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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -
PLATFORMĂ A MOTIVAȚIEI ȘI A 
PERFORMANȚEI

„Perseverență. Perfecțiune. Răbdare. 
Putere. Prioritizarea pasiunilor. Aceste 

lucruri te țin sănătos.”
 (Criss Jami)

Trăim într-o perioadă dificilă, pandemia 
Covid - 19 și-a lăsat amprenta în toate 
sferele activității umane. Individul a 
trebuit să reinterpreteze și să identifice 
noi formule de activitate. Pandemia 
ne-a arătat, o dată în plus, că parametrii 
existențiali pot lua o nouă întorsătură, 
una imprevizibilă, neașteptată. Pentru a 
rămâne vocal, este nevoie de adaptare, 
de reacții rapide, prompte, de flexibilitate 
în gândire și în acțiune, de adoptarea 
unor forme de educație creativă, ce 
ar impulsiona identificarea soluțiilor 
eficiente în contextul pandemic.

Acum,  mai mult ca niciodată, când 
procesul educațional are loc și în spațiul 
virtual, când accentele cad pe educația 
desfășurată online, e nevoie de resurse 
umane, care să stimuleze și să motiveze. 
Este nevoie de dorința de învățare 
și de  autodezvoltare, de deschidere 
spre experiențe și de flexibilitatea 
comportamentului. Cadrul didactic 
este unul dintre pilonii  importanți pe 
dimensiunea educațională. Dezvoltarea 
personală și cea profesională sunt 
necesități prioritare pentru acesta, 
elemente ce conturează personalitatea și 
profilul unui profesor integru și versat.

Centrul Republican pentru Copii și 
Tineret a fost și  va rămâne instituția 
care pune accentul pe încurajarea, 
susținerea și promovarea performanței. 
Pentru noi, performanța și formarea 
continuă a profesorului au fost  mereu 
elemente esențiale, primordiale.
„Motivația performanței este considerată 
a fi cea mai importantă sursă a variantei 
performanței profesionale” (Atkinson, 
1978), alături de pregătirea de specialitate 
și  deprinderile practice, de cultivarea 
acesteia, constituindu-se ca unul dintre  
principalele principii manageriale.

 
 Avem nevoie de performanță în 

calitate de indicator al activismului, 
prin stimularea perseverenței și a 
maximizării efortului. În acest scop, am 
lansat  Concursul Național „Excelența 
în  învățământul extrașcolar”, la care 
pot participa atât cadrele didactice din 
instituțiile de învățământ extrașcolar: 
profesori, conducători de cerc, antrenori, 
cât  și instituțiile  de învățământ 
extrașcolar:  școli de arte,  de arte plastice, 
de muzică, de sport, centre de creație. 
Astfel, e vorba de un  concurs orientat spre 
competiție, spre cristalizare a dorinței 
de augmentare a sentimentului propriei 
valori și  a  trăirii unui sentiment de 
mândrie privind performanța dobândită, 
prin valorificarea capacităților individuale.  
Pentru a rămâne competitiv, este  necesar 
să ne aflăm  constant  într-o provocare 
profesională, ceea ce ne va permite  a 
păstra tonusul  dinamismul în itinerarul 
nostru. 
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Despre NOI
Urmează-ți visul alături de ARTICO

IERI
Palatul Republican al Pionerilor și 

Elevilor, una dintre cele mai mari instituții 
extrașcolare, a fost fondat în anul 1949. 
În anul 1990 Palatul a devenit Centrul 
instructiv-educativ și instructiv-metodic, 
în cadrul căruia funcționau peste 540 de 
cercuri și secții în care se ocupau circa 7 
mii de copii și adolescenți de la 5 până la 
18 ani. În cadrul Palatului Republican al 
Pionerilor și Elevilor activau următoarele 
subdiviziuni:

• CENTRUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC AL 
ELEVILOR – în incinta acestuia erau 
active mai multe laboratoare. Mulți dintre 
absolvenții cercurilor Centrului tehnico-
științific au devenit studenți ai celor mai 
prestigioase instituții de învățământ 
superior din țară, activând mai apoi în 
institute de cercetări științifice, în birouri 
de construcție, la întreprinderile din 
republică.

• SECȚIA DE ARTE PLASTICE ȘI 
DECORATIV-APLICATĂ – aici își 
desfășurau activitatea: Studioul de 
arte plastice „Spectru”, Laboratorul de 
etnografie, Ansamblul vocal-coregrafic 
„Speranța”, Studioul muzical-coral „Lia-
Ciocârlia”, Studioul coregrafic „Soarele” 
etc., frecventat de peste 2000 de copii de 
la 5 până la 18 ani.

În anul 2007, este creat Centrul 
Republican pentru Copii și Tineret (CRCT)
prin fuziunea Palatului Național de Creație 
a Copiilor și Adolescenților, Centrului 
Tinerilor Turiști din Moldova, Centrului 
Republican al Tinerilor Naturaliști și 
Centrului de Creație Tehnico-Științifică a 
Elevilor din Moldova.

ASTĂZI
Centrul Republican pentru Copii și 

Tineret a devenit o instituție publică 
educațional – metodică de învățământ 
extrașcolar la nivel național, parte 
componentă a sistemului de educație, ce 
contribuie la dezvoltarea și implementarea 
politicii statului în domeniul educației 
copiilor și tinerilor, având următoarele 
obiective:

a) acordarea de asistență metodică și 
metodologică instituțiilor de învățământ 
extrașcolar la nivel național;

b)  coordonarea programelor și 
proiectelor în domeniul învățământului 
extrașcolar la nivel național;

c)  implementarea serviciilor de 
educație extrașcolară și diseminarea 
bunelor practici la nivel național.

Centrul își organizează și desfășoară 
activitatea pe următoarele direcții:

a) dezvoltarea programelor și a 
cadrului metodologic relevant sectorului 
învățământului extrașcolar;

b)  coordonarea organizării și 
desfășurării activităților extrașcolare la 
nivel național;

c) organizarea și acordarea serviciilor 
de educație extrașcolară.

Astăzi, echipa centrului tinde să devină 
un promotor al bunelor practici în 
domeniul extrașcolar, contribuind astfel, 
la îmbunătățirea calității serviciilor 
prestate de către instituțiile de educație 
extrașcolară din republică, având scopul 
e a fortifica și va coagula comunitatea 
educațională.

Revista ARTICOle de bune practici 
în domeniul extrașcolar invită spre 
colaborare și cooperare, împreună putem 
disemina conținuturi utile și valoroase, 
prin care vom crește generațiile de astăzi, 
care vor construi viitorul de mâine.
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ARTA DISCURSULUI PUBLIC: 
REPERE CONCEPTUALE ȘI 
STRUCTURALE

Vitalie GUȚU,
lector universitar, 
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM;
conducător de cerc, Pixel Media Center,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret  

DOMENIUL
CULTURĂ ȘI SOCIETATE

Informația a devenit un imperativ 
al acestui secol, conținuturile 
informative, livrate către indivizi, 
joacă un rol deosebit, într-un discurs 
tranziția de informație trebuie să 
fie clară,  coerentă și structurată. 
Astfel, mesajele noastre, lansate în 
spațiul public, sunt “ambalate” în 
diverse forme, pentru ca acestea să fi 
percepute, decodificate și asimilate 
de cei care ne ascultă sau/și ne văd. 

Cartea “Cum să vorbim în public”, 
semnată de Dale Carnegie, reliefează 
elementele unui discurs public și-l așază 
în zona bine cunoscută a oratoriei, a 
artei de a vorbi în public, arătând că 
vorbirea frumoasă şi eficientă se axează 
atât pe pregătirea intelectuală şi pe forţa 
imaginativă a vorbitorului (emițătorului), 
cât şi pe o întreagă serie de norme, 
metode, tehnici şi reguli, ce  stau la baza 
unui discurs bine articulat și transmis 
publicului larg.  Acum două mii de ani, 
celebrul Cicero afirma  că orice discurs 
public, cu adevărat reuşit, trebuie să se 
caracterizeze printr-o doză de emoție. 

Să recunoaștem că majoritatea 
vorbitorilor trec prin situații extrem de 
dificile, la nivel emoțional, dacă trebuie 
să iasă în fața unui auditoriu, la radio/ 
TV  sau chiar, mai nou, acum, în fața 

computerului, atunci când  urmează să 
rostească  un discurs  prin intermediul  
diverselor platforme: Zoom, Google Meet 
etc.

 Pentru a avea un discurs public 
persuasiv și argumentat,  sunt  necesare 
valorificarea și  scoaterea în evidență a 
etapelor complexe pe care le înglobează 
acesta, subliniind importanța pregătirii 
temeinice la  un anumit subiect, a 
respectului pentru auditoriu și a 
indicatorului de eficiență a comunicării.

 În lucrarea sa History of Public 
Speaking in America, autorul Ralph 
Waldo Emerson scrie că „scopul unui 
vorbitor este să transpună adevărul 
într-un limbaj perfect inteligibil pentru 
persoanele cărora li se adresează” [1, 
p.122]. Astfel, în acest context, întrebările 
pe care trebuie să și le pună oricare 
emițător sunt: „Cui vorbesc?”, „Cine este 
publicul meu?”, „Ce doresc să transmit?”, 
„Ce scop urmăresc?” și „Prin ce metode 
pot face această comunicare eficientă?”. 
Altfel spus, discursul integral trebuie 
să fie adaptat cerințelor, necesităților 
persoanelor cărora li se adresează, atât în 
ceea ce privește limbajul, cât și conținutul 
ideatic. Deci, putem susține că atunci 
când vorbitorul (emițătorul) cunoaște 
caracteristicile principale ale publicului 
său, etapa care urmează este cea de 
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pregătire și de organizare a discursului 
propriu-zis. Astfel, documentarea este 
un pas important, deoarece poate aduce 
credibilitate sau informații deosebite, noi 
și originale, ceea ce poate face diferența de 
alt vorbitor și vă poate   situa  pe o poziție 
superioară. Ne referim la documentarea 
clasică, din diferite cărți de specialitate, de 
pe internet, din cercetări etc. Informațiile 
și studiile dau credibilitate prezentării, 
fiindcă  auditoriul își dă seama că tu 
ai făcut o investigație și îți  întemeiezi 
concluziile pe lucruri reale.

O altă etapă esențială a discursului 
public este structura acestuia, cea  mai 
obișnuită  având trei părți: o introducere, 
un conținut și o încheiere. Componentele 
fundamentale sunt introducerea și 
încheierea, întrucât delimitează cuprinsul 
discursului.

Mai jos, prezentăm o clasificare simplă 
a discursului public în funcție de tipul de 
gândire. A se vedea:   

Tabelul 1.Clasificarea discursului public 
în funcție de  tipul de gândire

Sursă: realizat de autor

     Dacă ne referim la tipuri de discurs, 
atunci distingem: discurs pentru a 
informa, discurs pentru a convinge, 
utilizând metode de persuasiune, 
discurs pentru diferite ocazii speciale, 
discurs pentru evenimente de diversă 
amploare sau discurs pentru grupuri 
mici. Indiferent de tipul și de construcția 

acestuia, acțiunile pentru susținerea lui 
necesită aceeași pregătire, constantă 
și temeinică, căci, în final, receptorul/ 
publicul trebuie să rămână impresionat 
de prestația ta ca vorbitor/emițător. 
E important ca  mesajele pe care le 
transmiți prin intermediul discursului 
public să fie percepute și să fie asimilate 
din perspectiva lor, prin raportarea la 
argumentele lansate. 

În același timp, Dale Carnegie recomandă: 
pentru a deveni buni vorbitori în public, se 
cer respectate patru condiții esențiale:

1. Să începeţi cu o dorinţă puternică. 
Dacă dorinţa nu este suficient de puternică, 
realizările vor fi slabe şi neînsemnate.  
  

2. Să ştiţi exact despre ce vreţi să vorbiţi. 
În  autobiografia sa, Teddy Roosevelt scria: 
„Am fost ales în toamna lui 1881 şi am 
descoperit că eram cel mai tânăr dintre 
toţi. Ca  toţi tinerii lipsiţi de experienţă, 
aveam probleme serioase cu învățatul 
vorbitului în public. Am profitat mult de 
pe urma sfatului unui bătrân ţăran iscusit, 
care, fără să-şi dea seama, îl parafraza pe 
ducele de Wellington.”    
     

3. Aveți încredere în voi. Filosoful 
William James nota următoarele: „Pentru 
a căpăta curaj, purtaţi-vă ca şi cum aţi 
fi deja curajos, cu o voinţă de fier, şi, cu 
siguranță, curajul va înlocui teama.”

4. Exersaţi! Exersaţi! Exersaţi!  Prima 
şi ultima cale, cea mai sigură pentru a 
vă dezvolta încrederea în voi înşivă şi în 
capacitatea de a ţine un discurs, este să 
vorbiţi. Aceasta, în opinia lui Carnegie, 
este condiția sine qua non, fără de care 
nu se poate. Stăpânirea de sine şi sângele 
rece necesar  în discursul public nu se pot 
obţine decât prin practică [2].

În principiu, regulile de vorbire în public 
sunt universale.
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 Indiferent de cine stă în fața 
publicului, fie că e bancher, profesor, 
jurnalist, politician, student,  fie că e   
școlar, contează ,  de fapt, ascultătorul/
publicul/receptorul. Pentru a le  câștiga și 
a  dobândi  atenția, ar trebui să țineți cont 
de câteva reguli principale:      
1. Publicul  percepe mai întâi vorbitorul, 
abia apoi ceea ce are de spus acesta.              Prin 
urmare,  trebuie să arătați adecvat în fața 
celor cărora le  este adresat monologul.
2. Vorbirea trebuie să fie întotdeauna 
constructivă și la obiect. Discuția goală 
este inacceptabilă. 
Sunt enervante, deoarece se pierde 
timpul.
3. Încredere interioară și considerație 
pentru public. Vorbitorul ar trebui  să 
sublinieze  cu toată fermitatea că este 
dispus către public într-o manieră 
prietenoasă și respectuoasă.             

4. Informațiile urmează a fi prezentate 
într-un limbaj simplu, accesibil, se cer 
expuse într-un mod figurat și emoțional. 
În acest caz, nu trebuie să se apeleze la 
detalii inutile [2]. 
       În concluzie, putem susține că elaborarea  
unui discurs și prezentarea lui în fața 
unui auditoriu, în funcție de ambianța, de  
complexitatea și de  relevanța elementelor 
în care se produce acest act, trebuie să 
se axeze pe anumite  repere: cui mă 
adresez, ce mesaj aduc în fața publicului, 
cu ce scop și ce metode, tehnici aplic ?  
Dacă avem răspuns la aceste întrebări și 
ne structurăm discursul, atunci reușita 
noastră este garantată. În acest context, e 
necesar să conștientizăm că arta de a vorbi 
în fața unui public se reliefează ca o formă 
de influențare a gândurilor, a emoțiilor și 
a stărilor celorlalți. 
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Наталья БЛЫНДУ, 
методист, Республиканский Центр 
для Детей и Молодежи

„Не заполненное работой вообра-
жения и его продуктами 
время представляет собой пустое 
движение к смерти. ”
(А. Дугин)

Начну с актуального. 
Чрезвычайные ситуации, такие как 

пандемия, часто воспринимаются 
как «черный лебедь».  Вот жили люди, 
строили планы, и вдруг прилетает 
черный лебедь. Вся их жизнь разва-
лилась и наступила принципиально 
новая. На самом деле, такого не про-
исходит. Чрезвычайная ситуация не 
приносит нового. Она усиливает те 
процессы, которые росли, и сводит на 
нет  то, что медленно угасало до этого. 
Наше дело, как сознательных членов 
общества, быть к этим трансформаци-
ям  готовыми.

Очень показательно было во время 
первой волны пандемии координиро-
вание системы образования. Как си-
стема, которая имеет непосредствен-
но дело с подрастающим поколением, 
весьма осторожно и дозировано «впу-
скало» новые технологии в процесс 
обучения, справедливо оценивая па-
губное влияние гаджетов и интернета 
на неокрепший организм и мозг ре-
бенка. В то же время техногенные (ин-
формационные, цифровые) процессы 
неминуемо и  естественно врастали во 

все остальные сферы социальной жиз-
ни. И что же произошло во время пан-
демии? Это было очень показательно 
и интересно. Чиновникам пришлось 
«переобуться» и в первые же неде-
ли  усиленно внедрять в процесс об-
учения все известные и неизвестные 
платформы, пытаясь водрузить об-
разовательный локомотив на рельсы 
новых технологий, прекрасно осозна-
вая, что он не был к этому достаточно  
подготовлен, ни оснащен, ни проин-
структирован хотя бы в профилакти-
ческих целях. 

Внушительный груз ответственно-
сти за разработку новых образова-
тельных моделей и внедрение их в 
реальность лег также на плечи и глаза 
учителей, резко повзрослевших детей 
и их ошеломленных родителей. Вся 
страна в одночасье превратилась в 
полигон по испытанию платформ для 
дистанционного обучения. Мы выжи-
ли, но с трудом.

Чем показателен этот опыт для нас?
Главным образом, приходит осозна-

ние того, что мы не можем перекла-
дывать на государство и на государ-
ственную систему ответственность за 
обучение и воспитание наших детей. 
Мы всем человечеством  переживаем 
сложный период, когда образование 
на государственном уровне не отвеча-
ет запросам общества, запросам

РАЗМЫШЛЕНИЯ
МЕТОДИСТА В ЭПОХУ
КРИЗИСА
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экономики, и, скорее всего, ближайшие 
5-10 лет и не будет способно системно  им 
отвечать. 

Поэтому необходимо максимальное 
вовлечение как педагогического, так и 
родительского интереса и внимания  к 
этому процессу. 

Мне кажется, пришло время экспери-
ментальной,  даже экстремальной педа-
гогики, когда битву со временем выи-
грывают преимущественно не педагоги, 
а специалисты в своей области знания, 
с любым образованием – не педагогиче-
ским, потому что оно, скорее,  мешает и 
тормозит процесс обучения  (требуются 
продавцы без опыта советской торговли). 

Родители, искренне заинтересованные 
в будущем своего ребенка, выступают те-
перь в качестве продюсера  его образова-
ния. Принимают ответственность и сами 
становятся если не куратором, то, как 
минимум, эффективным  заказчиком ин-
дивидуализированной образовательной 
программы для своего ребенка. 

Осознанный подход к процессу обра-
зования со стороны учителей и родите-
лей как к своей личной ответственности, 
даст, наконец, законное место ребенку, 
как центру этого процесса.  Когда родите-
ли перестанут делегировать государству 
и школе сто процентную ответственность 
за своих детей, а учителя  постарают-
ся наполнить куррикулум актуальным 
контентом, тогда возникнет и истин-
ная мотивация, в которой сами дети так 
нуждаются. Потому что мотивация – это 
искренность. Если я учитель – моя моти-
вация в том, что я  очень заинтересован 
в  своем предмете и досконально его изу-
чил, жажду этими знаниями поделиться и 
на самом деле люблю общаться с детьми. 
Если я ответственный родитель – я люблю 
своего ребенка, слышу и вижу его истин-
ные потребности и  беру ответственность 
за качество и траекторию его образова-
ния. Перефразируя древнюю восточную 
мудрость, подытожим: когда Родитель го-

тов, Учитель придет, и наоборот.  
Уверена, что общие цели  и взаимодей-

ствие всех искренне заинтересованных 
людей приведут нас к Образованию Буду-
щего. В первую очередь,  оно неизбежно 
обретет оптимальный формат. Будущее 
образования – в смешанном обучении. 

Опыт 2020 года и его последствия в 2021 
году показали, что к полному стационару 
мы вернуться не сможем и, может быть, и 
не должны. Значит,  системе необходимо 
правильное выстраивание образователь-
ной траектории.

Стоит определить, что мы можем го-
раздо эффективнее дать ученикам с по-
мощью онлайна, например: хорошая 
видимость, контроль за деятельностью 
каждого ребенка, а не только его физиче-
ского присутствия. Исходя только из этих 
параметров,  эффективнее выстраивается 
индивидуализация учебного процесса.

Однако, мы отдаем себе отчет в том, что 
эмоциональное выгорание как у учащих-
ся, так и у преподавателей происходит 
быстрее, так как нет энергетического об-
мена между участниками учебного про-
цесса.  

В связи с этими аспектами ОБ, посте-
пенно будут выявляться некоторые опа-
сения. Люди не боятся онлайна как та-
кового. Их мучает пропасть неравенства. 
Получается, что есть нечто настоящее – 
оно становится все более недоступным. 
И нечто суррогатное, что тебе предлагают 
бесплатно, как единственно возможное и 
доступное. Таким образом, в разы вырас-
тает ценность физического  присутствия 
как учеников, так и учителей в естествен-
ной образовательной среде  и непосред-
ственного физического контакта.

В этом потоке трансформаций своео-
бразным «островом спасения» выступает 
область дополнительного образования.

Это уникальная образовательная среда, 
которая, с одной стороны, надолго удер-
жит свои позиции как сфера прямого вза-
имодействия между детьми и взрослыми,
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а, с другой – содержит в себе мощный 
потенциал для развития ребенка как лич-
ности и уже обладает главными свойства-
ми ОБ.

Наметим основные качества Образова-
ния Будущего и их реализацию в сфере 
дополнительного (внешкольного) обра-
зования:

1. ОБ должно выстраиваться, исходя 
из логики  предельно индивидуализиро-
ванной образовательной траектории,  ко-
торая учитывает специфику восприятия, 
подстраивается под скорость мышления 
ребенка и предыдущий контекст. 

Вся система внешкольного образования: 
обучение музыке, хореографии, графи-
ке, лепке, моделированию, сценическому 
действию – все это изначально зиждется 
на индивидуальном восприятии каждо-
го ученика. Буквально, педагог с каждым 
устанавливает зрительный, тактильный и 
эмоциональный контакт, что способству-
ет раскрепощению, доверию и глубокому 
проникновению учебной материи в со-
знание ребенка.

Школе будущего предстоит  преодолеть 
множество барьеров на пути к индиви-
дуализации такого уровня. А мы уже так 
работаем.

2. ОБ  будет максимально интерак-
тивно. Естественно, что для детей млад-
шего возраста необходима определен-
ная среда, в которой есть возможность 
детально, скрупулезно «разжевывать» 
каждый новый элемент, каждый кирпи-
чик  нового материала. Но для старших 
школьников, подростков и взрослых уже 
присущее им «клиповое сознание» и ско-
рость самой жизни уже вынуждают вы-
стаивать каждое звено образования ко-
ротким и компактным, как детали пазла, 
которые встраиваются один в другой, та-
кой microlearning.

Microlearning – буквально, информация 
в таблетке, когда учебный контент раз-
бивается на маленькие порции, которые, 
по аналогии с принципом дробного пи-

тания, лучше усваиваются. Каждый блок 
занимает 8-10 минут, за которые надо 
успеть донести мысль, идею, знание. Вре-
мя полуторачасовых лекций  постепенно 
уходит в прошлое.

3. ОБ – это сопровождаемое обучение. 
Это показала эпоха онлайн,  главное, чего 
не хватает учащемуся - это мотивация. 
Сопровождаемое обучение предполагает 
наличие методической  и мотивацион-
ной поддержки, коучинга (психологиче-
ской поддержки), словом, тепло лампы 
человеческого участия. Наилучший спо-
соб организации мотивационной среды 
– это создание community вокруг образо-
вательного процесса – сообщества людей, 
которые пришли научиться чему-то одно-
му.  В таком неравнодушном сообществе 
включаются соревновательные техники, 
геймификация (адаптация игровых мето-
дов к неигровым процессам и событиям 
для большей вовлеченности участников), 
незамедлительная  обратная связь. Все 
это создает с атмосферу эмоциональной 
вовлеченности, которое выводит нас к 
следующему пункту.

