Vise paralele’’; Simona 

Popescu ,,Despre mine aş fi vrut să scriu despre tine” în volumul ,,Exuvii’’; W.Shakespeare ,,Romeo 

şi Julieta’’; Bernard Schlink ,,Cititorul”; G.G. Marques ,, Dragoste în vremea holerei”; Octavio Paz 

,,Dubla flacără.Dragoste şi erotism”. De asemenea, am urmărit şi integrarea filmului ca mijloc de 

stimulare a lecturii. Între conţinuturile selectate am integrat şi poezia deoarece consider că 

sensibilitatea se poate dezvolta numai în contact cu acesta.  

 Exemplu de corelare abilitate de viaţă-competenţă specifică – conţinut: 

Categorii de 

abilităţi de viaţă 

Competenţe specifice Conţinuturi 

 

Abilităţí de 

comunicare 

Abilităţi sociale 

 

Abilităţi cognitive 

 

 

Abilităţí de 

autocunoaştere 

 

Investigarea modului în care 

lectura permite dezvoltarea 

personală. 

Gestionarea eficientă a 

informaţiilor obţinute prin actul 

de lectură în vederea dezvoltării 

personale. 

Compararea unor texte diferite, 

piese de teatru şi filme care 

abordează problematica 

abilităţilor de viaţă. 

Lumea cărţilor. 

Ce citim? De ce citim? 

Motivaţía lecturii. Cum citim? Despre ce citim?Tipuri de 

lectori.Tipuri de lecturi. 

 

Mircea Eliade,,Romanul adolescentului miop” 

 

 

Carte vs. film 

W.Golding ,,Împăratul muştelor” 

 

DESFǍŞURAREA CURSULUI 

Primele ore de curs au fost afectate: aplicării chestionarului; amenajării clasei, şi decorării ei, 

aşa cum au considerat de cuviinţă, pentru a crea un mediu propice lecturii pe care, ulterior, să-l 

construiască oriunde.  

În alegerea conţinuturilor am avut în vedere şi răspunsurile la chestionar ale elevilor, dar şi 

propriile lor opţiuni. Astfel, am umplut masa cu cărţi, şi, fiecare elev, a fost rugat să aleagă una. După 

ce fiecare a ales, am propus un moment de reflecţie individuală urmând ca fiecare elev să scrie pe 

flip-chart ce carte a ales şi, mai ales, de ce. A urmat un alt moment de reflecţie comună, notat pe alt 

flip-chart: ce a determinat alegerea cărţii? (autori cunoscuţi, titluri incitante, informaţia culturală, 

prima frază, prefaţa, mottourile, traducătorul, editura, colecţia, informaţiile de pe coperta a IV-a, 

hazardul). Ulterior, am ales, de comun acord cu ei, pentru a fi studiate cărţile care s-au regăsit în curs. 

De asemenea, i-am rugat să se gândească la activităţile pe care le-ar plăcea să le desfăşurăm în cadrul 
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opţionalului de lectură. Dintre activităţile menţionate de aceştia enumăr: dramatizarea, scrierea 

creativă, argumentarea, dezbaterea, vizionarea de filme. În concordanţă cu acestea am elaborat o serie 

de fişe de lucru, cu itemi obiectivi (cu alegere duală) , itemi semiobiectivi (cu răspuns scurt, cu 

răspuns de tip completare, de tip întrebări) şi itemi subiectivi (de tip eseu şi argumentare) pe care ei 

le-au avut de completat în diferite momente ale activităţii. 

CONCLUZII  

 Cursul s-a dovedit a fi o experienţă inedită pentru elevi deoarece au conştientizat importanţa 

lecturii, au învăţat să citescă implicându-se afectiv şi cognitiv în actul lecturii, au învăţat să pună 

întrebări şi să găsească răspunsuri, au învăţat să asculte şi opiniile celorlalţi şi să-şi exprime propriul 

punct de vedere având o libertate totală. Au înţeles că lectura invită la o experienţă totală începând de 

la organizarea specială a spaţiului, la realizarea unor expoziţii tematice cu produsele activităţii lor – 

afişe, invitaţii la lectură, semne de carte, prezentare de carte. Cursul s-a dovedit o experienţă inedită 

şi pentru mine, ca profesor, deoarece a fost concretizarea unei etape preliminare de adunare a 

informaţiilor despre lectură şi de sintetizare a acestora. Problema mea principală era să-mi învăţ 

elevii că o carte poate fi citită şi altfel, nu doar pentru a obţine o notă sau a lua un examen, că ea 

trebuie citită pentru sine, pentru propria plăcere, că ceea ce se începe prin lectură se poate termina în 

viaţă, că lectura poate schimba felul în care interpretează lumea, că le stimulează gustul pentru 

frumos. De asemenea, de-a lungul orelor de curs, am folosit metode activ-participative care 

stimulează gândirea critică . Învăţarea gândirii critice este eficientă dacă sunt respectate anumite 

condiţii: crearea unor situaţii de învăţare şi alocarea timpului necesar; încurajarea elevilor să 

gândească independent, să speculeze, să reflecteze; acceptarea diversităţii de opinii şi idei; implicarea 

activă prin confruntare de idei, cooperare şi colaborare pentru găsirea soluţiilor adecvate; 

convingerea elevilor că nu vor fi ridiculizaţi pentru opiniile exprimate; încrederea în capacitatea 

fiecăruia de a gândi în mod critic; aprecierea pozitivă a gândirii critice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

BELCIU, MARI-ELENA, DEMENECO, DANIELA, Metode şi instrumente pentru dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă, Editura Paralela 45, Piteşi, 2011 

COSTEA, OCTAVIA, Didactica lecturii, o abordare funcţională, Editura Institutul European, Iaşi, 
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EXPERIMENTUL -METODĂ ÎN ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ A FIZICII 
 

RĂŞINAR RODICA  

LICEUL TEHNOLOGIC,,GH.MIRON COSTIN“  CONSTANŢA 

 

Fizica este ştiinţa care studiază mecanisme complexe de interacţiune, descrise de formule 

matematice şi explică tot: de la formarea legăturilor interatomice până la apariţia Universului.   

Pentru aceasta fizica foloseşte ca o metodă de cercetare experimentul. Un experiment 

poate fi considerat ca experiment real, dacă acesta este realizat și studiat în condiții naturale. 

Iar, orice experiment care are drept scop studierea fenomenului respectiv în laborator (pentru 

stabilirea legităţilor, caracteristicilor fenomenului considerat), este totuși o reproducere a 

acestuia în condiții artificiale, aproape de cele naturale. 

Fizica este o ştiinţă experimentală şi nu una dogmatică: orice ipoteze, modele sau teorii 

se consideră ca valabile numai după testarea şi confirmarea lor experimentală. 

Lucrările experimentale specifice activităţii didactice constau în observarea, verificarea 

şi/sau măsurarea unor mărimi caracteristice unor fenomene provocate sau nu şi dirijate într-o 

măsură mai mare sau mai mică.  

Experimentul are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul de 

observare, investigare, capacitatea de a întelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi de 

interpretare a datelor experimentale, stimulează interesul faţă de cunoaştere etc.Profesorul dirijează 

executarea unor acţiuni de către elevi, în scopul asigurării unui suport concret-senzorial, care va 

facilita cunoaşterea unor aspecte ale realităţii. 

Din punct de vedere al participării sau al implicării elevilor în efectuarea experimentului, 

acestea se pot desfăşura: 

 demonstrativ – experimentul este efectuat de către profesor, iar elevii asistă la desfăşurarea sa 

 pe grupe de 2-3 elevi – experimentul se produce într-un timp scurt, sarcinile fiind împărţite 

pentru a se asigura astfel participarea tuturor elevilor, chiar dacă activitatea lor s-ar desfăşura pe 

diferite planuri (unii fac experimentul, alţii desenează, alţii scriu observaţiile etc.) 

 individual – elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent cu profesorul, sau fiecare 

elev lucrează independent; 

 frontal (forma combinată) – experimentul este efectuat de fiecare dintre elevi, în acelaşi timp 

şi în acelaşi ritm, pe aceeaşi temă, sub îndrumarea directă a profesorului; necesită aparatura pentru 

fiecare elev, dar are un efect instructiv sporit. 
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Eficienţa experimentului sporeşte prin crearea unei stări emoţionale favorabile ce se obţine în cazul 

unor demonstrări impresionante. Ele înviorează predarea, stîrnesc interesul elevilor, se asociază uşor 

cu materia studiată anterior şi le oferă posibilitatea de a memoriza mai bine materia de învăţare. 

Expermentul ca metodă se bazează pe interacţiunea  activităţilor de învăţare şi de muncă 

independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

Avantajele interacţiunii:  

 stimulează efortul şi productivitatea individului;  

 stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică); 

 munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de 

realizat; 

 timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în 

grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

 interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină 

dată, motivând elevii pentru învăţare; 

 lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 

strategiile personale de lucru, informaţiile; 

 O abordare modernă a experimentului în gândirea critică, permite elevilor o învăţare mai 

eficientă a fizicii. 

Gândirea critică este una dintre abilităţile  de bază pe care şcoala secolului XXI încearcă să o 

dezvolte la elevi.  

Tabel 1: Strategii Didactice, care promovează dezvoltarea gândirii critice ( Ion Al.Dumitru, 2000) 

Criterii 

 

Strategii didactice tradiţionale Strategii didactice care promovează 

dezvoltarea gândirii critice 

Activitatea  

elevului 

-ascultă expunerea, prelegerea, explicaţia, demonstraţia 

profesorului; 

-încercă să reţină şi să reproducă ideile auzite; 

-acceptă ideile altuia; 

-se mainfestă individualist; 

-acceptă informaţia dată; 

-exprimă puncte de vedere proprii; 

-realizează schimb de idei cu ceilalţi; 

-argumentează; 

-pune întrebări pentru a înţelege lucrurile; 

-cooperează în realizarea sarcinilor; 

Activitatea 

profesorului 

-predă, expune, ţine prelegeri; 

-explică şi demonstreză; 

-impune puncte de vedere proprii; 

-se consideră singurul expert într-o problemă; 

-organizează şi dirijează învăţarea; 

-facilitează şi modernizează activitatea; 

-ajută elevii să înţeleagă; 

-acceptă şi stimulează exprimarea unor 

puncte de vedere diferite; 

-este partener în învăare; 

Modul de realizare a 

învăţării 

 

-predominant prin memorare; 

-reproducere de cunoştinţe; 

-competiţie între elevi cu rol de ierarhizare; 

-se realizează în mod prepondernt , individual 

-prin apel la experienţa proprie, euristic; 

-promovează învăţarea prin colaborare; 

-accent pe dezvoltarea gândirii prin 

confruntarea cu alţii; 
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Modalităţi de 

evaluare 

 

-măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor; 

-accent pe aspectul cantitativ; 

-măsurarea şi apreciera capacităţilor; 

-accent pe elementele de ordin calitativ 

 

Gândirea critică permite elevilor să gândească raţional decât sentimental şi să aducă argumente logice 

şi nu false. Într-o lume în permanentă schimbare şi plină de incertitudini, infiltrarea în predare şi 

antrenarea gândirii critice şi creative este indispensabilă. 

În acest sens, responsabilitatea de a oferii elevilor condiţiile unui mod de gândire critică şi creativă, 

provocatoare şi imparţiale aparţine în mod nemijlocit profesorilor. 
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GEOMETRIA EUCLIDIANĂ: UN PRINCIPIU VECHI, PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR CU AJUTORUL METODELOR MODERNE 

 

PROF. STAN GABRIELA 

 

Winston Churchill spunea „Cu cât priveşti mai adânc în trecut, cu atât vei vedea mai bine în 

viitor”, astfel că în ultimul timp se observă pătrunderea tot mai adâncă a tehnicii de calcul în 

educaţie. Impactul este cu atât mai mare cu cât resursele calculatorului sunt folosite mai eficient. 

Lucrarea de fata prezinta utilitatea predării geometriei euclidiene în gimnaziu folosind metode 

moderne, activ-participative, exemplificând rezolvarea de probleme atât matematic cât şi cu ajutorul 

programului “Mathematica”. Acesta este un program deosebit de util în geometrie datorită 

multitudinii de funcţii folosite la trasarea figurilor geometrice foarte importante în rezolvarea de 

probleme.  

Din doriţa de a nu face această lucrare ca pe un tutorial al programului Mathematica, în 

continuare voi prezenta câteva noţiuni introductive despre acest program şi la final o posibilă aplicare 

la clasă. 

INTRODUCERE 

Geometria euclidiană este cea mai veche formalizare a geometriei, şi în acelaşi timp, cea mai 

familiară şi mai folosita în viata de zi cu zi. Deoarece geometria riguroasa, bazată pe demonstratii, 

necesită formarea conceptelor geometrice şi realizarea unor operatii logice, deductive cu aceste 

abstractiuni, predarea geometriei trebuie să tina cont de etapele de dezvoltare mentală proprii 

copilului. 

În unele şcoli, metodele de predare a geometriei sunt destul de tradiţionale, iar calculatorul 

este destul de puţin folosit. Sunt multe motive pentru ceste situaţii, cum ar fi: condiţiile financiare, 

politica şcolii, personalul didactic etc. 

Reticenţa de a renunţa la metodele tradiţionale are consecinţe negative, dintre care aş dori să 

subliniez două: scăderea interesului, lipsa motivaţiei din partea elevilor şi o diferentă crescândă între 

geometrie şi celelalte ramuri ale matematicii.  

Aşadar, în opinia mea principalele obiective ale predării geometriei sunt: dezvoltarea 

abilitatilor cognitive şi perceptive ale elvilor; cunoasterea unor metode constructive pentru realizarea 

desenelor şi graficelor şi pentru rezolvarea de probleme. Aceastea pot fi indeplinite mai usor si mai 

atractiv dacă putem considera introducerea calculatorului în predare. 
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Pentru computerizarea predării, pentru care din păcate o mare parte a instituţiilor educaţionale 

nu sunt corespunzător echipate, dezvoltarea unor metode şi aptitudini constructive sunt fară îndoiala 

legate de programele CAD (Computer Aided Design). Pentru predarea geometriei euclidiene este 

foarte convenabil să folosim programul Mathematica, datorită posibilităţilor sale grafice. Mai mult, 

acest program facilitează legarea geometriei cu celelalte ramuri ale matematicii. 

Mathematica este un sistem integrat care permite efectuarea de calcule simbolice şi numerice 

precum şi vizualizarea rezultatelor. Există atât variante pentru industrie cât şi pentru educaţie. 

Mathematica este un sistem software interactiv care permite descrierea şi rezolvarea 

aplicaţilor ştiinţifice, în special din domeniile matematicii, dar şi fizicii şi este desemnat ca un 

program care oferă posibilitatea de a face matematică cu ajutorul calculatorului. 

Mathematica a fost conceputa de catre fizicianul Stephen Wolfram, prima versiune aparând în 

1988. Urmatoarele versiuni (pâna la cea actuala, 9.0) au fost elaborate în cadrul firmei Wolfram 

Research Inc. (http://www.wolfram.com). 

În ceea ce priveşte facilitătile grafice, Mathematica se caracterizează prin: 

- Trasări de grafice în două şi trei dimensiuni (curbe şi suprafeţe) şi posibilitatea de a efectua 

transformări geometrice şi de a controla culoarea, umbrirea, iluminarea. 

- Vizualizarea reprezentărilor grafice 3D prin contururi şi densităţi. 

- Animarea pe ecran a reprezentărilor grafice. 

- Posibilitatea de a descrie (printr-un limbaj grafic) obiecte geometrice pe baza unor primitive 

(puncte, linii, cercuri, elipse, poligoane, etc.); 

Rezolvarea unei probleme în Mathematica presupune definirea unor obiecte si efectuarea de 

prelucrâri asupra acestor obiecte. De exemplu, rezolvarea unei ecuatii presupune definirea unui obiect 

de tip ecuatie si apelul functiei de rezolvare. 

Şirurile de caractere In[]:=, respectiv Out[]= sunt afişate de către sistem, utilizatorul 

introducând doar comanda care apare după In[]:=. Rezultatul care apare după Out[]= este cel afişat de 

sistem. În realitate între parantezele drepte de la In[] si Out[] apar valori numerice care identifică 

comanda, respectiv răspunsul. 

Aplicarea practică într-un proiect de lecţie, la clasa aVIII-a, lecţia “Ecuaţia de gradul I 

cu două necunoscute”. Menţionez că pentru ca această lecţie să fie un succes elevii trebuie sa aibe o 

oră de opţional sau de informatică în care să înveţe să folosească corespunzător un computer, dar şi 

noţiuni despre folosirea programului “Mathematica”. 

Metodele folosite pot fi: conversaţia; explicaţia; exerciţiul; exemplificarea; problematizarea; 

algoritmizarea; metoda ciorchinelui.  

http://www.wolfram.com/
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După verificarea prezenţei şi a temei, după anunţarea lecţiei şi obiectivelor sale si după 

recapitularea noţiunilor deja cunoscute folosind eventual metoda ciorchinelui, în continuare vor fi 

prezentate pe scurt comenzile necesare pentru a putea aplica noţiunile învăţate în programul 

„Mathematica” 

Noţiuni pregatitoare: 

În programul Mathematica, dacă două drepte au aceeaşi înclinţie (pantă) se numesc drepte 

paralele. Dacă două drepte au toate punctele comune, atunci ele se numesc coincidente (sau spunem 

că ele coincid). Două drepte se numesc perpendiculare dacă unghiul dintre ele este de 90
o 

Exemplul: Aflaţi care dintre următoarele perechi de drepte sunt paralele: 

a) 2x - 3y + 4 = 0 si -4x + 6y - 3 = 0 

b) x + 2y - 3 = 0 si -2x + y - 1 = 0 si 

c) 3x - 4y + 2 = 0 si 2x + 4y - 1 = 0 

Soluţie: În programul Mathematica folosim funcţia IsParallel2D[line,line], care ne va 

returna valoarea True, dacă cele două drepte sunt paralele şi False în caz contrar. 

In[1]: l1 = Line2D[2, -3, 4]; l2 = Line2D[-4, 6, -3]; l3 = Line2D[1, 2, -3]; l4 = Line2D[-2, 1, -1]; l5 

= Line2D[3, -4, 2];l6 = Line2D[2, 4, -1]; 

In[2]: {IsParallel2D[l1, 12], IsParallel2D[l3, 14], IsParallel2D[l5, 16]}  

Out[7]{True, False, False} 

Aşadar dreptele de la punctul a) sunt paralele, faţă de dreptele de la punctele b) şi c) care nu 

sunt paralele. 

În continuare vom folosi functia Sketch2D[1ine, line] pentru a desena cele două drepte şi 

pentru a ne convinge de poziţia lor. 

In[8]: Sketch2D[l1, l2]; Sketch2D[l3, l4]; Sketch2D[l5, l6]; 

 

CONCLUZII 

Acest program se adresează preponderent studentilor, dar după cum am văzut mai sus şi 

elevilor cu nivel de pregatire matematica mai înalt. Există însă inconvenientul că această modalitate 

de învăţare presupune dotări materiale care nu se gasesc la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ. 
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Tot ca un dezavantaj, putem determina şi faptul că există constrângeri şi în privinţa 

personalului de predare, deoarece este greu ca o singură persoană să poată trata o temă sau un 

domeniu din perspectiva mai multor discipline. 

Lăsând însă toate aceste neajunsuri la o parte, observăm că prin astfel de metode utilizatorul se 

poate concentra mai mult asupra problemei şi mai puţin asupra metodelor matematice utilizate pentru 

rezolvarea ei, iar cooperarea multidisciplinară este calea pentru accesul spre dezvoltarea 

învăţămantului modern asistat de calculator. 

Astfel matematica devine mai puţin abstractă, mai usor de înteles, mai accesibilă, deoarece 

metodele matematice care nu sunt întotdeauna la îndemână specialiştilor din domeniul tehnic pot fi 

folosite deoarece softurile au implementate unele din aceste metode matematice la care utilizatorul 

poate apela fără a fi nevoie să cunoascaă în detaliu modul lor de functionare. 

În concluzie, elevii pot folosi programul Mathematica pentru rezolvarea problemelor de 

matematică, însă trebuie avut în vedere faptul că utilizarea softului este o metoda complementară şi nu 

substitutivă matematicii. 
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ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ 
 

PROF. ABDURAIM IMRAN,  
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Creativitatea este considerată astăzi o importantă sursă de progres, interesul pentru studiul 

acesteia crescând continuu. Există şi apar foarte multe definiţii despre creativitate, ceea ce justifică 

aprecierea că în această privinţă cercetătorii nu au căzut de acord, deoarece există unele diferenţe în 

întelegerea unitară a conceptului.  

Meritul de a fi abordat creativitatea de pe poziţii ştiinţifice îl are psihologia, dar în ultima 

vreme tot mai multe discipline ştiinţifice au câte  ceva de spus referitor la aceasta. Psihologii au 

abordat creativitatea din perspectiva persoanei, definind-o ca o ,,aptitudine generală”, „capacitate 

umană”, „comportament creator”, „talent creativ” sau ca o „coordonată esenţială a personalităţii”. 

Se vorbeşte tot mai frecvent de perfecţionarea condiţiilor de mediu, astfel încât acestea să-i  

permită individului să exploreze domenii de care este atras, care să admită riscul de a greşi şi care să 

crescă receptivitatea la nou. Ca urmare, crearea unor condiţii favorabile stimulării creativităţii şi 

dezvoltării, prin diferite strategii euristice, a imaginaţiei creatoare a elevilor sunt obiective majore ale 

şcolii noastre. Predarea şi învăţarea operaţională a informaţiilor în procesul de învăţământ facilitează 

doar formarea structurilor logico-formale, însă ele nu sunt decât o condiţie şi un punct de plecare 

pentru constituirea comportamentului creativ. Acesta presupune curiozitate ştiinţifică şi receptivitate 

faţă de nou, spirit de observare, de investigare şi atitudine interogativă, gândire divergentă şi spirit 

inventiv, capacitatea de a stabili raporturi  noi între cunoştinţe, fapte, obiecte, fenomene, evenimente, 

imagini şi idei, de a le combina şi restructura, de a le interpreta şi redefini din perspective noi. De 

asemenea, abilitatea de a sesiza problemele esenţiale, de a le cerceta şi rezolva prin mai multe căi 

sunt componente importante ale comportamentului creativ. 

Premisele învăţării creative sunt: 

- iniţiativa proprie a elevului în procesul învăţării, manifestată prin curiozitate, uimire şi punerea 

întrebărilor; 

- învăţarea independentă; 

- încrederea în sine pe baza conştientizării asupra capacităţilor de care dispune elevul; 

- toleranţa faţă de ideile noi; 

- recunoaşterea valorilor create, ca mijloc de stimulare a creativităţii. 
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Învăţarea creativă se desfăşoară în două etape: 

 1. Învăţarea participativă – atunci când elevul este angajat în redescoperirea cunoştinţelor 

prin efort propriu de gândire, participând la elaborarea conceptelor, a legilor, principilor şi unor 

generalizări. În acest proces învâţând prin problematizare cercetare şi descoperire, prin dialog 

euristic, modelare, dezbatere, dramatizare, simulare, elevul îşi dezvoltă spiritul de observare, gândire 

logică, ştiinţifică şi productivă; 

 2. Învăţarea anticipativă angajează elevul în procesul creaţiei prin participarea la invenţii, 

inovaţii şi descoperiri, dezvoltându-i inteligenţa şi imaginaţia creatoare. Această formă superioară de 

învăţare se foloseşte mai ales în cercurile de creaţie tehnico-ştiinţifică şi literar artistică. 

 În învăţarea anticipativă se folosesc metode logice de abordare a problemelor, metode şi 

procedee euristice şi de imaginare. 

 Dintre metodele logice menţionăm definirea şi analiza problemei (descompunerea ei în 

subprobleme), evaluarea şi selecţia soluţiilor. 

 Metodele şi procedeele euristice mai importante sunt extrapolarea şi aplicarea unei teorii în 

alte domenii, fuzionarea a două teorii, emiterea de ipoteze, testarea şi verificarea lor, clasificarea şi 

ordonarea datelor experimentale, a faptelor, a ideilor şi prezentarea acestora sub formă de grafice, 

scheme şi interpolarea lor în tabele cunoscute. 

 Metode şi procedee imaginare.  

Braistormingul, sau asaltul de idei poate fi utilizat la cercurile de creaţie tehnico-ştiinţifică pentru 

stimularea şi exersarea creativităţii elevilor. Eficienţa metodei depinde de respectarea mai multor 

condiţii: grupul creativ să nu fie mai mare de 7-10 persoane, membrii grupului să aibă, un nivel 

intelectual eterogen, să dovedească competenţă şi dorinţa de a rezolva probleme, tema şedinţei de 

creaţie să fie din timp cunoscută. Conducătorul de grup să fie receptiv faţă de ideile noi, să creeze o 

admosferă destinsă, de încredere şi respect faţă de ideile altora. Braistormingul se desfăşoară în trei 

faze. În prima fază are loc punerea problemei, comunicarea unor informaţii suplimentare în legătură 

cu problema de rezolvat. În faza a doua membrii grupului creativ se întâlnesc din nou, ascultă ideile 

emise şi,  eventual, le completează, apoi le le combină şi le selectează pe cele mai eficiente. În ultima 

fază are loc verificarea, evaluarea şi aplicarea ipotezelor de rezolvare a problemei. 

 Sinectica sau asocierea unor elemente diverse, aparent fără importanţă poate produce idei noi. 

Etapele sinecticii sunt: analiza şi înţelegerea problemei pentru a face ca un lucru ciudat să devină 

familiar şi abordarea problemei dintr-o nouă optică pentru a face ca obişnuitul să devină ciudat 

folosind fantezia, analogia personală, directă şi simbolică. 
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 Inventica este şi ea o metodă de elaborare a unor idei noi pe baza unei interpretări 

interdisciplinare (matematică, fizică, biologie). În prima fază are log fragmentarea obiectului şi 

utilizarea lui în forme noi , iar în a doua se obţin aspecte sau idei originale prin combinări, permutări, 

aranjamente şi alte procedee matematice. 