4. ОБ – эмоционально окрашено. Мы 
знаем, что с точки зрения нейрофизио-
логии, лучше всего мы запоминаем мате-
риал, когда включаем различные эмоции, 
юмор, сравнительные образы. Эмоции 
– это наш основной инструмент взаимо-
действия во всех сферах культурного и 
арт-образования. 

Здесь мы также прибегаем к преслову-
тому понятию из средней школы: «роль 
личности в истории». Эмоциональное 
вовлечение реализуется только лично-
стью педагога, который увлечен, убеди-
телен, понятен в объяснениях сложных 
вещей, наделен харизмой спикера и ора-
торскими способностями. 

Лучший педагог – тот, кто реально жи-
вет своим предметом, кто счастлив отто-
го, что транслирует, потому что не может 
этого не делать.
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Он что-то делает такое, что дети пищат 
от восторга и воодушевляются от сопри-
частности ему. По сути, педагог должен 
стать рок-звездой для учеников. 

5. ОБ должно обладать кроссплат-
форменностью, то есть свободным ис-
пользованием необходимых устройств и 
платформ, с легким переходом из одной 
системы в другую. Это, пожалуй, ахилле-
сова пята в сфере дополнительного об-
разования и внешкольного воспитания. 
Судя по опыту наших педагогов и дея-
тельности различных кружков, именно 
отсутствие эмоционального и живого об-
щения, а также, технические несовершен-
ства не дают нам ожидаемых результатов. 
А, может, в этой  невозможности и есть 
наше преимущество и ценность? 

Еще лет 10 назад в сфере коммерческо-
го образования появилась группы нерав-
нодушных активных людей, специали-
стов в сфере digital. Сегодня они на пике 
своих разработок и готовы нам открыть 
все технические возможности. Государ-
ство должно сотрудничать с такого рода 
специалистами. Очевидно, что образова-
нию нужна пересборка, и это есть задача 
всего общества. Образование само себя 
не изменит и не переизобретет. 

В заключение, отметим еще несколь-
ко преимуществ дополнительного обра-
зования, которыми мы располагаем уже 
сегодня, не дожидаясь наступления эры 
Образования Будущего.

Отдавая свое чадо в музыкальную шко-
лу, балетную студию или кружек юных 
модельеров, родители осознают, что цель 
этого образования состоит не в том, чтоб 
вырастить из ребенка узкопрофильного 
специалиста, непременно пианиста или 
балетмейстера. Наша цель - раскрыть 
творческий потенциал в ребенке, пока-
зать ему все его возможности, дать шанс 
на творческий подход к жизни, активизи-
ровать  образное мышление, пробудить 
воображение. Творчество и креатив — это 
основа экономики будущего. Во все вре-

мена они давали толчок для движения 
вперед. История креатива — это история 
человеческой мысли, поиска, открытий, 
изобретений и творчества. В будущем, не-
смотря на повсеместную цифровизацию 
и роботизацию, ничего не изменится: на-
против, ценность человеческого капитала 
и сила идеи станут главными драйверами 
в развитии общества. В условиях перехо-
да от сырьевой экономики к «экономике 
идей и образов» острова дополнительно-
го образования могут стать  эпицентра-
ми  будущих креативных индустрий. Это 
уникальные учебные заведения, где на 
одной территории живут разные творче-
ские школы, позволяя детям  уже во вре-
мя учебы создавать междисциплинарные 
проекты.

   Интеграция разных видов искусств на-
учит  ребенка воспринимать любое куль-
турное явление как текст. Любой текст 
(словесный, поэтический, художествен-
ный, музыкальный, изобразительный, 
графический, архитектурный, скуль-
птурный, технологический) обладает 
способностью воспроизводить  память 
о предшествующих  структурах. Любое 
культурное явление погружается в кон-
текст, где оно получает контакт с другим 
(другими) явлением (явлениями). Тогда 
этот текст будет активен, и память чело-
века, вступающего в контакт с этим тек-
стом, будет проживать творческие изме-
нения в имеющейся информационной 
цепи. Текст выступает не как источник 
информации, а как ее возбудитель. Нуж-
но позволить тексту, в котором все, каза-
лось бы, заранее известно, становиться 
мощным регулятором и строителем че-
ловеческой личности и культуры. А это и 
есть основная миссия внешкольного вос-
питания.

На уроках в наших школах и кружках 
мы можем объяснить ребенку, что любое 
произведение – графический или зафик-
сированный текст – это только наиболее 
видимая, но не основная часть 
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произведения. Такая информация, воз-
можно, не «взорвет ему мозг», а правиль-
но его перенастроит. 

Я работаю в Творческом Центре среди 
педагогов, которые формируют  неглас-
ное сообщество неравнодушных людей. 
Они абсолютно осознают социальную 

значимость культурного  образования, и 
среди них энтузиастов все больше, а тем-
пература их  энтузиазма все выше. Мы на 
верном пути!
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Natalia VÎHOCENCO,
 profesoară de arte plastice, grad  didactic  superior,
Ș.A.P. „A. Şciusev”, Chișinău

Resursele interioare reprezintă cea 
mai mare bogăție a noastră, care, 
de multe ori,  nu este recunoscută 
îndeajuns. Conștientizarea acestora 
și activarea lor permit să ne dezvoltăm 
potențialul de care  dispune fiecare 
dintre noi. 

Oamenii îşi stabilesc scopuri,   anticipează 
consecințele acțiunilor proprii şi 
planifică cursuri ale acţiunii ce ar putea 
aduce rezultatele dorite. O astfel de 
perspectivă oferă o direcţie, o coerenţă, 
un sens al vieţii. Credinţele pe care le au 
oamenii despre eficienţa lor în a exercita  
un control asupra evenimentelor ce le 
afectează viaţa influenţează alegerile 
pe care le fac, aspiraţiile, nivelul de 
efort, de perseverenţă, optimismul, 
vulnerabilitatea la stres și depresie, 
performanțele propriu-zise în activitate. 
Scopul și obiectivele acestui articol se 
vor axa pe cercetarea modului în care 
resursele noastre interioare ne ajută să 
ne asumăm responsabilități, să lucrăm 
mult la activităţile asupra cărora am decis 
pentru atingerea conștientă a scopurilor, 
să observăm  cât de diferit este abordată 
problema și să identificăm  posibilități  
inedite de dezvoltare eficientă.
    Cercetarea vizează examinarea teoriilor 
psihologice, sociologice și a datelor 
obținute în cadrul altor  investigații.
Cuvinte - cheie: resurse interioare,  

realitate, atitudini, conștiință, libertate, 
viitor, motivație, comportament,  gândire.
JEL: Z1 
Introducere 
Cunoștințele și încrederea în sine sunt 
fundamentele personalității noastre, 
reprezintă un ax care susține și ne 
influențează tot timpul. De multe ori, 
nu  cutezăm  să facem ceva, pentru că 
nu avem îndrăzneală și încredere în 
noi înșine. Deseori, nu realizăm ceva, 
fiindcă nu posedăm destul curaj să 
activăm resursele interioare. Aici, apare 
momentul în care e bine să hotărâm 
dacă pe viitor vrem să ne transformăm 
pentru a trăi și pentru  a influența toate 
oportunitățile ce le întâlnim și care ne 
pot îmbogăți interiorul. 
Mulți sunt cei care se îndeamnă pe ei 
înșiși să aibă încredere în sine și în ceea 
ce fac: să realizeze tot ce au planificat, să  
dețină tot ceea ce doresc, dar nu ceea ce 
li se oferă. Sunt idei pe care mulți cred 
că le posedă, însă nu le pot defini. Nu 
există o lege ce ne-ar ajuta să influențăm 
realitatea. Perfecționându-ne  zi de zi,  
acumulând experiență,  începem a lua 
decizii  clare, raționale. 
Material și metodă  
 Definită, uneori, autodezvoltare, 
evoluția personală se referă la studiul și 
la  practica de a-ți ameliora viața, mai 
ales, cariera, educația, relațiile,

CREAREA CONȘTIENTĂ
A REALITĂȚII
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sănătatea,  productivitatea și spiritualitatea, 
prin efortul propriu. Este vorba de strădania 
permanentă a fiecărui om de a deveni mai 
bun, de a se autodepăși, de a se perfecționa 
din ce în ce mai mult. Este un proces continuu 
de  desăvârșire,  care durează toată viața [1].

Omul este pus în situația de a selecta din 
mai multe scopuri, mai multe mijloace, mai 
multe feluri de a-și  organiza viața cu toate 
dimensiunile sale. Alegerile sunt ghidate 
de necesitățile  primare, aspirații, valori, 
de tendințe. Toate sunt produsul minții, 
al activității individului și al experienței 
sociale. Ele constituie rezultatele, mai mult 
sau mai puțin, așteptate, grație unor decizii 
și alegeri concrete. Există oameni care iau 
decizii  în mod  conștient și sunt gata să-și 
asume responsabilități,   însă sunt și cei care 
o fac inconștient și, uneori, irațional  [8].

Oricine dintre noi încearcă să obțină ceea ce 
dorește de la viață. S-a constatat că eficiența 
hotărârilor și a faptelor depinde de gradul 
maturității  fiecărui individ. Astfel, oamenii 
cu un  nivel de maturitate relativ scăzut  au 
nevoie de cineva care să-i orienteze spre 
luarea unor decizii, spre acțiune. Acei cu 
un grad de maturitate medie au nevoie de 
comunicare, de susținere și  de gândire în 
comun. Persoanele cu maturitatea relativ 
crescută nu au nevoie de o participare prea 
accentuată din exterior, ei se bazează pe 
propriile senzații și știu să ia decizii  [9].

Teoriile științifice sunt obiective, testate în 
mod repetat, ele ne ajută să interpretăm atât 
acțiunile, gândurile, emoțiile celor din jur, 
cât și  ale  noastre. Putem decide dacă suntem 
în proces  de   control,  putem să ne alegem 
direcția gândurilor şi a  comportamentelor 
sau suntem victimele experiențelor din 
trecut, ale factorilor biologici ori  ale 
forțelor externe. Unele teorii se îndreaptă 
spre extreme, iar altele sunt mai ponderate, 
admițând că unele comportamente sunt 
determinate de evenimente trecute, dar 
altele pot fi desfăşurate  în mod spontan. 
Dispute aprinse provoacă rolul eredităţii şi 
al mediului în dezvoltarea personalităţii. 

Care dintre ele are mai multă influență 
în determinarea comportamentului și în 
organizarea vieții? Este personalitatea 
noastră determinată numai de predispoziţiile 
şi de abilităţile pe care le moştenim sau 
suntem, mai degrabă, modelaţi de mediul în 
care trăim? Unele teorii pun accentul pe una 
sau pe cealaltă, altele acceptă rolul ambelor  
în determinarea personalităţii. Unii susţin că 
personalitatea este unică şi irepetabilă, alţii, 
dimpotrivă, acceptă unicitatea în cadrul unor 
tipare mai largi, în care  orice comportament 
poate fi ,mai mult sau mai puţin, universal 
[2]. Orice transformare interioară are la 
bază disciplina, creşterea puterii interioare, 
preocuparea de a respecta o serie de reguli 
sănătoase, care să contribuie la afirmarea 
aspectelor benefice ale eului. Oricine  îşi 
poate  fortifica puterea, dacă este capabil să 
se disciplineze. A fi ordonat  nu înseamnă 
neapărat a fi supus, ascultător, aşa cum în 
mod greşit ajungem să înţelegem disciplina 
în perioada copilăriei. A fi disciplinat 
înseamnă a respecta o serie de reguli şi 
principii sănătoase [10]. 

Fiecare om este creativ, dar nu toți sunt 
motivați să-și dezvolte această abilitate. 
Unii sunt mulțumiți să facă aceleași lucruri 
și acțiuni pe care le-au  efectuat în trecut  ,  
indiferent dacă acestea au fost realizate cu 
succes sau fără vreo reușită. 

Carl Rogers crede că oamenii au o motivație 
interioară de a se dezvolta și  de a funcționa 
cât mai bine. Toate ființele umane tind  să  
modifice  ceea ce nu li se potrivește sau ceea 
ce  poate fi schimbat prin forțele proprii. 
Lucrând regulat asupra eului, putem obține 
capacități care ne ajută să acționăm pentru 
binele nostru și al  celor din jur [3]. 

Nașterea unei dorințe arzătoare de a 
înfăptui  un scop major, ce merită efortul 
nostru, este cel dintâi principiu, după 
Napoleon Hill: acesta este punctul de 
pornire al oricărei împliniri. Atunci când 
omul își poate dirija gândurile, își poate 
controla emoțiile, el  face  primul pas, pentru 
a-și ordona viața. 
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În viață, nu  dobândim întotdeauna  ceea ce 
vrem, dacă nu examinăm acel ceva în mod 
constant. În consecință, stabilirea zilnică a 
progreselor care duc  la realizarea scopului,  
la folosirea  capacităților nelimitate ale  
minții contribuie la obținerea efectelor 
scontate.  

Puterea care aduce succesul este   cea 
a minții. Gândurile sunt lucruri, acțiuni 
puternice, atunci când se îmbină cu scopuri 
bine definite. Pentru a  dobândi succesul, 
este nevoie  de  a avea un gând clar și o idee  
limpede.  Cine nu reușește să controleze 
mintea nu poate verifica altceva. Mintea este 
o comoară spirituală. Controlul mental este 
rezultatul disciplinei de sine și al deprinderii. 
Cea mai practică dintre toate metodele de 
control al minții este deprinderea de a o 
menține activă printr-un scop bine definit. 
Una dintre cele mai mari slăbiciuni ale 
omenirii este folosirea frecventă a cuvântului 
”imposibil”. Acesta cunoaște toate regulile 
ce nu funcționează și toate lucrurile care nu 
pot fi făcute. Dobândesc succesul cei care 
sunt conștienți de acest fapt. Unul dintre 
cele mai frecvente cauze  ale  eșecului este 
obiceiul de retragere atunci când apare 
sentimentul unei înfrângeri temporare  [5].

Ajungând cel mai cunoscut dintre toți 
profesorii în materie de succes profesional, 
Napoleon Hill a considerat  că unul dintre  
factorii   reușitei   este încrederea în sine. 
Trebuie să ne autoanalizăm, să vedem care 
ne sunt calitățile importante și folositoare, 
iar apoi să le  indicăm într-un plan de 
acțiune limpede, prin care să putem  atinge 
scopul principal, bine definit. Succesul 
necesită siguranță în propria abilitate de a 
face orice ne propunem. Fără încrederea în 
sine, nicio  realizare n-ar  depăși stadiul de 
scop, ar  rămâne  un simplu obiectiv, cu care 
nu ajungem nicăieri [6].

Autorul Stephen R. Covey afirmă cu  
tărie și convingere că oamenii pot să 
încerce săptămâni în șir, luni și chiar ani  
de-a rândul să-și modifice atitudinile 
și comportamentul, fără a întreprinde 

niciun pas în direcția mișcării. Evident că, 
atunci când vrem să producem schimbări 
relativ minore în viețile noastre, ne 
putem concentra asupra atitudinilor și a 
comportamentului. Când dorim însă să 
obținem o mutație semnificativă, totală,  e 
necesar să intervenim  asupra paradigmelor 
noastre de bază. Dacă vrem cu tot dinadinsul 
să ne îmbunătățim substanțial modul de 
viață, trebuie să  începem de la rădăcini [4].

Anthony Robbins, în una din lucrările 
sale, ne sugerează că orice succes  sau eșec 
pornește de la convingeri. Dacă suntem 
încredințați  că putem face ceva anume ori 
nu, avem dreptate în ambele cazuri. Chiar 
dacă  dispunem de priceperi şi resurse  de a  
realiza ceva, odată ce suntem convinși că nu 
este posibil, închidem toate căile neurologice 
care fac să devină posibile acele lucruri. 
Dacă spunem că putem  înfăptui ceva, atunci 
găsim drumurile  unde se deschid resursele 
ce ne ajută la acel lucru.

E important să cunoaștem că nu există 
limite pentru ceea ce suntem în stare a  face. 
Secretul este puterea de a urma un exemplu. 
Desăvârșirea poate fi copiată. Dacă alţi 
oameni pot îndeplini  ceva anume, tot ce   se  
cere e  să acționăm , să preluăm  modelul 
precis de la ei şi să facem exact acelaşi lucru, 
fie că este vorba de a merge prin foc, de a 
câștiga un milion de dolari, fie că  se cere a  
construi o relaţie perfectă. Toate rezultatele 
sunt obţinute în urma unui anume set de 
acţiuni. Orice efect are cauza lui. Dacă 
reproducem întocmai acţiunile cuiva – atât 
interioare, cât şi cele exterioare - atunci 
este posibil să  căpătăm acelaşi rezultat 
final. Deci, făcându-le pe toate într-un mod 
eficient şi elegant,  conștientizăm că  putem 
realiza aproape orice.

Aşa cum se filtrează spre noi informaţiile 
din subconştientul nostru, tot astfel se 
infiltrează  și cele din afară, dacă suntem 
într-o stare suficient de productivă, ca să 
le recepţionăm. O parte esenţială a acestui 
proces este să ştim ceea ce vrem. 
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Subconştientul prelucrează constant 
informaţii, astfel încât să ne orienteze 
într-o anumită direcţie. Aşadar, înainte ca 
mintea să poată lucra eficient, trebuie să ne 
dezvoltăm perceperea rezultatului pe care 
ne aşteptăm să-l  avem.
Identificând ceea ce este important, ne  
canalizăm energia spre ceea ce este util. 
Atunci când  analizăm totul rațional, nu 
există limite în privința rezultatelor. Ţelurile 
limitate creează o existenţă limitată. Trebuie 
să hotărâm ceea ce vrem, pentru că aceasta 
este singura cale prin care ne putem aștepta 
să obţinem ceva [7].

Încheiere
Astăzi, oamenii  beneficiază de prea multe 

lucruri la care pot  să se gândească, de  foarte 
multe posibilități și oportunități. Doar atunci 
când vom înțelege  cum am vrea să ne fie 

viața,  ce înseamnă un viitor  prosper, pe care 
ni-l dorim, vom  purcede imediat să facem 
alegeri mai bune, conștiente și responsabile. 
Vom elimina activitățile care nu corespund 
locului sau statutului  la care tindem. O 
definire clară a idealurilor este punctul de 
început,  pentru a lua decizii cât mai bune, 
ce pot  transforma viața  în bine. Mergând 
ascendent spre îndeplinirea scopurilor și 
spre  modificarea realității, ne vom simți mai 
fericiți și mult mai încrezători. Astfel, vom 
crea condiții ideale, pentru a trăi o viață pe 
care ne-o dorim.
Pentru a ne schimba cu adevărat, a ne 
dezvolta şi  pentru  a progresa, trebuie să 
devenim  absolut conştienţi de regulile 
și de  aspirațiile  proprii, de felul în care 
ne apreciem sau ne  evaluăm succesul  ori 
eșecul. 

18

DOMENIUL CULTURĂ ȘI SOCIETATE     

Bibliografie:
1. Cosmovici,  A .Psihologie generală. București:Editura POLIROM, 1996. ISBN  973-

9248-27-6. 
2. Allport  ,G. W. Structura şi dezvoltarea personalității București : EDP,1981.
3. Anthony Robbins. Puterea nemărginită: știința dezvoltării personale. Bucureşti : 

Editura AMALTEA,2002. Traducere: Mihaela Mazilu.ISBN 973-9397-16-6  .
4. Bonchiş ,E., Drugaş, M., Dindelegan, C. şi Trip, S. Introducere în psihologia 

personalităţii (ediţia a II-a) . Oradea :Editura Universităţii , 2009.
5. Mielu Zlate. Introducere în psihologie . București : Editura Polirom,2009.ISBN 978-

973-46-1520-9.
6. Mielu Zlate. Psihologia vieții cotidiene. Iași : Editura Polirom ,1997. ISBN 978-9248-

9.
7. Napoleon Hill. De la idee la bani. București : Curtea Veche  Publishing , 2013. 

Traducere : Ioana Maria Tomuș  și Andra Șamata . ISBN 978-606-588-489-2.
8. Napoleon Hill. Secretul libertății. Diavolul păcălit. București: Editura Adnotată  

Sharon Lechter,2012. Traducere : Paul Mihalache . București : Curtea Veche Publishing 
,2012.ISBN 978-606-588-238-6 .

9. Stephen R.Covey . Eficiența în 7 trepte sau un abecedar al înțelepciunii . București : 
Editura  ALLFA , 2002. Traducere :  Gina Argintescu -Amza . ISBN 973-8171-96-2.

10. www..artadeatrai.ro,vizualizat la 15  septembrie 2019.



Laura TUGAREV, 
manager Pixel Media Center, doctor în științe ale comunicării,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Mass-media are un rol deosebit într-o 
societate, menirea ei  e să informeze  
publicul consumator de produse 
mediatice despre evenimentele 
importante ,  despre procese, fenomene  
ce  se produc în societate, reflectând 
atât realitatea națională, cât și cea 
internațională. Altfel spus, media 
aduce în fața publicului informația de 
interes public și acoperă necesitatea 
individului de a fi informat, de a fi 
conectat la circuitul informațional.

Într-o eră digitală, în care copilul și/sau 
tânărul se află într-o  legătură inevitabilă 
cu mediul online, pandemia COVID-19 a 
intensificat și mai mult această conexitate 
cu dispozitivele și mijloacele tehnice de 
difuzare a informației. Astăzi, computerul 
și internetul au devenit imperative ale 
vieții cotidiene, instrumente necesare, 
în vederea executării activităților și 
a  sarcinilor școlare, extrașcolare și, în 
general, ale documentării. 
E nevoie de cunoaștere o multidimen-
sională a “bibliotecii informaționale 
globale”, pentru a înțelege mecanismul, 
specificul și instrumentele utile  pentru 
o documentare corectă și echilibrată. E 
adevărat că atât copilul, cât și tânărul sunt 
expuși unui flux continuu de informație, 
mass-media livrează aceste conținuturi, 
devenind în timp un  solid formator de 
opinii, de aceea  contează  de unde și cum 

ne documentăm despre cele întâmplate.
Zilnic, media  contribuie la conturarea  
realității și la modul de percepere a 
sistemului social, cultural, politic etc. 
Odată cu dezvoltarea, cu  extinderea și  
cu pătrunderea spațiului online în sferele 
de activitate umană, și mass-media 
migrează în mediul virtual, găsindu-și o 
nouă “formulă de existență”. 
 Fiecare individ trebuie să aibă o 
bază minimă de cunoștințe despre 
particularitățile sistemului mediatic.  
 Dicționarul Explicativ al Limbii 
Române definește media ca “Mijloacele 
tehnice (ziarele, radioul, televiziunea, 
cinematograful etc.) care servesc la 
comunicarea în masă a informațiilor” [1].
Media este un factor esențial în informare, 
în instruirea și în formarea comunităților. 
Prin  funcțiile sale de: informare, 
interpretare, socializare, divertisment și 
culturalizare,  aceasta își cimentează și mai 
mult rolul, importanța într-o societate.
Prin funcția de informare, se sintonizează, 
se valorifică domeniile social, cultural, 
economic, politic. Funcția respectivă 
contribuie la reflectarea realității, oferind, 
astfel, publicului informații necesare 
formării cunoștințelor despre sferele 
activității umane.

MASS-MEDIA ȘI ROLUL DOCUMENTĂRII 
MULTIASPECTUALE ÎN PERIOADA 
COVID-19
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Funcția de interpretare dezbate realitatea 
culturală, socială, politică, economică, 
prezintă diferite puncte de vedere asupra 
lucrurilor, explică și analizează fenomenele, 
tendințele, prin aceasta  având  o  anumită 
contribuție la modelarea personalității, la 
schimbarea percepțiilor ei  despre unele 
elemente de bază ale sistemului social. 
Prin funcția de socializare, jurnalismul 
creează legături, conexiuni între  variate  
categorii și grupuri sociale, între diverse etnii 
și popoare. Ea oferă publicului posibilitatea 
de a fi parte a unor procese naționale și 
universale, contribuind la formarea noilor 
modele de gândire și acțiune culturală/
socială. Din această perspectivă, scopul lui 
este să pună la dispoziția consumatorului 
modele de comportament, care să faciliteze 
interacțiunea umană. 
„Mass-media contribuie la realizarea 
stabilității sociale și la menținerea, în timp, 
a structurilor culturale” [2, p. 83].

Prin funcția de divertisment, distrează, 
relaxează și educă masele. Divertismentul, 
pe lângă rolurile nemijlocite care-i 
revin, îl  are și  pe cel de a instrui. Unele 
materiale de divertisment exercită  vădite 
efecte educaționale, fapt care apropie 
funcția de divertisment de cea culturală. 
Uneori, divertismentul și art jurnalismul 
se contopesc, generând un fel de produse - 
hibrid, de natură distractiv-culturală. Funcţia 
de divertisment este „cea mai importantă 
astăzi, cu atât mai mult, cu cât ea se combină 
extrem de eficient cu celelalte. Educaţia este 
primită mai uşor când este ascunsă sub 
masca distracţiei...” [3, p. 38-39].

Prin funcția de culturalizare, mass-media 
face  culturalizarea  cu ajutorul activităților 
care stimulează activismul civic, pentru 
că determină indivizii să se implice în 
evenimentele și  în procesele culturale 
locale și naționale, să devină membri activi 
ai diferitor organizații culturale, iar, într-un 
final, să ajungă chiar edificatori ai realității 
culturale din mediul lor de existență. 
Culturalizarea contribuie la umanizarea 

maselor,  grație promovării  valorilor 
culturale.

Așadar, mass-media și mediul online 
devin două nuclee ce propulsează direcții, 
fenomene și tendințe. Pandemia COVID-19 
a răsturnat parametrii existențiali, a 
impus o nouă realitate și reguli inedite de 
funcționare a umanității. La un moment 
dat, comunicarea cu mediul extern era doar 
prin rețelele de internet, dar documentarea 
avea loc din mediul online ori de la TV. Dacă 
produsul televizat trece prin mai multe filtre, 
însă la public ajunge un material verificat, 
calitativ și realizat  conform normeor  
eticului și deontologiei jurnalistice, atunci 
mediul online este, adesea, un “habitat” 
pentru informațiile false sau  parțial false. În 
același  context, vorbim și despre fake news și 
deepfake, care devin periculoase și intoxică , 
sub aspect  informațional,  individul. 

Fiecare persoană se poate documenta din 
componentele sistemului mediatic:

a. presă tipărită -  ziare, reviste ;
b. presa audiovizuală -  radio, TV ;
c. presa online .
 “Mijloacele de comunicare în masă 

conduc la o tripartiţie în care se regăsesc: 
– media tipărite (cărţi, ziare, afişe, reviste); 
– media având la bază filmul (fotografia şi 
cinematografia); – mijloacele electronice 
(radio, TV, telefonul, faxul, calculatorul, 
videocasetofonul, videotexul, CD-ROM-ul 
etc.)” [4].

De aceea și copilul, și tânărul trebuie 
să deprindă câteva acțiuni pentru o 
documentare multiaspectuală:

1. documentarea din mai multe surse 
independente și credibile;

2. consultarea surselor de informare 
naționale și internaționale;

3. informația urmează a fi verificată din 
cel puțin 2-3 surse independente;

4. informația citită, auzită sau/și văzută 
trebuie confruntată;

5. informația trebuie recepționată într-
un mod critic și activ;

6. diversificarea motoarelor de căutare 
20
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și filtrarea informației.
  Este important ca fiecare individ să-și 

cultive o cultură de consum al informației, 
să-și dezvolte o educație mediatică, ce 
s-ar extinde într-o cultură media, care ar 
presupune o bază de cunoștințe despre 
mass-media (specificul, particularitățile, 
efectele, funcțiile), precum și despre 

conținuturile mediatice (tipurile, structura, 
arhitectonica etc.). Pentru ca individul să nu 
cadă în plasa dezinformării, a manipulării 
sau a materialelor cu tentă propagandistică, 
este necesar  ca el să se documenteze 
multiaspectual și multidimensional.
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S.J. Stein și H.E. Book susţin că 
empatia este abilitatea de a vedea 
lumea din perspectiva unei alte 
persoane, capacitatea de a adera 
la modul cum gândește și simte 
altcineva în legătură cu o anumită 
situație, fără a ține seama de faptul 
dacă aceasta coincide cu propria 
viziune [1]. Aceasta ar permite 
copiilor, în primul rând, să  sesizeze 
consimțământul  de a  exista  în afara 
părerilor adulților.  

S. Marcus afirmă că esența empatiei  
este să înțeleagă, să perceapă  emoțiile 
și semnificația experienței unei alte 
persoane din interiorul cadrului său de 
referință. Empatia este realizată prin 
transpunerea imaginativ - ideativă în 
sistemul de referință al altuia. Respectiv, 
ea constă în preluarea modului de a 
gândi, de a  realiza rolul social și de a te 
transpune emoțional în lumea acestuia, 
ceea ce presupune activarea unei 
experiențe de substituire în trăirile date, 
prin identificarea afectivă a partenerului, 
prin  preluarea stării lui de spirit [3]. 
Uneori, este necesară o sursă bogată 
de energie, pentru a menține teritoriul 
deschis acestei transpuneri imaginativ - 

ideative.  De fapt, ar fi unicul izvor , prin 
care  se poate înțelege sistemul ideativ și 
afectiv al celuilalt. Cu alte cuvinte, s-ar 
putea  spune că este  nevoie de un fel de 
infantilizare, tocmai, în acele momente, 
comportamentele „stranii” sau „ieșite 
din comun” pot fi despicate. 

De ce totuși este important ca părinții 
să dețină empatia? 

Referindu-ne la copii, aș vrea să specific 
că,  în acest caz, e vorba de  vârstele 3-12 
ani, până la  începutul preadolescenței. 
Empatia ar presupune un fir important 
în conexiunea dintre adult și cei micuți. 
În prima perioadă a vieții, se știe, există 
confruntări cu stimuli noi, situații 
conflictogene și surse „grave” pentru 
cei ce încă nu sunt pregătiți de viață. 
Sentimentul de alertă este greu de 
depășit la vârstele mici,   deoarece sunt 
puține mecanisme de reziliență. De 
aceea, intervenția iminentă a părintelui 
este un sprijin  puternic, pentru  a  depăși 
cu succes orice  provocări. 

Cum se poate înfăptui această 
intervenție în folosul copilului?

Dacă preșcolarul se simte cuprins de  o 
furie, asociată   cu   o decepție, după  ce a  
căutat, fără izbândă, de nenumărate ori, 
să  soluționeze un labirint, el  mai poate  

IMPORTANȚA EMPATIEI ÎN 
RELAȚIA DINTRE PĂRINȚII ȘI 
COPII

Ce este empatia și care este rolul acesteia în relațiile 
armonioase dintre părinte și copil?
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avea  convingerea că este un copil rău și 
nicicând nu va dori să încerce   din nou. 
Aceasta însă   se întâmplă mai mult la nivel 
inconștient sau preconștient, rămânând  
cu certitudinea  creată, fără a -și aminti  
scena dată. Empatia părintelui, în acest 
caz, ar fi ca să-i  înțeleagă dezamăgirea  și 
să se transpună în locul celuilalt, pentru 
a-și trezi mai multe tipuri  de emoții. 
Uneori,  ar fi de ajuns ca părintele să 
comenteze cu un „să înțeleg că te simți 
foarte furios   și  îți este neplăcut , probabil, 
crezi că nu vei reuși niciodată să depășești 
această  dificultate,” ceea ce  ar fi un pas 
care i-ar verbaliza  starea   dată,  pe care 
e  posibil ca el să n-o poată identifica. În 
multe situații, verbalizarea stării copilului 
atenuează considerabil acea panică. Este 
momentul  când el nu se mai simte singur, 
speriat și îndepărtat de alții.  Evident, este  
necesar  ca verbalizarea să țintească bine, 
astfel încât să  deslușească  ceea ce simte 
copilul într-adevăr, tocmai pentru aceasta 
este  utilă empatia. 
Empatia provoacă o senzație puternică 
de conexiune, un fel de „împreună,” prin 
care urmează să apară un  fel de „mă voi 
descurca”. 
 O altă componentă este cea 
cognitivă sau predictivă. Potrivit lui R. 
Gherghinescu,  ea se referă la modul în 
care subiectul percepe și anticipează 
cadrul intern de referință al altuia, la  
modul în care acesta gândește. Este o 
componentă, cu precădere,  cognitivă, 
focalizată pe procese cognitive: percepția, 
reprezentarea, deducția, imaginația. O 
pondere deosebită o are latura  imaginativă 
a empatiei [2]. Respectiv, ar fi mai simplu 
pentru un părinte să anticipeze la ce 
acțiuni ar apela copilul după ce  și-a  a 
scăpat pe podea înghețata mult dorită.  
De fapt, această calitate determină 
într-o măsură considerabilă și stilul de  
afecțiune între adult și copil.  Îndeosebi, 
atașamentul din copilărie condiționează 
modalitatea  de comunicare, de formare a 

relațiilor și a unor scenarii în   viitoarele 
raporturi.
 Un rol aparte ce îi revine părintelui  
e să-i mai cunoască trăirile emoționale 
cu care se confruntă copilul. Fie că este 
vorba de furie, de agresivitate, de rușine, 
de dezamăgire, de frică, chiar dacă sunt 
neplăcute, impactul părintelui poate fi 
crucial în momentul acestor scenarii. 
În caz contrar, micuții pot recurge la 
mecanisme  nefavorabile viitorului sau la 
reacții somatice de diverse nivele. A simți 
emoțiile copilului înseamnă a verbaliza 
cu ceea ce se confruntă, a păstra o reacție 
firească și a comenta  pe un ton potrivit 
ceea ce sesizează  adultul că i se întâmplă. 
Desigur, conexiunea empatiei oferă 
efectul de comprehensiune,  fără   vreo 
urgență de a judeca, de a propune soluții 
inadecvate ori de a face  morală. Cu cât 
mai  exact ar empatiza tutorele cu copiii, 
cu atât   va fi mai reală formarea  unei 
relații armonioase  între aceștia. 
 După o perioadă, este posibil  ca acest 
talent empatic să fie introiecția de cei 
mici și folosit, la rândul lor, în raporturile 
ce vor urma să se stabilească.
 Este important  a sublinia un  aspect: 
a fi empatic nu presupune, desigur, și 
recomandarea remediilor. Uneori, această 
acțiune, sau  stoparea conexiunii cu 
copilul, poate provoca o anxietate, prin 
care   se subînțelege lipsa de soluții.
 De exemplu, când adultul își  
închipuie că micuțul orfan ce plânge chiar 
în fața lui  simte lipsa dragostei, a unui  
chip matern  ori a unui cămin,  nu ar fi  
de acord totalmente să empatizeze și să 
comenteze ce i se întâmplă.
 Mai ales că  aceasta ar  avea într-o 
formă indirectă și  un efect altruist din 
partea lui.
 Sau, bunăoară,  când copilul plânge 
din cauză  că nu i se cumpără porția 
de chipsuri ce o dorește, el  lovește   cu 
picioarele de podea, manifestându-și 
furia.
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Empatia, în acest caz, ar demonstra că 
acești copii sunt înțeleși, sunt văzuți și este 
o situație firească, ce necesită depășire.  
Desigur, aceasta  nu  înseamnă  că, după 
ce  îi vom   explica, într-un mod  destul de  
deslușit,  „crezi că nu este corect să nu-ți dau  
chipsurile și vrei să mă bați”,  se cere neapărat 
procurarea produsului ori  adoptarea poziției 

copilului   despre care  am vorbit.
În concluzie, empatia asigură o conexiune 

armonioasă între copil și părinte, servind ca 
un instrument de remediere și de clarificare 
a unor situații ambigue, cu care se confruntă 
cei mai mici. 
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Valoarea și influența voluntariatului 
asupra formării,   a  dezvoltării   persona-
lității umane, sunt incontestabile. 
Activitățile de voluntariat cultivă 
încredere reciprocă, cooperare și 
incluziune. 

Implicarea civică contribuie la creșterea 
sentimentelor de apartenență și de  
solidaritate. Astfel, persoanele care 
participă la acțiuni de voluntariat își pot 
canaliza timpul și energia într-un mod 
productiv și eficient pentru beneficiul 
personal și al comunității.
Pentru a susține dezvoltarea domeniului 
de voluntariat, în anul 2010 a fost adoptată 
Legea Nr. 121 din 18.06.2010 cu privire la 
voluntariat în Republica Moldova, care 
oficializează şi reglementează statutul 
instituției - gazdă  al activității de 

voluntariat şi al  celui  de voluntar. 
Potrivit legii, voluntariatul este definit 
ca participare benevolă la oferirea de 
servicii, cunoștințe şi abilități sau la 
prestarea unor activități în domenii de 
utilitate publică, din proprie inițiativă, a 
persoanei denumite  voluntar  [1] .
 Statutul de instituție - gazdă este 
acordat de Comisia de Certificare a 
Instituției - Gazdă a Activității de 
Voluntariat (CCIGAV), care activează 
sub egida Ministerul Educației, Culturii 
şi Cercetării. Obținerea statutului 
de instituție - gazdă al  activității de 
voluntariat este necesar pentru a putea 
implica voluntari în activitățile instituției. 
În acest scop, instituțiile vor depune la 
Secretariatul Comisiei deținut de MECC 
un dosar care va conține: 
- cererea cu  privire  la recunoașterea 
statutului de instituție -  gazdă al 
activității de voluntariat;
- programul anual de voluntariat al 
instituției;
- regulamentul  intern cu referire la 
implicarea voluntarilor;
- confirmarea despre pregătirea 
şi experiența  corespunzătoare a 
coordonatorului de voluntari din cadrul 

CUM OBȚINEM STATUTUL DE 
INSTITUȚIE - GAZDĂ 
AL ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT?
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instituției (ordin privind desemnarea 
coordonatorului de voluntari, însoțit de CV);

Modele ale acestor acte pot fi găsite 
accesând link-ul: https://mecc.gov.md/ro/
content/voluntariat [2].

În urma aprobării dosarului, instituția 
va obține  Certificatul de instituție - gazdă 
al activității de voluntariat, care are o 
valabilitate de 3 ani.  Ulterior, se va prelungi 
termenul statutului  acestuia. 

Instituția - gazdă este persoana juridică 
de drept public sau persoana juridică 
de drept privat fără scop lucrativ, care 
administrează activitatea de voluntariat şi 
încheie, în condițiile acestei  legi, contracte 
de voluntariat.
Astfel, statutul de instituție - gazdă al volunta- 
riatului permite utilizarea instrumentelor 
de lucru: carnetul de voluntar, certificatul 
nominal de voluntariat, cele 3 registre în 
care se înregistrează  şi se  păstrează datele 
cu privire la activitatea de voluntariat.

În cadrul unei instituții certificate, 
voluntarii își desfășoară activitatea în baza 
contractului de voluntariat sau în afara 
acestuia. Este necesar  a preciza că contractul 
poate fi semnat doar cu voluntarii care au 
realizat 20 de ore de voluntariat în decursul 
unei luni. În  urma semnării contractului, 
instituția va solicita de la MECC  carnetul de 
voluntar.

Voluntarii, care, din varii motive, nu 
reușesc să se implice timp de 20 de ore, 
vor primi la finele stagiului de voluntariat 
un certificat nominal de voluntariat, ce 
va cumula numărul total de ore pe durata 
activității sale.

Specificăm: toți voluntarii au dreptul să 
beneficieze de o scrisoare de motivare, dacă 
aceasta este solicitată.

Ceea ce se referă la activitatea instituției - 
gazdă a activității de voluntariat se include în 
cele 3 registre (a se vedea modelul,  accesând 
link -ul: https://mecc.gov.md/ro/content/
voluntariat  [2]:

1. registrul de evidență  a  carnetelor de 
voluntar;

2. registrul de evidență  a  contractelor;
3. registrul de evidență  a  voluntarilor.
Desigur, lucrul cu voluntarii nu presupune 

doar identificarea și implicarea acestora în 
acțiunile instituției. E vorba de un proces 
complex: menținerea echipei de voluntari 
și motivarea acestora în realizarea scopului 
comun.

Aprecierea nu constă numai în organizarea 
unui eveniment de mulțumire, în oferirea 
unui cadou sau premiu, ci și în atitudinea,  în 
starea  de spirit a   întregii echipe de angajați 
din cadrul instituției  - gazdă.  Acest lucru se 
face zilnic, pentru a demonstra voluntarilor  
că efortul lor nu este zadarnic.  

Un alt factor motivant este spiritul de 
altruism. Foarte mulți voluntari menționează  
că un  motiv principal al implicării lor în  
astfel de activități e dorința de a-i ajuta pe 
cei din jur, fără a aștepta nimic în schimb. 
Respectiv, acest sentiment necesită a fi 
alimentat prin acțiuni care vor satisface 
nevoile și interesele voluntarilor.

La polul opus al explicațiilor bazate 
pe altruism ca factor motivant, se află 
conceptul teoriei instrumentaliste, ce arată 
că o persoană este  determinată să acționeze 
doar dacă  va avea ceva important de câștigat 
din aceasta. Prin urmare, această teorie 
sugerează că voluntarii vin nu  numai cu 
dorința de a dărui, dar și  așteaptă să obțină 
ceva pentru dezvoltarea lor personală sau 
profesională.

Aptitudinile, experiența ce le  dobândesc 
cei implicați  în activitatea de voluntariat 
și  timpul  folosit  sunt recunoscute 
prin documente oficiale (scrisoare de 
recomandare, certificat nominal de 
voluntariat sau carnet de voluntar), eliberate 
de instituția - gazdă, conform legislației în 
vigoare. Astfel, Legea Nr. 121 stabilește o 
serie de beneficii pentru persoanele care 
practică voluntariatul.

În art.127  se indică: la angajarea în 
muncă a unui candidat sau la atestarea şi 
la  promovarea unui angajat, voluntariatul 
prestat în sectorul public şi în cel 
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prin  scrisoarea de recomandare şi prin  
carnetul de voluntar, va fi considerat de 
angajator ca o  experiență de muncă, în 
condițiile în care aceasta constituie  un 
criteriu de selecție. 

Art.128  prevede că în cazul în care 
voluntarul a activat într-un  domeniu identic 
cu specialitatea ce o posedă,  fapt confirmat 
prin carnetul de voluntar, certificatul 
nominal şi prin contractul de voluntariat, 
perioada de prestare a voluntariatului se va 
include: 

a) în vechimea în muncă ce dă dreptul 
de a primi sporul pentru vechime în muncă;

b) în vechimea în muncă ce oferă 
dreptul la concediul de odihnă anual, plătit  
suplimentar pentru vechime în muncă [1]. 
Legea voluntariatului prevede și 
recunoașterea voluntariatului prestat de 
către studenții din instituțiile de învățământ 
superior ca stagiu de practică. Conform art. 
125, la cererea studentului voluntar, depusă 
înainte de momentul începerii stagiului de 
practică propriu-zis, însoțită de raportul/
rapoartele ce indică  în  ce măsură a fost 
îndeplinită programa stagiului de practică 
şi numărul de ore de voluntariat efectuate, 
confirmate prin carnetul de voluntar şi/sau 
certificatul nominal de voluntariat, catedra 
responsabilă de  stagiul de practică ,în 

fiecare an,  îi  va acorda studentului voluntar 
5 credite de studiu transferabile. 

Catedra, care organizează stagiul de 
practică împreună cu instituțiile - gazdă 
partenere, stabilește   că voluntariatul 
prestat de studenți, în scopul dezvoltării 
aptitudinilor şi al formării experienței 
profesionale, confirmat prin carnetul de 
voluntar, prin   certificatul nominal şi prin  
contractul de voluntariat, va fi considerat 
ca   practică de inițiere sau ca  practică de 
licență, dacă se va adeveri că sunt, cel  puţin, 
40 de ore (art. 126).

Tehnicile motivaționale, pe care le  oferă 
Legea Nr. 121, vor avea o contribuție 
favorabilă   la consolidarea sentimentelor 
de apartenență și de implicare în cadrul  
instituțiilor -  gazdă  a activității  de 
voluntariat. 

Prin urmare, constatăm că instituția 
extrașcolară, pe lângă serviciile educaționale 
şi culturale prestate, poate contribui la 
socializare şi  la mobilizare civică. Mai ales, 
în lipsa OSC-urilor la nivel local, instituțiile 
extrașcolare pot prelua misiunea de 
instituție - gazdă a activității de voluntariat, 
implicând voluntari în proiecte de dezvoltare 
comunitară, în  acțiuni de solidaritate 
socială, în manifestări culturale etc.
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  Activitatea extrașcolară se  axează 
pe metode care diferă  mult de 
cele uzuale, bazate pe expunere, 
memorizare, repetare.