 În creaţia individuală sau de grup, după ce a fost comunicată problema de rezolvat, eficiente 

sunt şi următoarele indicaţii creative: determinaţi toate aspectele problemei, selecţionaţi 

subproblemele atacate; fixaţi-vă datele utile; selecţionaţi cele mai bune surse pentru culegerea tuturor 

datelor; imaginaţi-vă toate ideile posibile, daţi curs liber imaginaţiei voastre, nu cenzuraţi ideile, dar 

notaţi-le imediat ce vă vin în minte; selecţionaţi ideile cele mai apte de a vă duce la soluţie, 

imaginaţi-vă toate mijloacele de control posibile şi alegeţi-le pe cele mai practice; alegeţi soluţia 

finală şi evaluaţi consecinţele aplicării ei. 

 Cele mai importante procedee de imaginare a unor idei noi cu privire la diferite obiecte sau 

fenomene sunt: 

1. Utilizarea. Ce alte utilizări poate să aibă obiectul x ? Dar dacă ar fi modificat?  

2. Analogia. Cu ce alte obiecte (fenomene) se aseamănă? 

3. Adaptarea. Cum poate fi adaptat pentru alte întrebuinţări? 

4. Modificarea. Îi putem da o nouă formă? Îi putem schimba destinaţia, culoarea, mişcarea , sunetul? 

Ce alte schimbări îi putem aduce? 

5. Multiplicarea. Ce i se poate adăuga? Poate fi dublat, multiplicat, exagerat? 

6. Diminuarea. Ce i se poate sustrage? Ar trebui micşorat, miniaturizat? Cum poate deveni mai 

aerodinamic? 

7. Substituirea. Ce să punem în loc? Pot fi înlocuite unele părţi? Cu ce? Care sunt consecinţele? 

8. Rearanjarea. Prin schimbarea părţilor componente. Prin stabilirea altui model. Prin schimbarea 

cauzelor şi efectelor. 

9. Inversarea. Putem schimba poziţia personajelor, rolurile sau ordinea de desfăşurare. Putem 

schimba pozitivul în negativ? 

10. Combinarea. De ce n-am încerca un amestec, un aliaj, un ansamblu sau să combinăm ideile, 

faptele, cuvintele, culorile, figurile geometrice. 

 Alte procedee eficiente sunt: tipizarea, transpoziţia, interpretarea într-o nouă viziune a unor 

teorii, proiecte, scheme, desene sau opere de artă, dramatizarea, analiza erorilor şi a consecinţelor, 

imaginarea unor experimente, situaţii sau obiecte noi, schematizarea, diviziunea şi emiterea unor 

ipoteze îndrăzneţe. 
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 Dezvoltarea creativităţii elevilor este favorizată de existenţa în şcoală a unor laboratoare, 

cabinete şi ateliere bine dotate, a unor cercuri tehnico-ştiinţifice şi literar-artistice conduse de 

profesori creativi, mediul şcolar creativ, concretizat în folosirea la lecţii şi lucrări practice a 

metodelor şi procedeelor euristice. Deosebit de importante sunt însuşirea de către elevi a unor 

procedee de dezvoltare a imaginaţiei creatoare, exerciţiile de creativitate, recunoaşterea şi aprecierea 

valorilor create de elevi. 
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Creativitatea constituie una din implicaţiile umane esenţiale ale culturii şi civilizaţiei, ale 

oricarui proces social. Ea este una din cele mai mari producătoare de valori umane, sociale şi 

educaţionale. 

Talentul inventiv este necesar atât pentru dezvoltarea muzicală a elevilor cît şi în formarea lor 

ca fiinţe sociale. Participarea la activităţi muzicale în grup presupune un antrenament al virtuţiilor 

sociale cum ar fi: capacitatea de adaptare, de ascultare a altora, de respectarea a regulilor de 

colaborare, de conducere, de cedare în favoarea altora şi de asumarea responsabilităţilor. Din punct 

de vedere muzical improvizaţia a deschis elevilor noi posibilităţi de exprimare prin combinarea 

elementelor de limbaj: ritm, melodie, timbru, intensitate, alcătuind imagini sonore proprii. Elevii au 

fost atraşi de noutatea şi ineditul acestor jocuri participând în totalitate, bucurându-se de rezultatele 

obţinute fapt ce a dus la disponibilitatea lor pentru a relua jocurile şi de a căuta posibilităţi de 

îmbunătăţire a acestora.       Varietăţile timbrale obţinute cu ajutorul instrumentelor au stimulat 

fantezia elevilor spre găsirea unor posibilităţi nelimitate de combinaţii timbrale de la cele sugerate de 

profesor, până la cele mai originale modalităţi de utilizare a lor. De cele mai multe ori jocurile au fost 

conduse de profesor sau de elevi, dar în cazul în care s-a putut realiza un plan grafic al jocului cu 

fixarea clară a momentelor, acestea s-au putut realiza şi liber. Desfăşurându-se în acest fel s-au 

transformat în adevărate momente de spectacol, oferind sentimentul împlinirii pentru participanţi.  

Elevii au fost capacitaţi la o muncă creativă mobilizându-le sentimentele şi gândirea. Crearea 

în colectiv, fluxul continuu al ideilor muzicale concretizate prin ritmuri, melodii, onomatopee 

preluate de la alţii şi date mai departe celuilat, aşteptarea momentuului intervenţiei, respectarea 

celorlate roluri permiţând tuturor să iasă în evidenţă la un moment dat a contribuit la realizarea unor 

legături între membrii grupelor şi ai clasei.Încrederea în sine a elevilor a crescut considerabil întrucât 

fiecare a putut fi coautor al unei creaţii colective unice. Aceste jocuri au diversificat metodele de 

cunoaştere şi exersare din cadrul educaţiei muzicale asigurând în acelaşi timp o atmosferă plăcută şi 

atractivă. Jocurile au răspuns la nevoia firească a elevului de a învăţa prin acţiune, la nevoia de a 

cerceta şi a descoperi. Oricât de modeste ar fi realizările elevilor, oricât de stângace şi neşlefuite, 

sonorităţile obţinute au oferit o bucurie autentică. 
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În volumul „The composer in the classroom” se recomandă un exerciţiu ritmic cu elemente de 

joc bazat pe ritmuri elementare, joc aparţinând compozitorului Gabriel Charpentier : „ 1 = „Ah” sunet 

cântat; 2 = două bătăi din picior; 3 = trei pocnituri din degete; 4 = patru bătăi din palme .Cele patru 

elemente se pot executa în următoarele variante: 1234, 1324, 1342; 2341, 2314, 2143;3412, 3124, 

3142;4123, 4213, 4312; 2431, 1243, 2413; 3421, 3214, 3241; 4231, 4132, 4321. La început se 

execută variantele în unison cu toată clasa apoi sub formă de canon simplu sau la mai multe voci. În 

această variantă prin suprapunerea mai multor voci care executau diferite structuri s-a născut o 

poliritmie bogată şi colorată.  

Soluţiile oferite în lucrarea de faţă nu au caracter de unicat, dar oferă o posibilă viziune asupra 

folosirii jocurilor muzicale de improvizaţie şi la clasele cu elevi de vârste mari, chiar dacă aceştia nu 

au beneficiat de o continuitate în dezvoltarea  talentului creativ. 

Cu toate că studiul formelor reprezintă una din cele mai complexe discipline fiind abordată cu 

precădere în clasele mari ale liceelor de specialitate şi în educaţia muzicală generală este necesar 

dezvoltarea capacităţii de a percepe muzica ca un text inteligibil unitar. Dezvoltarea simţului formei 

trebuie să înceapă cu formarea capacităţii de a delimita cele mai mici elemente morfologice cu înţeles 

de sine stătător, motivele, urmând apoi frazele şi perioadele. Aceste elemente pot fi intuite chiar şi în 

faza orală a însuşirii muzicii cu condiţia ca atenţia elevilor să fie orientată spre sesizarea lor. Definit 

ca unitate ritmico-melodică elementară, purtătoare de sens, motivul constituie nucleul de bază al 

discursului muzical.  

În jocul de improvizaţie ,,Dialog muzical“ elevii s-au familiarizat cu principiile de bază ale 

devenirii muzicale: repetiţia, succesiunea de tip întrebare-răspuns, variaţiunea ritmico-melodică şi 

principiul contrastului. Perceperea frazelor muzicale s-a realizat tot prin acelaşi joc înlănţuind două 

motive după principiile enunţate mai sus. Deprinzând aceste procedee în mod practic, abordarea unor 

cunoştinte legate de formele muzicale mai complexe s-a realizat cu mai multă usurinţă. Astfel 

însuşirea formelor de lied, rondo şi sonată nu au reprezentat o dificultate deosebită, fiind cunoscute 

principile repetiţiei şi ale variaţiunilor. O altă modalitate de a recunoaşte structura arhitectonică a 

formelor a fost urmarea unui traseu inductiv pornind de la un exemplu muzical, în cazul de faţă de la 

un rondo ritmic, elevii au putut trece de la cunoştinte şi deprinderi anterioare la cunoştinţe şi 

deprinderi noi. Toate elementele rondoului, refren şi cuplet, au fost reduse la nivelul unor fragmente 

ritmice reproduse de elevi prin citirea ritmică în ordinea succesiunii lor conform formei de rondo. În 

acelaşi fel se poate proceda pentru însuşirea celorlate forme menţionate mai sus. Avantajul acestui 

procedeu îl reprezinta faptul că explicaţiile teoretice şi demonstrative ale profesorului pot deveni 
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realitate sonoră imediată, care poate fi trăită nemijlocit. Procedeul nu înlocuieşte în totalitate audierea 

unor exemple muzicale ci înlesneşte înţelegerea lor pentru toate categoriile de elevi.  

Spiritul inventiv creator este necesar atât pentru dezvoltarea muzicală a elevilor cît şi în 

formarea lor ca fiinţe sociale. Participarea la activităţi muzicale în grup presupune un antrenament al 

competenţelor sociale cum ar fi: capacitatea de adaptare, de ascultare a altora, de respectarea a 

regulilor de colaborare, de conducere, de cedare în favoarea altora şi de asumarea responsabilităţilor. 

Din punct de vedere muzical improvizaţia a deschis elevilor noi posibilităţi de exprimare prin 

combinarea elementelor de limbaj: ritm, melodie, timbru, intensitate, alcătuind imagini sonore 

proprii. Elevii au fost atraşi de noutatea şi ineditul acestor jocuri participând în totalitate, bucurându-

se de rezultatele obţinute fapt ce a dus la disponibilitatea lor pentru a relua jocurile şi de a căuta 

posibilităţi de îmbunătăţire a acestora. Varietăţile timbrale obţinute cu ajutorul pseudo-instrumentelor 

au stimulat fantezia elevilor spre găsirea unor posibilităţi nelimitate de combinaţii timbrale de la cele 

sugerate de profesor, până la cele mai originale modalităţi de manipulare a lor. De cele mai multe ori 

jocurile au fost conduse de profesor sau de elevi, dar în cazul în care s-a putut realiza un plan grafic 

al jocului cu fixarea clară a momentelor, acestea s-au putut realiza şi liber. Desfăşurându-se în acest 

fel s-au transformat în adevărate momente de spectacol, oferind sentimentul împlinirii pentru 

participanţi.Elevii au fost capacitaţi la o muncă creativă mobilizându-le sentimentele şi gândirea. 

Crearea în colectiv, fluxul continuu al ideilor muzicale concretizate prin ritmuri, melodii, 

onomatopee preluate de la alţii şi date mai departe celuilat, aşteptarea momentului intervenţiei, 

respectarea celorlate roluri permiţând tuturor să iasă în evidenţă la un moment dat a contribuit la 

realizarea unor legături trainice între membrii grupelor şi ai clasei. Încrederea în sine a elevilor a 

crescut considerabil întrucat fiecare a putut fi coautor al unei creaţii colective unice. Aceste jocuri au 

diversificat metodele de cunoaştere şi exersare din cadrul educaţiei muzicale asigurând în acelaşi 

timp o atmosferă plăcută şi atractivă. Jocurile au răspuns la nevoia firească a elevului de a învăţa prin 

acţiune, la nevoia de a cerceta şi a descoperi. Oricât de modeste ar fi realizările elevilor, oricât de 

stângace şi neşlefuite, sonorităţile obţinute au oferit o bucurie autentică. 

După încheierea momentului ludic elevii au descoperit cu uşurinţă principiul care stă la baza 

construcţiei rondoului şi anume alternarea refrenului cu  diferite cuplete.S-a facut apoi o scurtă 

referire la evoluţia rondoului de la forme simple din perioada medievală şi renaştere, A, B, A, B, A, 

apoi A, B, A, C, A ajungând ulterior la A, B, A, C, A, B, A, forma cea mai frecvent utilizată în 

muzica instrumentală clasică.  

Creativitatea muzicală ar trebui să fie prima şi cea mai importantă prioritate a educaţiei 

muzicale. Elevilor le trebuie oferite modalităţi de gândire. Copiilor le trebuie oferite posibilităţi de a 
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simţi. Copiilor le trebuie oferite oportunităţi de a inventa.  Fenomenul muzical ar trebui să ne ofere 

modalităţi de a ne întâmpina expresia proprie. Acestea trebuie să includă şi acele procese mentale 

prin care noi să ne eliberăm mintea de constrîngerile învă ţate şi formale. Să regăsim prin noi o nouă 

muzică a tuturor prin improvizaţie: să-şi regăsească toţi creativitatea muzicală. Astfel, am dobândi 

permisiunea de a ne cufunda într-o mare de procese creative, de a căuta în noi aurul propriei noastre 

simţiri, ca fiecare dintre noi să regăsească  drumul lui spre muzică. 
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ÎN CĂUTAREA MUZEI PE CORIDOARELE INOCENŢEI ŞI 
ADOLESCENŢEI… 

 

PROF. PRICOP ELENA-CLAUDIA 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ABAGIU ALINA-IONELA  

 

Motto: „Cred că oamenii se nasc cu un imens potenţial natural, potenţial pe care îl pierd cu 

cât petrecem mai mult timp în lume. Este ironic că unul dintre motivele pentru care ne pierdem 

potenţialul este tocmai sistemul educaţional. Drept rezultat: cei mai mulţi oameni nu sunt niciodată 

conectaţi cu talentul lor, cu potenţialul lor aşa încât ajung să nu ştie niciodată de ce sunt capabili să 

realizeze” (Robinson şi Aronica, The Element. How Finding Your Passion Changes Everything, 

2009). 

 

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. 

Conduita creativă a cadrului didactic este unul dintre factorii care asigură dezvoltarea potenţialului 

creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea 

ce îl înconjoară. Importantă în dezvoltarea creativităţii în învăţare este stimularea efortului personal 

al elevului, stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original inventiv, 

creativ. 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învățări 

interactiv-creative, îl deţine atitudinea profesorilor/educatorilor faţă de creativitatea elevilor şi de 

posibilităţile acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Cooperarea 

indivizilor rămâne punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru constituirea şi 

dezvoltarea logicii. (Jean Piaget) 

Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine 

factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii. 

În şcoală, motivaţia principală o constituie, pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar 

şi satisfacţia multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 

În învăţământul preşcolar, potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale 

cotidiene: în joc (activitate fundamentală), în desen şi pictură (activităţi care sunt pentru el un joc cu 

linii şi culori) şi în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii). 
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Cunoscând fascinaţia copiilor în faţa poveştilor, am proiectat şi am susţinut la nivelul grupei 

pregătitoare în anul şcolar 2007-2008 opţionalul „În lumea poveştilor”. Pornind de la basme şi 

povestiri cunoscute de ei, am planificat activităţi atractive, în care am avut ca obiective nu atât 

reproducerea textelor cunoscute, cât „joaca” cu aceste texte, posibilitatea de a interveni şi a crea 

situaţii inedite cu eroii îndrăgiţi. 

Una dintre temele care i-au încântat pe cei mici a fost Încurcătura poveştilor, în care eroii se 

„încurcă” în poveşti diferite, răsturnând situaţiile. Puşi să continue povestea în situaţia nou creată, cei 

mici au fost mai întâi timizi, dar apoi au prins curaj şi au invitat-o pe Albă ca Zăpada la balul 

Cenuşăresei, prinţul fiind pus în situaţia de a alege între cele două prinţese, lupul s-a întâlnit cu un 

dinozaur etc. 

La fel de încântaţi au fost când au fost nevoiţi să continue povestea dincolo de finalul ei. „Ce 

face Albă ca Zăpada când ajunge la castel?”, „Ce fac surorile vitrege după ce Cenuşăreasa se 

căsătoreşte?”, „Prin ce vicleşuguri vulpea se ascunde de urs, ca să n-o pedepsească pentru ruşinea 

păţită?”. 

În Salata din poveşti s-a realizat o altă poveste prin amestecarea personajelor şi 

evenimentelor. Astfel, „Cei 3 purceluşi” s-au putut alia cu iezii din „Capra cu trei iezi” şi l-au 

transformae pe lup într-un personaj bun, „Motanul încălţat” l-a avut ca stăpân pe „Prâslea cel voinic” 

etc. 

Tema ce i-a încântat cel mai mult a fost Ce aş face dacă aş fi în povestea…?, în care copilul 

era invitat să se pună în „pielea” personajului. Trăind sentimentul empatiei, un copil a început să 

plângă motivând că „nu vreau să fiu nici măcar iedul cel mic, deoarece mi-e frică de lup!”. 

Bucuria poveştii poate fi trăită nu numai la modul intervenţiei în ceva cunoscut, ci şi a  creării 

a ceva nou, având ca punct de pornire o jucărie, un început dat, o succesiune de imagini etc. De 

obicei, aceste creaţii sunt scurte, fără divagaţii, fără explicaţii întinse, 

oarecum incoerente, dar uneori pot avea o „savoare” deosebită.  

Şi totuşi…., pentru această generaţie a tehnologiei şi a 

internetului, a desenului animat  24 h/24, orice le spui şi faci parcă nu e 

suficient pentru a le capta atenţia şi a-i atrage spre creaţie.  

Anul acesta şcolar, în cadrul temei „Lumea apelor”, pe lângă 

lecturi după imagini, jocuri didactice, convorbiri, memorizări, picturi, 

colaje, am folosit un software educaţional, creaţie proprie, având ca temă 

PitiClic la Marea Neagră. 
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Pe parcursul jocului, cei mici au fost invitaţi să parcurgă domeniile experienţiale ale 

învăţământului preşcolar: limbă şi comunicare, ştiinţe, estetic şi creativ, om şi societate. 

Jocurile propuse au fost diverse şi au vizat:  

 stimularea curiozităţii pentru descoperirea mediului înconjurător; 

 îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte noi;  

 perceperea şi discriminarea între diferite forme, culori, mărimi; 

 grupare de obiecte după diferite criterii; 

 operaţii matematice; 

 dezvoltarea spiritului de observaţie şi a memoriei vizuale; 

 norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. 

Impactul asupra copiilor a fost uluitor! Toţi copiii doreau să se joace cu PitiClic şi să 

descopere lucruri minunate alături de el. Iar la final, când toţi s-au jucat pe calculator, le-am propus 

să creeze o poveste cu titlul Aventurile peştişorului auriu, pornind de la imaginile prezentate în 

activităţi şi cele descoperite în cadrul jocului. Rezultatul a fost spectaculos: toţi doreau să spună ceva 

şi să mai adauge încă o întâmplare peştişorului năzdrăvan, raportându-se la cunoştinţele însuşite în 

cadrul interacţiunii cu calculatorul!  

Iar dacă peştişorul auriu ar fi fost atunci lângă mine, cu siguranţă că i-aş fi mulţumit că mi-a 

îndeplinit dorinţa de a le vedea fericirea şi bucuria copiilor că „am şi eu ceva de spus!”, „Doamna, 

dar s-a mai întâmplat şi ..”, „Doamna, peştişorul s-a întâlnit şi cu….” etc. 

Mergând pe scara timpului, trecând de la copilărie la adolescenţă, în activitatea creativă elevul 

îşi exprimă propriul eu, îşi asigură independenţa şi vine în contact cu propriile trăiri. 

Conceput în urmă cu cinci ani ca un Concurs Judeţean de Limbă şi literatură română, 

proiectul educativ „4 de 10” s-a derulat, începând cu anul şcolar 2008-2009, şi la nivel naţional. 

Unităţile şcolare organizatoare au fost Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan” – Turda şi Liceul Teoretic 

„Pavel Dan” – Câmpia Turzii.  Prof. Pricop Elena Claudia 

este coordonatorul judeţean, iar Colegiul Tehnic de Marină 

„Al. I. Cuza” este partenerul acestui concurs la nivelul 

judeţului Constanţa.  

Ancorat în actualitate, concursul presupune o 

competiţie între echipaje şi parcurgerea unor probe care 

vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare, creativitatea 

şi spontaneitatea elevilor participanţi. Conştienţi că elevii de 
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astăzi sunt cei dintre care vor apărea liderii de mâine, ne-am gândit să-i pregătim pentru „caracatiţa” 

responsabilităţilor viitoare. Aproape că nu este săptămână în care într-o şcoală să nu se anunţe un 

concurs. Câte oare vizează cultivarea spiritului de echipă al elevilor? Prea puţine sau chiar niciunul. 

Scopul acestui concurs îl constituie pregătirea elevilor pentru provocările de mâine.  Misiunea 

proiectului a fost de a cultiva spiritul de echipă al elevilor şi al cadrelor didactice. Prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor sociale şi comunicative, elevii au putut  să socializeze, dar şi să rămână ei 

înşişi.  

Colegiul nostru a organizat, în data de 22 aprilie 2010, faza judeţeană a Concursului       „4 de 

10”. Au participat echipaje formate din elevi ai liceului nostru, dar şi echipaje ale altor licee din 

judeţul Constanţa. Activităţile au pus în valoare nivelul de pregătire al elevilor, spiritul de echipă, de 

competiţie şi de creativitate al acestora. Ei au arătat un interes deosebit pentru acest tip de concurs, 

deoarece era diferit de celelalte, atât din punct de vedere tematic, cât şi ca organizare. 

Fiecare echipaj a fost compus din 4 elevi (câte unul pentru fiecare an de studiu). Există două 

secţiuni: una adresată elevilor ciclului gimnazial şi o alta care vizează elevii din ciclul liceal.  

Concursul a început cu prezentarea echipajelor  şi cu prezentarea şcolilor de provenienţă (Hop 

şi noi!). Au urmat probele scrise, precum: Suflet de copil, Şah-mat birocraţiei!, Dincolo de cuvinte, 

Hanul Ancuţei s-a mutat la CTM sau S.O.S. opinia publică! Evaluarea s-a realizat de către un juriu 

avizat. 

 A fost o adevărată încântare să descoperim idei interesante, perspective noi asupra 

universului, spirit critic şi simţ artistic. Elevii au dovedit multă sensibilitate, creativitate şi mai ales 

umor în tot ceea ce au prezentat. Pentru noi, profesorii, a fost 

şi este o mulţumire să constatăm că încă mai există interes 

pentru cultură.  

Participarea elevilor la competiţii sau manifestări 

artistice constituie o dovadă în acest sens. Plini de emoţie, dar 

şi de mândrie, elevii şi-au prezentat în faţa asistenţei gândurile 

şi sentimentele aşternute în chip poetic. Nici autorii probelor 

scrise nu s-au lăsat mai prejos: au uimit prin creativitate, luciditatea şi profunzimea ideilor. 

Am fost extraordinar de mândră de eforturile în plan artistic ale elevilor şi de rezultatele 

obţinute! 

Pentru a înţelege de ce acest concurs este diferit de celelalte, iată în ce au constat cerinţele pe 

care liceenii noştri le-au avut de prezentat:  
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 Realizaţi un afiş publicitar  pentru tăiţeii de casă „CA GUMA”, produşi de fabrica de 

paste făinoase „OU DE GÂSCĂ”. 

 Imaginează-ţi că eşti un cetăţean turmentat, pe care tocmai l-a întâlnit soacra în piaţă. 

Povesteşte, în 2-3 minute, întâlnirea cu ea.  

 Imaginează-ţi că eşti pupăza din tei. În 2-3 minute, povesteşte o întâmplare din care să 

reiasă relaţia ta cu Nică. 

 Te numeşti David Coperfield, locuieşti în comuna Fata Morgana, pe strada Panorama 

Deşertăciunilor, numărul 007 şi eşti elev în clasa a XI–a, la Şcoala Nostradamus. Pe o pagină 

distinctă, redactează o cerere adresată directorului şcolii tale, în care îi soliciţi accesul la catalog. 

Acesta îţi este necesar pentru efectuarea unei iluzii optice care să te ajute să promovezi. Data 

redactării este 20.03.2009. 

Prin urmare, cu toţii conştientizăm faptul că omul modern, fie preşcolar, fie licean, ar putea 

deveni un blazat, pe care nimic nu-l mai impresionează. Plăcerea şi folosul sunt singurele valori care-

l atrag şi-l preocupă. Această blazare ascunde o indiferenţă care, la rândul ei, trădează un imens 

pustiu lăuntric. Criza culturii actuale s-a resimţit uneori şi mai acut în sufletul omului modern printr-

un fel de dezamăgire şi disperare. O agitaţie continuă şi o nemulţumire constantă marchează 

intensitatea crizei interioare. De aceea, mai mult ca oricând, avem nevoie de „alte tipuri de proiecte”, 

avem nevoie de genialitate şi certitudine, de creativitate şi esenţă într-o lume bulversată şi scindată 

care nu mai are repere ferme. Avem nevoie de astfel de activităţi!  
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ÎNSUȘIREA UNOR CUNOȘTINȚE LA CICLUL PRIMAR PRIN MUZICĂ, 
JOC ȘI MIȘCARE 

 

STROE DRĂGUŢA -PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 NEAMŢU MARIANA--PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

ŞCOALA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”- CONSTANŢA 

 

Introducerea clasei pregătitoare la ciclul primar a dus la noi provocări pentru cadrele didactice 

de la ciclul primar. Acestea trebuie să găsească noi metode specifice vârstei școlarului mic. Jocul și 

muzica reprezintă modul prin care copilul își poate însuși multe noțiuni abstracte. 