 Elevii de  astăzi au nevoie de metode  ce 
se întemeiază   pe participare interactivă, 
socială, pe experimentarea situațiilor de 
observare a realității, pe capacitatea de 
a valorifica cele învățate și în viața de 
zi cu zi. De multe ori, se pune problema 
cum pot fi ei  motivați, cum  să fie puși 
în  diverse circumstanțe,  unde ar putea 
să-și verifice, să-și aplice  cunoștințele cât 
mai eficient și nu, în ultimul rând, cât mai 
atractiv.
 Parteneriatele școlare facilitează 
realizarea unor proiecte prin care elevii 
au posibilitatea  de a-și perfecționa 
cunoștințele și de a le utiliza , de a 
lua parte  la competiții,   excursii,  
schimburi de experiențe, socializându-
se,   perfecționându-și competențele de 
comunicare.
Proiectarea şi implementarea unor 
activități extracurriculare şi extrașcolare, 
în școală şi în comunitate, pe baza 
proiectelor şi a parteneriatelor dintre 
elevi, profesori şi membri ai comunității 
locale, reprezintă  o necesitate a activității 
didactice.
Acum, când pandemia ne-a lovit pe 
neașteptate, crește semnificativ rolul 
colaborărilor pentru orice  instituție, care 

găzduiește copii și tineri, deopotrivă. 
Școlile de arte, centrele de creație, fiind 
blocate și ele prin măsurile restrictive, 
își regăsesc spectatori și colegi implicați 
în proiecte transnaționale. Expozițiile și 
concertele cu spectatori sunt, de regulă, 
interzise, de aceea, pentru a susține 
talentele,  căutarea  unor punți virtuale 
noi rămâne o soluție inevitabilă.
Ghidați de cele expuse mai sus, împreună 
cu elevii din clasa  a VII-a ai IPCE GG 
„Luceafărul”, satul Delacău, raionul 
Anenii Noi,  am  îndrăznit  să  participăm  
la un proiect atractiv, propus de AISE  « 
Ursuleții de pluș ». A urmat pentru noi  
o perioadă de neuitat din anul de studii 
2020-2021. Am  parcurs cu  plăcere  etapele 
acestui proiect minunat. A fost prima 
noastră experiență comună (diriginte - 
elevi) în acest domeniu.
 Cu mari emoții, am reușit să pregătim   
salutul pentru scumpii noștri colegi de 
peste Prut. Posterul care indica toate 
detaliile proiectului și prima întâlnire 
online au atras toți ursuleții de pluș din 
familiile noastre.
 Emoțiile și responsabilitatea au fost 
firești:  trebuia să ne  prezentăm în fața 
unui auditoriu absolut străin, în plus, din 
altă țară. 
Știam că cei 17 colegi din clasa a VII -a  de 
la Școala Gimnazială din satul Măgura, 
județul Vâlcea sunt destul de curioși, prin 
urmare,  discipolii mei au fost antrenați să 

URSULEȚII DE PLUȘ
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se implice  cu responsabilitate în discuția 
online. Ei au adresat diverse întrebări 
privind modul de desfășurare a procesului 
educațional în România. S-a conturat, 
fără să vrem, o lume paralelă, o simetrie: 
aceeași vârstă, studierea disciplinelor 
identice și, desigur, aceleași activități 
extrașcolare preferate. Elevii basarabeni 
au rămas plăcut surprinși de felul cum au 
decurs toate.
A urmat o etapă care necesita toată 
concentrația noastră. Ursulețul nostru, 
botezat Bruno, trebuia să ajungă la 
partenerii noștri din România. Am ales 
doar   unul dintr-un număr de circa 30 de 
urși,   ce s-au adunat.  Evident că a fost cel 
mai deosebit, confecționat într-o familie  
impecabilă,  în care cresc  două fete 
delicate. I-am pregătit și o agendă în care 
trebuia  să fie notată întreaga aventură. 
Orice etapă includea și o prezentare 
foto,  transmisă organizatorilor 
proiectului. Am trecut cu brio și această 
fază, Bruno, primind timbre și adresa, 
fiind binecuvântat,  a plecat în plină 
pandemie în călătorie. Cu mici cadouri 
pentru elevii  parteneri, ursulețul nostru 
a zburat.  Același  lucru se cerea și din 
partea colegilor de la  Măgura. Ursoaica 
dumnealor,  Bety,  plină de daruri,  era în 
drum spre noi. Cu   dragoste și respect, am 
parcurs și această etapă.  Trebuia să aibă 
loc cea  principală.
Îl așteptăm  pe oaspetele - urs. Era exact ca în 
procesul de  pregătire pentru o ceremonie 
importantă. A fost și mai captivant faptul 
că el a fost reținut în capitală, la Chișinău, 
deoarece valoarea coletului depășea 
suma prevăzută, admisibilă.  Am plecat  
entuziasmată  în oraș și  am adus ursoaica 
în satul nostru. Au urmat zile de neuitat:  
s-a format un colectiv bine dispus, 
integru și  generos. Excursia la Gimnaziul 
„Luceafărul” a durat o săptămână, fiindcă 
aveam multe de prezentat. Fără a ezita, 
am descris  și pitorescul sat  Delacău de 
pe malul Nistrului.  Lecțiile pline de har 

și înțelepciune ale  profesorilor noștri 
au  fost  consemnate  în agenda ursoaicei 
Bety.  
 Elevii  au realizat  cu  drag acest lucru, 
fiind chiar inspirați.   Pentru că tot ne 
aflam  în atmosfera sărbătorilor de iarnă, 
musafirul s-a bucurat de ospitalitatea 
nemărginită  ce a dominat în casele și în  
familiile elevilor. Printr-o banală jucărie 
de pluș, ne-am redescoperit, ne-am 
responsabilizat și am înțeles că împreună
putem crea lucruri frumoase. Ne-am 
despărțit de Bety cu greu.  Proiectul 
conținea  unele etape pe care  trebuia să 
le respectăm întocmai. 
 Penultima  etapă  era  transmiterea 
ursulețului  acasă  cu agenda plină. Atâtea 
evenimente frumoase s-au adunat, încât  
erau necesare mai multe albume. Ne 
încuraja gândul că vine și ursulețul nostru 
la Delacău. Toate etapele s-au scurs, fiind  
realizate  corect. S-a legat o adevărată 
prietenie peste pandemie. Le-am  făcut 
colegilor români o invitație   la  gimnaziul  
nostru.  
Din punct de vedere teoretic, printre 
efectele majore pe care le produc 
proiectele educative, se pot menționa:
•  creșterea calității actului educațional 

şi a rezultatelor învățării;
•  stimularea şi multiplicarea  unor 

inițiative ale  tinerilor în dezvoltarea 
vieții comunității școlare/locale; 

•  sporirea gradului de socializare  și de 
valorizare a elevilor;

•  reducerea procentajului  fenomenelor 
antisociale, a abandonului  și a 
absenteismului școlar;

•  creșterea ratei promovabilității școlare 
;

• oferirea șanselor egale de dezvoltare 
personală;

• ridicarea calității resursei umane din 
sistemul educațional;

• formarea resursei umane necesare  
evoluției societății  cunoașterii;
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• asigurarea  sustenabilității  
proiectelor educative, prin 
conștientizarea comunității despre  
potențialul pe care programele 
educaționale le au asupra formării 
tinerei generații ce urmează a se 
integra în societate;
• transformarea educației într-o  
sursă de dezvoltare comunitară.

 Credem că efectele ursuleților  din 
acest proiect au întrecut măsura așteptărilor. 
Pentru a vă convinge,  vizitați linkul https://
view.genial.ly/5ffe0cd69680a90d0132a453/
presentation-ursuletul-de-plus.

În 2021, AISE a lărgit cercul participanților 
la proiecte, o secțiune aparte fiind  
dedicată centrelor educaționale și școlilor 
de arte. La finele proiectului, vor fi multe 
rapoarte, ce ne vor  bucura prin măiestria 
și inovația acestora.
Proiectele de parteneriate educaționale  
vizează întărirea relațiilor dintre părinți, 
elevi, profesori şi comunitate, creșterea 
gradului de implicare a tuturor factorilor 
educaționali. Activitatea în parteneriat 

are multiple  avantaje, deoarece creează 
relații de colaborare, clarifică diverse 
probleme educative,  pune la dispoziție un 
cadru inedit  în dezvoltarea personalității 
elevului. Inițierea diferitor proiecte de 
parteneriate educaționale  este benefică 
atât pentru elevi, cât şi pentru toţi cei 
implicați: școală, familie, comunitate.
 Experiențele elevilor participanți  
au fost  pozitive, legăturile de prietenie 
dintre participanți - stabile și viabile, 
astfel încât nu mai era   nevoie de motivare 
suplimentară, pentru a lua parte  la alte 
programe similare. Astăzi, în aceeași 
componență, ne găsiți într-un alt proiect 
transnațional „Matematica altfel”.
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Tatiana VRĂJITORU, 
conducător de cerc de teatru, 
Centrul de Creație pentru Copii şi Tineret Șoldănești

Oricât de straniu ar fi, în condiții 
de pandemie și cu multe  restricții, 
copiii continuă să frecventeze 
instituțiile ce gestionează activități 
extracurriculare.  Ei au devenit tot mai 
dornici să-și dezvolte  aptitudinile,  
fiind mai deschiși, mai responsabili, 
mai motivați. 

 Toate aceste calități ale discipolilor 
noștri ne fac și pe noi, cei care -i ghidăm 
în lumea frumosului,  conducătorii de 
cerc, să fim mai deciși, să  folosim ziua 
de muncă la maximum , să ne punem 
scopuri ușor de realizat, să nu pierdem 
nicio clipă de a contribui la prosperarea 
și la  promovarea beneficiarilor noștri. În 
aceste condiții pandemice, ziua de mâine 
ar putea să ne  impună restricții drastice, 
ce  vor putea să perturbe activitățile și 
planurile noastre.
În cel de-al doilea semestru, am primit 
și am   reușit să citesc un document 
ce reprezintă ansamblul de demersuri 
conceptuale, metodologice, praxiologice 
de dezvoltare a educației și învățământului 
extrașcolar.   E vorba de Cadrul de referință 
al educației și învățământului extrașcolar 
din Republica Moldova. Un document de 
pionierat în acest domeniu, în opinia mea, 
a făcut ca învățământul extracurricular 
să prindă contur, iar noi, conducătorii de 
cercuri, să fim mai îndrăzneți, mai fermi 
și mai eficienți în derularea  activităților. 

În acest articol,  aș vrea să  relatez despre  
diverse posibilități ce  ne oferă această 
dimensiune a educației, despre  faptul   
cât de loiali  suntem atunci când  afirmăm 
că punem la dispoziția generației viitoare 
exact ceea ce solicită ea, că suntem corecți 
și   avem anumite cerințe și obligații față 
de cele realizate.
Educația extracurriculară se include sub 
umbrela educației nonformale. În această 
eră a schimbărilor, una dintre nevoile 
reale, căreia educația extracurriculară 
trebuie să-i răspundă, este deschiderea 
spre postmodernitate.
Caracteristicile esențiale ale postmo- 
dernismului se definesc prin educație 
centrată pe persoană şi pe dimensiunea 
actului educațional. Se evidențiază  
rolul major în relația educațională, 
în care copilul şi conducătorul de 
cerc sunt considerați în integralitatea 
personalităților.
 Un conducător de cerc nu  doar  își 
modelează   discipolii,  ci și  lucrează cu ei  
și   pentru ei. Copilul se află într-un proces 
permanent  de devenire, de consolidare  a 
statutului şi a  rolului său în societate.
 Se știe că  educația este un proces 
dificil,  vizând în mod direct   instruirea, 
experiența şi spontaneitatea . Ea este 
un veritabil act de magie, pentru care 
profesorul trebuie mereu să găsească alte 
şi alte soluții, bazate   pe competențe, 
studiu şi  pe o inepuizabilă creativitate. 

ASPECTE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE ASIGURĂRII 
CALITĂȚII
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Un conducător de cerc trebuie să ajungă  
foarte subtil la cerințele, la dorințele 
beneficiarilor.

Rolul  acestuia e să-l  educe  pe copil , să-l 
pregătească pentru schimbările și progresele 
societății , dar nu să analizeze  lucrurile 
prin prisma trecutului său. Imaginea unei 
persoane începe de la dezvoltarea sa culturală, 
de la bunele maniere, comportament, 
echilibru, exprimare corectă. Toate aceste 
aspecte noi, conducătorii de cerc, trebuie să 
le includem zilnic în programul de activitate. 
Astfel, ne  angajăm să contribuim pe deplin 
la educația copilului. Pe lângă faptul că 
ne  ghidăm de un plan de activitate bine 
întocmit, cu obiective prioritare, e necesar sa 
pregătim tânăra generație, pentru a face față 
solicitărilor și provocărilor contemporane. 
Activitățile extracurriculare trebuie să vizeze 
racordarea acțiunilor întreprinse la  nevoile 
și schimbările  ce  au loc  în societatea 
actuală și, în mod obligatoriu, la necesitățile 
celor pe care îi educăm. Așadar, activitățile 
extracurriculare pot fi centrate pe acțiuni și 
pe manifestări concrete, ce valorizează unele 
dintre noile direcții ale educației: siguranța 
copiilor pe internet, educația pentru 
sănătate/ pentru pace și cooperare/ pentru 
protejarea mediului/ pentru comunicare/ 
pentru timpul liber. Aceste activități 
extracurriculare nu sunt și nu trebuie să 
devină obligatorii,  dar   e necesar   să se  
fundamenteze pe propunerile beneficiarilor, 
ale  părinților și ale  conducătorului de cerc.

Deși, în ultimul timp, activitățile artistice 
sunt posibile doar în regim online, totuși 
ele nu trebuie omise totalmente, căci  relevă  
evoluția  artistică a elevului și  felul de a 
percepe importanța unor evenimente din 
viața comunității.

Însoțite de o încărcătură afectivă deosebită, 
aceste  serbări asigură un cadru optim de 
demonstrare a unor aptitudini, a unor talente 
pe care copiii le manifestă. Aceste activități, 
de asemenea, dezvoltă capacitatea de a 
comunica, de a  interacționa, de a sensibiliza, 
de a lucra în echipă, de a transmite anumite 

mesaje altor persoane. Astfel de activități 
presupun o implicare de lungă durată a 
cadrelor didactice și a elevilor  în pregătirea 
și în organizarea lor. Etapele de pregătire 
a unei  festivități includ în sine: alegerea 
temei; stabilirea obiectivelor serbării, a 
reperelor spațio -temporale, a materialelor 
utilizate, distribuirea rolurilor, lucrul în 
spațiu, repetiții pentru serbare ,folosind 
elemente de costum, lumină, decor, recuzită. 
Este confirmat faptul că succesul unui 
adolescent nu depinde doar de cunoștințele 
obținute, ci şi de felul lui de a se comporta, 
de a se exprima corect, prin capacitatea sa de 
integrare în diverse situații. 

Activitățile extracurriculare au un scop 
educațional bine determinat,  fiind mai 
puțin riguroase decât educația formală. 
Desfășurate în afara programelor școlare, 
acestea urmează să fie efectuate   de persoane 
calificate.

În concluzie, activitățile extracurriculare 
oferă oportunități pentru dezvoltarea unor 
competențe, în raport cu anumite obiective 
ce-l  inspiră și- l  provoacă pe cel ce  trebuie 
educat, atât pentru succesul lui educațional, 
cât și pentru cel din viața de zi cu zi. Acestea 
contează  mult pentru dezvoltarea socială  și 
personală a  celui pe care îl educăm. Educația 
nonformală  îl  ajută  pe copil la creșterea sa 
armonioasă, la regăsirea , la determinarea și 
la formarea lui   în perspectivă. 

Nu trebuie să avem în vedere  numai 
activitatea în sine, dar și natura particulară 
a experienței individuale a acestuia  în 
cadrul unor activități care devin cu timpul 
partea lor  cea mai interesantă. Din aceste 
considerente, rolul centrelor de creație, al 
școlilor sportive,  al școlilor de arte și al  altor 
instituții cu funcții educative e să ofere  cele 
mai captivante,  mai ingenioase activități 
extracurriculare pentru dezvoltarea elevului, 
pentru  a-l motiva să  le frecventeze cu 
regularitate și  cu plăcere. 
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Alina MELNIC,
profesoară la  disciplinele muzical-teoretice,
grad didactic I, Școala de Arte ,,A. Stârcea”, mun. Chișinău 

DOMENIUL
ARTE

Lumea muzicii e bogată în evenimente.  
Astfel, în luna martie este  sărbătorită 
ziua de naștere a genialului compozitor 
polonez, Frederic Chopin. 

Personalitatea lui a schimbat universul 
muzical european, îmbogățindu-l cu 
imagini de un lirism profund și de 
un rafinament inedit. Cu acest prilej, 
Institutul Polonez din București , condus 
de dna Natalia Mosor, în parteneriat cu 
Ambasada Republicii Polone la Chișinău 
și  cu Școala de Arte ,,A. Stârcea” din mun. 
Chișinău, a  inițiat un Proiect educațional 
Victorină –Concurs: Cunoaște Frederic 
Chopin.

Scopul manifestării culturale, care s-a 
desfășurat în incinta Școlii de Arte ,,A. 
Stârcea”, a fost promovarea valorilor 
muzicii chopiniene, păstrarea identității 
școlii naționale polone, prin  intermediul 
educaței artistice a tinerei  generații,  
selectarea tinerelor talente,  orientându-
le   spre activitatea de performanță.

Obiectivele Victorinei - Concurs, de 
asemenea, au fost multiple: realizarea 
unui  schimb de experienţă între cadrele 
didactice, inițierea   de noi dialoguri 
pentru generația în creştere, stabilind 
relaţiile interpersonale şi stimulând, 
astfel, creativitatea în arta interpretativă. 

Muzica lui Chopin cere o pregătire aparte, 
o cunoaștere temeinică a personalității  

compozitorului, a circumstanțelor     
istorice și sociale, prin care a trecut, a 
simțămintelor și a suferințelor  lui, cauzate 
de  plecarea din Polonia și de  cei dragi. 
Cunoscând toate aceste particularități, 
poți pătrunde în esența creațiilor sale, 
poți reda profunzimea  lor și zbuciumul 
sufletului său. La concurs au participat 
77 de elevi ai Școlii de Arte ,,A. Stârcea”. 
M-a impresionat mult etapa de pregătire 
a elevilor de toate vârstele şi, mai ales, 
a celor mai mici. Muzica lui Chopin a 
răsunat în toată  școala. În procesul 
de pregătire,  elevii au folosit sursele 
informaționale suplimentare despre 
creația compozitorului, printre care şi 
cele recomandate de Institutul Polonez 
din București, ce conțin mai multe fapte 
noi, necunoscute elevilor noștri. Audierea 
şi interpretarea muzicii lui Chopin, 
realizate cu entuziasm, au contribuit la 
extinderea orizontului artistic al elevilor.                    

Luând în considerare  vârsta şi nivelul 
diferit de pregătire, Victorina – Concurs  
conținea două categorii de participanți. 
Bunăoară, Categoria A includea copii  
cu vârste  de   7-11 ani, care au efectuat  
o probă scrisă,  ce cuprindea zece 
întrebări despre viața, despre creațiile 
lui F. Chopin şi un test muzical  din cinci 
piese instrumentale, cu specificarea lor 
genuistică. 

PROIECT EDUCAȚIONAL 
VICTORINĂ – CONCURS: 
CUNOAȘTE FREDERIC CHOPIN
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Participanții din Categoria B, tinerii cu 
vârste între  12-16 ani, au realizat trei  
probe: test informațional din 15 puncte, 
test muzical complex din șapte fragmente 
şi un eseu cu tema: Universul muzical al 
compozitorului F.Chopin. La elaborarea 
chestionarelor,  a testelor muzicale 
și  la organizarea Victorinei-Concurs, 
cu mare entuziasm și creativitate, a 
contribuit echipa profesorilor de la 
Secția de  discipline muzical-teoretice : 
Stela Rotaru, șefa secției și  profesoarele 
Elena Panainte, Alina Melnic, Anastasia 
Burunova, alături de Irina Bogataia, 
directorul Școlii de Arte ,,A. Stârcea”.

Pentru evaluarea testelor, s-a  format  
un juriu  din specialiști în domeniul de 
referință: 

Natalia Mosor - președinte, directorul 
Institutului Polonez din București şi 
membrii: 

Marzena Borzewsk - reprezentant al 
Ambasadei Republicii Polone la Chișinău, 
Svetlana Bivol - Director General al 
Filarmonicii Naționale ,,S. Lunchevici”, 
Maestru în Artă; 

Marian Stârcea – Director artistic al 
Filarmonicii Naționale ,,S. Lunchevici”, 
compozitor , Maestru în Artă, Artist al 
Poporului; 

Svetlana Badrajan – profesor 
universitar, doctor în studiul artelor, 
Maestru în Artă, AMTAP; 

Irina Bogataia - grad didactic superior, 
directorul Școlii de Arte ,,A. Stârcea”, 
mun. Chișinău, Maestru în Artă.

Membrii juriului au constatat nivelul 
înalt de pregătire al elevilor. Locul I, în 
Categoria A,  au câștigat 10 elevi, care au 
obținut 15 puncte din  cele 15 posibile; 
locul II – 7 elevi; locul  III -  6 elevi. În 
Categoria B, locul I, cu   un punctaj maxim,  
au obținut 4 elevi;  locul II – 6 elevi şi locul 
III – 3 elevi. 

Aş dori să menționez că eseurile 
participanților  au uimit juriul prin  
originalitatea de gândirie  şi de  percepere 

fină a  muzicii  celebrului compozitor. 
Elevii au demonstrat nu numai cunoștințe 
profunde în domeniu, ci şi atitudinea  
personală faţă de muzica lui Chopin. 
Nu întâmplător, două eleve au obţinut 
Premiul special pentru eseuri.  Iată un 
fragment din eseul Mariei Fiodorova 
(eleva  clasei  a-VII-a , clasa prof. L. 
Ungureanu):  ,,Creația lui F.Chopin este 
cu adevărat fenomenală.

Dacă ne vom așeza la pian și vom interpreta 
o creație a lui Chopin, în timpul cântării, ne 
vom simți  degajați, deoarece compozițiile 
lui sunt pline de emoții și sentimente, spre 
deosebire de muzica lui J.S.Bach, care se 
remarcă prin strictețea și exactitatea ei”.

Eleva din  clasa a-VI-a, Taisia Romanenco 
(prof. A.Burunova), a scris: „Ascultând   
compozițiile lui Chopin, am impresia  că 
autorul lor este o persoană persistentă, pe  
alocuri încăpățânată, însă milostivă. După 
toate acestea,  cum poți să creezi așa lucrări 
extraordinare, dacă nu depui suflet? În 
muzica sa, Chopin demonstrează un șir de 
emoții: bucurie și tristețe, dragoste și ură 
acerbă, dorințe și refuzuri. Valsul, în creația 
lui Chopin, este o autobiografie completă, 
prin care, cu siguranță, poți afla toate 
tainele lui. Rezumând, pot spune că muzica 
chopiniană este însăși perfecțiunea, născută 
din dragoste față de patrie, prin prezența 
pasiunii în viață. Iubind muzica acestui 
geniu, nimerești într-o lume neobișnuită, 
dotată cu   tot ce doriți să  vedeți în ea”.

Decernarea diplomelor, a  premiilor 
și a cadourilor de către Excelența Sa, 
Bartolomej Zdaniuk, Ambasadorul 
Republicii Polone la Chișinău, a avut loc în 
aer liber, într-o ambianță de sărbătoare în 
cadrul Expoziției dedicate lui F. Chopin, 
fiind  organizată la Muzeul Național de 
Istorie a Moldovei de Institutul Polonez 
din București.

Ceremonia solemnă  s-a  încheiat cu  un 
concert din creațiile lui F. Chopin, la care 
au evoluat cu brio elevii  Școlii de Arte ,,A.
Stârcea”: Meola Martina,
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Motriuc Daria, Mura Maria (clasa 
prof. I. Bogataia), Zamostean Nichita, 
Ciuntu Carolina, Frumusache Bianca 
(clasa prof. I. Mîndrescu), Rusu 
Virginia (clasa prof. V. Spunei). Părinții 
și publicul au fost  foarte mulțumiți de 
acest eveniment artistic. 
 

Imaginea 1. Laureații Victorinei-Concurs: 
Cunoaște Frederic Chopin. 

 Prima ediție a Victorinei: Cunoaște 
Frederic Chopin a devenit un adevărat 
proiect de succes al parteneriatului 
profesor-elev-părinte, pentru că ne-a 
descoperit forme moderne inedite  de 
activitate extracurriculară. De asemenea, 
experiența dobândită a devenit un imbold 
pentru elevi, stimulând  autocunoașterea 
și aspirațiile lor spre performanțe 
profesionale  nelimitate.  Sperăm că 
manifestațiile de acest gen vor avea o 
perspectivă frumoasă.

DOMENIUL ARTE
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Erica ZGHIBARŢA,
metodistă, 
Secția de activități extrașcolare,
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
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Denumirea tehnicii - Compoziție 
floristică în volum din hârtie  gofrată
Scopul: Crearea compoziției floristice 
„Mimoza”
Obiectivul:  Dezvoltarea potențialului 
creativ prin stimularea interesului 
față de natură 
Durata - 60 de minute

Materiale:
1. hârtie gofrată «Cartotecnica Rossi» 

N17E/2 sau N 562;
2. lac pentru fixarea părului (fixare 

puternică);
3. periuță;
4. foarfecă  pentru sârmă;
5. foarfecă  pentru hârtie;
6. vopsea acrilică, culoare galbenă ;
7. sârmă N 0,5 sau N 0,6;
8. crupă sau făină de porumb;
9. clei PVA;
10. biluțe din polistiren sau 

mărgele cu d 0,4 - 0,6 (ori  lut polimeric 
pentru copii (зефирная глина), din care 
putem să confecționăm biluțe).

Etape  de lucru în realizarea 
compoziției florale

Materiale/ustensile Mimoză:

1. hârtie gofrată «Cartotecnica Rossi» 
N17E/2 sau N 562;

2. lac pentru fixarea părului (fixare 
puternică);

3. periuță;
4. foarfecă  pentru sârmă;
5. foarfecă  pentru hârtie;
6. vopsea  acrilică de  culoare galbenă:
7. sârmă N 0,5 sau N 0,6;
8. crupă sau făină de porumb;
9. clei PVA;
biluțe din polistiren sau mărgele cu d 

0,4 - 0,6 (ori lut polimeric pentru copii 
(зефирная глина), din care putem să 
confecționăm biluțe).

Imaginea 1. Materiale/ustensile Mimoză. 
Sursa: autor

CREAREA COMPOZIȚIEI
FLORISTICE „MIMOZA”
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 Etape de lucru în procesul de 
confecționare a florii mimoza
1.1. Formarea frunzelor
1. Șablonul are dimensiunile: 9 cm 
înălțimea și lățimea  în partea cea mai lată 
- 3,5 cm.
Notă. Imaginea șablonului puteți s-o 
măriți și s-o copiați direct de pe ecranul 
calculatorului.
1. Hârtia  gofrată N17E/2 (sau N 565, 
562), cu dimensiunea 10x10 ori 9x9 cm, o  
tăiem  pe diagonală în 2 triunghiuri egale: 
atât cât este nevoie pentru 2 frunze;  
pentru o creangă, sunt necesare 2 bucăți. 
Atenție!  Pe imagine se demonstrează 
cum trebuie să fie amplasate liniile  pe 
crengi!  

1.2.  Pe diagonala triunghiului, la o 
distanță  de  0,3 sau 0,4 cm de la margine, 
fixăm sârma  cu PVA (sârma învelită cu 
hârtie) .   Lungimea  sârmei -  20-23 cm. 

Imaginea  2. Etape de lucru în procesul de 
confecționare a florii mimoza. Sursa: autor

Formarea frunzei
2. Decupăm  frunzele după șablon. Le 
tăiem în fâșii cu lățimea de 0,2  sau 0,3 cm 
după liniile hârtiei!

Tăieturile hârtiei se fac adânc până la 
o distanță de 0,5 cm de la sârmă !!!
Răsucim toate fâșiile.

Imaginea  3. Formarea frunzei. Sursa: autor

Formarea crenguței 
3. Tăiați o bucată de sârmă cu o lungime 
de 12-13 cm . Aceasta va fi  sârma  centrală,  
pe care ulterior vom fixa  flori-buline.
Pentru o crenguță cu flori, este nevoie de 
12-15 bucăți de sârmă cu lungimea  de 
3-4 cm . Pe vârful sârmei aplicăm clei PVA 
și  «îmbrăcăm» o biluță din polistiren cu 
diametrul de 0,4 - 0,6 cm. 
Puteți să înlocuiți bilele din polistiren 
cu mărgele sau  să confecționați biluțe 
din lut polimetric pentru copii (зе-
фирная глина).
Fiecare biluță o  vopsim cu  acril de culoare 
galbenă și presărăm cu crupă sau cu  făină 
de porumb.
Biluțele puteți să le  puneți în burete sau 
într-o farfurie adâncă cu nisip ori  cu sare, 
ca să se usuce. După uscare, stropiți cu lac 
pentru păr.
Asamblați creanga cu floricele-biluțe , 
cum e indicat în imagine. 

DOMENIUL ARTE
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Distanța dintre biluță și sârma centrală 
e de  0,4-0,5 cm.

Imaginea  4.  Formarea crenguței. Sursa: 
autor

Lucrare finală
4. Asamblați toate crenguțele  cu flori, 

stropiți încă o dată cu lac, apoi  adăugați 
frunzele. 

Imaginea  5. Lucrare finală. Sursa: autor
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Ludmila ȚURCAN,
director adjunct, grad didactic I,
Școala de Arte „Alexei Stârcea”, Chișinău 
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Dacă auzul este mijlocul de percepere 
a muzicii, atunci vocea -  mijlocul de 
exprimare şi de interpretare. Vocea 
umană, după cum se știe,  reprezintă  
cel mai vechi instrument muzical din 
lume. Dintre toate instrumentele, 
vocea, se  pare , e  minunea cea mare, 
care ni se dăruiește.

Ce înseamnă a interpreta corect un 
cântec cu vocea? Din punctul meu de 
vedere, aceasta este munca profesorului 
bazată pe cunoștințe, luând în considerare 
caracteristicile legate de vârsta și de  
evoluția vocii unui copil, asigurându-i 
o dezvoltare naturală în formarea 
acesteia la  fiecare  copil. Vocea unui 
copil este extrem de fragilă și se poate 
ușor de rănit.  Corpul copilului este în 
continuă creștere,  de asemenea, în mod 
individual și disproporționat, se schimbă 
particularitățile de formare a vocii.  Acest 
lucru ar trebui să-l ia în considerare 
profesorii de canto în activitatea lor, când 
sunt preocupați de vocea unui copil. Aș 
dori să subliniez că procesul de predare a 
orelor de canto este complex, asociat cu 
necesitatea de a păstra sănătatea copiilor, 
de aceea  solicită o atenție  deosebită  din 
partea profesorului și o atitudine caldă 
față de fiecare copil. Fiecare elev  nou 
pentru un profesor-vocalist pare a fi o 
sarcină unică, pe care trebuie s-o rezolve, 
modificând în mod flexibil, combinând 

metodele și tehnicile pedagogice. Mulți 
profesori de canto evită să-i învețe pe 
copiii de vârstă mai mică,  de teamă să nu 
le afecteze vocea sau să -i  dezamăgească 
că nu vor putea cânta ca  și  cei adulți. 
Cu toate acestea, lecțiile de canto pot fi 
foarte utile în antrenarea urechii copilului 
și în îmbunătățirea tehnicii sale vocale, 
dacă aceste activități sunt realizate 
adecvat. Copiii care nu sunt familiarizați 
cu arta cântului pot ieși din ton, ei   
dezvoltă, adesea, obiceiuri proaste, greu 
de  rectificat, ceea   ce poate  duce la 
deteriorarea vocii.

Este important a  parcurge  pașii corecți, 
pentru a-i determina pe copii să învețe 
arta cântului (și nu doar să învețe cântece), 
respectând măsurile necesare, pentru 
a  le păstra  vocea. Iată de ce îi sfătuiesc 
pe  părinții care sunt interesați să-și lase 
copiii să ia lecții de canto, neapărat, să 
apeleze  la  o școală de muzică/arte, unde 
activează cadre didactice bine pregătite, 
competente, având  experiență de lucru 
cu copiii.

 Copilul mic începe să cânte odată cu 
primele cuvinte rostite şi emite sunete 
ce seamănă cu cele vorbite. Pentru ca un 
copil să poată  cânta corespunzător, este 
nevoie ca întregul sistem fonoarticular - 
auditiv să funcţioneze corect, ceea ce nu 
se întâmplă spontan, decât la copiii cu 
aptitudini muzicale. Vocea copilului se 
dezvoltă prin cântec, exerciţii,  prin jocuri 

METODE SPECIFICE
FORMĂRII VOCALE LA COPII
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muzicale, datorită activităţilor  
desfăşurate în grădiniţă, şcoală sau în 
diferite împrejurări din familie. Cunoscând 
faptul că cea mai bună  calitate a unei 
voci nu este volumul, ci cantabilitatea 
ei,  elevilor li se va cere permanent să nu 
forţeze vocea atunci  când cântă. Există 
tendinţa ca, în timpul manifestărilor 
muzicale, interpretarea vocală să se 
apropie de scandare,  de verbalizare, cu 
intensitate mare. De aceea,  trebuie exclusă  
această tendință ,  recomandându-li-se  o 
intonare cu voce scăzută. Copiii nu trebuie 
lăsaţi să cânte la înălţimea convenabilă 
vocii lor,  deoarece, într-o proporţie mare, 
intonează în registrul grav. Este indicat ca 
ei  să fie supravegheaţi şi stimulaţi,  pentru 
a  interpreta  la înălţimea corectă. În 
timpul activităţilor, sunt indicate exerciţii 
vocale pentru dezvoltarea ambitusului şi 
extinderea vocii în registrul acut.  Se știe 
că ambitusul vocal la copiii de vârstă mică 
este mai mare decât se crede, de obicei.  
Astfel,  va fi posibil a învăța  cântece cu 
un ambitus mai larg. La preşcolari (6-7 
ani) ,vocile au un  ambitus mai mic, de 
maximum o octavă ( a se vedea imaginea 
1).                                                         

Imaginea 1.  Ambitusul la elevii de 6-7 
ani. Sursa: elaborat de autor.

În clasele I - IV (7-10 ani) , ambitusul 
câştigă întindere până la decimă (a se 
vedea imaginea 2).

Imaginea 2. Ambitusul la elevii de 7-10 
ani. Sursa: elaborat de autor

În clasele V-VIII (10-14 ani), desfăşurarea 
vocală începe să se diferenţieze între fete 
şi băieţi, fete duodecimă ( a se vedea 
imaginea 3) şi băieţi decimă ( a se vedea 
imaginea 4).  

Imaginea 3. Ambitusul la fete (10-14 ani).  
Sursa: elaborat de autor.

Imaginea 4. Ambitusul la băieți (10-14 
ani). Sursa: elaborat de autor.

La elevii de liceu (14-18 ani),  vocile 
fetelor  se  deosebesc astfel (a se vedea 
imaginile  5, 6):

Imaginea 5.  Ambitusul fetelor (14-18 ani),   
voci de mezzosoprane. Sursa: elaborat de 
autor.

Imaginea 6.  Ambitusul fetelor (14-18 ani),
voci de soprane. Sursa: elaborat de autor.

Aceste date sunt de ordin general, 
în realitate, unii copii nu posedă acest 
ambitus, iar alţii îl depăşesc.
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Vocea şi auzul muzical se dezvoltă prin 
exerciţii speciale (vocalize) şi prin intonare 
propriu- zisă  pentru fiecare vârstă. Se știe 
că exercițiile vocale joacă un rol imens în 
educația și în  creșterea unui vocalist. E 
necesar ca micii cântăreți să înțeleagă că 
ele sunt  utile  pentru a dezvolta abilitățile 
vocale, că lucrul asupra lor ar trebui să fie 
luat în serios, la fel , și lucrul asupra unui 
cântec preferat. Pentru primele lecții de 
canto, ar trebui selectate vocalize cu grad 
de dificultate mai mic, care l- ar putea 
ajuta  pe elev să se concentreze cât mai 
mult posibil asupra procesului de formare 
a sunetului.   
 Orice lecție începe prin încălzirea 
vocii, executându-se exerciții vocale 
speciale. Vă  propun unele  combinații 
de  exerciții (vocalize) de încălzire a vocii,  
pe care le folosesc în  activitatea mea cu 
elevii. De obicei, primele vocalize sunt 
de încălzire și se numesc mute, pentru că 
sunt  efectuate cu gura închisă ( a se vedea 
imaginea 7).

Imaginea 7. Exercițiu cu gura închisă.
Sursa: https://www.youtube.com/
watch?v=d6XU5pnkdJE

Imaginea 8. Exercițiu  pe o singură respirație.
Sursa: elaborat de autor.

Imaginea 9. Exercițiu pentru obținerea unui 
sunet lin și curat.
Sursa: L.Dmitriev [ 4, p. 645]

Imaginea 10. Exercițiu pentru dezvoltarea 
cantilenei.
Sursa: M Egorîceva [ 2, p.38]

Toate exercițiile se realizează în mod   
ascendent şi descendent, pentru fiecare 
voce, din semiton în semiton (cromatic). 
Cântarea expresivă necesită exerciții 
speciale pentru legato, crescendo, 
decrescendo ( a se vedea imaginea 11), 
staccatto ( a se vedea imaginea  12).

Imaginea 11.Exercițiu pentru legato, 
crescendo, descrescendo.
Sursa: elaborat de autor.

Imaginea 12. Exercițiu pentru staccatto.
Sursa: elaborat de autor.

Spre deosebire de muzica instrumentală, 
lucrările vocale sunt îmbogățite prin 
cuvânt. Textul îl ajută pe  ascultător să  
perceapă conținutul muzicii, ideea și 
subiectul ei. Arta vocală este o sinteză 
între cuvânt și muzică, o contopire a 
imaginilor muzicale și a celor  poetice.
Mijlocul principal  de transmitere clară 
a textului  către ascultător îl constituie 
dicția vocală.

DOMENIUL ARTE
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E important ca sensul frazei cântate să 
ajungă la  auditor și să fie înțeles de el. 
Pentru atingerea acestui scop, profesorul 
trebuie să-l familiarizeze  pe copil cu 
pronunțarea corectă a vocalelor și a  
consoanelor, să exerseze vocalize  ce -i 
dezvoltă dicția  și articulația. M Egorîceva 
[ 2,  p.57 ] ne propune următorul exercițiu 
pentru dezvoltarea dicției și a  articulației 
( a se vedea imaginea 13).

Imaginea 13. Exercițiu pentru dezvoltarea 
dicției și  a articulației.

Sursa: Eгорычева М. Упражнения для 
развития вокальной техники.

Imaginea 14. Exercițiu pentru dezvoltarea 
dicției și a  articulației.

Sursa: elaborată de autor.

Vocalizele trebuie efectuate, pornind  
de la cele mai simple, din zona cea 
mai confortabilă, spre extreme. Astfel, 
se impune o strategie pentru fiecare 
categorie de vârstă, ținând cont de criterii 
bine stabilite de către specialiști.

Sfaturi generale 
• Amintiți-vă că copiii, în special 

cei mai mici, învață întotdeauna 
mai bine,  dacă  fac  ceva,  decât 
atunci  când  li se  spune  cum să  
înfăptuiască  ceva. Un  model  bun de 

urmat, în timp ce  predai ceva nou, 
este, mai întâi, să-l demonstrezi, 
apoi să-i arăți elevului cum să o 
facă; după aceea să-l lași să încerce  
a  repeta , pe cât e posibil, de  mai 
multe ori. Când s-a săturat s-o facă, 
treceți la altceva. Amintiți-vă: copiii 
învață cel mai bine prin repetare, așa 
că  puneți-le la dispoziție numeroase 
oportunități de a-și  demonstra noile 
abilități.

•  Copiii nu se pot concentra 
pentru mult timp. Oferiți activități 
scurte, atractive,  trecând  cu bine 
de la una la alta, pentru a-i menține 
interesați. Ei sunt ființe distractive 
și  radioase, sunt captivați de oameni 
fericiți și de activități amuzante. 
Exagerarea entuziasmului este o 
tehnică foarte eficientă.

•  Nu trebuie să fiți  rigizi   cu 
copiii. Dacă sunteți așa , ei nu vor 
asculta lecția.

•  Copiii vor învăța cântece mult 
mai repede și se vor distra mai  mult, 
dacă interpretarea va fi însoțită de 
gesturi sau de  mișcări.  Amintiți-vă, 
copiii sunt chinestezici și adoră să se 
miște.

•  Lecțiile de canto pentru copiii 
mai mici trebuie să fie distractive, 
pentru a  avea un caracter  cât mai 
dinamic. Cu excepția primelor lecții, 
dedicați  întotdeauna, cel puțin, 
o treime din lecție,  executării 
melodiilor  ce-i plac elevului 
dumneavoastră.  Repetați constant 
cântecele mai vechi, pentru a-i oferi 
șansa de a-și arăta abilitățile.
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 O condiție necesară procesului 
educațional de calitate constă în 
dezvoltarea, în  menținerea  creativității  
și a motivației elevilor. 

Epoca    tehnologiilor   avansate   transformă 
inevitabil viziunea caracteristică individului 
modern. În special, rata înaltă a schimbului 
de informație și ritmul alert al vieții au 
devenit o normă. Poate, din această cauză, 
copiii tind spre rezultate imediate şi se 
eschivează de la activitățile ce presupun 
efort.

Confruntându-se cu dificultăți în 
studierea instrumentului, copilul, deseori, 
își pierde interesul pentru lecții. Prin 
urmare, una dintre sarcinile importante  
ale profesorului rezidă  în transformarea 
lecției seci şi monotone  în una  distractivă,  
în vederea formării motivației faţă de 
ocupațiile la instrument.

În procesul de formare, cadrul didactic 
este figura centrală pentru elevi. Această 
poziţie nu se  obține de undeva, ci se 
câștigă. Există profesori cu o  pregătire 
științifică şi pedagogică incompletă, 
care nu sunt considerați ca elemente 
reprezentative pentru elevi. Influența 
educativă exercitată de manager asupra 
clasei de elevi este determinată de modul 
în care acesta îşi îndeplinește rolurile 
manageriale. 

Una dintre misiunile principale ale 
profesorului ca manager al clasei este 
motivarea elevilor pentru învăţare, astfel  
încât aceasta să nu fie doar o obligaţie,  
dar și o dorinţă care vine din interiorul 
fiecăruia. În domeniul educaţiei,  trebuie 
să se insiste și  pe necesitatea manifestării 
unor comportamente, nu  numai pe 
aspectele coercitive. 

Din  punct de vedere psihologic, motivația 
este un ansamblu de factori  care determină 
comportamentul subiectului, pune în 
mișcare conduita omului, furnizând 
energia necesară funcționării și menținerii 
în stare activă a diferitor procese psihice. 
Din  perspectivă pedagogică,  ea este una 
dintre  cele mai provocatoare aspecte 
ale muncii la clasă. Lipsa motivației 
scade simțitor, iar prezența acesteia 
sporește considerabil eficiența predării 
și  a învățării. Una dintre legile  ce se 
află la baza învăţării şcolare este  cea a 
motivației. Dacă învăţarea şcolară este  
motivată  fundamental  şi  e orientată spre 
cunoaştere, spre sensibil, spre raţional şi 
spre comunicare, atunci rezultatul este 
cel scontat. Motivaţia face ca învăţarea 
să se producă, să  fie   susținută, fiind 
generatoare de energie şi stimulatoare 
pentru experienţe noi. Ora de muzică face 
parte din ciclul   estetic-artistic școlar, 
alături de literatură, artă plastică,  dans, 
de  interpretare instrumentală.

CREATIVITATEA CA
MIJLOC DE MOTIVARE
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,,Ea nu are o “schemă” fixă, o structură, 
adoptată unanim şi recomandată  doar 
pentru a fi umplută cu conținut. Lecția 
de muzică este un proces viu, o creaţie 
originală a profesorului (şi a elevilor!), 
de fiecare dată, concepută şi făurită din 
nou. Plăsmuirea ei (conceptul, structura, 
dinamica, dramaturgia, materialul 
muzical etc.) se află plenar în mâinile 
profesorului, conform competenţei, 
experienţei, fanteziei, viziunii sale,  unicul 
criteriu de apreciere a muncii rămânând 
a fi perfomanţele obţinute de elevi în 
însuşirea artei muzicale”. 

Acest atelier metodico-didactic propune 
modelarea situațiilor, a  studiilor de 
caz, prin aplicarea metodelor specifice 
învățământului artistic (mai ales,  metoda 
acţiunii emoţionale), care ar spori 
motivația elevului. 

Grupul - țintă: cadrele didactice din 
școlile de muzică/arte/arte plastice.

Scopul workshopului: stimularea 
motivației la elevi și  la profesori, prin 
intermediul metodei acțiunii emoționale.

Obiectivele: 
• reactualizarea aspectelor 

conceptuale și fundamentale de 
calitate în educație, specifice  
domeniului;

• stabilirea și definirea conceptelor de 
bază ale  legii motivației;

• descrierea contextului de dezvoltare 
a domeniului managementului 
eficient în activitatea profesorilor de 
specialitate în școlile de muzică;

• obținerea abilităților necesare 
elaborării și implementării 
standardelor de calitate în activitatea 
profesorilor de specialitate în școlile 
de muzică.

Să reactualizăm teoretic:
• rolurile principale ale profesorului 

ca manager al clasei;
• forme de activităţi artistice,  tipice 

învățământului muzical;
• metoda acțiunii emoționale.

Să discutăm:
•  rolurile principale ale 

profesorului ca manager al clasei în 
motivarea elevilor pentru învăţare;

•  aplicarea şi integrarea metodei 
acțiunii emoționale în proiectul 
didactic, în interrelație cu metodele 
tradiţionale.

• Să aplicăm:
•  planificarea în scenariul lecţiei 

a metodelor specifice învăţământului 
muzical;

•  crearea efectului mirării, 
crearea situaţiei de succes, crearea 
situaţiei de joc.

Scurtă descriere
 «Dacă îmi spui, o să uit, dacă îmi arăţi, 
o să ţin minte, dar, dacă mă implic, o să 
înţeleg.» ( Confucius )

Acest WORKSHOP va accentua 
importanţa metodei acțiunii emoționale în 
dezvoltarea şi  în menţinerea creativității 
, a motivaţiei la profesori şi  la elevi. La 
sfârșitul acestei sesiuni, participanții 
vor fi capabili să aplice metoda acțiunii 
emoționale în interrelaţie cu metodele 
tradiţionale.

Idei de bază:
identificarea formelor de activităţi 

artistice,  caracteristice învățământului 
muzical; promovarea metodei acțiunii 
emoționale şi a procedeelor specifice: 
crearea efectului mirării, crearea situaţiei 
de succes, crearea situaţiei de joc.

Propuneri de politici educaționale:
Propunerea 1. Motivarea şi stimularea 

cadrelor didactice pentru creativitate şi  
originalitate în desfăşurarea procesului 
educaţional de calitate. 

Propunerea 2. Promovarea 
activităţilor muzical-artistice în procesul 
instructiv-educativ, cu scopul de a 
valorifica rolul muzicii în viaţa copiilor.
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Propunerea 3.  Dezvoltarea gândirii  
divergente pentru proprietatea de a fi 
productiv în generarea ideilor, pentru 
calitatea de a fi unic şi deosebit, pentru 
a schimba  în mod corespunzător şi 
strategiile, şi metodele de rezolvare.

Scenariul atelierului didactic
I. Evocarea. Activitatea 1. Crearea 
atmosferei de parteneriat
Sarcina 1. „Tonalitatea conform 
Zodiacului European”. Ne cunoaștem 
prin intermediul Zodiacului  European. 
Ridică mâinile cei născuţi în fiecare lună 
şi confirmăm tonalitatea.
Sarcina 2. ,,Сercul tonal”. Ne cunoaştem 
prin muzica preferată. Pentru a crea 
o atmosferă de succes,  trebuie să 
ne cunoaştem mai bine. Metoda: 
descoperirea muzicii clasice predilecte 
(comună pentru toţi membrii cercului), 
a cântecelor îndrăgite sau a altor aspecte  
muzicale. Orice  laborator interpretează 
descoperirea sa. Școala de  arte plastice, 
de asemenea, poate să cânte sau să se 
prezinte prin tabloul desenat. P. S. Cu 
ce se asociază cercul tonal?  Concluzie. 
Cunoașterea este primul pas spre succes! 

II. Realizarea sensului 
Activitatea 2.  ,,Motivarea pentru acțiunile 
emoționale”
Sarcina 1. Motivație pentru predare/
învăţare/evoluare 
Completăm portativele și palitra cu un 
cuvânt - cheie despre motivație. Lucrul în 
laborator.
Sarcina 2. Focus grup internaţional.  
Prezentarea PPT. Ce zic despre motivare 
profesorii din diferite țări ale lumii? 
Concluzie: motivaţia  face  ca  învăţarea  
să  se  producă  şi să  fie susținută; este 
generatoare de energie şi stimulatoare  
pentru   experienţe noi. 
Activitatea 3. ,,Crearea efectului mirării”. 
Acest procedeu are ca scop mobilizarea 
atenţiei şi trezirea curiozităţii.