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. 

Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu și mai atrăgător, 

aduce varietate și o stare de bună dispoziție, destindere ,ceea ce previne apariția monotoniei și a 

plictiselii, a oboselii. Jocurile și muzica fortifică energiile intelectuale și fizice ale școlarilor, 

generând o motivație secundară, dar stimulatoare. Jocul didactic consolidează, precizează, verifică și 

îmbogățește cunoștintele, pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale acestora. 

Jocurile didactice sau exercițiile-joc, îmbracând o haină atractivă, trezesc interesul elevului 

pentru îndeplinirea sarcinii didactice și întrețin efortul necesar executării lui.  

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 

decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 

imediat şi puternic. 

Ideea folosirii jocului în ativităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica recomanda: 

“ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaşte 

înclinaţiile fiecăruia.” 

În procesul de cultivare a limbajului în şcoli este necesar să se folosească exerciţii speciale 

pentru dezvoltarea creativităţii verbale la şcolari. 

Cu candoarea şi delicateţea specifice vârstei şcolare, copiii au o preferinţă pentru diminutive, 

pe care le întâlnesc şi le folosesc în vorbirea curentă, în relaţiile cu cei din jur, în poeziile şi cântecele 

lor. De aceea le-am pus la dispoziţie material didactic sugestiv şi folosind procedee ca jocul didactic 
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şi exerciţiul joc, i-am stimulat ,,să alinte cuvintele",făcând apel la sufixele diminutivale, procedeu 

foarte utilizat în îmbogăţirea limbii române :băieţel, copăcel, bucheţel, fluieraş, băieţaş. 

Şcolarilor din clasele I-II nu le putem explica noţiunea de ,,familie de cuvinte", dar le putem 

spune că aşa cum fiecare dintre noi face parte dintr-o familie,care se aseamănă la înfăţişare, la 

obiceiuri, într-o familie lexicală cuvintele sunt înrudite prin forma lor, dar şi sub aspectul înţelesului. 

De exemplu, dacă analizăm cuvintele :a juca, jucăuş, jucător, joc, nejucăuş observăm că :se aseamănă 

între ele sub aspectul formei şi al sunetelor,se înrudesc între ele din punct de vedere al înţelesului. 

Introducerea cuvintelor în contexte adecvate asigură fixarea sensului acestora şi pătrunderea lor în 

vocabularul activ al şcolarilor. 

Jocurile pot fi integrate verificând și fixând cunoștinte din două sau trei discipline.Ca exemplu 

redau jocul următor: 

CU MATEMATICA ÎN LUMEA POVEŞTILOR 

SCOPUL JOCULUI: verificarea număratului în limitele 1- 10 prin raportarea numărului la 

cantitate; consolidarea deprinderii de a forma grupe echipotente prin punerea în corespondenţă; 

efectuarea operaţiilor de adunare şi de scădere folosind corect simbolurile matematice: + , - , = ; 

SARCINA DIDACTICĂ: raportarea corectă a cantităţii la număr şi a numărului la cantitate; 

efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu un element. 

CONŢINUTUL JOCULUI: cunoştinţe despre numeraţie, punerea în corespondenţă a grupelor 

formate, operaţii de adunare şi scădere cu o unitate, folosirea corectă a simbolurilor matematice. 

REGULILE JOCULUI:  

 copilul numit de învățătoare va număra elementele grupei indicate (pitici) şi va aşeza cifra 

corespunzătoare; 

  La cererea învățătoarei va mai forma o grupă cu tot atâtea elemente câte are cea indicată; 

 Sarcina nerezolvată va fi rezolvată de un alt  copil; 

 Se acţionează numai la semnalul conducătorului de joc; 

 Răspunsurile corecte se recompensează printr-un stimulent din lume poveştilor. 

Muzica place adultului dar și copilului. După două luni de cursuri am observat că multe cântece 

erau deja cunoscute de la grădiniță de majoritatea copiilor. Atunci am căutat alte cântece preferând 

cântecele prin conținutul cărora copiii își însușeau și noțiuni din alte domenii: matematică, explorarea 

mediului sau limba română. Am învățat cu copiii astfel cântecele “ Alfabetul”. “Cântecul numerelor” 

“Degetele” etc. 
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Copilul de vârstă școlară este foarte nerăbdător să afle multe lucruri necunoscute. El se 

plictisește repede dacă lecțiile nu sunt atractive. Păstrarea vie a atenției nu se poate face decât prin 

noutate.De aceea creativtatea trebuie să fie specifică și cadrului didactic. După un an de clasă 

pregătitoare pot spune că vechile povești nu mai stârnesc interesul școlarului mic deoarece ele sunt 

cunoscute de la grădiniță. A trebuit să caut alte povești pentru a le satisface curiozitatea. Acestea le-

am editat în documente ppt și le-am însoțit de imagini adecvate. 

Poveștile folosite au ca personaje principale animalele. Acestea urmăresc îmbogățirea 

vocabularului, dezvoltarea limbajului dar și dezvoltarea personală a elevului.”Povestea literelor” este 

o astfel de poveste prin care copilul află că toate literele sunt importante. Niciun cuvânt nu poate fi 

scris doar cu o literă. La fel și munca în echipă aduce satisfacții întregii clase. 

Un material destul de reușit și foarte util a fost poezia “Vocalele”. Această poezie am însoțit-o de 

mișcare. Copiii își folosesc mâinile pentru a reda fiecare vocală. Astfel prin recitarea poeziei însoțită 

de  mișcare brațelor se rețin mai bine vocalele. Folosind litere mari de tipar la scrierea cuvintelor 

poeziei am ezersat și actul citirii.  

Fragment din poezie:  A         AM O CASĂ MARE             E    EU, EA , EL ȘI ELE 

                                                 A-A-A!                                          E-E-E! 

                                                 E MARE! MARE!                       LOCUIM SUB STELE! 

 Realizarea acestor materiale presupune timp acordat de cadrul didactic și patina imaginative. 

Acum pot spune că a meritat efortul depus deoarece satisfacția a fost mare. A atras atenția copiilor, 

au memorat foarte repede versurile poeziei, au făcut asociere dintre vocale și semnele realizate cu 

mânuțele. 
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JOCUL – ,,TERAPIE” ÎN ÎNVĂȚARE 
 

PROF. CRISTINA POPA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU” NĂVODARI 

 

Metodele de învăţământ (de la gr. odos “cale, drum” şi metha “către, spre”) reprezintă căile 

folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere realitatea, lumea, chiar pe ei 

înşişi. Ele sunt totodată mijloacele prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

competenţele elevilor de a acţiona, bazându-se pe ceea ce au învăţat. 

Cei care îi îndrumă pe elevi în acest proces de formare sunt profesorii. Aceştia trebuie să 

găsească cele mai bune şi adecvate metode pentru ca elevii să-şi formeze şi să-şi dezvolte diferite 

tipuri de competenţe, adică să dea dovadă de creativitate în alegerea celor mai potrivite metode 

pentru a-și atinge scopul.  

Jocul este prezent în viața noastră și prin joc este cel mai ușor să îți formezi/ dezvolți diferite 

competențe. Câteva dintre jocurile cu caracter sau conținut didactic, prezentate mai jos, au fost 

aplicate cu succes la clasa a V-a și nu numai. 

Jocul ,,De-a spionii” în care se folosește experimentul presupune provocarea, 

reconstituirea, modificarea de către elevi a unor fenomene sau variabile ale realităţii în scopul 

observării lor, a descoperirii şi studierii legilor care le guvernează. Acest joc a fost folosit pentru 

lecția  despre situația de comunicare. 

Avantajele acestuia sunt: familiarizarea cu demersul şi metodologia investigaţiei ştiinţifice; 

reproducerea fenomenelor în procesualitatea lor; dezvoltarea spiritului de investigaţie şi de 

observaţie; funcţii formativă şi informativă; aplicarea metodelor şi tehnicilor de lucru. 

Elevii au realizat un experiment la clasă în care au transcris în diverse tipuri de limbaje (unele 

care folosesc abrevierile, altele care măresc numărul de silabe dintr-un cuvânt) câteva texte literare. 

Scopul a fost acela de a vedea dacă se modifică mesajul textului şi dacă, prin noua modalitate de 

scriere, aceste texte mai pot fi înţelese.  

În limbajul de pe Messenger poezia La steaua, de Mihai Eminescu arată astfel: 

La steaua 

La steaua care-a răsărit 

E-o cale-atât de lungă, 

Că mii de ani i-au trebuit 

Luminii să ne-ajungă. 

L’ steaua  

L’ steaua k’re’a răsărit 

E-o k’ale- so long, 

K’ mii de ani i-au tb 

Lmn s n-ajungă. 
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Apar în mesajele poştei electonice prescurtări, care tind să se transforme într-un cod, precum: 

Cf?(Ce faci?), cmf? (ce mai faci?), Bn (bine), Ms (mersi), Npc (nu ai pentru ce), Nb (noapte bună), 

Trm (trimite), Vb (vorbeşte), Cmz? (Ce mai zici?), k (pentru ca / ok), c''va (ceva), u (tu), dc (de ce?), 

Sall (Salut!), Ub (iubire), Te ub (te iubesc), Dap (da), Nup (nu), Mn ( mine), tn (tine), tuh (tu), 

nush/ns (nu ştiu), tre (trebuie), nu''s ( nu sunt), ma plik (mă plictisesc), lol (ceva amuzant / ceva 

normal), plek (plec), shi (şi), supi (supăra), te pwp ( te pup), pp/pa'' (pa). Rezultă, astfel, un mesaj 

codificat, aproape imposibil de înţeles fără cunoaşterea elementelor.  

Un alt limbaj, codificat, este „limba păsărească”, în care au transcris un fragment din poezia 

lui Tudor Arghezi, Cuvânt: „Vrupuipi, cipitoporupulepe, săpă-ţipi fapacp upunp daparp / Opo 

caparptepe pepenptprupu bupuzupunaparp / Opo capartepe mipicăpă, opo 

căpărptpipicipicăpă.”(„Vrui, cititorule, să-ţi fac un dar / O carte pentru buzunar / O carte mică, o 

cărticică”). Această „limbă” se conduce după nişte reguli simple: se adaugă fiecărei silabe un p şi 

vocala silabei, iar după t, r, s finale, doar p. De asemenea, au conceput și alte coduri pentru care au 

scris și reguli. 

Un alt joc, folosit pentru a diferenția timpurile verbului la modul indicativ, este ,,Timpul 

creioanelor”. Elevii sunt solicitați să înșire pe bancă cinci creioane care se ascut, de același fel, și 

care să fi avut inițial aceeași dimensiune – să zicem, dintr-o trusă de creioane colorate – pe care să le 

așeze în ordine crescătoare, de la cel mai tocit/consumat până la unul nefolosit – relație 

interdisciplinară cu matematica. Astfel, vor observa că cel mai tocit/ consumat creion este folosit de 

mai mult timp decât următorul și tot așa pentru celelalate, iar cel neascuțit/ fără vârf nu a fost folosit, 

dar poate fi folosit în viitor. Fiecare creion reprezintă câte un timp al verbului la indicativ. Pe 

dimensiunile creioanelor se vede vechimea lor, adică de cât timp sunt folosite. 

La o lecție despre adjectiv, la clasa a V-a, se poate folosi jocul ,,Ghici cine-i?”. Elevii sunt 

solicitați să folosească doar adjective în prezentarea colegilor lor. Astfel, un elev iese din clasă pentru 

a nu auzi care este persoana ce trebuie ghicită. Elevii rămași se vor pune de acord despre cine vor 

trebui să se exprime folosind doar adjective care pot indica diferite însușiri generale sau particulare. 

Acestea vor fi exprimate gradual, de la general la particular. Prin urmare, trebuie să fie atenți și la 

ceea ce au spus colegii de dinainte. Nu au voie să se uite la persoana despre care se vorbește. Colegul 

care trebuie să ghicească are voie să-l aleagă pe cel care să-i transmită informația. Are dreptul la 

maximum cinci solicitări. Elevii solicitați nu au voie să folosească altceva decât adjective. Se mai 

poate juca și altfel, cel care intră adresează cinci întrebări clasei (de exemplu: E vesel/ă? E 

vorbăreț/ă?); în prealabil, adresând o întrebare care să identifice dacă este fată sau băiat. Acest joc se 

poate folosi și la substantiv.  
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Tot la clasa a V-a, se poate utiliza jocul ,,Incognito”, pentru a pune în valoare trăsăturile 

descrierii științifice și pe cele ale descrierii artistice. Elevii sunt solicitați să realizeze câteva descrieri 

de maximum zece rânduri, în scris sau oral, ale unor obiecte, persoane etc., fără să le denumească. 

Fiecare elev prezintă un element descris științific sau artistic, iar ceilalți elevi denumesc elementul în 

baza descrierii realizate. Vor identifica, apoi, avantajele fiecărui tip de abordare descriptivă: 

științifică și artistică. 

La clasa a VII-a, se poate organiza o variantă a jocului ,,Portocalele”.  El se poate intitula 

,,Numără și transformă!”, pentru o lecție de consolidare la numeral. Profesorul sau un elev atribuie 

câte un număr de identificare fiecărui elev din clasă. Profesorul/ elevul se adresează acum elevilor 

prin numerele pe care le reprezintă. Într-un ritm alert, elevii sunt solicitați, aleatoriu, să formeze 

numerale ordinale, fracționare, distributive, colective, multiplicative, adverbiale, cardinale de la un 

număr dat. La prima greșeală, elevii sunt eliminați. Câștigă cel care nu a greșit. Dacă râmân doi elevi 

și din cinci întrebări nu pot fi eliminați, aceștia sunt declarați câștigători și pot fi recompensați cu o 

notă maximă în catalog. (Exemplu: Numărul 5, formează numeral distributiv de la 7. Câte 7.) 

Este evident că, multe dintre jocurile utilizate pot avea variante. Totul ține de creativitatea 

profesorului, de disponibilitatea elevilor și de timpul rezervat acestora.  

Prin joc, competențele se formează/dezvoltă fără ca demersul didactic să fie perceput ca fiind 

unul greoi și plictisitor. El este și mai apreciat atunci când modalitățile de abordare a conținuturilor 

sunt tot mai diverse.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

CHICIUDEAN, Ion, GEORGIU, Grigore, IACOB, Dumitru, VERCELLINO, Daniela, Gândire  

                     performantă și creativitate, material pentru curs, format electronic, Editor: Școala 

                     Națională de Studii Politice și Administrative, București, 2012. 

CHIPRIAN, Cristina, CIUPERCA, Livia, Soluţii didactice alternative, limba şi literatura română, 

Editura „ Spiru Haret”, Iaşi, 2006. 

OPREA, Crenguţa  - Lăcrămioara, Strategii  didactice  interactive, ed. a  III-a, EDP, Bucureşti,  

                     2008. 

POPA, Cristina, Erori în utilizarea limbii române, Editura Universitară, București, 2012. 

 

  



96 

LIMBAJUL TIMPULUI-UTILIZAREA Google Books Ngram Viewer 
 

PROF. TĂNĂSESCU GABRIELA-VIOLETA 

LICEUL TEORETIC “TRAIAN”-CONSTANȚA 

 

INTRODUCERE 

“În următorii doi ani, viitorul învățării cu adevărat personalizate pentru fiecare elev va fi 

determinată în mare măsură de cât de eficient sunt folosite datele. Succesul depinde de  modul de 

abordare a problemelor privind colectarea datelor și menținerea confidențialității.” 

                         19 Martie 2014, Bob Wise, președintele Alianței pentru Excelență în Educație 

Google Books Ngram (N = număr, gram = combinații de litere) Viewer a fost lansat în anul 2010, 

fiind un instument special conceput pentru a accesa informații necesare descoperirii răspunsurilor la 

diverse întrebări într-o perspectivă desfăşurată în timp.   

Astfel, se folosește o colecție de mai mult de 500 de miliarde de cuvinte și fraze din mai mult de 

cinci milioane de cărți digitalizate care au fost scanate de Google Labs. Cărțile care contribuie la 

această bază de date au fost publicate între anii 1500-2000 în mai multe limbi.  

 

Câteva exemple de întrebări cu răspunsuri obținute folsind Google Ngram 

1. În ce an Albert Einstein a început să devenă faimos? 

2. Când a început să crească interesul în teoria relativității /theory of relativity? 

3. Când a devenit popular studiul asupra structurii moleculare DNA (deoxyribonucleic acid)? 

4. Când a apărut termenul smartphone? 

Pentru a răspunde la prima întrebare se urmează o succesiune de pași. 

 

PAȘII NECESARI: 

1. Se accesează site-ul:  https://books.google.com/ngrams 

2. Se tastează Albert Einstein  în câmpul “Graph these comma-separated phrases:”.   

Dacă se dorește să nu se facă deosebire între literele mici și cele mari se bifează caseta “case-

insensitive”. 

3. Se selectează o căutare între anii 1800 și 2000, în limba engleză, cu o nivelare de 3 ani.  

4. Se accesează butonul “Search lots of books” / “Caută într-o mulțime de cărți”.  

Se va genera automat un grafic în intervalul de ani specificat. 

5. Pentru a răspunde la prima întrebare, “În ce an Albert Einstein a început să devenă faimos?” 

http://ngrams.googlelabs.com/
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se descoperă folosind graficul generat faptul că după anul 1915 a crescut numărul cărților care fac 

referire la Albert Einstein. 

6. Se pot căuta diferite răspunsuri prin Ngram la diferite alte întrebări , prin tastarea unui cuvânt 

sau a unei fraze (de maxim 5 cuvinte), urmată de citirea rezultatelor de pe graficul obținut. 

7.  Se poate folosi opțiunea Search in Google Book prin selectarea intervalului de ani dorit, pentru 

a putea descoperi cărțile digitizate care fac referire la subiectul căutat. 

Urmând aceeiași pași, se descoperă cu ușurință răspunsurile la cele patru întrebări enunțate mai 

sus. 

RĂSPUNSURI 

NR. 

ÎNTREBARE 
TERMEN CĂUTAT RĂSPUNS 

1. Albert Einstein 

Se descoperă folosind graficul generat faptul că dupa 

anul 1915 a crescut numărul cărților care fac referire 

la Albert Einstein. (Figura 1) 

2. theory of relativity 

Interesul asupra teoriei reletivității a început să crească 

în anul 1915, în același timp cu perioada în care Albert 

Einstein a devenit faimos. (Figura 2) 

3. DNA 
Observând graficul se ajunge la concluzia că interesul 

asupra structurii DNA a crescut la mijlocul anilor '50. 

4. smartphone 

Termenul smartphone a apărut în anii ’70, apoi 

începând cu 1992 interesul a crescut din ce în ce mai 

mult o dată cu punerea în vânzare a primului telefon 

inteligent. 

 

Se pot tasta simultan mai mulți termeni pentru a compara popularitatea lor în diferite perioade de 

timp. De exemplu, dacă se tastează ”artificial intelligence, artificial, intelligence ” se poate 

demonstra faptul că în anul 1987 a fost atins apogeul popularității lor. (Figura 3) 

 



98 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 
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CONCLUZIE 

Prin utilizarea datelor într-un mod eficient și semnificativ pentru situația dată putem 

individualiza instruirea pentru mult mai mulți elevi. Astfel, îi putem ajuta pe cei care se confruntă cu  

diferite probleme și îi putem îmbogăți pe cei care sunt pregătiți să pentru a face față unor noi 

provocări. 
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MANAGEMENTUL EMOȚIILOR 
 

PROF. NICĂREL ANCA-LĂCRĂMIOARA 

PROF. DRUNCEA LĂCRĂMIOARA-LILIANA 

 

Când nu are emoții, omul nu are nici spirit. (Stendhal) 

 

Tema  Managementul emoțiilor :  Relația dintre eveniment, gânduri  și emoțiile generate. 

Cum facem față emoțional situațiilor dificile? din programa școlară a fost  o provocare ca profesori 

diriginți.  Astfel folosind suportul de curs Sănătatea mental-emoțională (octombrie-noiembrie 2013)  

în grupul școlar având ca formatori profesorii:  Daniela Laura GUNESCH, Doina MIHALAŞCU, 

Mihaela ROŞULESCU am putut aborda tema Managementul emoțiilor înțelegând denumirile de 

specialitate și având la dispoziție mijloace (suportul de curs, bibliografie, note de curs) pentru ca 

elevul să se autocunoască sau să formeze un comportament non-agresiv față de ceilalți. Abordând o 

bibliografie de specialitate în psihologie sau psihoterapia pozitivă,  am identificat după Mielu Zlate 

trei profile emoționale: echilibrat, hiperemotiv și hipoemotiv. Astfel, emoțiile se pot observa în 

mimica, pantomimică, modificările de natură vegetativă și în schimbarea vocii. Expresiile emoționale 

îndeplinesc roluri importante în comportamentul omului, dintre care semnificative sunt: rol de 

comunicare; rol de influență a conduitei altora în vederea săvârșirii unor acte; rol de autoreglare în 

vederea adaptării mai bune la situațiile cu care ne confrutăm; rol de acceptare sau diminuare a îmseși 

stării afective. În funcție de efectele asupra organismului și psihicului, emoțiile pot fi negative sau 

pozitive. Cele negative influențează relațiile interumane și pot degenera în conflicte. 

Conflictul este o situație în care se găsește un individ supus unor forțe vectorial opuse și de 

puteri egale, conform lui Norbert Sillany. Când conflictul se arată insolubil, apare angoasa și se 

instalează tulburări nevrotice.  

Tipuri de violență în școală: a) violențele „obiective” de ordinul penalului ; b) violențele 

subiective, aşa cum sunt disprețul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politețe, indiferenţa la ore și 

de participare la activități. Violența conduce la o deteriorare a climatului în școală, afecteză 

raporturile elev-elev și elev-profesor. Cauzele violenței: mediul familial, mediul social și trăsăturile 

de personalitate. 

Programul de igienă mintală: planificarea acțiunii ca modalitate de desfășurare practică; 

stabilitatea obiectivelor, a etapelor de realizare, scontarea și evaluarea rezultatelor parțiale; durata de 

desfășurare a acțiunilor de igienă mintală; planificarea mijloacelor de realizare a acțiunilor.  
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După acest model: am  identificat problemele clasei și soluțiile la acestea folosind activitatea  

Traiectoria problemelor unde se identifică punctul de plecare și punctul de sosire. Problemele clasei 

sunt prezentate pe flipchart iar acestea sunt prezentate ca puncte de pornire iar posibilele soluții sunt 

prezentate ca puncte de sosire. Printr-o analiză se observă că agresivitatea (sau conflictul) dintre 

elevii reprezintă una din problemele grupului. Se aplică apoi fișa de lucru prin care se identifică:  

Cine + Cu ce te poate ajuta, Aptitudinile prin care atragi ajutorul, Scopul și schimbarea,  Cine + Cu 

ce te poate împiedica și Pericolul sau neprevăzutul. Această fișă este completată de elevi, în echipe, și 

se observă resursele personale, soluțiile problemei, posibilele persoane care pot interveni în 

rezolvarea problemelor și obstacolele. 

Astfel am aplicat la clasa de elevi (la clasa a VII-a, profesor Nicărel Anca și la clasa a XI-a 

Științe ale naturii, profesor Druncea Lăcrămioara) fișa, pentru problema identificată de elevi 

Conflictul la nivelul clasei. La punctul din fișă Cine + Cu ce te poate ajuta elevi au precizat părinții 

și profesorul diriginte. La Aptitudinile prin care atragi ajutorul aceștia au specificat răbdarea, 

empatia, bunătatea etc. Scopul și schimbarea au precizat să ne înțelegem bine unii cu alții. La punctul 

Cine + Cu ce te poate împiedica elevii au specificat lipsa controlului în anumite situații. Pericolul 

sau neprevăzutul a reprezentat pentru elevii venirea în clasă a unui nou elev și influențele negative 

din afara clasei (de la alți colegi). 

La următoarele ore de dirigenție am folosit studiul de caz, jocul de rol și brainstormingul 

pentru a înțelege rolul emoțiilor în stabilirea unei strategii de soluționare a conflictului. Un mijloc de 

identificare a trăsăturilor necesare pentru a soluționa problemele reprezintă povestea. Povestea unei 

familii de pinguini ce caută soluții pentru supravețuire din lucrarea Aisbergul nostru se topește de 

Kotter, J. și Rathgeber, H. reprezintă un mijloc pentru înțelegerea etapelor în soluționarea unei 

probleme. Scoaterea în evidență a trăsăturilor de cooperare, respect, prietenie și acceptarea 

diferențelor din povestea Cei patru prieteni credincioși (poveste din  101 povești vindecătoare pentru 

copii și adolescenți, autor Burns, G. W.) i-a făcut pe elevi să reflecteze asupra unor valori morale. O 

altă poveste Dă-i mâna ta (poveste  din Povești orientale ca instrumente de psihoterapie, autor 

Peseschkian, N.) prezintă încrederea în ceilalți. Astfel când suntem furioși pe cineva care a fost 

necuviincios cu noi, suntem înclinați să ne simțim supărați, să ne plângem în mod public de el ori să 

bârfim despre el sau defectele lui. Dintr-o dată, nu îl mai vedem ca o persoană cu multe capacități, ci 

doar ca persoană necuviincioasă. Deoarece aceste experiențe negative ne umbresc relația cu el, nu 

putem să vedem trăsăturile celelalte, pozitive. Prin urmare, suntem incapabili să avem de-a face cu el; 

conflictele rămân distructive; comunicarea este limitată. Lanțul întâmplărilor poate duce la tulburări 

psihice și psihosomatice. 
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Exerciţiile din activitatea Strop de suflet sau despre exprimarea emoțiilor (din Viitorul începe 

azi, consiliere și orientare școlară, caietul elevului, autor Chirilă, M.) reprezintă aprofundarea 

noțiunilor și formarea unui comportament adaptabil la situații agresive. 