Sarcina 1. Motto-uri înflorite. Pe fiecare 
masă se aranjează farfurioare cu apă, în 
care ,,înfloresc”  motto-uri pe parcursul 
fundalului muzical. Un prezentator 
verbalizează sarcina.  
Sarcina 2. Copiii Indigo. Descoperirea 
tinerelor talente excepţionale – copiii 
INDIGO. Se pune în discuție creația 
copiilor geniali.
• Michael Andreas Haeringer, 6 

ani, https://www.youtube.com/
watch?v=aztbAnhl56g 

• Aelita Andre, 2 ani,  
  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PfvFyNrywfg

• Richard Hoffmann, 4 
ani,   https://www.youtube.
com/watch?v=omuYi2Vhgjo

• Varvara Kutuzova, 4-5 
ani,  https://www.youtube.com/
watch?v=v29LyIhLtJU   

Sarcina 3.  Umor  în muzica  clasică.  
Classical Music Mashup. Utilizarea TIC-
ului la lecții pentru sporirea interesului 
elevilor,  https://www.youtube.com/
watch?v=7OYkWSW7u4k  
Sarcina 4.  Mâinile interpreților clasici. 
Lucrul în laborator. Se propune a 
identifica, conform imaginii, poziția 
mâinilor la pian a  celebrilor compozitori 
clasici. Pentru profesorii de la școala de 
arte plastice,  se  recomandă  a-i   aprecia  
pe  autorii creațiilor indicate.
Sarcina 5. Musica per che cosa. Acțiunea 
emoțională prin intermediul notației 
muzicale.
Video: Musica per che cosa?-Ce este 
muzica?  
Concluzie.  Înainte de a cere rezultate 
admirabile de la elevi, profesorul trebuie 
să fie încântat, entuziasmat,  fascinat    de 
materia predată. 
Generalizarea. Acest atelier didactic a 
fost inițiat în luna martie, 2017.

În perioada dată, la formare,  în cadrul 
Congresului  al XL-lea  al cadrelor 
didactice din AGIRo ,  au participat

DOMENIUL ARTE
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  aproximativ 200  de  profesori din 
instituțiile de învățământul  artistic 
extrașcolar din zona de  nord și  de centru 
(Republica Moldova ) și învățătorii din 
Republica Moldova, România, Ucraina, 
Serbia. Indicăm instituțiile muzicale ce 
au luat parte: 
1. Școala de Muzică din IPLT „Mihai 
Eminescu”, Bălți
2. Școala de Muzică „George Enescu”, 
Bălți
3. Școala de Arte „Ciprian Porumbescu”, 
Bălți
4. Școala de Arte Plastice pentru  Copii, 
Bălți
5. Colegiul Muzical, Bălți
6. Școala de Muzică, Edineț
7. Școala de Muzică, Drochia
8. Școala de Arte, Glodeni
9. Școala de Arte „Alexei Stârcea”, 
Chișinău
10. Școala de Arte „Valeriu Poleacov”, 
Chișinău
11. Școala de Muzică „Maria Bieșu”, 
Chișinău
12. Școala de Arte, Cupcini
13. Școala de Muzică, Fălești
14. Școala de Arte „Mihai Dolgan”, 
Sîngerei
15. Școala de Arte, Rîșcani
16. Școala de Muzică, Florești
17. Școala de Arte, Biruința
18. Școala de Arte, Glingeni

19.Școala de Arte Mărăndeni

Concluzii
În urma analizei activității atelierelor  
didactice,  s-a constatat că au fost puncte 
„forte” și puncte „piano”.
•  Puncte „piano”: profesorii  de 

la școlile de muzică nu sunt obișnuiți  
cu participarea activă 

la astfel de activități practice, ceea 
ce a provocat unele momente de 
neînțelegere în realizarea sarcinilor. Mai 
este un  aspect important – imaginația! 
Dacă această capacitate nu persistă sau 
nu este dezvoltată la profesor, rezultatul 
studiului la un instrument va fi lipsit de 
farmec și de  imagine artistică … : lecțiile 
vor fi  lipsite de expresivitate, se vor 
transforma într-o adevărată monotonie.
•  Puncte „forte”:  Ceea ce este 

nou, firește,  atrage atenția și trezește 
curiozitatea. Am  fost onorați de 
prezența  profesorilor competenți, 
creativi, entuziasmați , „îndrăgostiți”  
de profesie și de copii. În comun, am 
reușit să realizăm obiectivul general: 
motivarea elevilor prin creativitate 
-  una dintre cheile succesului la 
lecții. Drept dovadă a eficienței 
acestui workshop, postez mai jos 
câteva secvențe din lista evoluării  
atelierului.
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al Copiilor și Adolescenților Căușeni

DOMENIUL
ARTE

Cercul  „Mâini dibace, pe care îl 
conduc, are un caracter interdisciplinar 
și aplicativ. Obiectivul general constă 
în formarea la elevi a cunoștințelor,  
a abilităților și a  atitudinilor care 
vor asigura alfabetizarea tehnologică 
a acestora, vor spori capacitatea de 
a atinge succesul în învățământul 
secundar general, la locul de muncă 
și în viața de zi cu zi, de asemenea,    
dezvoltarea capacităților de învățare 
pe tot parcursul vieții. 

Competențele specifice formate:
• identificarea rolului și  a impactului 

istoric, cultural și social al 
tehnologiilor asupra mediului și al  
societății, având   respect pentru 
valorile dezvoltării durabile;

• realizarea proiectelor tehnologice 
pentru soluționarea unor probleme 
practice, utilitare, manifestând 
atitudine creativă, responsabilă și 
etică în  aplicarea tehnologiilor;

• crearea de produse digitale,  
caracteristice situațiilor de învățare, 
dând dovadă de corectitudine, 
adecvare și de considerație  pentru 
etica mediilor virtuale;

• transpunerea achizițiilor tehnologice 
în contexte educaționale și cotidiene, 
demonstrând spirit de inițiativă 
și  spirit  antreprenorial, în vederea 
dezvoltării personale

Conținuturile modulare propuse 
spre realizare țin să completeze și să 
îmbogățească cunoștințele elevilor 
referitor la unitățile învățate în 
cadrul disciplinei școlare - Educația 
tehnologică, modulul Meșteșuguri 
populare și moderne. Astfel, în clasele 
8-9, la studierea modulului Arta 
mărgelitului,  se vor confecționa accesorii 
vestimentare: agrafă, broșă, cercei, 
inel, colier, brâu etc., prin intermediul 
tehnicilor de bază  studiate: broderie 
liniară orizontală, tehnica Peyote ca 
temelie a mărgelitului, tehnica Brick 
Stitch (cărămidă), tehnicile Herringbone 
stitch și Helix spiral stitch ș. a.
În cadrul cercului “Mâini dibace,” se vor 
realiza articole, folosind următoarele 
tehnici:
•  Aplicație cu mărgele – 

tablouri, panouri etc. Se execută prin 
lipirea mărgelușelor pe un suport 
desenat din hârtie, conform legendei 
sau schemei grafice cu culorile 
indicate. O denumire nouă a acestei 
tehnici – aplicație cu strasuri. 

•  Modelare cu mărgele 
(franceză, prin răsucire, paralelă etc.) 
- compoziții decorative, panouri, 
tablouri etc. Se utilizează mărgelușe 
de diferite mărimi,  de diverse   forme 
și sârmă.

•  Tehnica Mozaic  - brățări, 
tablouri, jucării plate, flori etc. 

VALORIFICAREA TEHNICILOR
NOI DE LUCRU CU MĂRGELE 
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Se lucrează cu mărgelușe cehe și ac  cu 
ață.

• Tehnica Ndebele - pandative, 
coliere, agrafe, cercei, mărțișoare, 
cutiuțe etc.

• Țesutul cu mărgele (pe gherghef 
și fără) - brățări, tablouri, ouă 
decorative etc.

• Croșetare cu mărgele – articole 
în volum: ouă decorative, clopoței, 
mileuri, jucării în volum etc.

• Împletirea cu ajutorul acului – 
jucării în volum (steluțe, clopoței, 
brăduți, omuleți), mileuri, gulerașe, 
pelerine, mărțișoare etc.

În ultimul timp, lucrez cu elevii mai 
mult în tehnicile:  țesutul cu mărgele 
și  împletirea cu ajutorul acului. Pentru 
confecționarea  reușită a obiectelor în 
tehnicile nominalizate ,  utilizez doar 
mărgelușe cehe, Preciosa Ornela, nr. 
10-11. Folosirea mărgelușelor de altă 
proveniență (China, Taivan) este interzisă, 
deoarece acestea , de regulă, sunt de 
mărimi și forme diferite, cu defecte de 
producere, iar articolele  obținute din 
ele vor fi deformate și nu vor  avea un 
aspect adecvat. Elevilor le plac aceste 
tehnici , fiindcă  ei  văd repede rezultatul, 
se lucrează cu ușurință, nu necesită prea 
mult efort, se pot utiliza ca și  cadou sau 
ca  bibelou la geantă etc.

În continuare, aș dori să mă refer, în 
special,  la tehnica de împletire cu ajutorul 
acului, și anume la realizarea jucăriei 
în volum - Steluța. Schemele pentru 
confecționarea steluței din mărgelușe 
pot fi găsite în internet, Pinterest etc. Ele 
sunt reprezentate sub diverse forme: cerc, 
pătrat, unghi, pot fi cu desen și fără, se pot  
întrebuința mărgele de forme și mărimi  
variate etc. De exemplu, schema steluțelor 
cu tematica sărbătorilor de Anul Nou: 

Imaginile 1, 2, 3. Schema steluțelor cu 
tematica sărbătorilor de Anul Nou. 

Sursa: https://bit.ly/2OZ1KwQ
După cum se observă, steluța este 

alcătuită din 5 - 6 pătrate cu diverse 
desene.

Materiale necesare pentru 
confecționarea jucăriei Steluța din 
mărgele: mărgelușe cehe sau chineze de 
două culori, ac nr. 12 pentru împletirea cu 
mărgele, vată sintetică pentru capitonare, 
un șiret sau panglică îngustă, cu lungimea  
de  12-15 cm, ață de mătase de culoare 
albă, subțire sau ață de capron Titan, 
săpunel pentru lipirea firelor de mătase 
și pentru  introducerea ușoară în ac,  
farfurioare pentru mărgelușe, foarfecă și 
lac de unghii transparent.
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Etapele de lucru
Etapa I: Selectarea schemei grafice. 
Alegem din internet schema grafică 
dorită, materialele și ustensilele 
necesare, descifrăm etapele de 
confecționare a articolului. De regulă, 
pătratele pentru steluță se execută în 
tehnica mixtă: colțurile - în  tehnica 
ndebele, părțile laterale – în  tehnica 
mozaic.
Etapa II: Confecționarea detaliilor 
(pătratelor)
1. Decuparea și introducerea aței în ac .
2. Pregătim farfurioare cu mărgelușe.
3. Pătratele se execută din centru, 
conform fișei tehnologice sau schemei 
grafice, montând pe ac 4 mărgelușe și 
trecând prin ele ,  repetat,  cu firul de ață,   
capetele se înnoadă de 2-3 ori, nodul se 
prelucrează cu lacul transparent, dar 
capătul scurt se taie. În fiecare rând 
numărul mărgelelor se va mări. Pătratele 
se vor executa până la mărimea dorită.

Imaginile  4,5,6,7.  Etapele de confecționare 
a pătratelor. Sursa: autor

Etapa III: Lucrări de finalizare
1. Pătratele executate se asamblează cu 
ajutorul acului și al aței, prin tehnica 
mozaic.  Pătratele  se unesc câte două, 
conform imagini de mai jos: 

Imaginea 8. Asamblarea pătratelor. 
Sursa: autor

La ultima etapă de asamblare a 
pătratelor, introducem, cu ajutorul 
creionului, vata sintetică și fixăm o 
panglică de mătase,  pentru a putea fixa  
lucrarea gata  de brad sau de geantă. 
Dacă dorim, putem să decorăm steluța 
gata cu ciucuri din fire de ață sau cu  
mărgelușe de altă formă.

DOMENIUL ARTE
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Imaginea  9 . Lucrarea finală. Sursa: 
autor

51

Bibliografie și Webografie:
1  Atelierul spiridușilor, link:  https://youtu.be/Dovqy7xnAfU (accesat: 15.03.21).
2. Curriculum național. Educație Tehnologică pentru clasele V-IX (aprobat prin ordinul 

nr. 1124 din 20.07.2018).
3.  Curriculumul pentru învățământul primar (aprobat prin ordinul nr. 1124 din 

20.07.2018).
4. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019-

2020 (aprobat prin ordinul nr. 321 din 29.03.2019).
5. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară 

Educație tehnologică în anul de studii 2019-2020, anexă la ordinul MECC nr. 1046 din 
21.08.2019.

 



Zinaida TRIFAN,
grad didactic II,
conducător de cerc ,,Bogheana,”
CRCC „Universul”

DOMENIUL
ARTE

„Când nu vom mai avea tradiții, 
obiceiuri, port popular, vom pieri 
ca națiune și vom deveni ca o 
privighetoare fără glas.”
(Nicolae Iorga

 E imposibilă asigurarea unui viitor, 
fără a cunoaște, a păstra și a valorifica 
folclorul, pentru că el pornește de la 
rădăcini. Ne-am născut și am crescut 
cu cântecul  blând, de leagăn  al mamei, 
cu foșnetul frunzelor la cules de vii, 
cu zăpezi înalte până la streașină, cu 
ciripitul păsărilor prin coroanele dese 
ale pomilor din grădină, cu horele în 
zilele de sărbătoare, cu cântecele  de 
dor și  de dragoste, cu credința în suflet, 
cu priveghiurile și bocetele din sat, cu 
bătaia clopotului, chemând la slujba de 
sărbătoare. Am fost fascinați  de dealuri 
și legănați  de apa bătrânului Prut. Ne-
am născut și dispunem de un adevărat 
tezaur - folclorul nostru de acasă.
 Aceste gânduri m-au făcut și pe mine 
să pornesc la drum împreună cu cei 
mai mici Ștefani și Ștefănițe, toți copii 
de câșlițeni, în căutarea înțelepciunii 
lăsate de strămoșii noștri. Ochii ne-au 
purtat prin foile îngălbenite de trecerea 
anilor,  culese cu mare drag de Elena 
Bălănel, fondatoarea Ansamblului 
etnofolcloric ,,Bogheana”,  de Valeriu 
Chiper –Maestru în Artă. 
Spre fericirea și norocul nostru, acest 

drum al căutării înțelepciunii, lăsate 
de străbunii noștri, a fost încununat cu 
succes,  din momentul când am devenit 
filială a Centrului Raional de Creație 
al Copiilor ,,Universul,” sediul com. 
Zîrnești, raionul Cahul. 
 În cultură, nimic nu trebuie pierdut, 
totul trebuie transmis și reînnoit . Acest 
lucru este de bun augur, mai ales acum, 
când tehnologiile informaționale au 
luat o amploare deosebită. Majoritatea 
tinerilor accesează rețele de internet, 
nemaifiind implicați în cunoașterea 
adevăratelor comori ale poporului 
nostru. Tradițiile noastre populare însă  
rămân tezaurul nostru cel mai de preț 
și trebuie să facem totul ,  pentru ca ele 
să se păstreze vii în mintea copiilor și a 
oamenilor.   
 Strămoșii noștri ne-au lăsat o zestre 
bogată de cântece și dansuri, de doine 
și balade cutremurătoare, o zestre 
plină de amintiri frumoase, iar  unele 
-  dureroase. Ceea ce ne-a rămas de la 
bravii noștri străbunici sunt niște lucruri 
valoroase, plăcute văzului și auzului, 
care s-au născut, au  apărut din dibăcia  
și priceperea strămoșilor noștri. Aceste 
perle nestemate sunt un leac pentru 
inima și sufletul nostru.
 Din aceste izvoare, copiii învață 
melosul nostru popular și dragostea de 
neam. Prin jocurile copiilor de demult,

STUDIEREA ȘI PROMOVAREA 
FOLCLORULUI AUTENTIC-
UN OBIECTIV PRINCIPAL ÎN EDUCAŢIA 
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descoperim lumea copilăriei de altădată 
și frumoasele strigături, zise din suflet 
de țăranul nostru. Ne întoarcem în timp  
la  hora satului și înțelegem importanța, 
rostul jocului tradițional. De la rapsozii 
satului cunoaștem eposul popular, mitul 
și legendele neamului. Prin dragostea de 
colind a bătrânilor „cămărași”, păstrători  
ai  creațiilor populare,  aflăm despre   
frumusețea tradiției colindatului și  
despre rolul cetei de flăcăi în datinile de la 
cumpăna dintre ani. Cântecele și jocurile 
copiilor de odinioară, tânăra generație le 
promovează cu drag și cu mare interes.

Împreună cu elevii,  sunt preocupată de 
păstrarea portului popular, a tradițiilor şi 
a folclorului din zona noastră, pentru că  
el este singura școală, care a existat şi a 
continuat să  fie  un izvor autentic, mereu 
viu şi actual. În acest sens, se relevă:   
 

• dezvoltarea interesului pentru 
cunoașterea, păstrarea şi 
transmiterea portului popular 
strămoșesc, a tradițiilor şi a  
obiceiurilor specifice poporului 
nostru; 

• cunoașterea folclorului şi prețuirea 
acestuia;

• dezvoltarea la elevi a respectului faţă 
de strămoși;

• identificarea şi cunoașterea portului 
popular, a tradițiilor şi  a folclorului 
din zona noastră;

• dezvoltarea la elevi a capacităților 
de a interpreta cântece populare 
autohtone;

• învățarea unor pași de dans popular;
• formarea unor trăsături morale 

pozitive, folosind în joc proverbe, 
zicători, strigături;

• însușirea unor abilități de țesut, 
cusut,  confecționare de măști;

• cunoașterea succesiunii sărbătorilor 
religioase şi manifestările folclorice 
destinate lor.

 Acest lucru m-a făcut să pun în valoare, 

în inima și sufletul copiilor, frumusețea 
portului popular, înțelepciunea datinilor 
și a tradițiilor străbune,  însemnătatea  
operelor  folclorice ale geniului popular  
din locurile de unde vin. Le-am preluat 
cu mare drag și tot cu mare drag le-
am renăscut, le-am readus la viață pe 
scenele diferitor  concursuri, festivaluri.
Ansamblul ,,Bogheana”  participă activ 
la toate evenimentele și la  sărbătorile 
locale, organizate de administrația 
publică locală din s. Cîșlița-Prut:  
Anul Nou, Mărțișor, 8 Martie, 
Sărbătorile Pascale, Hramul satului, 
Ziua Internațională a Copiilor, Ziua 
Independenței, Ziua Limbii Române, 
colaborează și se implică în cadrul 
Proiectului ,,Baștina mea –oază de 
liniște”;  la  întâlniri cu Artista Emerită, 
Maria Sarabaș ,,Duce-m-aș și tot 
m-aș duce, Doru-acasă tot m-aduce”, 
de asemenea, la alte activități: Ziua 
bunicuțelor, Toamna de aur, Deschiderea 
Muzeului ,,Casa Mare”, Ziua Persoanelor 
cu dizabilități. 
Cu o deosebită plăcere,  luăm parte și la 
sărbătorile, concursurile, festivalurile 
organizate în localitate, în raion, în 
regiune, în țară: Duminică, la Florii - s. 
Cîșlița-Prut,  Festivalul ,,Un mărțișor 
pentru tine”, or. Cahul, Festivalul 
Regional ,,Pâinea noastră cea de toate 
zilele”, or. Cahul, ,,Să trăiți, să-nfloriți”, 
,,Cântecul Popular Pascal”, or. Cahul, 
Festivalul Republican ,,Florile Dalbe”.
Colectivul ,,Bogheana” este laureat 
la mai multe festivaluri raionale, 
republicane și internaționale:

I. Festivalul Raional„ Datini și 
Obiceiuri de iarnă” :
• ,,Să trăiți, să-nfloriți” - 22.12.2015, 

or. Cahul – Diplomă de participare; 
22.12.2016, or. Cahul - Locul 
I; 21.12.2017, Cahul - Locul II; 
20.12.2018, or. Cahul - Premiul  cel 
mare.
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,,Leru-i Ler”: 17.12.2016, s. Giurgiulești 
-Locul II.
,,Colinde, Colinde,” Episcopia de Cahul 
și Comrat: 12.01.2018 - Premiul  cel 
mare; 09.01.2019 - Premiul cel  mare.

II. Festivalul Regional, or. Cahul:
• ,,Pâinea noastră cea de toate zilele,” 

17.06.2017 –Diplomă de participare
• Spectacol Folcloric  ,,Dragu-mi-i să 

cânt la stână ” - s. Cârpești, Cantemir , 
06.05.2016 - Diplomă de gratitudine.

III. Festivalul Republican „ 
Datini și Obiceiuri de iarnă” :
,,Florile Dalbe”, or. Cahul, 22.12.2017 - 
Locul II.
,,Florile Dalbe”, or. Hâncești  ,15.12.2018 
- Locul III.

IV. Nopțile Europene ale  
Muzeelor:
• Muzeul Național de Etnografie 

și Istorie Naturală, Chișinău, 
20.05.2017 - Diplomă de excelență.

V.  Festivalul  de Folclor al Copiilor, s. 
Cîșlița –Prut : 
• ,,Duminică, la Florii ” – Locul I.
• VI. Festivalul Internațional 

,,Datini, joc și voie bună”, România:
• „Șezătoare Folclorică”, jud. Brăila, 

08.10.2016 - Diplomă de onoare.
• Trofeul Revistei INFOZONE.
• ,,La Fântâna Dorului ”, jud. Sălaj, 

14.07.2017  - Locul I.
• ,,Brânzei de Gulianca”,  jud. Brăila, 

19.05. 2018 – Diplomă de merit.

Proiect Județean ,,Unire-n cuget și-n 
simțiri”, jud. Brăila, 06.11.2018.
Prin aceste activități, urmărim să 
dezvoltăm atitudini valorice faţă de 
cultură, să le formăm elevilor o cultură 
moral-spirituală, o cultură națională. 
Activitățile extrașcolare de conservare 
şi de promovare a folclorului autohton 
dezvoltă un comportament motivat, 

cultivă sentimente de bunătate, 
caritate, toleranță, respect, demnitate, 
de personalizare a individului şi  de 
conturare a identităţii sale. 
Societatea în care trăim înaintează 
cerințe deosebite față de oricine: să 
aibă un spirit liber, acționând din 
propriul imbold, să fie o personalitate 
deschisă, flexibilă și creatoare. Misiunea  
profesorului este plurivalentă și 
complexă. Suntem cei care formăm 
viitorul OM. Învățătorul , afirma 
C.Brâncuși, ilustrul sculptor român, 
„creează ca un Demiurg,  poruncește ca 
un rege, muncește ca un sclav”. Așadar , 
el  realizează  o educație de calitate, ce 
contribuie la formarea unei personalități 
integre,  gata să răspundă afirmativ 
provocărilor timpului.
Suntem mândri și responsabili de faptul  
ca cântecul și dansul nostru strămoșesc, 
cules de la bătrânii satului, să răsune lin,  
duios și  dincolo de Prut, în România, 
cucerind inimile a sute și mii de oameni. 
Astăzi, dar mereu vom cerceta, vom 
culege cu drag folclor de la oamenii din 
sat, de la locuitorii din Lunca Prutului 
de Jos. 
 Suntem dispuși și dornici să 
cunoaștem, să  menținem valorile 
spirituale ale neamului nostru, să 
promovăm frumosul în lume. Și, la 
rândul nostru, să fim  acei informatori 
de folclor pentru urmașii noștri, căci 
folclorul este un izvor inepuizabil de 
valori spirituale. Doar cunoașterea, 
păstrarea, aprecierea valorilor spirituale 
asigură dăinuirea noastră ca popor. 
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Victoria CUCULSCHI,
profesoară de vioară, grad didactic I,
Școala de Arte „Alexei Stârcea,” Chișinău

DOMENIUL
ARTE

       Progresul politic, economic, social 
și cultural din secolul XXI depinde 
de dezvoltarea potențialului uman 
încă din fragedă copilărie, inclusiv 
prin educația extrașcolară, care 
permite acumularea unor competențe 
suplimentare celor dobândite în cadrul 
curriculumului de bază [1, p.7]. 