Ca urmare a tuturor acestor activităţi desfăşurate cu cele 2 clase, pe parcurs a 5 ore de 

dirigenţie, s-a observat schimbarea comportamentului, în bine, a unor elevii cu o anumită agresivitate 

și, de asemenea, o sintalitate a grupului mai bună. Elevii au învățat să se accepte unii pe alții și să 

soluționeze unele situații problemă astfel încât relațiile dintre ei să nu fie influențate negativ.  

Considerăm că gestionarea corectă a emoțiilor joacă un rol important la nivelul grupului. 

Acest lucru se poate realiza dacă elevii se autocunosc și au însușit strategii de control a unor emoții 

astfel încât sănătatea lor mintal-emoțională să nu fie influențată negativ.  
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METODA BRAINWRITING ÎN SFERA DISCIPLINEI DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR FLORESCU LAURA 

 

În școală, metodele de învăţământ reprezintă căile folosite de către profesor în a -i sprijini 

pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa, dar şi să se descopere pe sine şi pe 

ceilalţi. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. 

În „Dicţionar de termeni pedagogici”, Sorin Cristea spunea: „Calitatea pedagogică a metodei 

didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale 

de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu 

deschideri spre educaţia permanentă.” (sorin cristea, 1998, p. 303). 

 metodele moderne, cum sunt cele interactive de grup, acţionează asupra modurilor de 

gândire şi de manifestare ale copilului, încurajează colaborarea, stimulează spiritul de echipă, 

creativitatea şi pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare . prin 

cooperare, activitatea devine mai antrenantă, mai dinamică şi mai eficientă. copiii se 

mobilizează şi sunt dornici să ajungă la un rezultat. munca în echipă îi bucură, le conferă 

încredere în forţele proprii, ceea ce îi determină  să îşi asume responsabilităţi, să se ajute 

reciproc, să găsească idei creative, îndrăzneţe, pentru a rezolva sarcinile de învăţare . 

 creativitatea este strâns legată de modul flexibil şi inventiv de găsire a soluţiilor pentru 

diferite probleme şi de aplicarea lor, de originalitatea soluţiilor noi şi neobişnuite, de modul de 

abordare a problemelor din puncte de vedere diferite, indiferent de vârsta individului. şcolarii 

mici posedă o creativitate naivă şi efervescentă. pe măsura dezvoltării operaţiilor mentale şi a 

capacităţii logice, naivitatea fanteziei înregistrează o scădere bruscă, aceştia înţelegând 

realitatea obiectivă. 

Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premisă esenţială şi necesară pentru 

activitatea de creaţie autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces 

de valorificare a resurselor existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care 

şcoala are un rol hotărâtor. 

Prof. dr. Ana Stoica afirmă faptul că „fiecare persoană creatoare vine de fapt cu nota sa 

proprie, având o dominantă specifică, în funcţie de înzestrarea  sa, de experienţa acumulată, 
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de nivelul creativităţii, domeniul de manifestare şi de multe alte condiţii.” (1983, p. 6) 

Pornind de la această idee şi având în vedere faptul că şcoala are un rol esenţial în evoluţia 

unui copil spre viaţa de adult, consider că este foarte important ca un cadru didactic să 

descopere şi să stimuleze potenţialul creator al elevilor săi prin alegerea ansamblului de 

metode şi procedee care să favorizeze un mediu de învăţare interactiv, incitator. Trebuie să 

tindem spre a transforma copilul într-un om activ, un constructor de idei, care nu rămâne 

suspendat în sistemul său ideativ, ci îl foloseşte pentru a elabora decizii şi a rezolva 

problemele vieţii prin acţiune. Pentru aceasta este necesar să facilităm cunoaşterea de către 

elevi a tehnicilor creative, iar una dintre acestea este brainwriting-ul sau tehnica 6/3/5. 

Am ales pentru elevii mei de clasă pregătitoare aplicarea acestei metode la disciplina 

Dezvoltare personală, din cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare, ea putând fi utilizată cu 

succes la diferite alte discipline, în funcţie de ceea ce se urmăreşte prin tema aleasă.  

 Metoda are ca obiectiv stimularea creativităţii de grup a copiilor prin solicitarea de a găsi 

cât mai multe soluţii la o temă dată. Tehnica 6/3/5 se numește astfel deoarece există: 

− 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte 

− 3 soluţii fiecare, la o problemă dată, timp de 

− 5 minute (însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup). 

La disciplina Dezvoltare personală am particularizat această metodă astfel: am împărţit 

colectivul de copii în patru grupuri de câte şase (criteriul de constituire a fiecărui grup constând 

în extragerea a patru tipuri de jetoane, reprezentând simboluri ale primăverii), grupurile 

primind câte şase coli albe A4 şi câte un set de tot atâtea creioane, diferit colorate, pentru ca 

fiecare membru din grup să aibă o culoare diferită de a celorlalți cinci; am anunțat tema, care, 

în cazul nostru, a fost „Lumea copilăriei mele” şi le-am comunicat elevilor ce vor avea de 

făcut: fiecare trebuie să deseneze pe foaia pe care o are în faţa sa trei elemente care să  

reprezinte lumea copilăriei lor, fie că sunt lucruri din viaţa de zi cu zi, fie imaginare; după cinci 

minute, fiecare copil va da foaia sa colegului din dreapta şi o va primi pe a celui din stânga; 

fiecare membru din grup identifică elementele deja existente și apoi adaugă altele, fie 

modificând, în mod creativ, trei dintre cele existente, fie adăugând altele trei complet noi sau 

adăugând un element nou și completând creativ două deja existente, fără  a se îndepărta de tema 

principală. După trecerea celor cinci minute, foile circulă din nou, și tot astfel, până când, în 

final, fiecare va avea o lucrare la care au contribuit toţi ceilalţi cinci copii din grupul său. 

Oricare dintre membrii unui grup va ști care este contribuția sa la lucrarea celorlalți, deoarece 



105 

pe verso-ul foilor am notat, imediat după constituirea grupurilor, numele și culoarea creionului 

cu care urma să deseneze fiecare. 

Rezultatele s-au regăsit în cadrul unei expoziţii, desfăşurată la nivelul clasei, pentru a fi 

vizualizate şi analizate de către copiii din grupurile constituite. În aprecierile generale făcute 

de mine imediat după expunerea lucrărilor am urmărit creativitatea, or iginalitatea, absența 

repetării unui element în cadrul aceluiași grup, fără a induce ideea că una sau alta dintre 

lucrări este mai valoroasă decât celelalte. Elevii au avut ocazia să observe cât de multe și de 

diferite sunt ideile pe o temă dată atunci când activitatea se desfășoară în grup, prin 

cooperare, chiar dacă există o limită de timp. Prin analiza, pe rând, a lucrărilor colective, 

însoţită de explicaţiile copiilor din fiecare grup, am putut pătrunde, nu doar la nivel vizual, ci 

şi verbal, în lumea reală sau imaginară a copiilor, aceasta aducând un plus de cunoaştere a 

propriilor mei elevi. De asemenea, am putut observa care copii din fiecare grup constituit 

manifestă spirit creator şi originalitate în realizarea unor lucrări pe o temă atât de ofertantă. 

Deşi a fost necesară explicarea de două ori a regulilor impuse de această tehnică, date fiind 

vârsta mică a elevilor mei şi nerăbdarea specifică acesteia, rezultatele au fost spectaculoase.  

Expunerea produselor activității elevilor şi analiza lor în sens constructiv trebuie să aibă ca 

scop principal stimularea pentru a fi creativi şi generarea de satisfacţii, pentru oricare dintre 

ei. A fost foarte important faptul că la finalul acestei activități fiecare copil a avut satisfacţia de 

„a fi învingător”, experienţa acumulată devenind premisă a unei activităţi creative viitoare.  

Pentru descrierea completă a acestei metode, trebuie să precizez faptul că, la fel ca la toate 

celelalte, există avantaje și dezavantaje: 

Avantajele sunt următoarele: 

 oferă elevilor mai puţin comunicativi posibilitatea de a se exprima (în cazul nostru, prin 

intermediul creației plastice); 

 similar brainstorming-ului, stimululează construcţia de „idei pe idei”; 

 încurajează solidaritatea în grup şi competiţia constructivă între grupuri, îmbinând munca 

individuală cu cea de echipă; 

 are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echipă, cât şi procesele psihice 

superioare (gândirea cu operaţiile ei: analiza ideilor emise de ceilalţi, comparaţia, sinteza, 

generalizarea şi abstractizarea; dezvoltă imaginaţia, creativitatea, calităţile atenţiei etc.);  

 Dezavantajele rezultă din constrângerea participanţilor de a răspunde într-un timp fix. De 

asemenea, pot exista fenomene de contagiune negativă între răspunsuri (în cazul nostru, înt re 
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elementele desenate). Elevii pot fi influenţaţi de soluţiile anterioare, intrând într -un blocaj 

creativ. 

 Conştientizând foarte bine avantajele şi dezavantajele metodelor interactive şi stăpânind 

perfect regulile de utilizare a acestora, conducem elevii  spre o învăţare interactiv-creativă, 

aceasta fiind o formă specială a învăţării şcolare apărută din necesitatea de a crea un om care să 

poată „sparge” tiparele atunci când mediul este favorizant, astfel încât să ofere soluţii societăţii 

şi propriei sale persoane pentru a progresa. 
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METODE CREATIVE ŞI EFICIENTE DE ÎNVĂŢARE A FIZICII 
 

 PROF.DOBRUŞ EUGENIA 

 

,,Personalitatea creatoare este aceea care îşi dezvoltă la maximum toate posibilităţile  

şi care functionează din plin” (Rogers, C.R.,1959). 

Ultimele studii / rapoarte în urma aplicării testelor PISA si TIMSS au evidenţiat faptul că 

interesul elevilor referitor la studiul stiinţelor naturii este în descreştere. Competenţele vizate de 

testele PISA, pe stiinţe, sunt: identificarea problemelor de natură stiinţifică, capacitatea de a explica 

în mod stiinţific fenomenele  si utilizarea datelor stiinţifice .  

Aceste teste verifică si în ce măsură li s-a format elevilor interesul de a face investigaii de tip 

stiinţific. 

În actualul context, scoala trebuie să pună accentul, nu atât pe cunostinţe, cât pe procesele 

(mentale / cognitive) prin care acestea se obţin. A gândi corect sau a putea rezolva orice fel de 

probleme cu care ne confruntăm devin acum abilităţi cruciale. 

În cadrul activităţilor desfăsurate la clasă se impune o adaptare creativă a profesorului la 

demersul gândirii elevului, adeseori activităţi care se realizează în afara unor scopuri prestabilite. 

Identificarea si cultivarea comportamentului creativ (dotat) al elevilor prin studiul fizicii trebuie să 

acorde egală atenţie celor patru grupe de trăsaturi (variabile) psihocomportamentale:  

a) gândire ştiinţifică (aptitudini speciale); b) gândire creativă; c) interese intrinseci si d) profilul de 

inteligenţe multiple. 

În acest context ,al redefinirii educaţiei contemporane am participat la cursul,, Abordarea 

integrată a ştiinţelor” susţinut de Centrul Educaţia 2000+ în parteneriat cu Societatea Română de 

Fizică şi am aplicat ghidul metodologic de predare a fizicii elaborat cu scopul de a reforma procesul 

de predare-invatare a fizicii, într-un proces de învaţare centrat pe elev şi urmarind formarea la copii a 

competenţelor necesare în prezent pe piaţa muncii. 

Modelul elaborat în contextul proiectului are la bază învăţarea prin investigaţie (IBL -Inquiry 

Based Learning/ învăţarea prin descoperire de tip inductiv) utilizată într-un context interactiv şi 

colaborativ. 
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Am aplicat la clasa a  IX-a la mai multe unităţi de învaţare şi în continuare am să prezint o 

sinteză a juranalului de reflecţie pe care l-am completatat dupa fiecare lecţie, pentru unitatea de 

învatare ,,Energia mecanica “. 

Lecţia  1.Evocare –Anticipare - Confruntarea cu întrebarea de investigat .      ,, De ce trebuie să 

faci vânt cand te dai în leagăn ? “ 

Lecţia  2. Explorare –Experimentare - Explorarea soluţiilor posibile ,colectarea /însuşirea 

informaţiilor necesare pentru a încerca să descopere relaţii între lucrul mecanic efectuat de diferite 

forţe şi variaţia energiei corpurilor asupra cărora acţioneaza aceste forţe,atât prin intemediul 

experimentelor ,cât şi prin deducţii şi calcule teoretice .            

Lecţia  3. Reflecţie –Explicare - Sinteza datelor colectate şi propunerea unei explicaţii . 

Lecţia  4. Aplicare –Transfer - Includerea altor informaţii,situaţii ,cazuri particulare,extinderea  

sferei noilor cunoştinţe ; comunicarea rezultatelor. 

Lecţia   5.  Impactul(importanţa ,interesul ) şi valorificarea noilor cunoştinţe .               

JURNAL DE REFLECŢIE 

A fost o lecţie : 

  de evaluare iniţială a situaţiei de învatare ,stabilirea obiectivelor /formarea unei prime 

reprezentări a situaţiei de rezolvat, în care elevii au definit noţiuni fizice ,precum energia mecanică 

,energia cinetică ,energia potenţială, tipuri de energie potentială ,studiate în gimnaziu . 

 de dezvoltare a strategiilor cognitive ( de abordare a situaţiilor problemă ,a sarcinilor de lucru 

) în care am solicitat elevilor să deducă prin calcul teorema variaţiei energiei cinetice ,să deduca 

relaţiile utilizate pentru determinarea energieie potenţiale gravitaţionale . 

 proactivă ,în care activitatea elevilor a fost îndrumată către sinteza datelor şi formularea de 

generalizări. 

 complexă ,atenţia elevilor s-a concentrat asupra consolidării conceptelor obţinute-legea 

conservării eneregie  mecanice- în lumina a noi probe relativ similare celor deja experimentate. 

 ce a stârnit interes datorită concursului dintre grupe; 

Am utilizat : 

 flipchart ,coli de hârtie pentru flipchart ,fişe de lucru pentru elevi , manuale ,jucării cu arc 

,metode folosite  : ciorchinele stucturat ,lucrul in echipă; 

 fişe de lucru ,manuale şi metodele: gândiţi ,lucraţi în perechi,comunicaţi ,investigaţia în grup; 

 metoda mozaic ; 
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 pedulul gravitaţional şi leaganele confecţionate de elevi ,metoda dominantă a fost investigaţia 

în grup . 

 turul galeriei si concursul –fulger între grupe . 

Bine a fost : 

 că ,am susţinut teza şi  pot aplica metodele gândirii critice fără stresul evaluării semestriale; 

 că, în fişele de lucru  am dedus formulele efectuand toate calculele,eliminarea numitorului şi 

tot ce înseamnă calcul matematic ; 

 interesul elevilor pentru această metodă; 

 că am apelat la creativitatea  şi la imaginaţia lor; 

 faptul că se produce o învăţare transferabilă . 

Dificil a fost : 

 reamintirea noţiunilor studiate anterior ,majoritatea elevilor clasei provin de la şcoli 

gimnaziale din judeţ şi reclamă faptul că nu au făcut orele de fizică din diverse motive ; 

 să le solicit elevilor deducerea formulelor fară să ofer modelul din fişele de lucru; 

 gradarea sarcinilor de lucru, iar ,,experţii” au realizat cu greu transferul cunoştinţelor; 

 să analizeze pe jumătate de oscilaţie ce se întâmplă cu energia potenţială şi cu cea cinetică ; 

 încadrarea într-o limită de timp. 

Interesant a fost : 

 confruntarea cu intrebarea de investigat ,elevii fiind deosebit de surprinşi că răspunsul 

întrebării are legatură cu fizica ; 

 luarea unor decizii si argumentarea acestora; 

 obişnuirea elevilor cu munca organizată ; 

 ca deşi nu au încă cunoştinţe legate de mişcarea oscilatorie ,activitatea practică a fost cea care 

i-a făcut să înţeleagă ce este o oscilaţie. 

 că se descoperă  ideile şi presupunerile greşite; 

Aspectele nereuşite : 

 au fost legate de emiterea ipotezei că jucăriile pot efectua lucru mecanic deoarece poseda 

energie; 

 au fost legate de capacitatea de transfer a unor noţiuni; 

 au fost legate de concentarea tuturor elevilor pe sarcinile de rezolvat; 

 au fost legate de eficienţa receptării unor informaţii; 

 au fost  concentrarea tuturor elevilor pe rezultate pozitive . 
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Schimbările produse : 

 au vizat metoda de predare; 

 au vizat dezvoltarea capacităţii de anticipare si analogie ; 

 au vizat transferul în diferite situaţii a  cunoştinţelor acumulate; 

 au vizat dezvoltarea capacităţii de deducţie şi aplicare; 

 au vizat. dezvoltarea capacităţii de transfer şi analogie. 

Am înţeles : 

 că fiecare elev are ritmul său de învăţare şi propriile goluri în cunoştinţe şi din acest motiv 

numărul orelor de fizică ar trebui mărit ! 

 că lucrul în cadrul grupului dezvoltă comunicarea si cooperarea ; 

 că  modul de exprimare al elevului este influenţat de grup; 

 că noile metode creează o viziune nouă elevilor asupra învăţării; 

 că metoda este una dinamică şi interesantă pentru elevi . 

Din cele învăţate la cursul de formare, am aplicat : 

 coponenta socio-economică a paradigmei educaţionale în predarea fizicii ; 

 metodele de eficentizare a demersului didactic; 

 grila de observare a activităţii în grup ; 

 grila de autoevaluare a colaborării în cadrul grupului; 

 metodele specifice gândirii critice . 

În lecţia următoare : 

 voi solicita elevilor să emită propriile lor ipoteze legate de funcţionarea jucăriilor şi prin 

,,dirijarea răspunsurilor ’’, să obţin concluziile corecte ; 

 voi cere elevilor să  prezinte principalele concluzii  ale activităţilor din lecţiile anterioare şi să 

sintetizeze noţiunile teoretice dobândite; 

 voi comunica elevilor observaţiile legate de implicarea fiecăruia  în activitatea grupului; 

 voi comunica elevilor observaţiile legate de implicarea fiecăruia  în activitatea grupului. 

 voi aplica un test de evaluare finală pentru a stabili eficienţa activităţii desfăşurate . 

Cred că : 

 dacă timpul  alocat subiectului propus ar fii mai lung ,rezultatele obţinute ar fii mai 

spectaculoase. 

 va fii o lecţie  mai dificilă  . 

 acest lucru îi va ,, activa  ” în sensul bun. 
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 alcătuirea întrebărilor trebuie ,,dirijată ’’ de profesor spre tema studiată ,eventual profesorul să 

dea expemple de astfel de întrebări. 

 rezultatul testului va avea o importanţă deosebită ,pentru mine, în special. 

  În urma pilotării  unor unităţi ale ghidului  am formulat păreri şi sugestii de îmbunatatire a lui şi 

în special am subliniat necesitatea schimbării modului de evaluare la examene ,astfel încat folosindu-

se metodele propuse  în ghid elevii să poata obţine succesul dorit. 
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METODE MODERNE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII 
ŞCOLARULUI MIC 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR CHEMAL FATMA GONUL 

PROF. ÎNV. PRIMAR HOLUBEANU SIMONA ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 „DIMITRIE CANTEMIR” CONSTANŢA 

 

,,Creativitatea este un proces care duce la un anumit produs, caracterizat prin originalitate 

sau noutate şi prin valoare sau utilitate pentru societate.” (Al. Roşca) 

 

Toţi oamenii sunt, în diverse grade, creativi şi doar unii sunt talentaţi. Altfel spus, există în 

fiecare un potenţial creativ, anumite abilităţi creative care ţin mai ales de dimensiunile constructive 

ale aptitudinilor, dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii. Acest potenţial latent, dacă este 

exersat şi educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat şi obiectivizat în diverse domenii ale 

activităţii umane, în diverse produse noi, originale.  

La vârsta şcolară mică, potenţialul creativ al copilului este în plină dezvoltare, de aceea 

creativitatea trebuie să constituie o problemă centrală a şcolii. Sarcinile educatorului sunt: depistarea 

potențialului creativ al copiilor, încurajarea manifestărilor creative ale acestora și organizarea de 

activități instructiv-educative stimulative din punct de vedere creativ. 

Creativitatea este un proces complex care angajează întreaga personalitate a elevului.  Pentru 

a dezvolta cu adevărat eficient capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele didactice trebuie să 

cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la:  nivelul de inteligenţă 

generală, gândirea divergentă, fluenţa gândirii, receptivitatea faţă de probleme, spiritul de obseraţie, 

imaginaţia creatoare, originalitatea, capacitatea combinatorie, perseverenţa, iniţiativa, 

nonconformismul în idei. Trebuie avut în vedere însă faptul că randamentul şcolar nu reflectă fidel 

nivelul de creativitate al unui elev. Ca urmare, este greşit a încuraja extracurricular creativitatea doar 

la acei elevi care au rezultate şcolare deosebite. 

În al doilea rând, este necesar a se depista de timpuriu  potenţialul creativ al şcolarului mic. În 

acest sens, propunem:  

- analiza rezultatelor obţinute la concursuri, competiţii, probe şcolare cu caracter creativ; 

- testele de investigare a originalităţii (Exemplu: "Găsiţi cât mai multe întrebuinţări neobişnuite 

ale unei cărămizi."), a flexibilităţii gândirii ( Ex.: Găsiţi cât mai multe soluţii de rezolvare a 



113 

problemei x") şi a fluidităţii gândirii (Ex.: Daţi cât mai multe exemple de cuvinte care încep cu 

sunetul) sau a dezvoltării imaginaţiei creatoare; 

- aprecierile proprii sau ale cadrului didactic  pe baza unor chestionare.  

Nu în ultimul rând, trebuie înlăturate o serie de bariere ∕blocaje, cum ar fi: 

- blocajele culturale (conformismul, atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic; 

neîncrederea în fantezie şi preţuirea exagerată a gândirii logice); 

- blocajele metodologice (rigiditatea tiparelor ∕algoritmilor, care închistează gândirea 

divergentă, creativă;  fixitatea funcţională ∕folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost 

create deşi ele ar putea oferi lejer şi alte utilizări; critica prematură);  

- blocaje emotive (teama de a nu greşi, graba de a accepta prima idee, descurajarea rapidă, 

tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii). 

Jocul ,,este binecuvântarea copilăriei.” 

Una dintre metodele cele mai atractive şi îndrăgite de copii este jocul, activitate specifică vârstei. 

Prin latura instructiv-educativă, jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului creativ şi inventiv, a 

gândirii şi imaginaţiei, a interesului pentru lărgirea culturii. Ele se pot realiza individual, pe grupe sau 

în colectiv şi constituie o activitate desfăşurată după reguli acceptate, care generează atractivitate, 

plăcere, destindere, satisfăcând  o  cerinţă, o trebuinţă interioară. Prin joc, copiii învaţă să se ajute 

unii pe alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze obiectiv reuşitele altora. Având dulcea 

iluzie că se joacă, elevul participă activ la propria lui formare, achiziţionând cunoştinţe, formându-şi 

atitudini şi comportamente. 

Cel mai important element în educarea creativităţii elevilor îl constituie jocul didactic. 

În realizarea jocurilor didactice trebuie pus accentul pe introducerea unor procedee care să 

implice în mod creativ elevul în joc, să-l determine efectiv să creeze. Pentru a nu inhiba elevul, 

trebuie să fim uneori doar antrenori, organizatori de joc didactic şi, de cele mai multe ori, parteneri de 

joc ai elevilor. 

Cultivarea spiritului creativ al copiilor depinde în mare măsură de capacitatea dascălului de a crea 

o atmosferă propice. Cu măiestrie, învăţătorul creează situaţii de joc în care elevul realizează cea mai 

autentică învăţare, având impresia că se joacă.  

Învăţarea creativă urmăreşte cultivarea unui stil de muncă receptiv la nou, a unui comportament 

inovativ, bazat pe încercare- eroare- succes- rezolvare. 

Săcuţetul fermecat este un joc colectiv, ce se desfăşoară oral. Este un joc recreativ şi creativ în 

acelaşi timp, care are ca scop atât dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală, cât şi dezvoltarea 

capacităţilor creative. 
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Constă în crearea a unei părţi dintr-o poveste, pornind de la un obiect dat şi care să continue  

povestea creată anterior de colegi.  

Dintr-un săculeţ se vor extrage diverse obiecte (pieptene, păpuşă, floare, minge, foarfecă, creion, 

rochiţă, pălărie, căţel, coş, oglindă, telefon, iepure, carte, căsuţă) pe care copiii le vor introduce în 

poveste. 

În calitate de conducător al jocului, cadrul didactic începe povestea cu obiectul extras de el însuşi. 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi ţin în mână obiectul extras. Următorul copil, din dreapta, va 

continua povestea începută de învăţător, urmărind şirul poveştii şi introducând ca nou personaj 

obiectul extras din săculeţ. După ce va termina ce are de spus despre personajul său, copilul din 

dreapta va prelua ştafeta. 

Proba este una plăcută de copii, încurajează interacţiunea, le dezvoltă capacitatea de exprimare, 

originalitatea, flexibilitatea şi fluiditatea exprimării, stimulează imaginaţia creatoare şi fantezia 

copiilor, capacitatea de adaptare, de a face conexiuni în situaţii inedite. În acelaşi timp însă, le 

restrânge sfera de imaginaţie la ceea ce copilul din stânga a povestit.  

Timp de lucru: 25-20 minute 

Metoda pălăriilor gânditoare îi ajută pe copii să comunice în cadrul grupului, să-și exprime 

părerea în mod creativ, în legătură cu fapte și comportamente, dar și să facă diferența între a completa 

cele spuse de un coleg și a încerca să găsească erori în mesajul său. Fiecare membru/ grup poate avea 

un punct de vedere care nu ne împiedică să relaționăm și chiar să fim prieteni.  

Împărțiți în 6 echipe, formate în urma preferințelor pentru una dintre culorile alb, roșu, 

galben, verde, albastru, negru, fiecare a purtat câte o pălărie. (Fiecare pălărie este de fapt un rol, dar și 

un unghi din care putem privi lucrurile). Elevii au fost informați asupra unghiului din care privesc 

comportamentele și atitudinile personajelor, astfel încât la final, fiecare echipă a prezentat concluziile 

și informațiile din perspectiva pălăriei pe care a purtat-o. 

Pălăria albă  

 este obiectivă asupra informaţiilor; 

 este neutră; 

Pălăria roşie 

 lasă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; 

 este impulsivă; 

 reprezintă o bogată paletă a stărilor afective; 

Pălăria neagră 
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 exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata; 

 oferă o pespectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie; 

 reprezintă perspectiva gândirii negative, pesimiste; 

Pălăria galbenă 

 oferă o pespectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei; (culoarea galbenă simbolizează 

lumina soarelui, strălucirea, optimismul); 

Pălăria verde 

 exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă; 

 este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare; 

Pălăria albastră 

 exprimă controlul procesului de gândire; 

 supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii; (albastrul e rece; este culoarea cerului care 

este deasupra tuturor, atotvăzător şi atotcunoscător); 

 reprezintă preocuparea de a controla şi de a organiza; 

Având un caracter ludic, această metodă stimulează creativitatea, dezvoltă gândirea critică, 

permițând elevului să folosească toate tipurile de gândire. Jucând un rol, copilul se simte confortabil, 

rezolvă sarcina cu plăcere, îmbunătățindu-se astfel calitatea deciziilor și relațiile dintre membrii 

grupului. 

Folosindu-se metode și jocuri didactice care stimulează creativitatea, cadrul didactic dă șansa 

elevului să devină mai volubil, să-și învingă timiditatea, să spargă tiparele monotone ale unei 

activități impuse, învățând astfel cu plăcere, devenind curios și activ.  
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Cuvântul este pe jumătate al celui care vorbeşte, pe jumătate al celui care ascultă. 

Michel de Montaigne 

 

Desluşirea semnificaţiilor ascunse ale creaţiei literare este asemenea unei călătorii spre un 

tărâm nou, neexplorat, în care suntem călăuziţi de imaginaţie, de creativitate. 

Profesorul este cel care îndrumă paşii elevului în această temerară călătorie, oferindu-i şi o 

altă perspectivă asupra lumii, căci literatura transfigurează realitatea filtrând-o prin personalitatea 

artistului. Este destul de dificil pentru elevul societăţii actuale să descifreze semnificaţiile creaţiilor 

literare întrucât imaginaţia şi creativitatea acestuia nu sunt antrenate suficient în cadrul lecţiilor. 

Copiii au o imagine foarte creativă despre lumea înconjurătoare însă, fiind constrânşi de obişnuinţă 

sau de învăţătură, o parte din creativitatea lor este suprimată în numele siguranţei.  

Doi scriitori britanici, Brian Clegg şi Paul Birch, au constatat că în procesul educaţional 

,,creativitatea este privită cu neplăcere deoarece merge împotriva rezultatelor dorite de sistem. Că ne 

place sau nu, procesele noastre educative sunt în mare parte gândite astfel încât să-i facă pe tineri să 

treacă prin nişte examene. Aceasta înseamnă să-i determine să dea răspunsul dorit de examinatori. Nu 

cel mai original, nu cel mai creativ, ci singurul corect de pe lista de răspunsuri.” 

În realitate, în viaţă, orice problemă poate avea mai multe soluţii şi chiar mai multe răspunsuri 

corecte. A fi creativ poate însemna a-ţi asuma unele riscuri (să pari aiurit, să nu găseşti imediat 

răspunsul). De aceea este necesar ca în şcoală, elevul să fie încurajat să-şi exprime opinia, punctul de 

vedere, eliminându-se astfel constrângerile. Eventualele eşecuri nu trebuie să ne descurajeze întrucât 

,,eşecul este cea mai solidă bază de învăţare – şi numai riscând putem dobândi adevărata creativitate.” 

Cei doi scriitori britanici amintiţi anterior au studiat creativitatea şi au stabilit cinci căi prin 

care se poate stimula şi alimenta aceasta: cultura, tehnicile, dezvoltarea personală, energia mentală şi 

amuzamentul. 

Cultura poate bloca foarte uşor creativitatea. În cadrul procesului instructiv-educativ este bine 

să-i oferim elevului posibilitatea să desfăşoare, pe lângă activităţi propuse de profesor, şi un proiect 
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personal pe o temă aleasă de el însuşi, în care să fie cu adevărat creativ. În felul acesta, încrederea în 

sine sporeşte iar personalitatea se dezvoltă armonios.  

În cadrul lecţiilor de literatură sau de comunicare, cadrul didactic poate apela la tehnici 

variate prin care elevul să fie pus să se imagineze în contexte diferite, să creeze alte variante de final 

pentru un text literar dat sau să-şi exprime opinia în legătură cu mesajul acestuia. 

În general, sistemul educaţional convenţional nu vizează în principal dezvoltarea creativităţii 

elevului, ci ,,creşte capacitatea de acumulare şi procesare a cunoştinţelor şi, în general, nu 

influenţează în niciun fel capacitatea de memorare; însă puţine sunt sistemele educative 

convenţionale care nu scad nivelul creativităţii individuale”. Crearea de conexiuni, în orice domeniu, 

facilitează, în cele din urmă, generarea de idei noi. 

Energia mentală este un alt factor de dezvoltare a creativităţii, întrucât dispoziţia noastră sau 

ceea ce ne înconjoară, ne influenţează starea de creativitate şi uşurinţa cu care ne vin ideile noi. 

Lucrul pe echipe antrenează această energie deoarece membrii grupului emit idei, păreri, atitudini 

diferite a căror confruntare generează opinii constructive.  

Nu în ultimul rând, amuzamentul este un factor de stimulare a creativităţii. Abordarea cu 

umor a oricărei activităţi are drept rezultat creşterea creativităţii. ,,Când ne distrăm suntem mai puţin 

expuşi stresului (...) iar stresul este unul dintre cei mai mari duşmani ai creativităţii.” 

În mod cert, creativitatea face parte din viaţa noastră, fiind cea care aduce frumuseţe, bucurie, 

noutate în tot ceea ce întreprindem. Sistemul de învăţământ ar trebui să încurajeze programe de tip 

creativ. După ce elevul îşi însuşeşte informaţiile necesare, trebuie provocat să descopere noi 

perspective, noi soluţii.  

Aplicaţii: Pornind de la aceste consideraţii de ordin teoretic, am elaborat câteva exemple 

practice prin care stimulăm creativitatea elevilor şi, totodată, le cultivăm interesul pentru lectură, 

pentru literatura română, pentru adevăratele valori culturale naţionale.  

 Elevii vor rezolva următoarele sarcini, unele individual, altele după ce au fost împărţiţi pe 

grupe. 

A . Jurnalul cu dublă intrare 

Citeşte cu atenţie textul din coloana stângă pentru a rezolva cerinţele: 

Completează jurnalul cu dublă intrare: 

Ne-am mutat într-o casă pe strada Mării. 

Un gard despărţea curtea noastră plină de bălării, 

de cea a palatului Şuţu, care era chiar pe malul 

 

1. Alege un fragment care te-a 

impresionat. 
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stâncos, izbit de valuri. M-am împrietenit cu 

Gheorghiţă, băiatul bucătăresei de la palat, şi 

împreună coboram prin grădină, pe o scară 

circulară, care ducea la mare, unde era o mică 

plajă între stânci. Îmi plăcea să-mi închipui că 

palatul e al meu, că sunt o prinţesă; îmi plăcea să 

trec de pe o stâncă pe alta, să-mi imaginez lumea 

despre care mama citea în fascicolele ce se vindeau 

la chioşcurile de ziare. 

                         Cella Serghi – Pânza de păianjen 

 

 

2. Argumentează de ce ai ales fragmentul 

respectiv. 

 

 

3. Care este experienţa personală de care 

îţi aminteşte textul dat? 

 

 

B. Cadranul  

 

Citiţi cu atenţie fragmentul dat, apoi rezolvaţi cerinţele din interiorul celor patru cadrane: 

Vasăzică «Oraşul nostru se modernizează pe zi ce trece. Oraşul nostru...»  Trebuie să fie, nu-i 

aşa, o compunere mai şcolărească, să n-o speriem pe Martineasca. «În oraşul nostru s-au construit 

foarte multe fabrici şi uzine, şi mă mândresc că eu locuiesc în cartierul Farului, aproape de fabrici şi 

uzine şi Şantierul naval, unde lucrează bunicii şi taţii noştri. Bunicul şi tatăl meu lucrează în uzină, şi 

mama spune că n-au să fie niciodată în stare de un lucru practic.» Asta se şterge, copiii trebuie să fie 

mândri de părinţii lor chiar dacă tăticul, să zicem, o ia pe coajă în pasajul subteran al gării. 

«Câteodată, dinspre Chimpex, vine un miros de butan- scriem de aragaz, fiindcă copilul nu vede mai 

departe de butelia din bucătărie, de te trăzneşte, şi atunci închidem ferestrele, cu toate că le 

închidem degeaba. Mai ia şi foc, şi atunci maşinile pompierilor, foarte moderne, urlă modern, au tot 

felul de ţignale luminoase şi zgomotoase, că dacă închizi ochii te crezi într-un oraş american cu 

gangsteri. Nu numai ele urlă. Mai urlă şi maşinile miliţiei, ca să-ţi facă loc, urlă şi salvările, ca să 

ştie tot oraşul nostru modern că undeva s-a petrecut un accident şi că acum-acum ni se poate 

întâmpla şi nouă...» 

- Azi n-ai ochi pentru mine, nea Macavei, zice Beteală. 

- Ah, mai lăsaţi-l, măi, să scrie compunerea aia pentru băiatul lui. Tot aşa am să-i scriu şi eu când o 

să fie mare al meu. 

Constantin Novac – Vară nebună cu bărci albastre 
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I.Scrieţi cuvintele cheie ale textului. III. Identificaţi indicii spaţiali din fragmentul dat.  

II. Precizaţi tipul de narator . IV. Indicaţi, într-un cuvânt, esenţa textului. 

 

C. Cvintetul 

Pornind de la cele două fragmente, alcătuiţi două cvintete având ca subiecte   

Marea, Compunerea. 

D. Diagrama Venn 

1. Având ca reper fagmentele date, completează diagrama Venn: 

-  în partea din stânga- Constanţa azi,;  

- în partea din dreapta- Constanţa ieri; 

- în spaţiul intersectat – Constanţa în fragmentele date. 

 

 În felul acesta ,,activitatea didactică solicită, dar şi generează creativitate. Cadrului didactic nu 

trebuie să-i fie teamă să iasă din rutină în fiecare moment al procesului instructiv-educativ ! ” 
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MODELAJUL PRIN AMPRENTĂ – TEHNICĂ DE LUCRU PENTRU 
STIMULAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR 

 

PROF.ÎNV.PREȘC. SIMION CRISTINA 

EDUCATOARE: MORAR ANA-MARIA 

 

Modelajul prin amprentă este un cadru ideal pentru descoperirea aptitudinilor, fiind o 

activitate care produce plăcere. În acelaşi timp poate debloca şi facilita cu succes comunicarea  

verbală a copilului legată de experienţele şi trăirile acestuia. În acest proces este foarte importantă 

atitudinea educatoarei atât faţă de lucrările copilului cât şi faţă de încercările şi experimentele 

acestuia în domeniul artistic. În vederea stimulării expresivităţii şi creativităţii copiilor, i-am încurajat 

să compună în mod original şi personal suprafețele plastice, să interpreteze liber şi creativ lucrările, 

exprimându-şi astfel sentimentele estetice. 

Tehnica modelajului prin amprentă: 

Amprentă reprezintă urma lăsată de un obiect (prin apăsare, presare, izbire ) pe o suprafață 

plastică (material modelabil). Modelajul prin amprentă – în artele plastice se referă la modalitatea de 

a trata, de a prelucra valoarea unei suprafețe plane pentru obținerea reală a volumului, a celei de a 

treia dimensiuni. Modelajul prin amprentă păstrează în întregime volumul inițial pentru că nici nu se 

elimină, nici nu se adaugă. 

Suprafețe care pot fi amprentate sunt: plastilina, lutul, aluatul, pasta de modelaj, ipsosul 

pentru modelaj, metal maleabil, ceara. 

Instrumentele de lucru prezintă o mare varietate, preșcolarii având posibilitatea de a alege 

acele obiecte care pot provoca amprente în funcție de tema plastică și de subiectul ales. 

Procedeele de lucru sunt: apăsarea, aplatizarea, presarea, adâncirea, rularea unui cilindru, 

vibrarea suprafeței, bătăi repetate. 

 Pentru stimularea creativității preșcolarilor am urmărit trei direcții de acțiune: 

I. Instrumente puse la dispoziție copiilor  

II. Instrumente descoperite de către preșcolari  

III. Combinarea și folosirea acelor instrumente cu care se pot realiza lucrări plastice expresive 

În prima etapă am introdus instrumente noi care pot produce amprente, în funcție de elementele 

de limbaj plastic cunoscute: punctul, linia, forma. Astfel, am propus copiilor să realizeze lucrări 

pentru a reda imaginea punctului, liniei, formei ca semn plastic, obținerea unor imagini plastice cu 
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ajutorul aceste elemente, precum și rolul constructiv și decorativ al acestora. Astfel au fost realizate 

teme precum:  

 „Plaja cu nisip” – imaginea punctului ca semn plastic - exerciții de apăsare repetată; 

„Mingea cu buline” – obținerea unor imagini plastice cu ajutorul punctului; „Coșulețul cu căpșuni” 

– rolul constructiv al punctului în spațiu; „Tabloul bunicii” - obținerea unor modele decorative. 

(Punctul, element de limbaj plastic) 

 „Gard cu iarbă” – imaginea liniei în spațiul plastic; „Locuința mea” – rolul 

constructiv al liniei în spațiul plastic - alăturarea liniilor verticale, orizontale, oblice; „Decorăm 

prosopul!” – obținerea unor modele decorative folosind ca element grafic linia. (Linia, element de 

limbaj plastic) 

 „Frunza” – forme spontane obținute prin presare; „Personaje din desene animate” – 

forme spontane obținute prin ștampilare; „Flori” – forme elaborate obținute cu tehnica sforii; 

„Păturica păpușii” – folosirea formei ca element decorativ într-un spațiu dat; (Forma, element de 

limbaj plastic) 

În a doua etapă preșcolarii au descoperit și folosit instrumente noi care pot produce amprente, 

în funcție de elementele de limbaj plastic cunoscute și de subiectele propuse. Astfel, au fost realizate 

diverse teme precum: 

 „Plouă cu grindină” – punctul ca formă de exprimare plastic; „Soarele” – rolul 

constructiv al punctului în spațiu; „Colierul mamei” – punctul cu rol decorativ; „Poteci peste 

câmpii” – obținerea imaginii liniei prin rulare; „Coșulețul Scufiței Roșii” – decorare cu elemente 

grafice; „Copaci dezgoliți” – redarea formei elaborate prin amprentare; „Ciupercuțe după ploaie” – 

obținerea unor forme spontane; „Fluturași” – forma cu rol decorativ; „Discuri ornamentale” – 

redarea elementelor de limbaj plastic cu rol decorativ. 

În etapa a treia am propus copiilor subiecte - compoziții plastice care se pot realiza cu 

elementele de limbaj plastic studiate, preșcolarii descoperind și combinând instrumente diverse, apoi 

aceștia au venit cu propuneri privind diverse subiecte care se pot realiza prin tehnica modelajului prin 

amprentă. 

 Subiecte propuse copiilor: „Covorașul” – compoziție decorativă; „Batista” – modele 

decorative utilizând elementele de limbaj plastic studiate: punct, linie, formă; „Zambile în ploaie” – 

compoziții plastice obținute prin amprentare cu ajutorul instrumentelor împrumutate din pictură; 

„Farfurioara păpușii” – compoziții decorative obținute prin modelarea farfurioarelor din pasta de 

modelaj după modele de jucărie și amprentarea acestora cu instrumente descoperite de preșcolari în 
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sala de grupă; „Vaza cu flori” – compoziții decorative; „Plante din grădină” – forme obținute prin 

turnarea ipsosului peste frunze, crenguțe în capace de bere; plantele sunt înlăturate cât este ipsosul 

umed, rămânând amprentele acestora. 

 Subiecte propuse de copii: „Câmp cu flori” – compoziții plastice realizate prin combinarea 

elementelor de limbaj plastic la activitatea din cadrul Centrului „Artă”, din timpul derulării 

proiectului tematic  „Curcubeul florilor de primăvară”; „Vapoare pe Marea Neagră” – compoziții 

colective realizate cu instrumente aduse de preșcolari pentru a sărbători Ziua Apei prin îmbinarea 

tehnicilor de lucru (linia șerpuită în duct continuu, forme spontane obținute prin ștampilare, urme 

realizate prin presare); „Labirintul” – combinații de linii și forme obținute de preșcolari în cadrul 

sectorului Știință; „Cer cu stele” – combinații de puncte și forme în cadrul temei săptămânale 

„Noapte și Zi”, folosind lucrul în echipă prin metoda „Schimbă perechea”; „Furnici” – realizarea 

punctului în spațiul plastic, în cadrul temei săptămânale „Insecte”; „Micul constructor” – realizarea 

unor compoziții prin alăturarea și amprentarea formelor geometrice – idee propusă de preșcolari în 

cadrul evaluării formelor geometrice la activitatea de matematică; „Fetița cu părul de aur și cei trei 

urși” – compoziții plastice reprezentând secvențe din poveste, folosind metoda interactivă „Harta cu 

figuri”; „Ouă încondeiate” – activitate realizată cu preșcolarii în cadrul Atelierului de creație 

„Muguri de primăvară” din timpul Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”; „Lumina Învierii” 

– decorarea lumânărilor pentru noaptea de Înviere. 

Vă prezint câteva lucrări realizate de către copii prin această tehnică: 
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O VALOARE ADĂUGATĂ ÎN EDUCAŢIE 
 

PROF. DR. POPA LENUŢA 

LICEUL ,, LAZĂR EDELEANU’’, NĂVODARI 

 

1.INTRODUCERE 

Într-un interviu acordat revistei instituţiei în care-mi desfăşor activitatea, la întrebarea “Ce 

pasiuni aveţi?”, am răspuns: “Florile,  animalele, lectura, muzica (în orice ordine le-aş spune). Când 

nu mă vor mai sensibiliza înseamnă că nu mai sunt.” Aparenta echivocaţie a finalului exprimării mele 

e atât de facil spulberată! În fapt, ca ins, cine supravieţuieşte florilor, animalelor, lecturilor, muzicii, 

luate în universalitatea lor? În profunzime, însă, legătura cu hobby-urile mele (“în orice ordine le-aş 

spune”) este relevantă vital: ele dau sensul zbuciumului existenţial personal, densitate rostului vieţii, 

adică, altfel spus, o supradimensiune care interferează, cotidian, cu determinările relativ obişnuite ale 

vieţii. Iar între acestea din urmă, dincolo de determinările familiale, determinările profesionale pot fi 

concertate cu înseşi pasiunile vieţii. 

Iată, aşadar, pentru mine, prima raţiune a elaborării modelului de practică şcolară 

“Argumentul cărţii”. Ca profesor de ştiinţe sociale (nu de limbi şi literaturi), ca diriginte, am decis 

aducerea şi a cărţii literare în orele de curs pe un traseu ce pare colateral. În fapt, mi-am zis, practica 

de a-i învăţa poezii pe elevii mei filologi, la orele de Dirigenţie, de ce n-ar dobândi o tentă mai amplă 

şi mai eficientă cu diverse opere (din literatura română şi universală) analizabile socio-umanist? 

Apoi, mi-am mai zis, aceeaşi practică poate fi extrapolată la toate clasele de profil umanist, 

asigurând o monitorizare a lecturilor şi o evaluare prin parametrii specifici disciplinelor liceale       

socio-umaniste. ( Şi cât de variaţi sunt aceştia!) Ceea ce, din 2011, am întreprins. O dată: 

concretizând (într-o formă atractivă pentru elevi) recomandarea făcută de MECTS privitoare la 

instituirea momentului de lectură. Altă dată: consolidând o măsură remedială (formulată personal) de 

cultivare strategică a deschiderii elevilor spre lectură, ca atribut al omului civilizat. 

Aşa se face că, gândind şi aplicând Proiectul “Argumentul cărţii” în sensul “cetăţii educative” 

a lui Edgar Faure, i-am acordat nu numai susţinerea cuvenită, ci chiar vizibilitate: prin două lecţii 

deschise la Dirigenţie şi prin Programul Naţional “Şcoala Altfel” (când măsura extrapolării a fost 

maximă, implicând într-un mod specific toate clasele din încadrarea proprie).  
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2. EXEMPLU  

Pentru ilustrarea acestui model de practică şcolară proprie, voi selecta fişa de evaluare a 

lecţiei deschise ,, Universul feminităţii, în lecturile noastre.’’ În sem. al II-lea din respectivul an 

şcolar ( 2011-2012), până la susţinerea lecţiei demonstrative la Dirigenţie, elevii clasei parcurseseră 

atât lecturi general-recomandate, cât şi lecturi speciale. Din prima categorie au făcut parte: Harper 

Lee - ,, ... Să ucizi o pasăre cântătoare ’’ ;  Anna Frank- ,, Jurnalul Annei Frank’’ ; J.D. Salinger - ,, 

De veghe în lanul de secară’’ ; Marguerite Duras - ,, Moderato cantabile’’ ; I.-L. Caragiale - ,, 

Cănuţă, om sucit ’’. Din categoria lecturilor speciale, parcurse de câţiva elevi ai clasei, au făcut parte 

: I.-L. Caragiale- ,, Un pedagog de şcoală nouă ’’( pentru o scenetă) ; Mihai Eminescu - ,, Dulcea mea 

doamnă/ Eminul meu iubit’’ ; Rada Stoian - ,, Culegătorii de scoici ’’.  

Obiectivele urmărite în proiectul demonstrativ au fost: (obiectivul general) integrarea 

lecturilor/ recomandate de către dirigintă şi  parcurse de către elevii clasei a IX-a U, până în prezent, 

în sem. al II-lea/ într-un proiect educaţional curricular dedicat Zilei de 8 Martie; ( obiectivele  

specifice) cultivarea deschiderii elevilor pentru lectură, ca atribut al omului civilizat; educarea morală 

a acestora prin recunoaşterea, aprecierea, internalizarea principiilor şi normelor etice (în relaţiile 

reciproce, faţă de profesori şi părinţi); dezvoltarea sentimentului apartenenţei la clasa de elevi – ca 

grup social- prin asumarea responsabilă a status-urilor şi rolurilor corespunzătoare; ierarhizarea 

priorităţilor autentice ale ficărui elev al clasei a IX- a U (profil umanist), la această vârstă; 

aprofundarea gândirii libere, divergente, creative, euristice prin deschiderea personalităţii, prin 

rezistenţă la stereotipii, la clişee, la manipulare. 
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FIŞĂ DE EVALUARE PENTRU PROIECTUL - LECŢIE DESCHISĂ LA DIRIGENŢIE 

,,UNIVERSUL FEMINITĂŢII,  ÎN LECTURILE NOASTRE”, dedicat ZILEI FEMEII(8 Martie 

2012)  

Numele şi prenumele elevului: 

Clasa a IX- a U 

1. Realizaţi legătura dintre autorii şi operele recomandate la Dirigenţie, în sem. al II- lea, până în 

prezent. 

A. HARPER LEE                                          a.,,CĂNUŢĂ, OM SUCIT” 

B. ANNA FRANK                                        b.,,MODERATO CANTABILE” 

C. MARGUERITE DURAS                         c. ,,JURNALUL ANNEI FRANK” 

D. J.D.SALINGER                                       d. ,,...SĂ UCIZI O PASĂRE CÂNTĂTOARE” 

E. ION- LUCA CARAGIALE                     e. ,,UN PEDAGOG DE ŞCOALĂ NOUĂ” 

                                                                     f.,,DE VEGHE ÎN LANUL DE SECARĂ” 

2. Termenul ,,HOLOCAUST”, referitor la acţiunea fascistă de exterminare a evreilor, în cel de-

al Doilea Război Mondial, vizează cartea cu titlul........................................................ 

3. ,,...SĂ UCIZI O PASĂRE CÂNTĂTOARE” şi ,,JURNALUL ANNEI FRANK” au în comun 

abordarea unei probleme etnice /rasiale? a. da ;b. nu 

4. Cum se traduce termenul muzical ,,MODERATO CANTABILE”?................................. 

5. În lucrarea ,,CĂNUŢĂ, OM SUCIT” ni se prezintă un număr de .... argumente particulare 

pentru această trăsătură umană, dintre care le evidenţiez pe următoarele două (a şi b): 

a........................................................../ b.............................................................. 

6.Examinarea elevilor de către pedagogul MARIUS CHICOŞ ROSTOGAN era corectă, 

deontologică, sau făcea discriminări între aceştia? 

a. era corectă, deontologică, pentru că ...................................................................................... 

b.făcea discriminări între elevi pentru că .................................................................................. 