 Studierea instrumentelor muzicale 
necesită abilități complexe, multimodale, 
întrucât presupune executarea 
unor secvențe motorii complicate,  
concomitent cu procesarea stimulilor 
vizuali, auditivi și  tactili.
        În documentele normative 
naționale, conform definiției, educația 
muzicală vizează activitățile de predare 
– învățare – evaluare în diversitatea lor 
formativă, asigurând formarea culturii 
muzicale a elevilor în calitatea ei de 
parte componentă a culturii spirituale  
[2, p.3]. Deci, în învățământul artistic 
sarcina profesorilor este să altoiască în 
sufletele discipolilor dragostea pentru 
artă, pentru frumos. Aceasta  solicită 
a  aplica   diverse  metode și  a elabora 
tactici   individuale de predare,  ținând 
cont de particularitățile  biologice  și 
psihosociale  ale copilului, adică de 
vârstă, de nivelul de pregătire, de 
aptitudinile muzicale, de trăsăturile de 
personalitate etc.
        Cu alte cuvinte, procesul educațional 

poate fi asemuit cu o transformare a 
haosului în vibrație. Evident, pentru ca  
o astfel de modificare să se întâmple, 
ar trebui să existe o nuanțare fină, o 
armonizare între metodele educaționale 
utilizate și structura de personalitate 
a elevilor. În acest sens, profesorul 
de muzică urmează să caute variate  
modalități de comunicare cu discipolii 
săi, să experimenteze procedee mai 
accesibile de însușire a noțiunilor și a 
tehnicilor dificile, contribuind ,așadar, la 
educarea unei personalități dezvoltate 
multilateral.  
          Dintre toate domeniile activității 
umane, cred că cel mai responsabil este  
totuși lucrul cu copiii. Personalități în 
devenire, ei necesită  nu numai grija 
și atenția noastră, ci și cunoștințe 
profunde, multă perseverență, 
tenacitate. Mai presus decât toate 
însă, este nemărginita dragoste față de 
ceea ce faci, conștientizarea faptului 
că ,,obiectul” de lucru este copilul, 
acea ființă plăpândă, care trebuie 
tratată nu numai  cu multă dragoste,  
dar și  cu respect, deopotrivă. Munca 
asiduă, cu dăruire de sine, disciplina și 
autoperfecționarea – iată doar câteva 
componente ale reușitei. Calea spre 
succes,  desigur, este destul de lungă și 
anevoioasă.  Ca să  ajungi  la  sufletul 
copilului,  să-l faci   să te audă,

FORMAREA ARMONIOASĂ A 
PERSONALITĂȚII DIN FRAGEDĂ 
COPILĂRIE 
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să te înțeleagă, e nevoie de mult efort,  în 
același timp,  trebuie  să poți modela sau 
șlefui ceva în percepția lui artistică… De 
aceea, consider că munca mea  e de mare 
răspundere și încerc, cu tot dinadinsul, 
să depășesc dificultățile, După  cum 
spunea un mare pedagog, ,,e nevoie de 
perseverență, de tot ce e mai bun și mai 
frumos, de încredere în forțele proprii, 
căci cheia reușitei profesorului constă 
nu în lipsa greutăților, dar în abilitatea 
de a depăși eventualele greutăți.” 
         Astfel,  folosesc  cunoștințele și 
experiența acumulate  de-a lungul 
anilor pentru un scop nobil – altoirea 
în sufletele discipolilor mei a 
sentimentului de dragoste și dedicație 
pentru sublimul instrument – Măria 
Sa, Regina Vioară. În cadrul lecțiilor 
practice, apelez la capacitatea de 
imaginație a copilului. Atunci când 
reușește să-și creeze o imagine artistică 
despre lucrarea muzicală, el poate 
atinge un nivel interpretativ mai înalt. 
În mod special, lucrăm la dezvoltarea 
auzului muzical, la  formarea simțului 
estetic, a deprinderilor de ascultare și 
de  cunoaștere a muzicii, pentru a educa  
o personalitate  dezvoltată multilateral.
Pe parcursul  anilor,  profesorul 
trebuie să -l  învețe  pe elev să studieze 
independent și corect, să execute la 
vioară lucrări din repertoriul școlii de 
muzică, să-i formeze deprinderi de 
lectură la prima vedere, contribuind la 
creșterea unui viorist - orchestrant bun. 
Un alt obiectiv important al profesorului 
este  să le cultive  elevilor dragostea 
pentru creațiile compozitorilor notorii, 
pentru    genurile și formele muzicale.
    O atenție deosebită se acordă tehnicii 
violonistice, care cuprinde în sine lucrul 
de bază pentru un violonist. Obținerea 
unei poziții corecte asigură o dezvoltare 
mai armonioasă a elevului, ceea ce, 
într-un final,  conduce spre rezultatele 
dorite. De asemenea, profesorul trebuie 

să atragă atenția la aplicarea corectă 
și rațională, ce joacă un mare rol în 
intonație și, la rândul ei, constituie 
succesul unui viorist bun. Este important 
a poseda tehnica ambelor mâini, în 
egală măsură. Iată de ce profesorul  
urmează să lucreze cu mai mare  băgare 
de seamă și la mâna dreaptă a elevului, 
mai exact, cu arcușul, să educe la 
elev cultura unui sunet calitativ, să-l 
învețe să cizeleze atitudinea față de 
interpretarea diverselor trăsături. În 
mare parte, de mâna dreaptă – arcuș 
- depinde interpretarea adecvată  a 
trăsăturii, linia muzicală – de redarea 
imaginii muzicale. 
          O metodă eficientă este audierea 
lucrărilor executate  de  violoniști  virtuoși, 
care  le oferă elevilor posibilitatea de a le 
asculta așa cum trebuie să fie interpretate 
, ceea ce  le dă un  mare imbold pentru a 
tinde spre măiestria interpretativă. 
         Se cere ca  repertoriul unui elev  
să aibă   un conținut  variat,  să difere 
ca stil și structură. Reușita elevului, în 
mare parte,  e   în funcție de alcătuirea 
rațională a planului individual, în care 
este prevăzută dezvoltarea  sa succesivă 
și armonioasă, luându-se în considerare 
particularitățile individuale, nivelul 
general de  evoluție muzicală și tehnică. 
          Succesele evaluărilor depind de un șir 
de factori: calitatea lucrului elevului, a 
aptitudinii  sale interpretative, alegerea 
programului. 
          Pe parcursul activității pedagogice, 
m-am ciocnit de mai multe probleme, 
care, de altfel, îi preocupă și pe colegii 
mei de breaslă. 
În cadrul ședințelor metodice ale secției 
noastre, se discută  în permanență 
diverse modalități de depășire a 
dificultăților privind facilitatea însușirii 
unui instrument atât de complicat, cum 
este vioara. 
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De fiecare dată, am venit în fața 
colegilor mei cu sugestii, idei referitor la 
acumularea și păstrarea contingentului 
de elevi – sarcina primordială a Secției de 
instrumente cu corzi. 

         În perspectivă, noi trebuie să educăm 
violoniști - orchestranți. Din  această 
cauză, în 1998  am format  un ansamblu  
de violoniști ,,Corzile fermecate”, prin 
care au trecut multe generații de copii, 
dintre ei sunt și artiști ai orchestrelor. 
Scopul meu principal era motivarea 
elevilor de a ieși mai des  pe scenă, în fața 
publicului. Acest ansamblu educă la elevi 
ținuta scenică, atitudinea serioasă față de 
instrument, dorința de a-și  ridica nivelul 
de interpretare. 

            Mă străduiesc să aleg un  repertoriu 
cât mai divers  pentru Ansamblul de 
violoniști  ,,Corzile fermecate,” ca să-i  
motivez ,pe  cât e posibil, pe mai mulți 
elevi să-l frecventeze. Aici îmi aplic 
cunoștințele, orchestrând unele lucrări 
pentru ansamblu. 

            Pe parcursul anilor,  urmăresc 
succesele elevilor, care evoluează 
în Ansamblul de violoniști ,,Corzile 
fermecate”. Ei se evidențiază printr-o 
ținută aparte, denotă un nivel interpretativ 
mai înalt, comparativ cu acei care, sub un 
pretext  sau altul, nu frecventează acest 
ansamblu.

Nivelul net superior al copiilor din 
ansamblu constituie un argument forte 
în favoarea acestuia. Toate evenimentele 
importante din cadrul școlii, manifestațiile  
însemnate , concertele deosebite îi au ca 
protagoniști pe membrii ansamblului, 
fiindcă ,,Corzile fermecate” reprezintă 
cartea de vizită a Școlii de Arte ,,Alexei 
Stârcea”.

Imaginea  1. Ansamblul de violoniști 
,,Corzile fermecate”,  Școala de Arte „ Alexei 
Stârcea”.   Sursa: autor 

Pentru a-i cointeresa și a-i menține în 
cadrul școlii pe copiii cu vârste mai mici, mă 
străduiesc  să -i includ  pe elevi în diferite  
forme de ansamblu. Diversitatea de vârste 
a celor  implicați în duete, cvartete, trio 
are  un impact foarte mare asupra copiilor. 
Micii vioriști, care pot cânta împreună 
cu elevii mai experimentați în acest 
domeniu, învață lucruri noi și se dezvoltă 
mult mai repede  pe plan muzical. Cei 
ce practică vioara de ani buni sunt un 
exemplu demn de urmat pentru elevii 
nou-veniți în sfera muzicală, ei  fiind 
mult mai motivați și mai  entuziasmați de 
a cânta ,de a însuși   aspecte inedite  ale 
muzicii. Este mult mai interesant și mai  
plăcut pentru copii să cânte în colectiv, 
unii fiind  mai  încredințați în forțele 
proprii,  alții servesc drept   model pentru 
ceilalți.  De aceea,  le oferim elevilor 
posibilitatea de a varia de la interpretările 
solo, la interpretările în colectiv, pentru a 
le îmbunătăți  capacitățile  muzicale.
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Imaginea 3. Trio de violoniști , Școala de 
Arte ,,Alexei Stârcea.” Sursa: autor
  
         Așadar, este important  a menționa că 
educația nu presupune doar o muncă pur 
tehnică, ci și o metamorfoză spirituală, o 
transformare a învățăcelului, o ritmare 
a acestuia. În acest caz, fiecare lecție 
trebuie să fie  ca un adevărat   catalizator 
al  unor reverberații sufletești. E necesar 
ca  profesorul să-și adapteze  mijloacele 

de comunicare,  astfel încât să influențeze 
personalitatea elevilor, iar muzica este o 
cale  ce are puterea de a apropia sufletul 
discipolului de profesorul său, pentru că 
,,de n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat 
muzica…” (Emil Cioran)
        Într-un final, îmi doresc ca nivelul 
interpretativ al elevilor mei să crească 
în continuare, fapt ce  solicită din partea 
mea   să depun  tot  efortul. Obiectivul 
meu principal este  să educ esteticul  în 
fiecare copil, dragostea față de muzică, 
pentru  ceea ce e frumos. 
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Sorina CIOBANU,
profesoară  de pian, grad didactic I,
 Școala de Muzică Șoldănești
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     Pe tot  parcursul anilor de  activitate 
la școala de muzică,  caut noi metode 
de lucru  privind tehnica, poziția 
mâinilor, interpretarea  expresivă, 
profunzimea sunetului etc. 
De asemenea, mă interesează cum e 
”programat” psihicul  elevului la lecții 
și atunci când  îndeplinește  lucrul  de 
sine stătător. 

 Lecturând literatură de specialitate, 
învățând câteva promoții de elevi, 
am constatat că, pentru a obține o 
interpretare perfectă,  nu e atât de  
necesară poziția mâinilor, cât  cea a 
conștiinței.  Acum  peste o sută de ani,  
pedagogul Fridrih Kalikbrenner  scria 
despre un  stil  al său de ocupație: „Am 
încercat să citesc pe timp ce degetele 
își făceau lucrul lor. Primele ore îmi 
părea greu, dar în ziua următoare m-am 
obișnuit. De atunci eu permanent citesc 
în timpul exersărilor.” Exista tendința ca 
pianistul să  nu  se concentreze în timpul 
lucrului asupra tehnicii, dar să treacă  
la un  lucru mecanic. Mai târziu, a fost 
discutată și respinsă  această tendință.   
Cu  regret, și  în prezent mulți pianiști 
repetă această greșeală –  o fac  în mod 
automat, fără a se gândi.  „Exersarea 
mecanică rămâne fără scop și fără sens, 
dacă în ea nu participă capul,” zicea N. 
Rubinștein. Dacă creierul este ocupat 
cu altceva, studierea este o  pierdere de 

timp în zadar. Nu e  posibil  numai  să 
citești, ci  și  să te gândești   la altceva, 
când lucrezi chiar și asupra tehnicii. „În 
cap, dar nu în degete se obține tehnica 
interpretării,” afirma pianistul german, 
Valter Ghizeking. 
Astfel, e firesc să ne întrebăm : „La  ce 
trebuie  să   fie atent elevul în timpul 
exersării tehnice?”, „La ce  trebuie să  
se refere conștiința  lui  ca pianist?”  A 
urmat un răspuns  pe care l-a dat  alt 
curent al pedagogiei pianistice,  și 
anume  Școala anatomofiziologică.
 Școala respectivă presupunea că 
interpretarea de succes depinde cât de 
conștient și de  corect   dirijezi mișcarea 
corpului. Această   școală  însă a suferit 
eșec, fiindcă  s-a dovedit:  cu cât mai 
mult pianistul se gândește la mișcările 
corpului, cu atât mai greu se descurcă 
cu sarcinile interpretării. De aceea, din 
contra, atenția interpretului trebuie 
să fie distrasă de la mișcările corpului. 
Așadar, încordarea conștiinței asupra 
mișcărilor produse și abaterea  completă 
de la lucrul efectuat ,desigur, nu   duc  la  
rezultate bune.  

Prima condiție a succesului -  
îndreptarea atenției spre scop.
 Scopul trebuie să fie definit limpede  
și explicat  în orice activitate.

PREMISELE  PSIHOLOGICE ALE 
SUCCESULUI 
ÎN STUDIUL PIANISTIC
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 Reflexul  acestuia orientează sistemul 
nervos spre modul corect, iar, prin el,  
întregul organism (mișcările corpului) 
reglează spre ceea ce avem în gând. 
Aspirația conștiinței nu trebuie să fie la 
mișcările efectuate , dar la   atingerea 
scopului. Făcând, aici, legătura cu 
pictura,  aș spune  că  trebuie  să privim,  
necontenit,  natura,  și nu creionul... E 
suficient ca în imaginația elevului să 
apară clar melodia dată și apoi degetele 
se vor supune. Cu cât  muzicianul e 
pătruns mai mult  de profunzimea 
muzicii, cu atât  mai mare îi este 
succesul.     
 Fiecare pianist vrea să cânte bine,  
deși, deseori,  iese  altfel,  pentru că 
elevul nu a ales ceea ce  trebuie. De 
exemplu, un elev, încredințat în sine,  
înainte de evoluare,  își   imaginează 
ovațiile publicului. Altul, timid, își 
închipuie  obiecțiile pedagogului sau 
mustrarea din partea părinților,  după o 
interpretare nereușită. În ambele cazuri,  
elevul vede ce va fi după interpretare, iar, 
în timpul ei ,  e ceva neclar. El e  copleșit de 
starea sa și de simțurile proprii. Atenția  
lui e îndreptată spre sine, spre succes 
sau spre  eșec, spre reacția publicului,  
însă nu spre lucrarea executată . Deci, 
muzica  trebuie  să-ți  placă, nu  să te 
iubești pe sine în muzică. Pentru o 
interpretare bună,  nu e suficient doar 
scopul bine determinat.  Integritatea 
lucrării, în viziunea elevului,  trebuie să 
fie la început, apoi la sfârșitul etapei de 
lucru. Între etape, în cea mai migăloasă 
și obositoare perioadă de studiere,  e 
necesar  a dezmembra lucrarea în părți 
mici. Caracterul intact al  lucrării trebuie 
păstrat  în imaginație și  orice aspect  ce 
este  prelucrat  urmează a  se include  în  
scopul total. Îi  învăț  pe elevi să asculte 
corect, pentru că auzul   este unul dintre 
organele importante la  muzicieni. Când  
elevul pianist  va auzi în pasaje, fraze, 
acorduri sau chiar note aparte  multe 

diferențe subtile, va însemna ca el e pe 
calea măiestriei interpretative.

Concentrarea - a doua condiție   a  
succesului.
Deseori,  copiii cu abilități foarte bune 
– ritm, auz, memorie – n-au obținut 
rezultate mari, deoarece  nu posedau 
capacitatea de a se concentra  pe o 
durată lungă. Educarea procesului de 
concentrare se face  prin distribuirea  
corectă a atenției: ca să poți vedea 
multe,  antrenez doar  sesizarea  unui 
detaliu. După însușirea lui, îl trecem la 
automatizare, pentru a elibera conștiința 
de detaliile tehnice, ca, ulterior, să fim 
atenți la  interpretarea integrală.   
 Un rol important pentru elevi îl are 
regimul de lucru independent. Putem 
exersa   la multe  lecții,  dar vor fi eficiente   
numai orele  când  lucrul se  realizează 
cu o concentrație totală. După orice  
jumătate de oră, sunt necesare și pauze 
mici,  Ar fi bine să se  urmeze  exemplul 
pictorilor, care, pentru  câteva clipe, 
închid ochii. Deschizându-i, ei au   o 
impresie  mai proaspătă  despre  culori. 
Atenția cea mai bună este dimineața, 
cum  spunea și Gofman: „Dimineața – 
cel mai bun timp de lucru”.
 Concentrația este cheia nu doar a 
ceea ce ține de regimul de lucru, ci și  a  
momentelor  de frică, în timp ce elevii 
evoluează.  Este vorba de  diferite emoții. 
 Cele pozitive, care apar în  vremea 
evoluărilor, sunt necesare,  relevă  
valoarea artistică: interpretarea capătă 
o nuanță de sărbătoare. În afară de  
emoțiile pozitive,  mai există și  cele 
de panică, fapt  caracteristic    mai 
multor  elevi, chiar și  unor muzicieni 
maturi.  
 Influențat de aceste emoții, elevul, 
deseori, suferă și atunci toată munca 
depusă nu mai contează. Interpretul își 
pierde controlul, mișcările se încordează, 
memoria dispare, el confundă și uită 
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textul, în cele mai neașteptate locuri, iar 
lucrarea  învățată bine este un eșec. Fără 
îndoială, nimeni  nu are   nicio plăcere de 
la  o atare interpretare. „Mai repede să 
se termine !,”e unicul lucru ce-l doresc  
publicul și  chiar  „artistul”. 

 O asemenea evoluare  e o traumă 
psihologică gravă, care, cu fiecare ieșire 
pe scenă,  progresează. Din acest motiv,  
mulți elevi talentați evită să  evolueze  la 
concerte și la  concursuri.   E un paradox : 
elevii se emoționează, căci  se tem  ca  să 
nu uite textul.  Cu regret,  îl uită,  întrucât 
au emoții de panică. Când elevul  se 
supraestimează  sau  se   subapreciază , se 
vede geniu  sau lipsit de valoare,  frumos  
sau urât, în toate cazurile, el e preocupat 
de persoana proprie. Toate aceste gânduri 
îl distrag de la  ceea ce necesită  o 
concentrare maximă din partea lui. Cum 
să luptăm împotriva   emoțiior de panică? 

Deseori,  înainte de examene, aud cum 
profesorii îi  îndrumă pe  elevi, zicându-
le: „Să nu ai emoții, „nu avea frică”  etc. 
Părerea mea e că tocmai atunci elevii 
încep  a intra în panică. Cu cât mai mult 
se gândesc să  scape de frică, cu atât  ea e 
mai mare. Concentrarea atenției  asupra 
altor lucruri  este cel mai bun mod de  a  te 
abate    de la  gândurile  proprii. Chiar în 
momentele de pericol, când, într-adevăr,  
se ivește un pretext de frică, omul nu 
simte emoții de panică, dacă conștiința lui  
e îndreptată totalmente  spre ceea ce face. 
Doar apoi,  finalizând  lucrul și  eliberându-
și conștiința, derulând gândurile, apare 
frica,  cauzată de  circumstanțele riscante  
în  care s-a aflat.  Tot astfel  stau  lucrurile  
și cu interpretarea artistică,  un proces 
complex, ce apare în fața   pianistului 
interpret. 

Concentrarea asupra cerințelor de a 
interpreta lucrarea este    modul de a uita 
de sine. Artistul, care e pătruns profund 
de sarcinile creative, nu are timp să  
acorde atenție emoțiilor sale. E cunoscut 
faptul că  emoțiile   sunt  de două tipuri: 

emoții ”în imagine” și emoții ”în afara 
imaginii”.    Primele sunt  atunci când 
interpretul își canalizează  emoțiile și 
gândurile   spre cele interpretate, iar, în 
afara imaginii, emoțiile sunt îndreptate 
spre sine. „A avea emoții  nu pentru sine, 
ci pentru compozitor,”  scria pe o placardă  
la Conservatorul din Sankt-Petersburg. 

Voința –a treia  condiție  a succesului.
Tadeuș Rujevici a spus: „Cea mai 

bună descriere a pâinii este foamea”. 
Aspirația de a poseda, adică voința este 
cheia succesului. Voința este comanda 
conștiinței, care, mobilizând toate 
puterile, dă  impuls unui rezervor imens de 
energie, pe care o are fiecare om.  Acad.V. 
Ăngheligardt sublinia că instinctul 
creativ e asemănător cu instinctul de 
potolire a foamei. Doar că aici nu  e vorba 
de potolirea foamei fizice,  ci  a celei 
spirituale. Pasiunea și munca sunt nu 
numai compatibile ,dar și aliate: munca 
necesită pasiune, pasiunea -  muncă.  
Talentul se valorifică doar prin muncă.

Nu numai pasiunea și dragostea 
față  de  năzuința   de a atinge scopul, 
ci și pentru  munca  ce contribuie  la 
realizarea  obiectivului constituie una 
dintre particularitățile    talentului. Ce e 
de făcut  cu elevii  la care nu se trezește 
această dorință   înflăcărată? Răspunsul  
ar fi simplu: ei nu trebuie să aibă tangență 
cu arta.  Bineînțeles, în  asemenea situații, 
e nevoie de multă prudență, pentru că e 
lesne a pune un  diagnostic greșit.  În 
aparență, un elev e pasiv, disperat , însă el 
nu are pasiunea necesară, deoarece   nu i 
s-a propus ceea ce l-ar captiva. 

 Cauza  acestei  probleme poate  fi  nu în 
lipsa dragostei de muzică,  dar în  absența  
dragostei față de muzica (repertoriu, 
tractare)  pe care o impune profesorul. 
În așa caz , caut un alt repertoriu, altceva 
ce l-ar atrage pe elev.  
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Dacă  nici schimbările nu ajută , iar 
voința pasională  nu apare, oricum , nici 
atunci nu las mâinile în jos, încerc să   
găsesc stilul  adecvat fiecărui copil. 
Am constatat că le putem dezvolta  
elevilor   diferite  aptitudini, absolut 
necesare   artistului: capacitatea de 
imaginație, de a memora, de a asculta, 
de a se concentra, de a  exclude  emoțiile 
de panică, de a munci. De asemenea, 
se poate dobândi, educa capacitatea de 
a dori. Calea obținerii voinței, la fel, se 
datorează muncii.  Ceaikovski afirma : 
”Inspirația se naște din muncă și prin 
muncă”. Dincolo  de deficitul  de pasiune 
și inspirație , cel mai des,   ne ciocnim 
de lipsa răbdării și a capacității de a   
recăpăta forțele puternice, influente,  
care sunt ascunse adânc în sufletele și 
în  caracterele  umane. 
 Am identificat trei condiții importante 
din lanțul premiselor psihologice ale 

succesului interpretării pianistice: o 
viziune clară a scopului, concentrarea 
atenției asupra acestuia și  voința  
palpitantă,  persistentă spre realizarea 
lui. Existența acestor premise, de fapt,  
nu garantează dobândirea  virtuozității 
pianistice, dar porțile spre ea sunt 
deschise pentru cei ce lucrează  și 
respectă condițiile  pe care le-am indicat, 
atât de utile  în obținerea măiestriei în 
orice arie a artei.
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 Mihaela  RĂDUCEA, 
profesoară de limba și literatura română, grad didactic I,
Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploiești

DOMENIUL ȘTIINȚĂ, 
TEHNICĂ, TEHNOLOGII

Proiectul CANVASS + (Content Audio 
Video Management SyStem Plus), un 
parteneriat strategic pentru sectorul 
„Educație școlară,” aprobat de 
Agenția italiană INDIRE, a dezvoltat 
un editor video (pentru profesori), 
care poate contribui la continuitatea 
și la  personalizarea învățării 
elevilor, în special pentru grupurile 
vulnerabile. 