7. Pentru care răspuns optaţi la întrebarea ,,CUM TREBUIA SĂ SE PROCEDEZE CU 

CORESPONDENŢA INTIMĂ DINTRE MIHAI EMINESCU ŞI VERONICA MICLE, DUPĂ 

MOARTEA LOR?”: 

a. să nu se publice, respectându-li-se (şi după moarte) dreptul la intimitate 

b. să se dea la tipar pentru satisfacerea curiozităţii oamenilor de cunoaştere a vieţii celor doi 

c. alt răspuns (Care răspuns?...................................................................................................) 
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8. Cartea ,,CULEGĂTORII DE SCOICI”, de RADA STOIAN, este importantă pentru noi 

deoarece ........................................................................................ 

9. Ca metaforă, ,,veghea în lanul de secară” sugerează: 

a. a păzi această cultură pentru a nu fi atacată de hoţi 

b. a proteja, singuratic, inocenţa copilăriei pentru a nu cădea în ,,prăpastia” unor probleme de 

maturizare 

c.  a urmări lanul de secară, în creştere 

10. Acum, primăvara, când natura se trezeşte la viaţă, suntem mai atenţi/ sensibili la plante şi 

vieţuitoare; stabiliţi legătura dintre elementele naturii (plante, vieţuitoare) şi lecturile generale 

parcurse, până acum, în acest semestru şcolar, în care ele  se identifică: 

A.RAŢE, SECARĂ                                                 a.,,CĂNUŢĂ, OM SUCIT”        

B.COPAC, PISICĂ                                                  b.,,MODERATO CANTABILE” 

C.MAGNOLIA, SOMON, RAŢĂ                           c. ,,JURNALUL ANNEI FRANK” 

D.CÂINE, ŞOARECE                                             d. ,,...SĂ UCIZI O PASĂRE CÂNTĂTOARE”  

E. TRANDAFIRI, PASĂRE, COPAC, CÂINE      e. ,,UN PEDAGOG DE ŞCOALĂ NOUĂ” 

F. CRAP                                                                   f.,,DE VEGHE ÎN LANUL DE SECARĂ” 

 

3. CONCLUZII ŞI DESCHIDERI 

Aşadar, Proiectul şcolar “Argumentul cărţii” exprimă concertarea unei iniţiative didactice 

personale cu o necesitate reală a educabililor liceeni. Elaborat şi implementat în condiţiile diminuării 

evidente a interesului, apetitului pentru lectură, el compensează, la clasele de profil umanist (atât cât 

este posibil) – prin mijloacele specifice ştiinţelor sociale şi Dirigenţiei/consilierii- o gravă deficienţă 

observabilă în contexte variate: de gândire, de comunicare orală şi/sau scrisă. În orice caz, valoarea sa 

adăugată în educaţie nici nu substituie, nici nu se suprapune, nici măcar nu se corelează cu abordarea 

oficial metodică (a limbii şi literaturii române, a literaturii universale ). În maniera de derulare de 

până acum, şi-a afirmat eficienţa prin: deschiderea elevilor spre lectura de calitate; oferta variată a 

titlurilor (cele mai multe dintre ele – necunoscute elevilor); disponibilitatea lor de a-şi însuşi 

instrumentele/grilele de lucru extraliterare, care i-au condus la o problematică profund umanistă; 

implicarea relativ rapidă a universului cărţilor respective în orele de ştiinţe sociale şi/sau de 

Dirigenţie/Consiliere; capacitarea elevilor de a combina şi varia forma de abordare a universului 

lecturilor recomandate: nu numai prin instrumentele teoretice ale ştiinţelor sociale, dar şi prin desene 
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tematice, rebusuri, originale prezentării în PowerPoint, piese de teatru, fişe de evaluare sumativă etc.; 

nu în ultimul rând, emulaţia creată prin aceste lecturi, în mai multe sensuri (căutarea cărţilor, 

discuţiile colegiale, ideile generate, solicitarea unor cărţi suplimentare ). 

 Cu precizarea că, semestrial, dar şi în vacanţe, elevii au citit diverse cărţi recomandate şi au  

continuat să înveţe poezii din creaţiile altor autori, prefigurăm câteva deschideri: realizarea unei lecţii 

deschise la Dirigenţie/Consiliere despre “Universul adolescenţei, în lecturile noastre”;diversificarea 

literaturilor abordate (şi din creaţia altor naţiuni); selectarea şi parcurgerea creaţiilor literare 

reprezentative ale zonei în care trăim; realizarea unor corelaţii cu informaţii culturale diverse 

(muzică, istorie etc.); punerea în lumină a terminologiei conexe ş.a.m.d. 

 Proiectul „Argumentul cărţii” ( aflat, acum, la a treia ediţie ) poate continua creativ multă 

vreme pe principiul valorii adăugate în educaţie. Susţinut cu interes, cu pasiune şi profesionalism, el 

captează şi întreţine viu un palier şcolar al vieţii adolescenţilor, capacitându-i, motivându-i pentru 

cunoaştere şi cultură. 
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OPORTUNITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DEMERSULUI DIDACTIC – 
CULTIVAREA GÂNDIRII INOVATOARE A ELEVULUI 

 

MARIN IRINA 

 

Promovarea creativităţii constituie soluţia pentru progresul omenirii. Educarea creativităţii 

este un demers care presupune atitudine deschisă faţă de experienţe, sensibilitatea faţă de nou, 

flexibilitatea gândirii, originalitate, gândire divergentă, capacitatea de a combina mai multe idei. 

În esenţa sa, procesul de învăţământ este un proces de creaţie: creativitatea se regăseşte în 

toate componentele şi activităţile sale. În acelaşi timp, înseamnă ştiinţă şi cultură esenţializată şi 

aplicată, muncă de creaţie generatoare de satisfacţii individuale, dar şi colective, pentru societate. 

Stimularea şi antrenarea creativităţii elevilor în forme şi maniere diferenţiate şi multiple se 

poate face prin centrarea învăţării pe nevoile, aspiraţiile şi interesul acestora; formularea adecvată a 

obiectivelor operaţionale; interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate;crearera de itemi în vederea 

evaluării gândirii divergente, imaginaţiei, creativităţii, flexibilităţii în gândire. 

Fizica a fost şi este „motorul” în progresul tuturor celorlalte ştiinte, a fost şi este ştiinta care a 

deschis căile şi a impulsionat hotărâtor evoluţia tuturor celorlate domenii  şi a deschis noi direcţii de 

cercetare. Noţiunile, conceptele, fenomenele, legile fizicii stau la baza progresului tehnologic şi 

îmbunătăţirii vieţii omului.  

Este de multe ori declarată a fi "ştiinta fundamentală”, deoarece fiecare dintre celelalte discipline 

(biologie, chimie, geologie, ştiinţa materialelor, inginerie, medicină, etc) se ocupă cu tipuri speciale 

de sisteme de materiale care respectă legile fizicii.  

Nanoştiinţa reprezintă studiul asupra fenomenelor şi manipulării materialelor la scară atomică, 

moleculară sau macromoleculară, la care proprietăţile diferă esenţial de cele de la scară macro. 

Noţiuni de fizică folosite în acest domeniu sunt: atomi, molecule, nanometri. 

Nanotehnologia reprezintă proiectarea, caracterizarea, producerea şi utilizarea de structuri, 

produse finite şi sisteme  prin controlul formei şi dimensiunilor la scară nanometrică. Nanotehnologia 

este un domeniu multidisciplinar: fizică, chimie, biologie, ştiinţa materialelor, matematică. 

Nanomaterialele sunt structuri nanometrice care fac legătura între proprietăţile atomilor şi 

moleculelor cu cele ale grupurilor de particule materiale. La această scară proprietăţile mecanice, 

chimice, electronice, optice ale nanomaterialelor  pot fi controlate. 
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Domenii de interes pentru ştiinţa nanomaterialelor sunt:electronica, telecomunicaţiile, 

informatica, medicina, bioenergia, sursele alternative de energie, ingineria mediului, industria 

farmaceutică, cosmetica, etc.  

Electronica este o disciplină din domeniul fizicii aplicate care se ocupă cu studiul 

dispozitivelor şi circuitelor electronice folosite în procese de comandă, reglare, măsurare. Este o 

ramură tehnică bazată pe proprietăţile, comportarea şi controlul electronilor. 

 Fenomene fizice de bază → transportul sarcinii electrice; 

 Mărimi fizice de bază → sarcina electrică, rezistenţa electrică, câmpul magnetic. 

Spintronica este un domeniu al nanoştiinţei în care un rol major îl are spinul electronului şi 

care se ocupă cu studiul şi producerea dispozitivelelor  magnetoelectronice (memorii de înregistrare a 

informaţiei, computer, telefon mobil).  

 Fenomene fizice de bază → transportul spinului electronului; magnetizare, 

magnetorezistenţă, efect magnetorezistiv anizotrop (AMR), efect magnetorezistiv gigant 

(GMR). 

 Mărimi fizice de bază → spinul electronului, strat magnetic, moment magnetic. 

Tehnologia modernă are la bază fenomene, concepte, noţiuni, mărimi fizice, cu aplicaţii 

importante şi utilizate în zilele noastre: telefon mobil, computer (PC), tomografie computerizată 

(CT), rezonanţă magnetică nucleară (RMN) (tabel 1). 

Tabel 1 – Concepte şi mărimi fizice utilizate în tehnologia modernă 

Concepte fizice Mărimi fizice Aplicaţii 

Câmp electric Câmp magnetic Frecvenţa 
Telefon 

mobil 
Câmp 

electromagnetic 
Undă electromagnetică 

Energia 

electromagnetică 

Radiaţie 

electromagnetică 

Foton 

Raze X 

Energia 

fotonului 

Tomografie 

computerizată 

Stimulare – 

relaxare 

Rezonanţă 

magnetică 

Semnal 

detectat 

Rezonanţă 

magnetică nucleară 

 

În acest demers de dezvoltare a capacităţii de investigare în detaliu, de adaptare, de găsirea de 

noi utilităţi, de creştere a performanţelor unor produse se înscrie şi proiectul “Raspberry Pi” realizat 

de o echipă de elevi de clasa a VIII-a.  



131 

Raspberry Pi este un calculator care se prezintă sub forma unei plăcuţe de circuit imprimat, 

fără carcasă. Pe plăcuţă sunt microprocesorul, o memorie RAM de 256 MB (512MB) şi un mediu 

video cu ieşire HDMI şi RCA. Rulează cu sistemul de operare Linux.  

 Scopul:  promovarea  noţiunilor de bază din domeniul informaticii, înţelegerea unei scheme 

electrice, realizarea propriilor circuite electrice. 

 Aplicaţii:   Raspberry Pi are numeroase aplicaţii - consolă pentru jocuri, player audio/video;  

prin conectarea pinilor GPIO la diverse circuite electrice,analogice sau digitale se pot construi drone, 

baloane meteo, sisteme de securitate.  

 Montaj realizat:   circuit electric de pornire/oprire a două motoraşe simultan sau la un 

interval de timp prestabilit. Posibilitatea realizării unei drone. 
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PREDAREA ISTORIEI ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE 
 

NIȚĂ GABRIELA DANIELA 

 

Lumea secolului XXI este cu totul alta, în sensul că se arată foarte contradictorie în ceea ce 

priveşte rolul şi locul istoriei, precum şi atitudinea faţă de această ştiinţă. Istoria reprezintă un 

domeniu aparte al cunoaşterii, ca urmare ea se confruntă atât cu inexistenţa în lumea reală a 

obiectului de studiu ca o realitate tangibilă dar şi cu un caracter relativ al informaţiei istorice. În 

prezent predarea şi învăţarea istoriei reprezintă printre altele a şti să formulezi şi să răspunzi la 

întrebări, alături de alte competenţe la fel de importante : interpretare, abordare diferenţială, o 

viziune multiplă asupra evenimentelor, aboradarea curajoasă a problemelor sensibile şi 

controversate.  

Utilitatea socială a cunoaşterii istoriei se manifestă imediat prin impactul pe care îl are asupra 

felului în care oamenii concep lumea şi relaţiile sociale. Ca urmare, de aici istoria capătă o funcţie 

cognitivă, infomativă şi formativă.  De aceea, în şcoala contemporană, tot mai mult se pune accentul 

pe pluri- şi transdisciplinaritate, în care informaţia trebuie redactată şi transmisă în funcţie de 

psihologia şi gradul de înţelegere al elevilor. Deci, putem spune că studiul istoriei este orientat spre 

învăţarea metodelor şi căilor de a stăpâni, a utiliza şi evalua informaţia. Rolul profesorului se 

schimbă, el devenind moderator al unei dezbateri de idei din clasă, motivează şi stimulează elevii să-

şi formuleze opiniile  şi mai ales este “un ghid al elevilor pe drumul către punerea în valoare a 

abilităţilor lor”. 

Învăţarea prin descoperire. Aplicaţia la tema: Aşezări turceşti şi tătăreşti în Dobrogea 

Este o metodă care se bazează pe munca elevului în special. Elevul realizează o investigaţie personală 

a unor evenimente,  cu scopul de a dobândi cunoştinţe noi, de a descoperi adevărul istoric, 

evidenţiind cauzele şi consecinţele evenimentelor istorice. Elevul se implică personal în descoperirea 

cauzelor, evoluţiei şi consecinţelor unui eveniment istoric. 

Învăţarea prin descoperire nu numai că oferă elevilor posibilitatea să achiziţioneze abilităţi, 

să-şi formeze deprinderi prin eforturi proprii, dar ei pot stabili şi o legătură strânsă între text, propria 

curiozitate şi experienţă. Învăţarea prin descoperire presupune următorii paşi:1.precizarea surselor de 

învăţare de către profesor; 2.organizarea cadrului de cercetare; 3.stabilirea materialului didactic 

necesar activităţii. 

Raportată la lecţia noastră, metoda de învăţare prin descoperire poate fi completată cu succes 

de o metodă modernă care este utilizată şi ca metodă de evaluare complementară: proiectul. Acesta 
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ne poate ajuta să înţelegem mai bine nevoile comunităţii locale în contextul epocii, punând elevul în 

situaţia de a cerceta/investiga împreună cu colegii din grupă o temă bine precizată legată de lecţia 

prezentată la clasă, de a colecta datele. În final, elevul trebuie să prezinte, să sintetizeze şi să 

analizeze din perspectiva cercetării lui, pe baza propriilor judecăţi de valoare, subiectul pus în 

discuţie, pentru a defini produsul realizat. 

Unitatea de învăţare: AŞEZĂRI TURCEŞTI ŞI TĂTĂREŞTI ÎN DOBROGEA 

Modul de organizare a elevilor: activitate pe grupe 

Criterii de evaluare: creativitatea; utilizarea termenilor istorici; claritatea argumentelor 

propuse;gradul de participare la discuţii; capacitatea de a formula enunţuri afirmative sau interogative 

referitoare la subiectul lecţiei prezentate;discuţii dintre elevi şi cadrul didactic; analiza contribuţiei 

fiecăruia şi a tuturor în raport cu ceea ce şi-au propus; prezentarea rezultatelor şi produselor obţinute. 

Avându-se în vedere nivelul de studiu al elevilor de clasa a VII-a, li s-au pregătit fişe de lucru care 

conţin informaţii primare despre aşezările turceşti şi tătăreşti din Dobrogea, până în 1920. Folosirea 

fişelor de lucru contribuie la dezvoltarea gândirii critice a elevilor.  

Fişa I – Identificaţi pe baza textului caracteristicile aşezărilor turceşti de tip ciftlic din 

Dobrogea.Tudor Mateescu, Ciflicurile în Dobrogea în sec. XVIII-lea şi al XIX-lea, în „Peuce”, 

Tulcea, vol. 6, 1973- 1975,  p. 249-272. 

Fişa II – Precizaţi pe baza textului principalele tipuri de aşezări ale etniilor dobrogene. Vasile 

Nicoară,  Dobrogea. Spaţiu geografic multicultural, Editura Muntenia, Constanţa, 2006, p. 126-129 

Fişa III. Exprimaţi informaţiile descoperite în cuvinte proprii evidenţiind principalele aspecte 

ale aşezărilor tătarilor din această perioadă. Al. P. Arbore, Contribuţiuni la studiul aşezărilor 

tătarilor,  în „Arhiva Dobrogei”. Revista Societăţii pentru cercetarea şi studierea Dobrogei, volumul 

II, Bucureşti, Tipografia Convorbiri literare, 1919, p. 251. 

Fişa IV. Analizaţi contribuţia comunităţii locale la formarea imaginii satelor tătăreşti pe baza 

studiului de caz. I. Dumitrescu, Însemnări despre tătarii din satul Pervalia (com. Tătlăgeac), 

Constanţa, în „Analele Dobrogei”, Anul I, nr. 1, 1920, p. 156-159. 

Fişa V. Comparaţi pe baza textului situaţia locuitorilor de atunci cu cea prezentă. 

Înv. C.Cornescu, Monografii ale comunelor rurale, „Dobrogea Jună”, VI, nr 6, 1 aprilie 1910:2. 

Fişa VI. Concluzionaţi în câteva cuvinte situaţia aşezărilor din perspectiva nevoii de dezvoltare.  
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Şcoală turcească 1910 Înv.  C. Drăgulin, Monografia comunei Tuzla, „Dobrogea Jună”, IV, nr 2, 27 

mai  1910:2. Analiza informațiilor oferite s-a făcut prin metoda  Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat pe 

care elevii o folosesc cel mai des 

Scenariu didactic:  

1. S-a reamintit elevilor procedura de lucru (procedeul Ştiu/Vreau să ştiu / Am învăţat); 

2. S-au ales cele șase grupe formate din 4-5 elevi; 

3. Fiecare echipă lucrează în comun pe o foaie de flipchart după rubricaţia prezentată :  

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

 

4. Elevii inventariază, procedând prin discuţii în grup, cunoştinţele pe care le au cu privire la 

aşezările dobrogene de la începutul secolului XX. 

5. Elevii notează şi ideile asupra cărora au dubii, dar şi-ar dori să aibe certitudini în rubrica 

„Vreau să ştiu”. 

6. Elevii completează cu ajutorul profesorului, care pune la dispoziţia elevilor fișele de lucru 

Produsul elevilor poate consta în :  

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

- care erau principalele tipuri de case 

specifice locuitorilor dobrogeni: casa cu 

două încăperi, tindă şi prispă la faţada 

principală (români, bulgari, lipoveni, 

ucraineni); casa turcească dezvoltată 

excesiv pe orizontală; casa bulgărească pe 

două nivele etc. 

- că există localităţi fondate de 

reprezentanţii etniilor  tătară şi turcă din 

Dobrogea; 

-  elemente din care erau construite casele 

dobrogene la sfârşitul secolului XIX şi 

începutul secolului XX : pământul, papura, 

stuful, ţigla, olana şi mai puţin lemnul; 

- despre cum au contribuit 

oamenii comunităţii locale la 

conturarea imaginii aşezărilor 

locuitorilor dobrogeni; 

- despre obiceiurile 

minorităţilor respective 

privind construcţia caselor; 

- despre cum s-au păstrat în 

documentele vremii 

informaţiile referitoare la 

aşezările celor două 

minorităţi; 

- despre greutăţile cu care se 

confruntau minorităţile 

naţionale; 

- despre diferenţele existente 

în privinţa habitatului, 

ocupaţiilor, obiceiuri; 

- despre modul în care erau 

văzute de contemporani 

locuinţele minorităţilor turcă 

şi tătară; 

- despre modul în care erau 

organizate aşezările specific 

turceşti; 
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Această metodă oferă elevului posibilitatea de a descoperi ce infomaţii ar putea să aibe despre 

o problemă anume, ce poate descoperi singur prin propria cercetare şi totodată ce a descoperit în 

urma propriei investigaţii, în urma studierii / cercetării documentelor sau a celorlalte surse istorice 

puse la dispoziţie despre subiectul lecţiei. Evaluarea activităţii de predare învăţare la lecţie se poate 

realiza prin mai multe forme de evaluare: directă prin observarea şi aprecierea elevilor cât şi o 

evaluarea formativă /continuă, test cu itemi semiobiectivi /obiectivi și sub forma unor întrebări 

structurate pe baza unui text 

 „A învăţa să înveţi” reprezintă unul din domeniile de competenţă care trebuie dezvolate pe 

parcursul şcolarizării obligatorii, printre componentele sale aflându-se şi abilitatea de a dobândi, 

procesa, evalua şi asimila noile cunoştinţe. De asemenea cunoașterea celor de lângă noi poate 

constitui un exercițiu al înțelegerii. 
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ROLUL CREATIVITĂŢII ÎN ACTIVITAŢILE PRACTICE DE BIOLOGIE 
 

MOLDOVEANU AURELIA MANUELA 

LICEUL TEORETIC „G. E. PALADE” CONSTANŢA 

 

Creativitatea şcolară este un fenomen important în activitatea didactică care permite realizarea 

activităţilor de învăţare în condiţii optime prin stimularea inteligenţei emoţionale a elevilor 

(Goleman, 2005; Ivcevic şi colab., 2007).   

Urmărind caracteristicile generale de personalitate ale elevilor putem să cunoaştem 

capacitatea creativă a acestora. Acest aspect ne determină să considerăm capacitatea creativă ca fiind 

rezultatul unui cerc larg de influenţe determinate de calitatea gândirii creative a elevilor. Prin urmare 

procesul mental ce stă la baza creativităţii este într-adevăr o abilitate puternică care aduce cu ea o 

gamă largă de oportunităţi şi aptitudini menite să sporească mai bine gândirea elevilor (Codreanu, 

2011). 

Abilitatea de creaţie a elevilor este foarte dificil de evaluat deoarece se poate manifesta în 

moduri diferite în special la ştiintele naturii. Urmărind ca fiecare elev să aibă propria experienţă, 

descoperim că metodele utilizate în dezvoltarea gândirii creative care funcţionează bine pentru un 

elev pot duce la o mare frustrare pentru un alt elev. De aceea trebuie să cunoaştem particularităţile de 

învăţare şi personalitatea elevului pentru a adapta cât mai bine tehnicile de creaţie propice dezvoltării 

fiecăruia. 

În aceste condiţii este necesar să dezvoltăm stilul propriu de gândire al elevilor care îi ajută 

să-şi exprime gândurile şi ideile creative în moduri unice. Astfel, potenţialul creativ al fiecărui elev îl 

punem în valoare prin utilizarea unor metode şi tehnici care oferă posibilitatea unei exprimări cu 

valoare individuală şi socială (Codreanu, 2011). Problematizarea şi brainstormingul sunt printre 

metodele cele mai bune folosite în biologie care stimulează aceste procese. 

Psihologii merg către ideea că dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la elevi a 

curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate (evident, nu absurde), capacitatea de a aprecia în ce 

măsură este plauzibilă o anume ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a gata o 

soluţie. Astfel de tehnici pot fi utilizate în biologie în stimularea gândirii creative a elevilor în special 

în timpul experimentelor şi demonstraţiilor. 

Pentru cunoaşterea capacităţii creative a elevilor sunt necesare instrumente specifice de natură 

psihologică şi pedagogică. Ceea ce trebuie să menţionăm estefaptul că direcţionarea actului didactic 

în funcţie de cunoaşterea psihologică a capacităţilor, intereselor, aptitudinilor elevilor, ne ajută să 
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avem o acţiune educativă eficientă (Codreanu, 2011). Aspecte care pot fi puse în valoare prin metode 

precum cafeneaua, mozaicul sau turul galeriei în timpul activităţilor de predare-învăţare de la orele de 

biologie. 

Educarea gândirii creative a elevilor prin diferite metode şi tehnici de predare folosite de 

profesor, determină elevii să-şi folosească imaginaţia, să emită soluţii noi de rezolvare a diferitelor 

probleme, dezvoltându-le propria experienţă în căutarea noului şi creşterea nivelului cunoştinţelor la 

obiectele de studiu preferate de fiecare dintre aceştia (Goleman, 2005). În cazul biologiei astfel de 

tehnici pot favoriza procesul de asimilare al cunoştinţelor noi, al schemelor, de rezolvare a 

problemelor de anatomie şi genetică sau înţelegerea unor procese biologice. 

Creativitatea constituie astfel, o problemă fundamentală a întregului proces instructiv- 

educativ, în sensul că premisele ei native şi sociale trebuie cunoscute încă de la o vârsta fragedă, 

pentru ca învăţătorul sau profesorul să acţioneze prin cele mai eficiente modalităţi psihopedagogice şi 

metodice, atât în actul de predare/învăţare cât şi prin activităţile din afara clasei (extracurriculare) 

(Codreanu, 2011).  

Profesorul este cel care trebuie să depisteze la elevi talentul creativ şi să asigure mediul de 

dezvoltare a capacităţii lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia, fanteziile şi sugestiile 

creatoare ale elevilor (Goleman, 2005). Când imaginaţia elevilor trece printr-un moment de  

efervescenţă, profesorul trebuie să lase ideile să curgă, să observe elevii prin modul în care rezolvă 

problemele neobişnuite, prin felul în care pun întrebările. Aceasta poate fi stimulată prin utilizarea 

unor materiale şi resurse didactice adecvate biologiei (planşe, atlase, fise colorate, rebus biologic, 

imagini sau scheme). 

Abordările pedagogice pentru încurajarea creativităţii elevilor includ spaţiul, timpul adecvat şi 

un set de instrumente care să stimuleze inovarea şi unicitatea prin implicarea elevilor la un nivel 

superior abilităţilor lor de gândire. În afara şcolii, creativitatea poate fi încurajată prin desfăşurarea 

unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare, ce pot completa activităţile de învăţare din clasă. 

Existenţa unui laborator de biologie bine dotat este esenţială în acest proces de adaptare al elevilor la 

domeniul ştiinţelor naturii.  

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi de 

transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de situaţii apte 

să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale 

(Dacey, 1989; Sălăvăstru, 2004). Aspect extrem de important în dobândirea unor competenţe bine 

stabilite în urma planificării riguroase a activităţilor practice de biologie. 
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În realizarea acestui proces complex, observaţiile zilnice asupra elevilor ne ajută să 

descoperim punctele forte, temerile şi fanteziile lor, eliberându-i de teama de a nu gresi sau de a fi 

gresit înţeleşi. În acest context putem asigura elevilor o învăţare creativă, care să ofere iniţiativă 

proprie, muncă independentă, încredere în forţele proprii şi reacţie pozitivă la solicitările mediului. 

Acest proces este cultivat în conştiinţa şi gândirea elevilor prin stimularea lor permanentă în timpul 

experimentelor şi demonstraţiilor. 

Relaţia educaţională prin atitudinea cadrelor didactice în clasă şi în afara ei reprezintă pentru 

elevii din învăţământul primar, factorul esenţial pentru stimularea capacităţii lor creative datorită 

tendinţei de a împrumuta de la educatori opinii şi sisteme de valori. De fapt, stimulând capacitatea 

creativă a elevilor realizăm un demers complex ce cuprinde fenomene de activare, antrenare, 

cultivare si dezvoltare a potenţialului lor creator de care pot beneficia pe tot parcursul şcolarităţii. 

În sistemul metodelor şi tehnicilor de stimulare, imaginaţia se identificată cu creativitatea 

datorită concomitenţelor afective si emoţionale şi a desfăşurării spontane, relative inconştiente a 

mecanismelor de creaţie (Cucoş, 2006). 

Desfăşurarea unor activităţi în afara orelor de curs în care sunt folosite metode creative, 

permit elevilor ieşirea dintr-un sistem cunoscut si descoperirea altor moduri de a gândi. Asocierile si 

combinările unor obiecte sau fenomene cât şi aprecierea unor elemente mai îndepărtate, simulează 

capacitatea creativă a elevilor ducând astfel la apariţia ideilor originale (Davis, 1999). 

Procesualitatea creaţiei a constituit obiectul de cercetare pentru numeroşi psihologi şi 

pedagogi. Cea mai cunoscută îi aparţine englezului Graham Wallas în 1926, care a stabilit că acest 

proces parcurge patru etape: pregătirea, incubaţia, inspiraţia şi verificarea (Cucoş, 2006). 

Remarcăm faptul că produsul creaţiei este un element nou în raport cu experienţa anterioară a 

elevului de a găsi soluţia la o problemă. Astfel, în produsul creaţiei apar două criterii complementare: 

originalitatea şi relevanţa care permit autoevaluarea performanţei elevului prin comportamentul 

spontan al acestuia şi prin produsele noi şi originale realizate de el. Prin acestea, produsul creator 

reflectă complexitatea unor corelaţii existente între subiect si obiect (Dragu, 2003). 

A dezvolta capacităţile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a 

gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi 

deosebiri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare (Sălăvăstru, 2004). 

În concluzie, cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a elevului constituie factorul cheie 

în educaţie ce ţine de personalitatea cadrului didactic şi elevului, precum şi de climatul socio-afectiv 

în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 
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ROLUL FORMĂRII CONTINUE ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII 
DIDACTICE 

 

PROF. FLORINA ŞERBU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD 

 

În vederea formării competenţelor civice imperios necesare convieţuirii într-o Europă unită, la 

nivelul Uniunii Europene s-au dezvoltat numeroase instituţii, programe şi proiecte, cu o ofertă 

complexă adresată atât profesorilor de la toate nivelele cât şi elevilor.  

În rândul profesorilor din România cele mai populare sunt proiectele şi programele de formare 

continuă coordonate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale. Diversificarea ofertei de programe, simplificarea procedurilor de aplicaţie, 

creşterea sumelor alocate, acordarea punctajelor suplimentare pentru anumite categorii de cadre 

didactice au dus la creşterea continuă a numărului de aplicaţii precum şi a celui de participanţi, cu 

efecte benefice asupra sistemului de învăţământ.  

Obiectivul principal urmărit în cadrul LLP Comenius vizează formare deprinderilor pentru o 

societate democratică sustenabilă. Pentru atingerea acestui obiectiv un rol extrem de important revine 

şcolii în transmiterea valorilor respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, al formării unei atitudini de 

implicare şi deschidere faţă de problemele globale. Prin acţiunile proiectate, cursurile de formare 

continuă  îi îndrumă pe cursanţi în organizarea unor activităţi specifice la clasă, cu impact în 

implicarea socială. Abordările folosite pun accent pe colaborare, popularizarea experienţelor 

valoroase, dezvoltarea unor noi iniţiative în domeniul educaţiei, utilizarea practicii pentru învăţarea 

eficientă. In acelaşi timp, cursurile sunt cadrul ideal pentru a stabili  contacte interumane bazate pe 

preocupări şi interese comune care pot sta la baza unor parteneriate ulterioare. 

În noiembrie 2013 am avut privilegiul de a participa la o mobilitate de formare continuă 

Comenius, intitulată The other shores/Las otras orillas, curs desfăşurat la Sevilla “şi în alte locuri”,  

Pregătirea pentru curs a fost iniţiată prin pre-înregistrare şi primirea acceptului din partea 

organizatorilor, urmată de confirmarea participării după aprobarea aplicaţiei de către Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

Începând cu luna septembrie şi până în preziua plecării am accesat periodic site-ul Fundaţiei 

Chain,  http://chain.eu, cu numele de utilizator şi parola  propuse de către organizatori. Site-ul a fost 

gândit ca principalul mijloc de comunicare între organizatori şi cursanţi. Pagina web cuprinde toate 
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proiectele şi cursurile desfăşurate sub coordonarea Fundaţiei Chain Stichting of Cultural Heritage, 

Groningen, Olanda. 

Semnificaţia titlului cursului “The other shores/Las otras orillas” se referă la legăturile dintre 

oraşul Sevilla şi nordul Africii, precum şi la cele dintre Sevilla şi Lumea Nouă, Americile. Importanţa 

oraşului a crescut în jurul anului 1000, când a ajuns cel mai important regat musulman. Şi-a păstrat 

această poziţie până când, în 1247, a fost (re)cucerit de către regele creştin Ferdinand III. 

După marile descoperiri geografice Sevilla a devenit cel mai important port european spre 

Lumea Nouă. Argintul şi aurul din colonii ajungeau în portul Sevilla. În oraş a fost înfiinţată Casa de 

la Cotratacion de Indias, unde se înregistrau toate mărfurile aduse şi Archivo General de Indias unde 

se păstrează toate documentele legate de descoperirile şi călătoriile din secolele XV-XVI. 

Cursul a urmărit cele două aspecte ale importanţei istorice a Seville precum şi moştenirea culturală 

lăsată în urmă de succesiunea evenimentelor. 

Reţeaua Chain crează şi promovează instrumente şi evenimente, cursuri şi seminarii care 

facilitează colaborarea între persoane şi instituţii implicate în studiul moştenirii culturale europene. 

De-a lungul activităţii desfăşurate de Fundaţie s-a creat un cadru conceptual al cercetării moştenirii 

culturale europene.Pentru atingerea acestui scop au fost create materiale virtuale ce pot fi utilizate în 

cadrul cursurilor, al proiectelor sau în şcoli. Ideea generală a paginii web este de a oferi o carte 

virtuală despre moştenirea culturală europeană, produsă prin colaborarea profesorilor din toată 

Europa participanţi la cursuri. Fiecare curs este urmat de o contribuţie nouă la această “carte”. 

Una dintre temele principale urmărite în programele “chain” este interacţiunea culturală dintre 

Europa şi alte părţi ale lumii. Cursul “Las otras orillas”-“The other shores” se încadrează perfect în 

această tematică-Cum a fost Europa influenţată şi cum a influenţat la rândul ei “celelalte ţărmuri”, cel 

mediteranean şi cel atlantic. Sevilla reprezintă o locaţie centrală şi simbolică prin semnificaţia sa 

istorică. Mările, ca şi râurile, pot fi bariere sau punţi. Există o unitate cuturală la nord si la sud de 

Strâmtoarea Gibraltar? Aceasta este intrebarea la care şi-a propus să răspundă cursul “The other 

shores”. 

Programul a cuprins vizite la principalele obiective istorice din Andalusia, aflate sau nu în 

circuitul turistic. Vizitele au fost însoţite de prezentări documentate realizate de profesori locali, 

urmărindu-se urmele istorice ale trecerii maurilor prin zonă, ale Reconquistei şi ale activităţii 

Inchiziţiei. 

Desi nu a urmat formatul clasic al lecţiei, ci a adoptat metode interactive şi a favorizat contactul 

direct cu obiectivele  istorice prezentate, cursul a fost extrem de cocumentat si bogat in 

informatii.Organizatorii au adoptat ca modalitate de lucru tehnica “learning by doing”. 
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Au fost susţinute prelegeri  si expuneri in fata monumentelor vizitate; Au fost organizate 

întâlniri si interviuri cu reprezentanti ai ONG-urilor care se ocupă cu soluţionarea problemei 

imigranţilor ilegali din Africa ce ajung zilnic în Spania. A fost organizată o întâlnire cu un grup de 

elevi însoţiţi de un profesor dintr- o şcoală de elită din Tanger în cadrul căreia au fost prezentate 

aspecte legate de sistemul de învăţământ marocan; Au fost organizate workshop-uri in site-urile 

arheologice  pentru a se  dezbate rolul acestora în lanţul moştenirii culturale europene. S-au 

desfăşurat numeroase ore de repetiţii pentru a învăţarea cântecelor şi a rolurilor din scenete; Au fost 

prezentate scenetele în faţa unui public format din colegii cursanţi dar şi vizitatori ai locaţiilor unde s-

au susţinut “spectacolele”. Cursul a totalizat  80 de ore, precedate de 20 de ore de pregătire şi urmate 

de 20 de ore de  activitate post-curs (întocmirea documentelor de raportare, diseminare, contribuţii pe 

site-ul proiectului) 

La curs au participat 29 de cursanţi din 12 ţări şi am avut trei îndrumători, din Olanda (Fokko 

Dijkstra), Spania (Angela Espin) şi Maroc (Abdeslam Mouden) care au dat dovadă de o minunată 

pregătire ştiinţifică coroborată cu calităţi umane deosebite. Nu în ultimul rând trebuie să îl amintesc 

pe tânărul regizor Daniel Zappi, ale cărui străduinţe, răbdare, umor şi talent au reuşit să ne transforme 

în actori. Fiecare participant a primit o broşură care cuprinde suportul de curs precum şi prezentările 

şi contribuţiile participanţilor. 

Dincolo de însuşirea de informaţii ştiinţifice de o bogăţie ieşită din comun, cursul „The other 

shores” mi-a deschis perspective noi asupra unor aspecte ale istoriei dar şi ale contemporaneităţii pe 

care nu le cunoşteam. Sub raport afectiv, legăturile emoţionale dintre cursanţi au fost deosebit de 

puternice şi putem spera că ele vor duce la noi colaborări sub formă de proiecte europene avantajoase 

pentru şcolile noastre. 

Felul în care s-a desfăşurat cursul mi-a sugerat realizarea unui CDŞ pentru anul şcolar următor 

în care aş vrea să aplic metodele folosite de către organizatori, pentru a îmbina arta dramatică cu 

informaţia ştiinţifică şi tehnicile de „team building” eficiente în sudarea colectivului clasei. 
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SCRIEREA CREATIVĂ 
 

PROF. ELISEI ELENA DANIELA 

PROF. FILIP DIANA 

 

Creativitatea în procesul didactic ajută elevul să-și dezvolte propria-i capacitate de creație, ca 

parte esențială a modului de a gândi și a personalitații sale. Mintea umană este liberă să se exprime și 

provocată constant, de către un mentor adevarat, poate crea noi și provocatoare idei. Și în cadrul 

Legii Învățământului se spune că procesul educațional trebuie să tindă spre „dezvoltarea liberă, 

integrală și armonioasa a individualității umane”. Creativitatea în procesul didactic presupune două 

variabile: stimularea acesteia la elevi și formarea, aplicarea unor metode creative și atractive în 

predare. Astfel, stimulând creativitatea elevilor, se stimuleaza dezvoltarea gândirii lor ca sursă de 

satisfacție și autorealizare.  

Fără creativitatea persoanei, umanitatea nu ar fi cunoscut cele mai importante inovații și 

progrese. Se poate spune că creativitatea în procesul didactic ar trebui să devină un imperativ și o 

prioritate pentru fiecare profesor – acestia trebuie sa realizeze odata pentru totdeauna ca rolul lor nu 

se limiteaza la a transmite informatiile incluse in programa scolara, ci ca ei formeaza minti si 

personalitati. 

Procesul educativ ar consta atât în transmiterea informațiilor, cât și în formarea aptitudinilor, a 

capacităților de gândire, de exprimare a emoțiilor, deci de formare a unei individualități unice și 

independente. Creativitatea în procesul didactic este recunoscută ca fiind singura modalitate eficientă 

într-o dezvoltare armonioasă și proprie a persoanei. Din păcate, realitatea școlilor românești arată un 

cu totul alt cadru: formează personalități uniforme prin regulamente și activități rutiniere. Profesorii 

care oferă mai mult decât informațiile programei școlare, care se implică practic și în comunicarea cu 

elevii săi, în provocarea acestor minți tinere sunt rari și de multe ori munca lor de mentori este 

învinsă de atitudinea autoritară și stereotipă a altor profesori. 

Problemele cu care ne confruntăm azi sunt noi şi dificile şi este nevoie să gândim divergent şi 

creativ pentru a le rezolva. Tehnologia, aparatele şi obiceiurile noastre sunt înlocuite cu aceeaşi viteză 

cu care ne sunt introduse. Este nevoie să gândim creativ pentru a progresa, pentru a ne adapta mereu 

la ceva nou şi în ultimă instanţă pentru a supravieţui. Majoritatea copiilor sunt de la natură curioşi şi 

au o imaginaţie bogată, însă  după ce merg la şcoală devin precauţi şi mai puţin inovativi, din 

participanţi ajung spectatori plictisiţi.  
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Creativitatea poate fi privită ca un obicei, dar din păcate şcolile cataloghează de multe ori 

creativitatea elevilor ca un obicei prost, pre care-l taxează. Istoria este plină de oameni care au fost 

etichetaţi „visători”, „indisciplinaţi” şi care au devenit foarte creativi, adevărate genii. Dezvoltarea 

creativităţii elevilor înseamnă să le oferim prilejuri de a acţiona creativ, să-i încurajăm în aceste 

demersuri şi să recompensăm gândirea şi acţiunea creativă. 

Prezint în continuare câteva activităţi de învăţare ce pot fi utilizate în perioada abecedară 

pentru scrierea literelor. 

a. Desenează cuvântul într-o literă 

Elevul primeşte o fişă cu un cuvânt scris mare şi se cere să deseneze cel puţin una dintre litere 

astfel, încât să sugereze cuvântul. 

b. Pune ordine în litere 

I se dă copilului o fişă pe care este liniatura de caiet şi o ilustraţie cu un cuvânt ce trebuie 

compus din literele scrise în desen. 

c. Propoziţii care încep cu acelaşi cuvânt. 

Formează propoziţii care să înceapă cu denumirea imaginii din cerculeţ, după modelul: 

„Peştele a fost prins de pescar“. 

 

Strategii didactice pentru scrierea unui text 

Scrierea textelor este o etapă ulterioară, când în clasele mai mari elevul redactează un text 

propriu. Noua programă şcolară centrează pe emiţător procesul scrierii şi diversifică mult contextele 

de realizare a redactării. Încă din clasa a II-a, elevii încep să înveţe strategii de redactare, deprinzând 

până la sfârşitul ciclului primar modalităţile de construire a următoarelor tipuri de compuneri: 

• scrieri funcţionale (biletul, cartea poştală, scrisoarea); 

• scrieri imaginative (compuneri libere); 

• scrieri interpretative despre textele literare studiate (planul simplu şi planul dezvoltat de idei, 

rezumatul). 
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Creativitatea se manifestă în special în elaborarea scrierilor imaginative care sunt de tip 

narativ sau descriptiv. Pentru stimularea elevilor, modelul modern de construcţie a orei de compunere 

liberă este mult mai flexibil şi permisiv, schimbând paşii tradiţionali. Studiind tabelul comparativ 

care urmează, încercaţi să vă regăsiţi în tipurile de activitate şi căutaţi modalităţi personale de 

optimizare a orei de compunere liberă. 

Activităţi de învăţare folosite în redactarea compunerilor libere 

Fantezia copilului poate fi stimulată introducând elemente suplimentare în ceea ce ştie deja. 

a. Poveşti inversate 

După ce li se citeşte elevilor o poveste, se modifică rolurile din text: cei buni devin cei răi şi 

invers. Se cere construirea unei noi poveşti în condiţiile date. De exemplu, Scufiţa Roşie este rea şi 

lupul este bun, cei şapte pitici sunt şapte uriaşi care sunt tâlhari. 

b. Poveşti actualizate 

Împărăteasa din Albă-ca-Zăpada de Fraţii Grimm, mama vitregă a prinţesei, este directoarea 

unei companii de calculatoare. Albă-ca Zăpada lucrează şi ea şi începe s-o depăşească în cunoştinţe. 

Trebuie imaginată o compunere pornind de la aceste date. Cenuşăreasa nu merge cu o caleaşcă la bal, 

ci cu o motocicletă. 

c. Dragonul 

Se ia o hârtie lungă şi se împătureşte. Pentru amuzament se poate face fiecare parte îndoită din 

altă culoare. Li se cere copiilor să scrie un vers pe o parte şi se împătureşte hârtia astfel încât să nu se 

vadă scrisul. I se dă colegului să scrie un alt vers. Se continuă până se termină dragonul. Apoi se 

citeşte în faţa clasei poezia făcută de un grup. 

d. Să inventăm o poveste 

Se împarte clasa în grupe de şase elevi. Pe o foaie de hârtie, un elev din grupă scrie începutul 

şi dă fişa colegului din dreapta. Acesta o continuă, dând foaia în dreapta. Povestea trebuie terminată 

de acel copil care a început-o. Un reprezentant al grupei o va citi în faţa clasei. Exerciţiul ajută şi la 

remedierea citirii, fiindcă niciun elev nu poate continua, dacă nu citeşte ce au scris cei dinaintea lui. 

e. Maşina de spus poveşti 

Cereţi elevului să deschidă o carte la întâmplare şi să pună degetul pe un cuvânt oarecare (veţi 

avea grijă să aleagă un substantiv sau un adjectiv). Repetând această operaţie de trei ori, veţi obţine 

trei cuvinte fără legătură între ele. Astfel, jocul constă în compunerea unei povestiri în care să fie 

integrat fiecare cuvânt ales. Bineînţeles, nu este obligatoriu să găsiţi aceste cuvinte într-o carte. Puteţi 

să le alegeţi spontan. Dar acest ritual al alegerii dă o notă solemnă atunci când jucaţi pentru prima 

dată acest joc. 
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f. O mie şi una de utilităţi 

Iată un joc clasic pentru dezvoltarea creativităţii. Este vorba de imaginarea a tot ceea ce se 

poate face cu un obiect banal: o perie, un creion, o cutie... Fiecare elev trebuie să propună, atunci 

când îi vine rândul, o utilizare nouă, până când ideile se epuizează. Se trece apoi la un alt obiect.  

Elevii trebuie provocați și aceasta nu se poate face prin intermediul unui discurs într-un singur 

sens profesor-elev, ci prin intermediul unei comunicări deschise, in ambele sensuri, prin libertatea de 

exprimare și de critică, prin stârnirea interesului acestuia prin discuție. Creativitatea și exprimarea 

liberă și personală trebuie apreciate, nu limitate de un proces educativ rutinier, conformist si autoritar. 

In concluzie, creativitatea în procesul didactic trebuie să fie considerată o prioritate în cadrul 

sistemului de învățământ, căci implică o dotare adecvată și modernă a școlilor, o pregatire adecvată și 

creativă a profesorilor și, prin acestea, o dezvoltare liberă și armonioasă a minților tinere. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR LA ORE DE LABORATOR 
 

OMER SEVINCI 

COLEGIUL TEHNIC DE MARINA “A.I.CUZA” 

 

În contextul general al eforturilor de modernizare a învăţământului, se pune un accent deosebit 

pe preluarea a ceea ce este valoros în tradiţia învăţământului românesc şi elaborarea unei metodologii 

de inovare continuă. Acest lucru implică şi o atitudine pozitivă a factorilor educaţionali faţă de 

schimbare. 

Gaston Berger, psihopedagog francez, într-o lucrare consacrată omului modern şi educaţiei 

sale, arată că noi, profesorii „…trebuie să pregătim tineretul în vederea rezolvării unor sarcini pe care 

nu le putem prevedea exact; nu putem învăţa pe copiii noştri tot ce vor trebui să ştie timp de 30-40 de 

ani de activitate profesională, pentru că nu ştim încă în ce va consta această activitate şi pentru că o 

parte importantă din cunoştinţele indispensabile pentru această perioadă nici nu sunt descoperite.” 

Astfel, valorificarea deplină şi eficientă a potenţialului creativ şi inovativ încă de pe băncile 

şcolii reprezintă o necesitate stringentă. Acest lucru este posibil printr-o abordare creativă a 

procesului didactic, care înlătură rutina, care  presupune noi tipuri de predare şi învăţare creativă, 

inovativă, anticipativă şi participativă, ca mijloace de pregătire a elevilor, pentru ca apoi, aceştia să 

fie capabili să acţioneze adecvat, la situaţii noi,  schimbătoare şi alerte. In contextul unui 

învăţământ modern, pentru a eficientiza procesul didactic, profesorul  trebuie să fie creativ, să-şi 

îmbogăţească mereu cunoştinţele, să-şi dezvolte competenţele comunicative şi să-şi asume rolul de 

coordonator şi catalizator al eforturilor educaţionale. 

Stimularea creativităţii la elevi reprezintă un obiectiv major ce implică schimbări importante 

în mentalitatea şi atitudinea profesorilor. “Profesorul care nu permite şi nu încurajează diversitatea 

operaţiilor în tratarea problemelor pune “ochelari de cal” intelectului elevilor, restrângându-le 

viziunea doar în direcţia în care mintea profesorului este întâmplător de acord” spune J. Dewey. 

Astfel, un rol esenţial în stimularea creativităţii îl are profesorul, care trebuie să fie capabil să 

proiecteze strategii educaţionale noi, variate, flexibile, stimulative care să-i aducă pe elevi la un nivel 

de gândire ridicat, creativ, dobândind astfel capacitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii. Profesorul 

trebuie să facă el insuşi dovada creativităţii căci altfel îi va fi foarte greu să dezvolte această 

caracteristică la elevi.  

In procesul didactic, profesorul de discipline tehnice creativ foloseşte strategii care să-i ajute 

pe elevi  să înţeleagă cu uşurinţă noţiunile tehnice, să analizeze, să sintetizeze, să aplice cunoştinţe 
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noi şi să rezolve diverse probleme tehnice. Elevii sunt implicaţi direct în abordarea unor probleme din 

unghiuri diferite, în analizarea, interpretarea, descoperirea şi adoptarea de soluţii. Ei sunt încurajaţi să 

gândească independent, să se implice direct în elaborarea propriilor proiecte ceea ce implicit va duce 

la creşterea încrederii în forţele proprii, a motivaţiei, a dorinţei de a realiza ceva nou, de calitate.   

Un proces didactic creativ va capta interesul şi curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, 

prin crearea unor conflicte cognitive, prin antrenarea acestora în realizarea unor proiecte individuale 

sau în echipă. 

Vin în sprijinul acestei idei prin prezentarea a două tehnici de stimulare a creativităţii elevilor 

la discipline de specialitate respectiv la ore de laborator şi anume:  

- crearea unui laborator „de creaţie” 

- crearea unui laborator „de studiu şi creaţie”. 

Laboratorul  „de creaţie” poate fi definit ca o clasǎ unde elevii vor putea adopta strategii 

proprii creative pentru proiectarea unor experimente tehnice cu scop bine determinat şi prestabilit.  

Se vor alege experimente cu grade diferite de dificultate în funcţie de nivelul de pregătire al 

elevilor şi dotările disponibile  

Abordarea experimentelor se va face sub două aspecte: calitativ şi cantitativ.  

Din punct de vedere calitativ, elevii vor fi puşi în situaţia de a adopta o soluţie de proiectare a 

unui experiment din mai multe variante posibile, iar sub aspect cantitativ, aceştia  vor colecta date ce 

vor fi analizate, interpretate, sintetizate şi raportate în faţa clasei sub forma unor concluzii.  

Pentru realizarea unui experiment, elevii se vor împărţi  în echipe de câte 3 elevi, fiecare 

echipă primind o sarcină de lucru şi toate materialele necesare realizării acestuia. La final, fiecare 

grup va prezenta rezultatele pentru restul elevilor din clasă.  

Profesorul va avea doar rol de consultant, coordonator şi îndrumător, coordonând exerciţiul de 

brainstorming oferind idei şi sugestii (exemple: referitor la experimentele ce se pot realiza, 

materialele care sunt necesare, etc).  In schimb elevii vor avea libertatea deplină să se organizeze în 

grupe, să selecteze partea experimentului la care vor lucra, să realizeze un plan detaliat a fiecărui 

experiment, să se pună de acord asupra conţinutului informaţiilor folosite şi a timpului de realizare a 

experimentului, de asemenea să-şi aleagă echipamentele necesare, parametrii experimentali, metodele 

de analiză a datelor şi forma de prezentare în faţa colegilor a rezultatelor obţinute. Astfel, elevii au 

oportunitatea de a-şi exprima creativitatea, iar profesorul doar oferă idei şi sugestii (informaţii 

succinte cu privire la modul de prezentare care trebuie să fie cât mai atractiv, sugestii cu privire la 

posibile calcule, tabele, desene, etc).  

Aceasta metodă reprezintă o adevărată provocare atât pentru profesor cât şi pentru elevi, 
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obligându-i pe elevi să vină cu idei creative pentru rezolvarea de probleme tehnice şi ulterior să aibă 

satisfacţia muncii proprii.  

Dacă nu este posibilă amenajarea unui laborator „de creaţie” profesorul poate recurge la o altă 

metodă, pentru a-i face pe elevi  să gândească mai profund, la aplicarea noţiunilor teoretice şi 

proiectarea unui experiment şi anume: crearea unui laborator “de studiu şi creaţie”. 

Prin această metodă, procesul de proiectare a unui experiment poate fi stimulat prin studiu 

aplicând următoarea strategie: 

- profesorul prezintă scopul experimentului şi organizează o sesiune de brainstorming. Prin 

intermediul unor întrebări colectează ideile generate de discuţiile pro şi contra ale elevilor. În situaţia 

în care nu sunt formulate suficiente idei sau răspunsuri, acesta poate numi un elev care să răspundă la 

întrebări şi să formuleze idei. Elevii fiind solicitaţi să împartă ideile cu colegii lor de grupă se ajunge 

la generarea de idei multiple şi creative. La finalul sesiunii, profesorul direcţionează atenţia elevilor  

către o anumită metodă de lucru. 

- sunt citite informaţiile oferite de profesor, după care acesta generează o discuţie prin câteva 

întrebări cheie cu privire la echipamentele necesare  experimentului, tehnica  folosită, etc.  

- după o trecere în revistă a aspectelor esenţiale, elevilor li se dă libertatea să conducă experimentul. 

Aplicarea acestei metode s-a constatat că este preferată de elevi, forţându-i să gândească şi să 

aprecieze ştiinţa înaintea experimentului, dându-le posibilitatea participării în număr mare.  

Indiferent de metoda folosită, este esenţială utilizarea elementelor de noutate, care să înlăture 

rutina, să stimuleze creativitatea elevilor şi să eficientizeze procesul didactic. 

Provocarea reală o reprezintă valorificarea maximă şi eficientă a potenţialului creativ şi 

inovativ al elevilor, stimularea dorinţei de a crea ceva nou, ceva deosebit, care să conducă la un real 

progres în planul social. 
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STIMULAREA CREATIVITǍȚII LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR PRIN 
STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

 

PROF. NICOLETA SAVU 

PROF. ELENA RAFTU 

GRĂDINIŢA P. P. “PERLUŢELE MĂRII” CONSTANŢA 

 

Progresul cunoaşterii şi cinetica societăţii, dar mai ales profilul psihologic al copiilor de azi, 

reclamă utilizarea de către cadrul didactic a strategiilor didactice interactive bazate pe folosirea 

metodelor şi tehnicilor interactive de grup, care promovează ancorarea ȋnvăţămȃntului ȋn realitatea 

existentă la nivel naţional şi mondial, plierea situaţiilor de ȋnvăţare pe cele ȋntȃlnite ȋn viaţa de zi cu 

zi şi angajarea temeinică a preşcolarilor ȋn ȋnvăţarea temeinică. De la vȃrsta preşcolară, cȃnd copilul 

intră ȋn colectivitatea gradiniţei, responsabilitatea asigurării eficienţei optime ȋn acest sens ȋi revine  

cadrului didactic. Preşcolarul intră în grădiniţă cu o anumită competenţă lingvistică, garanţia 

integrării sociale şi condiţie a dobândirii performanţei lingvistice. Respectând obiectivele 

curriculumului pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar sub aspect fonetic, lexical, al structurii gramaticale, al 

comunicării orale şi al expresivităţii şi creativitǎții vorbirii, dascălul trebuie să profite şi să exploateze 

la maximum potenţialul uriaş al preşcolarilor ȋn formarea şi dezvoltarea unei personalităţi 

armonioase, flexibile, originală, activă, adică o personalitate creatoare capabilă de adaptare. 

Doar prin atitudinea sa mediatoare, cadrul didactic reuşeşte să garanteze stimularea la maxim 

a limbajului la nivelul preşcolarilor şi dezvoltarea sa ȋn sensul atingerii unor performanţe superioare.  

Strategiile didactice interactive susţin o activitate didactică modernă centrată pe demersuri 

intelectuale interdisciplinare, presupun ȋncurajarea copiilor de a se exprima liber, spontan, 

independent, personal ȋntr-o atmosferă securizantă, permisivă, tonică afectiv – intelectual. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi de lideri, de coordonatori şi organizatori de grup, formulează şi 

verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual sau în perechi, sunt puşi 

ȋn situaţii de comunicare diverse, fie ȋn cadrul grupului, fie ȋn faţa colectivului de copii, fie ȋn 

pereche. Ideile şi soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, comunicarea este intensă, 

preşcolarii ȋşi exersează calităţile oratorice şi de buni negociatori de soluţii, învaţă să argumenteze, să 

caute alternative, să facă afirmaţii neobişnuite, să adreseze întrebări neobişnuite, să-şi exprime 

gândurile creativ, spontan, ȋşi ȋmbogăţesc şi activizează vocabularul.  

Utilizarea metodelor interactive de grup, ca element component a ansamblului ce formează 

strategiile didactice interactive, contribuie la însuşirea cunoştinţelor, formarea capacităţilor şi 
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competenţelor de comunicare şi relaţionare psihosocială (sociabilitatea, spiritul de echipă, inteligenţa 

emoţională, capacităţile de autocunoaştere şi autoevaluare), contribuind decisiv la dezvoltarea 

limbajului. Valoarea folosirii metodelor didactice de grup este o rezultantă a modului ȋn care 

reacţionează cadrul didactic ȋn raport cu situaţiile concrete de ȋnvăţare şi particularităţile 

preşcolarilor. Vitală din punt de vedere al actului didactic, se dovedeşte a fi cunoaşterea responsabilă 

de către cadru didactic a metodelor, tehnicilor şi proceeelor didactice interactive care pot contribui la 

dezvoltarea dimensiunii creative a limbajului preşcolarilor. Ȋn ȋnvăţămȃntul preşcolar, domeniile 

experienţiale puternic amprentate de utilizarea metodelor didactice interactive sunt Limbă şi 

comunicare, Ştiinţă (Cunoaşterea mediului) şi Om şi societate, dar un educator competent nu va fi 

refractar la folosirea acestora ȋn cadrul altor domenii experienţiale şi categorii de activitate, ci va 

ȋncerca selectarea celor mai eficiente metode pentru demersul didactic ȋntreprins.  

A fost inițiatǎ o cercetare ce şi-a propus să demonstreze faptul că folosirea metodelor 

didactice interactive, ca parte integrantă a strategiilor didactice interactive, contribuie ȋn mod 

semnificativ la dezvoltarea creativitǎții limbajului preşcolarilor. A existat prezumția că utilizarea cu 

precădere a metodelor didactice interactive determină îmbunătăţirea sesizabilă a achiziţiilor la nivelul 

limbajului preşcolarilor – vizând creativitatea şi expresivitatea limbajului oral. 

Ȋn ceea ce priveşte eşantionul de subiecţi al demersului investigativ constatativ, baza 

experimentală a cercetării a fost constituită din două grupe de preşcolari a unei grădiniţe de stat, cu 

program normal, din mediul urban. 

Ȋn etapa constatativă/preexperimentală am investigat nivelul dezvoltării limbajului 

preşcolarilor din lotul de control şi cel experimental. Experimentul pedagogic propriu-zis a presupus 

proiectarea unui program experimental şi crearea unor situaţii noi prin introducerea unor modificări 

ȋn desfăşurarea acţiunii educaţionale. Această etapă test a constat ȋn folosirea sistematică a unor 

metode, procedee şi tehnici didactice interactive şi de grup care să contribuie la dezvoltarea 

competenţei de comunicare a preşcolarilor din grupul experimental, cu respectarea particularităţilor 

psihice şi individuale ale preşcolarilor. Programul experimental a cuprins o serie de activitǎți cȃt mai 

variate ȋn care au fost utilizate metode şi tehnici didactice interactive de stimulare a creativităţii: 

tehnica viselor, brainstorming, tehnica 6/3/5, Philips 6/6, pălăriile gȃnditoare (Thinking hats), turnirul 

întrebărilor/enunţurilor, examinarea povestirii, ghicitorile, călătoria misterioasă, mica publicitate, 

benzi desenate, posterul. Ȋn etapa posttest au fost înregistrate rezultatele obţinute de cele două 

eşantioane de subiecţi, grupa experimentală şi grupa de control, au fost stabilite diferenţele, 

prelucrate statistic datele şi interpretate rezultatele. Probele şi testele de evaluare finală au fost 

aplicate ambelor loturi de subiecţi pentru a surprinde diferenţele dezvoltării limbajului şi valenţele 
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utilizării metodelor didactice interactive în acest sens. Evaluare finală a urmări investigarea celor mai 

importanţi factori intelectuali ai gȃndirii creative, exteriorizaţi ȋn capacităţi creative:  

a) fluenţă (Fl) - numărul total de răspunsuri relevante; 

b)  flexibilitate (Fx) - suma diferitelor categorii de răspunsuri relevante; 

c) originalitate (O) - raritatea statistică a răspunsurilor;  

d) elaborare (E) - suma detaliilor date în răspunsuri;  

e) sensibilitate la probleme (Sp) - numărul şi complexitatea problemelor sesizate într-o situaţie. 

Rezultatele ȋnregistrate ȋn urma impactului programului experimental asupra preşcolarilor din 

eşantionul experimental, comparativ cu lotul de control, sunt ȋnregistrate ȋn figurile redate mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 2 

Analizȃnd dimensiunea creativă a limbajului, care a vizat cei mai importanţi factori 

intelectuali ai gȃndirii creative, exteriorizaţi ȋn capacităţi creative, concluziile care se desprind 

surprind faptul că de 3,7 ori sunt mai dezvoltate calităţile gȃndirii creative şi limbajului creativ ale 

preşcolarilor din lotul experimental decȃt ȋn cazul celor din grupa de control. Preşcolarii reuşesc să 
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dea o semnificaţie şi să ȋmbogăţească conţinutul comunicării ȋn funcţie de context şi de partenerul de 

dialog. Pot comunica cu lejeritate cu partenerii de dialog, copii sau adulţi, reali sau fictivi. Ei reuşesc 

ȋn mod uşor să răspundă unor sarcini de comunicare, au un vocabular bogat, nuanţat şi diversificat, 

activat cu expresii frumoase culese din poveştile şi poeziile ȋnvăţate şi cuvinte deosebite. Exprimarea 

este corect construită gramatical (este evidentă preocuparea acestora ȋn acest sens), propoziţiile şi 

frazele sunt clare şi precise. Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a fi 

stăpȃn pe sine ȋn lumea ȋnconjurătoare, de a fi ȋncrezător ȋn posibilităţile sale, de a se simţi 

comfortabil ȋn a-şi experimenta propriile trăiri şi emoţii, dorinţe şi trebuinţe. Preşcolarii, la debutul 

clasei I, vor obţine performanţe academice ridicate dacă reuşesc să-şi exprime cu succes gȃndurile, 

intenţiile, opiniile.  

Cercetarea a demonstrat cǎ utilizarea cu precădere a metodelor didactice interactive determină 

îmbunătăţirea sesizabilă a achiziţiilor la nivelul limbajului preşcolarilor – vizând creativitatea şi 

expresivitatea limbajului oral, dar şi capacităţile de comunicare. 

Nu este negată utilizarea strategiilor didactice clasice – competitive şi individuale, dar 

numeroase studii au demonstrat că cele cooperante sunt net superioare ȋn dezvoltarea proceselor 

cognitive superioare şi a competenţelor de comunicare, ȋn ȋmbunătăţirea motivaţiei şi a stimei de sine, 

ȋn dezvoltarea personalităţii ȋn ansamblul său. 

Copilul de astăzi – adultul de mȃine – trebuie să fie capabil să gȃndească critic şi strategic ȋn 

rezolvarea problemelor, să ȋnveţe rapid şi continuu pentru a face faţă numeroaselor noutăţi şi 

provocări, pe direcţia adaptării eficiente, active şi creative. 
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚILE 
EXTRAȘCOLARE 
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Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra 

biografiei personale, formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină 

un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un 

proces permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul 

solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care 

prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul 

acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe 

moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze 

armonios în societate. 

 Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 

comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 

specifice copiilor. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 

Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare a 

activităţilor. 

 Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 

în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, 

sezatori, serbari, excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, 

concursuri etc. 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 
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 Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc şi constatând 

că lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, 

valenţele şi scopul, ca însuşi sistemul educaţional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui 

asupra acestei forme de activitate extracurriculară. 

 Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală 

prin practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. 

 Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia 

adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează 

funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort 

spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi neîmplinirile individuale. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să demonteze jucării. 

 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 

înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie de 

idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 

atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

 Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea 

estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau 

grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 

plăcerea estetică, satisfacţie-toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de 

sens. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 

spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi 

stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

          O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a 

copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
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însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin 

excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru 

a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un 

act de ridicare a nivelului cultural. 

 Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 

fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul 

prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt 

atraşi mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 

caracter istoric, emisiuni legate de viaţa plantelor, a animalelor etc.). 

 Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil 

în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 

îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. 

        Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat. 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 

de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 

disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului 

social. 

          Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 

dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea 

creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, 

incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 

generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să 

încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în 

sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe 

temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi 
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viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde 

suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitătilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, 

şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată 

la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care 

face parte. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor 

şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  

pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 

alcătuit scurte texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 

diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile 

statornicite în şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari 

valenţe educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi 

într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la 

reuşita comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a 

Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor 

posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele 

de  nivel primar, dar am participat şi la Concursuri Naţionale şi  Internaţionale de creatie plastică şi 

creaţie literară., Micul matematician, Ortografie şi comunicare, etc. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 

activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 

dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 
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Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 

elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-

formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 

şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 

prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 

realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 

variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 

actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 

să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

 

PROF.ÎNV. PRIMAR LĂCUSTĂ MĂDĂLINA 

PROF. MĂNĂILĂ MONICA 

 

La vârsta micii şcolarităţi textul liric se adresează unui cititor neavizat, un cititor care nu este 

obişnuit cu limbajul metaforic, cu simbolurile şi imaginile artistice. El ar prefera un text cu acţiune 

dinamică, personaje, dialog viu. Învăţătorul trebuie să ştie că la vârsta aceasta copilul are, totodată, şi 

o mare disponibilitate afectivă: se ataşează uşor de anumite persoane, îndrăgeşte animalele şi chiar 

unele jucării. Aşadar, trebuie să apelăm la sensibilitatea lui deosebită şi să-i deschidem ochii în faţa 

universului poetic al textului liric; să-l conducem cu răbdare şi să-l ajutăm să dezlege tainele acestor 

texte mai greu de descifrat, atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari.  

 Pentru a determina trăiri autentice în faţa unui text liric, fie el în versuri sau proză, trebuie ca 

acesta să fie adecvat vârstei ca tematică şi limbaj. Să nu ocolim însă, acele texte care nu pot fi pe 

deplin înţelese, ci doar parţial, dar care se remarcă printr-o muzicalitate deosebită. Ele pot captiva 

copiii, împlinind o misiune estetică şi una de convertire a micului cititor, proiectându-l în rândul 

viitorilor pasionaţi de poezie. 

 Atunci când manualele nu oferă ceea ce ne-am dori în materie de texte lirice, putem interveni 

asupra coţinuturilor, în funcţie de nivelul clasei, de contextul instructiv-educativ şi de interesele 

copiilor. Să nu uităm că trebuie să adaptăm creator demersul didactic pentru a sluji unui scop –  mai 

mult afectiv decât instructiv. 

 După studiile de specialitate şi după experienţa mea la catedră, pot spune că mecanismul 

interior ce declanşează învăţarea, direct răspunzător de buna ei desfăşurare este motivaţia. 

 În cazul învăţării textelor lirice, motivaţia elevului este foarte scăzută. Întrebat dacă vrea să 

înveţe o asemenea lecţie, în cele mai multe cazuri elevul ar răspunde  negativ. Învăţătorul trebuie să-l 

mobilizeze, să-i stârnească interesul, curiozitatea, trebuinţa de a şti. Cu alte cuvinte, dacă elevul nu 

vrea, învăţătorul trebuie să-l facă să vrea. 

 Pentru aceasta, este necesară dezvoltarea activităţii reflexive care duce la sensibilitate crescută 

faţă de textele de factură lirică. Elevul va „accepta mai interesat inserţia de lirism.” (Ioan Şt. Lazăr – 

Valenţe estetice ale operei literare pentru copii) 

 Bazele durabile ale motivaţiei intrinseci se realizează prin următoarele repere: 



160 

 1. Pregătirea afectivă pentru primirea mesajului artistic. Banalul moment organizatoric, 

limitat la aspectul instrumental, prin extrapolare, trebuie să devină o autentică disciplinare psihică a 

elevului. Să facem trecerea de la caracteristica palpabilă („pregătiţi cartea, caietul, stiloul”) la 

condiţiile psihice ale învăţării (captarea atenţiei, stârnirea interesului, stimularea motivaţiei). 

 2. Modul de predare trebuie să fie interactiv. Chiar dacă suntem tentaţi spre dizertaţii ample, 

aria expozitivului trebuie restrânsă la strictul necesar. Este bine să provocăm elevii în exprimarea 

unor opinii proprii. Să acceptăm şi părerile elevilor mai slabi, ştiut fiind că, în cazul lor, sensibilitatea 

poate fi mai mare şi respingerea are efect demobilizator, mai pronunţat decât în cazul celorlalţi elevi. 

 3. Evaluarea. Vorbind despre textele lirice, evaluarea îmbracă forme adecvate. Pe tot 

parcursul orei urmărim jocul dintre întăririle pozitive şi cele negative; acceptăm cu măsură şi 

respingem cu tact ceea ce nu corespunde cerinţelor. Mereu trebuie să avem în vedere că obiectivele 

afective au o pondere mai mare decât cele cognitive, iar instrumentele de evaluare sunt adaptate 

corespunzător: expresivitatea citirii / recitării, descoperirea simbolurilor, interpretarea figurilor de stil 

etc. 

 Un alt aspect psihologic avut în vedere în desfăşurarea acestor lecţii este structura volitivă a 

micului şcolar. „Aceasta  este foarte fragilă şi se poate rezuma prin cuvintele: vreau – nu vreau şi pot 

– nu pot”. (Mihai Golu – Variabile psihologice ale învăţării) 

 Furaţi de comentarea metaforelor, să nu uităm a doza gradul de dificultate al sarcinilor, durata 

efortului şi menţinerea elevului la un nivel de efort adecvat lui. Dacă depăşim aceşti parametri, 

rămânem „singuri” până la sfârşitul orei. Elevul, acolo unde nu mai poate, abandonează.  

 Putem evita această situaţie dacă apelăm la conceptul de empatism pedagogic. Esenţa 

comportamentului empatic este redată astfel de către Vasile Pavelcu: ”Arta de a preda presupune, pe 

lângă stăpânirea cunoştinţelor, claritatea şi plasticitatea expunerii alimentate de vioiciune şi pasiune 

ştiinţifică, şi aptitudinea deosebită de transpunere în situaţia ascultătorului, a elevului.” Privind 

studierea unui text liric prin ochii copilului vom înţelege mai bine că el are nevoie să fie stimulat 

pentru a raţiona, a simţi şi a exprima trăirile sugerate de text şi nu de a „înghiţi” elemente de teorie 

literară sau a memora mecanic comentarii gata elaborate. 

 Lumea interioară a copilului devine foarte bogată în perioada micii şcolarităţi. Avem datoria 

de a ne îngriji îndeaproape cu ce „populăm” această lume interioară. Copilul lasă să intre pe „uşiţa” 

sufletului său numai acele imagini, personaje care l-au impresionat. Studierea unei poezii poate duce 

la îmbogăţirea sufletească a copilului cu sentimente vii, imagini artistice luminoase. Toate acestea ar 

putea înlocui trăirile negative însoţite de imagini teribile sugerate de emisiuni de televiziune pline de 

violenţă, chiar de unele desene animate. 
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UTILIZAREA METODEI PROIECTULUI PENTRU DEZVOLTAREA 
COMPETENŢELOR DIGITALE 

 

PROF. DUMITRU ALINA, COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA 

 

Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne 

principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la tinerii de vârstă 

şcolară. 

Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou,  deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu 

uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Elevul nu trebuie pus în situaţia de a rămâne un auditor, un spectator în clasă, receptând pasiv 

ce i se transmite sau demonstrează, ci trebuie pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii 

proprii, prin mobilizarea gândirii, funcţiilor intelectuale, energiilor emoţionale în raport cu sarcina 

dată. 

Profesorul pune în joc întreaga pricepere şi cunoştinţele pentru a insufla elevilor dorinţa şi 

posibilitatea de a le dobândi cunoştinţe prin studiu activ. Rolul profesorului este de a organiza 

învăţarea în activităţi viabile şi angajate, de a susţine şi ordona efortul elevilor şi nu de a lua asupra 

lui integral sau parţial această strădanie. 

 Metodele de predare trebuie selectate  şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de 

obiectivele propuse, de specificul grupului educaţional. 

 Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea 

gândirii critice, ele se bazează pe învăţarea  independentă şi prin cooperare, elevii învăţând să 

respecte părerile colegilor. 

Dascălul creativ oferă elevilor posibilitatea de a-şi exprima opinia într-o atmosferă neautoritară, 

promovează o atitudine deschisă, pozitivă, apreciind ideile bune şi neridiculizându-le pe cele 

nereuşite.  

Elevului i se oferă cadrul necesar pentru a-şi manifesta curiozitatea, indecizia, interesul pentru 

schimbul de informaţii, exersarea propriilor capacităţi.  

Atributele produsului creator sunt: noul , originalitatea şi aplicabilitatea. 

Noile tehnologii utilizate la lecțiile de TIC oferã posibilitãţi reale de organizare şi desfãşurare a 

unor multiple activitãţi menite să dezvolte capacitatea de creaţie a elevilor.  
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Dintre acestea pot fi amintite: desene pe anumite teme, prezentării multimedia, softuri 

educaţionale, biblioteci virtuale care pun la dispozitie colecţii de reviste, ilustraţii, cărţi, scheme, 

poze, picturi, modele tridimensionale (3D), animaţie, documente de referinţă, dar şi informaţii 

specifice precum ghiduri pentru elaborarea programelor de învăţământ, programe analitice de cursuri 

şi activităţi, comunicare prin poşta electronică sau grupuri de discuţii pe teme pedagogice între elevi 

interesaţi, sau prin existenţa grupurilor de ştiri, conferinţe asistate de calculator sau diverse soft-uri 

specializate.  

Metoda proiectului oferă posibilitatea individualizării actului educativ fiind o metodă de 

învăţare prin acţiune practică cu o finalitate reală, aplicativă, dar şi o metodă alternativă de evaluare.  

Spre deosebire de alte metode, metoda proiectului presupune anticiparea mentală a unei acţiuni, 

precum şi executarea ei, prin cercetare concretă. Elevul este plasat în centrul acţiuni şi i se oferă 

posibilitatea de a-şi afirma independenţa în gândire şi acţiune, dar şi de a-şi însuşi direct tehnicile de 

cercetare, prin efort, cooperare şi autocontrol.  

Proiectul începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru sau prin începerea 

rezolvării acesteia şi se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul 

are permanente consultări cu profesorul. Proiectul se încheie  în clasă, prin prezentarea în faţa 

colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat.  

Proiectul este o metodă activ-participativă ce presupune transfer de cunoştinţe, dezvoltare de 

deprinderi şi capacităţi, abordare interdisciplinară, precum şi consolidarea unor abilităţi sociale ale 

elevilor. Prin această metodă, profesorul estompează limita dintre teorie şi practică, elevii putând să 

asimileze cunoştinţe prin propriile lor experinţe de viaţă, să acţioneze şi să rezolve sarcini, 

autotestându-şi capacităţile cognitive, sociale şi practice. 

Proiectul se constituie şi într-o metodă alternativă de evaluare deoarece elevii au posibilitatea 

de a demonstra nu doar ceea ce ştiu, şi, mai ales, ceea ce ştiu să facă, punându-şi în valoare 

deprinderile, priceperile şi abilităţile, el putând lua forma unui proiect individual sau de grup.  

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 

 Pregătirea proiectului 

o identificarea unei teme (tema poate fi propusă de către profesor, de către elevi sau negociată 

cu elevii);  

o conturarea competenţelor vizate;  

o formarea echipelor de lucru;  

o stabilirea sarcinilor de lucru şi a timpului alocat ;  

o precizarea cadrului necesar dezvoltării proiectului (cunoştinţe teoretice necesare)  
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o resurse materile şi de timp ;  

o alegerea modalităţii de prezentare  

 Implementarea proiectului 

o stabilirea rolurilor în cadrul echipei;  

o culegerea, organizarea şi prelucrarea informaţiilor legate de tema aleasă;  

o executarea proiectului;  

o dirijarea acţiunii de către profesor;  

o finalizarea acţiunii ;  

o prezentarea proiectului/produsului fina 

  Evaluarea proiectului  

o calitatea proiectului şi a produsului realizat (validitatea, completitudinea, elaborarea şi 

structurarea, calitatea materialului utilizat, creativitatea),  

o calitatea activităţii elevului, a procesului pe care la parcurs şi a modului de prezentare. 

(raportarea elevului la temă, performarea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare şi 

comunicare, greşelile, creativitatea, calitatea rezultatelor).’ 

Proiectul este o metodă utilizată în evaluarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor. Rolul 

profesorului se transformă din transmiţător de cunoştinţe în consilier al învăţării.  

Profesorul provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare, iar elevii sunt conduşi 

către autoînvăţare şi sunt motivaţi să  planifice independent sau colectiv, să implementeze şi să 

evalueze procesul de învăţare. 
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