 Parteneriatul din cadrul proiectului 
este alcătuit din școli secundare, centre 
de formare, fundații de cercetare și 
organizații active în inovația tehnologică 
din Italia, Spania, România (Liceul 
Tehnologic de Transporturi, Ploiești) și 
Grecia.
 CAnVASS + este un proiect care își 
propune să ofere idei ce susțin inovația 
educațională, cu scopul de a face școlile 
mai incluzive, de a sprijini dezvoltarea 
profesională continuă a cadrelor didactice 
și de a garanta schimbul de bune practici 
la nivel european. În ultimele luni, 
parteneriatul CANVASS + a finalizat 
analiza bunelor practici colectate în 
Italia, Spania, Grecia și România de 
diferite organizații,  pentru a pune bazele  
de  întocmire a raportului final și a releva  
alte  produse ale proiectului.
În  procesul schimburilor de experiență 
din cadrul proiectului, realizate în: 

Heraklion-Grecia (Best Cybernetics), 
Roma-Italia, Madrid & Marbella-
Spania(Colegio Proemasa Las Chapas), 
au fost  colectate și examinate  practicile 
inovatoare, desfășurate în școlile din țările 
partenere, au fost prezentate proiectele 
realizate   în cadrul instituțiilor,  pentru 
a promova, pe de o parte,  incluziunea 
orelor prin tehnologii digitale şi, pe de 
altă parte, pentru a susține personalizarea 
învățării.  
 
 La Madrid, în cadrul celei de-a treia 
întâlniri CAnVASS +, sub coordonarea 
Liceului Tehnologic de Transporturi,  
Ploiești, au fost prezentate materiale 
despre importanța învățării bazate 
pe provocări și pe  aplicarea acestor 
metodologii, în vederea  dezvoltării 
abilităților de lucru ale profesorilor.
 Scopul proiectului CAnVASS + a fost 
identificarea unor idei fundamentale, 
conectându-le la cele patru domenii de 
interes ale parteneriatului:
1. utilizarea învățării vizuale pentru 
personalizarea învățării; 
2. formarea abilităților de lucru prin 
instrumente digitale; 
3. abordarea învățării bazate  pe  
provocări,  pentru a promova incluziunea; 
4. cursuri digitale și utilizarea 
tehnologiei în personalizarea învățării.

PROFESORII - AMBASADORI AI INOVAŢIEI 
DIGITALE ÎN SĂLILE DE CLASĂ
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Odată identificate cele mai relevante 
practici, au fost organizate interviuri 
cu cadrele didactice partenere, pentru a 
culege cât mai multe informații cu privire 
la obiective, metodologii de implementare, 
rezultate și  transferabilitate.
 Lucrările de cercetare și analiză 
au avut un impact puternic asupra 
celorlalte produse ale proiectului, MOOC 
și software-ul CAnVASS +. Informațiile 
și interviurile colectate  fac parte din 
materialele didactice ale cursului on - 
line, în timp ce software-ul va garanta 
profesorilor posibilitatea de a-și încerca 
gratuit crearea de lecții video, inspirându-
se din sugestiile conținute în bunele 
practici.
 
Primul produs  intelectual, Cercetarea 
CAnVASS +, este o investigație  cu referire 
la cele bune practici pentru integrarea 
tehnologiei în didactica tradițională. 
Cu  un astfel de obiectiv, această carte 
electronică identifică o serie de experiențe 
de succes în țările parteneriatului (Italia, 
România, Grecia și Spania), analizându-
le și încercând să înțeleagă ce contribuție 
ar putea aduce la dezvoltarea inovației 
digitale în școli. Parteneriatul a identificat 
34 de exemple de  bune practici, care 
indică  o cale pentru exportul celor mai 
interesante și fascinante caracteristici ale 
acestora.
 Al  doilea  produs  intelectual, 
CAnVASS + OER, este un software deschis, 
cu instrumente bazate pe cloud și licență 
Creative Commons, necesar pentru 
crearea de resurse educaționale digitale 
deschise și de  produse educaționale 
multimedia de înaltă calitate. Software-
ul CAnVASS + va simplifica producția 
de resurse digitale de învățare pentru 
profesori, ajutând la răspândirea utilizării 
tehnicilor de învățare vizuală. CAnVASS 
+ OER își propune să ofere profesorilor 
și formatorilor interesați să combine 
didactica tradițională și digitală, un 

instrument ușor și complet gratuit, 
pentru a-și crea videoclipuri educaționale 
și conținut multimedia.
 Al treilea produs intelectual, cursul 
CAnVASS + MOOC (Massive Open 
Online), are ca obiectiv oferirea unui 
suport pentru creșterea gradului de 
conștientizare digitală și a abilităților 
digitale ale profesorilor. Având acest scop, 
proiectul  a încercat să răspundă nevoilor 
profesorilor și formatorilor cu abilități 
digitale scăzute, oferindu-le lecții  ce  vor 
include  atât informații generale privind 
utilizarea tehnologiilor și a platformelor 
digitale în clasă, cât și sugestii cu referire  
la modul de aplicare a acestora  creativ la 
cursuri, datorită contribuției informațiilor 
colectate de parteneriat în contextul 
primului rezultat intelectual.

Proiectul Erasmus ,,Content Audio Video 
Management System Plus” CanVASS+, 
derulat în perioada 1.09.2017- 31.08.2020, 
în cadrul căruia Liceul Tehnologic de 
Transporturi a fost instituție parteneră, a 
avut ca obiectiv principal îmbunătățirea 
activității instructiv-educative, prin 
dezvoltarea competențelor digitale ale 
cadrelor didactice. 
 Organizația aplicantă, ERIFO 
Vocational Educational Training din 
Roma, a cooptat organizații  partenere 
din 4 țări ale Uniunii Europene: 2 din 
Italia, 2 din Spania, 3 din Grecia și Liceul 
Tehnologic de Transporturi din România.  
 S-a intenționat  să se îmbunătățească 
activitatea instructiv-educativă, 
programele de formare, prin dezvoltarea 
competențelor digitale în managementul 
clasei și prin  utilizarea resurselor 
educaționale deschise. Astfel, profesorii 
participanți și-au dezvoltat competențele 
digitale, abilitatea de a folosi informația 
și tehnologia în cadrul orelor de curs.
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Așadar, în perioada 11-15 noiembrie 2019, 
5 cadre didactice, reprezentând Liceul 
Tehnologic de Transporturi (director, prof. 
Ciobotaru Anca, prof. Răducea Mihaela, 
prof. Nedelcu Laurenția, prof. Lăpădat  
Georgiana și prof. Lungescu Violeta), au 
participat la cursul de      formare, susținut 
în Marbella, Spania, din cadrul proiectului 
Erasmus CanVASS+.
 
 Alături de partenerii din Spania, 
Italia și Grecia, cadrele didactice ale școlii 
au prezentat exemple de bune practici 
referitoare la integrarea tehnologiei, 
la utilizarea platformelor on-line și a 
resurselor de e-learning în cadrul orelor 
de curs. Activitatea s-a derulat în două 
colegii private  bilingve din Marbella: 
Colegiul Las Chapas și Colegiul Ecos, 
unde profesorii țărilor  partenere au 
prezentat exemple concrete de utilizare 
a tehnologiei pe parcursul lecției și 
au asistat la ore de predare  a diferitor 
discipline, folosind tehnologia. Softul 
CanVASS+, rezultat în urma proiectului, 
va simplifica realizarea de produse 
digitale pentru profesori, ajutându-i să 
aplice  în predare tehnica vizual - digitală.

Imaginea 1.Echipa României care a 
participat la schimbul de experiență .Sursa: 
autor

 Am asistat, pe parcursul celor 4 zile 
de curs, la utilizarea variată și interactivă 
a unui set de mijloace de învățământ 
digitale. Dotarea celor două colegii 
private era la cel mai înalt nivel, corelată 
cu cerințele societății moderne, care 
aspiră să formeze elevi, perfect  adaptați  
erei tehnologice. Astfel, fiecare elev 
întrebuința  constant în cadrul orelor 
Chromebooks oferite de școală, abordările 
pedagogice fiind foarte creative, 
încurajând munca de căutare a informației 
de către elevi. Deci, rolul profesorului era 
de mediator al actului  pedagogic, elevii 
selectau singuri informația relevantă, 
sintetizând și analizând ideile extrase, se 
folosea învățarea bazată pe realizarea de 
proiecte sau Challenge Based Learning. 
Se stabileau constant conexiuni cu 
nevoile societății actuale, elevii testând 
aplicabilitatea informațiilor în viața de 
zi cu zi. De exemplu,  se cerea ca ei să 
proiecteze digital o figură geometrică, 
să calculeze singuri eficiența energetică 
a electrocasnicelor A++, să coopereze, 
înțelegând că actul educațional se axează 
pe colaborare și înseamnă  competiție 
doar cu tine însuți.
 Utilizarea de Chromebooks HP cu 
sistem de operare ultrarapid  Chrome 
punea la dispoziția elevilor tot ce e mai bun 
de la Google, sub forma unui echipament 
subțire și elegant, adaptat nevoilor 
elevilor, școala oferind și posibilitatea de 
a încărca Chromebooks-urile în docking 
stations uriașe.
Cursul dezvoltat de CanVASS+ MOOC a 
avut următoarele direcții:  
1. Abordarea Challenge Based Learning, 
pentru a face curricula mai atractivă 
pentru elevi, profesori, părinți. 
2. Personalizarea cunoștințelor prin 
învățarea digitală.    
3. Dezvoltarea de noi cunoștințe digitale, 
ce  au legătură cu noul loc de muncă, cu 
scopul integrării rapide a elevilor pe piața 
muncii.
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  Am asistat la secvențe de lecție derulate 
cu ajutorul tehnologiei, în cadrul cărora 
elevii utilizau manualul clasic sau 
manuale digitale, aveau de accesat linkuri 
din care să extragă informația relevantă, 
pentru a răspunde la întrebări  adresate, 
realizau conexiuni între teorie și folosirea 
acesteia în plan aplicativ, practic. Lecțiile  
derulate și  materialele  create de profesori  
erau încărcate pe platforma colegiilor, 
puteau fi accesate  de oricare alt profesor,  
elev sau părinte. Folosirea tehnologiei  
și a platformelor educaționale  încuraja, 
astfel, transparența actului educațional,  
elevii și părinții devenind parteneri în 
cadrul procesului de învățare, oferind 
feedback- ul  imediat, notarea, evaluarea 
efectuându-se în timp real. Aceste exemple 
concrete de utilizare a tehnologiei și a 
platformelor educaționale au constituit 
soluții ingenioase pentru realizarea   
lecțiilor, folosind diverse platforme, 
aplicații: Kahoot, Mozaweb, Flipsnack, 
Pixton, StoryJumper, Book Creator etc.
 Echipa României a prezentat, la 
rândul său, exemple practice de utilizare 
creativă a tehnologiei în cadrul unor lecții  
de limba și literatura română, chimie, 
informatică sau discipline tehnice. Tema 
acestei întâlniri transnaționale  a fost 
,,Învățarea bazată pe provocări, pentru 
a face programele școlare mai atractive 
și incluzive” . S-au realizat proiecte 
interdisciplinare, , apelând la platforma 
CanVASS, pentru o viziune complexă, 
holistică asupra actului de învățare.
 Colaborarea dintre profesorii 
reprezentanți ai celor patru țări partenere 
a însemnat oferirea unui feedback 
constructiv, a unor schimburi relevante 
de experiență didactică și  perfecționarea 
unei platforme pentru lecții ce utilizează 
tehnologia IT. Softul CanVASS dorește 
să simplifice realizarea  unor produse 
digitale pentru profesori, ajutându-i să  
recurgă în predare la  tehnica digital-
vizuală.  CanVASS+ OR  își propune să 

formeze profesorii care sunt interesați să 
combine didactici digitale și tradiționale, 
cu ajutorul unor instrumente gratuite 
, ce le vor facilita crearea de conținuturi 
educaționale multimedia. 

Imaginea 2. Elevii colegiului  Las Chapas, 
folosind  Chromebooks. Sursa : autor

  Strategiile inovatoare de integrare a 
tehnologiei în orele de curs, prezentate 
în cadrul acestui proiect, dar și accesul 
la diverse platforme on-line reprezintă 
resurse valoroase, pe care cadrele 
didactice le vor adapta nevoilor de formare 
ale elevilor din  Liceuli Tehnologic de 
Transporturi, Ploiești, vitale astăzi, în 
contextul pandemiei.
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Una dintre principalele probleme 
ale pedagogiei şi didacticii este  
trezirea curiozității elevilor față de 
disciplinele de studiu. Acest interes 
trebuie să fie susținut şi dezvoltat atât 
în cadrul orelor de curs, cât şi al  celor 
extrașcolare. Practica demonstrează 
că elevii manifestă  o  mare  atracție  
faţă de lucrul în afara orelor de 
curs. S-a dovedit că atunci când 
în activitatea didactică se creează 
o atmosferă destinsă, amuzantă, 
activitățile de predare-învățare îşi 
sporesc randamentul. 

O componentă esențială și eficientă 
în procesul educațional este studiul 
de sine stătător, deoarece formează 
independența nu doar ca o totalitate de 
abilități și deprinderi, ci  și ca trăsătură de 
caracter cu rol important în organizarea 
personalității viitorului specialist [3]. 
Succesul lucrului independent depinde 
de profesionalismul cadrului didactic 
și de  modul de organizare a acestui 
studiu, fiindcă presupune o diversificare 
a formelor de realizare: dirijarea muncii 
intelectuale, căutarea informațiilor, 
tendința de a  transforma cunoștințele  în 
convingeri etc.
Matematica este o știință exactă,  de o 
frumusețe deosebită, în același timp, 
complicată pentru elevii de orice 

vârstă. Orele de matematică trebuie să 
devină o plăcere pentru elevi, astfel, 
cadrului didactic îi revine cea mai mare 
responsabilitate – de a crea un climat 
favorabil pentru desfășurarea acestora. În 
acest context, este  deosebit de necesară  
dirijarea activităților atât în clasă, cât și în 
afara orelor, adică organizarea studiului 
independent. 
Tehnologiile informaționale ne propun  
o gamă largă de platforme, ce permit 
gestionarea asincronă a procesului de 
predare-învățare-evaluare și partajarea 
diferitor materiale, sarcini, activități 
interactive, accesibile tuturor în orice parte 
a zilei și de pe orice dispozitiv, precum: 
Google Classroom, Padlet, Google Sites 
etc. O  asemenea posibilitate ne oferă și 
blogul, un instrument de publicare online, 
care conține articole periodice sau / și 
actualizate neîntrerupt [2]. Prin urmare, cu 
ajutorul aplicației Blogger.com, am creat 
un blog pe care l-am denumit Matematica 
altfel pentru elevii Colegiului Pedagogic 
„Ion Creangă” din cadrul Universității 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, anul 
II [1]. În acest context, menționăm că 
studiile elevilor  din colegiu  cuprind două 
direcții importante: disciplinele generale, 
astfel încât la finele anului III elevii au 
posibilitatea de a susține examenele de 
bacalaureat și disciplinele de specialitate, 
ce  presupun pregătirea  lor ca viitori 
specialiști în domeniul educației.

UTILIZAREA BLOGULUI ÎN DIRIJAREA 
LUCRULUI INDEPENDENT LA ORELE DE 
MATEMATICĂ
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Procesul educațional la disciplinele 
generale  are loc în baza curriculei pentru 
liceu, profil umanist. Numărul de ore 
pentru elevii colegiului este foarte mic 
(60 de ore  anual în anul II, față de 102 
ore anual, clasa a XI-a, profil umanist), 
iar organizarea procesului educațional 
de calitate este foarte complicată. 
Prin urmare, ne-am propus o metodă 
alternativă de stocare a informațiilor 
necesare, precum și activități  interactive,  
preconizate spre realizare. 
Blogul Matematica altfel  conține  4 pagini 
[1]:
- de pornire;
- suport informațional, manualele de 
matematică îndeplinesc parțial funcțiile 
de bază de (informare, formativă, 
stimulativă, autoevaluare), de aceea  
cadrele didactice pregătesc pentru fiecare 
subiect un suport / ghid pentru elevi;
- sarcini de lucru, unde plasăm, de 
obicei, temele pentru acasă, sarcini 
selectate din diferite surse sau create și 
adaptate contingentului de elevi;
- evaluare formativă. Aici, le oferim 
elevilor  multiple activități interactive, 
jocuri dinamice, care le permit nu  numai 
asimilarea informațiilor, dar și aplicarea 
lor în realizarea diferitor itemi.
Blogul are o interfață prietenoasă și 
accesibilă tuturor elevilor, prin accesarea 
unui link (adresa blogului), un design 
simplu, totodată, academic (Figura 1). 

Figura 1. Interfața blogului Matematica 
altfel. Sursa: https://valeriacrudu.blogspot.
com/

Platforma www.blogger.com  poate fi 
utilizată de oricine, este necesară doar 
înregistrarea prealabilă. După crearea 
blogului, indicând titlul și adresa, aceasta 
oferă posibilitatea  de a selecta un 
șablon, în baza căruia are loc modificarea 
parametrilor, a culorii blogului, adăugarea 
diferitor elemente, precum statistica, 
Wikipedia, caseta pentru comentarii etc.  
Includerea  unui articol  nou este la fel de 
simplă, deoarece conținutul se scrie într-o 
interfață specifică Microsoft Word. Există 
posibilitatea de inserare a unui link,  a unei 
imagini,  a unei secvențe video etc. Prin 
urmare,  se  poate  introduce orice link al  
activităților create în orice aplicație care 
ne place.
Avantajele utilizării blogului la orele de 
matematică sunt multiple: 
-  constituie un mijloc eficient de 
comunicare;
- materialele postate de către cadrul 
didactic sunt la îndemâna elevilor;
- elevii pot  comenta despre modul în 
care profesorul  se face înțeles sau nu în  
clasă;
- ei  au șansa de a participa activ la 
acumularea  de cunoștințe, combinând 
tipurile de învățare; publicarea muncii 
online îi  încurajează pe  elevi, iar calitatea 
muncii lor este vizibilă în cadrul orelor 
[4]. 
În context pandemic (și nu numai), 
considerăm că  o astfel de organizare 
a lucrului independent este absolut 
necesară, deși blogul  reprezintă un mijloc 
de comunicare la distanță, însă editarea 
paginilor blog-ului poate fi, uneori, mai 
dificilă.  Mai  există un aspect ce  complică 
navigarea pe blog, și anume  modul în 
care sunt publicate articolele,  ceea ce ar 
putea face ca găsirea informației necesare 
să  să fie anevoioasă.
Acest tip complementar şi reciproc de  
instruire, dacă este administrat bine,  
conține  un potențial  imens de extindere 
a activităților de învățare.
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DOMENIUL SPORT, 
TURISM ȘI AGREMENT

   Antrenorul sportiv este catalogat cu 
adevărat drept cadru didactic, din mai 
multe considerente. În primul rând, 
instituția de învățământ superior, 
preocupată de pregătirea specialiștilor 
respectivi, este una de profil pedagogic. 
În timpul studiilor, viitorul antrenor, 
pe lângă obiectele speciale,  cu caracter 
social-economic, anatomo-fiziologic, 
teoretico-metodic și metodico-
practic, studiază și blocul disciplinelor 
psihopedagogice  (pedagogia, psihologia 
generală și a sportului). În al doilea rând 
(ceea ce e important!),  el lucrează cu 
sportivi;  aceștia, în mare parte, sunt elevi 
pe care pedagogul sportiv nu numai că  îi 
instruiește/antrenează fizic, ci  și îi  educă 
ca personalități, cetățeni ai societății 
moderne.
       Este evident faptul că educarea sportivului 
are loc concomitent cu instruirea acestuia. 
Trebuie menționată însă  și o altă latură, 
și anume: educarea sportivului în timpul 
lecției de antrenament este parțială, nu 
poartă caracter complex. Acestea fiind 
spuse, rezultă că, pentru educarea plenară 
a personalității sportivului contemporan, 
este nevoie de completarea (prin diverse 

acțiuni și activități) procesului educativ 
atât din punct de vedere cantitativ, cât și 
calitativ.  Mai bine zis, sportivul trebuie 
să  beneficieze și de  a doua parte/(doză) a 
educației - “din afară”. Prin urmare, apare 
problema: cum  se poate realiza acest 
deziderat social - pedagogic important, 
care solicită, suplimentar, timp, resurse 
umane,  materiale etc. 
     Pornind de la conceptul că sportivii 
bine educați, formați din punctul  de 
vedere al personalității, obțin mai 
repede  performanțe semnificative în 
sportul practicat, am identificat și  am 
realizat  pe parcursul anilor un șir de 
activități  (diverse întruniri, vizite, lecturi, 
convorbiri, vizionări și dispute, concursuri 
etc.), pe care le  considerăm eficiente, ce  
au favorizat educarea calităților social-
umane (morale, estetice, psihologice etc.) 
ale tinerilor sportivi. Finalmente, educarea 
plenară (multiaspectuală) a sportivilor, în 
sensul larg al conceptului, a contribuit la 
pregătirea sportivilor -performeri, care 
au obținut succese remarcabile la diverse 
competiții naționale și internaționale .

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
EDUCATIVE ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII SPORTIVILOR

70



DOMENIUL SPORT, TURISM ȘI AGREMENTCENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

      În continuare, în baza analizei și 
a  generalizării activității profesionale 
desfășurate, vom trece în revistă doar 
acțiunile extracurriculare educative. 
Fiind esențiale,  ele  au avut un  impact 
hotărâtor în educarea multor  trăsături și 
calități de personalitate ale  sportivilor. 
Ulterior, acestea  au fost valorificate în 
cadrul antrenamentelor și  al competițiilor 
sportive.
   Menționăm ,  în primul rând,  organizarea 
și desfășurarea întâlnirilor sportivilor 
cu actualele și  cu fostele vedete ale 
sportului  de performanță atât din țara 
noastră, cât și din străinătate. În cadrul 
acestor activități, tinerii sportivi au 
învățat experiențe noi, având posibilitate 
să primească răspuns la orice întrebare 
cu referire la viața cotidiană și sportivă 
a marilor campioni. Sportivii,  în timpul  
întâlnirilor, au descoperit pentru sine 
interiorul/bogăția spirituală a marilor 
campioni.  În acest context, reliefăm  
întâlnirile memorabile cu unii dintre 
fruntașii judo-lui moldovenesc, sportivi 
care au dus faima Republicii Moldova 
în lume, obținând, totodată, succese 
remarcabile. Este vorba de:
- Valeriu Corlăteanu – campion  al ex-
URSS, campion european;
- Victor Bivol – premiant european, 
participant la Jocurile Olimpice de vară 
(locul 5);
- Valeriu Țurcanu – premiant la 
Spartachiada ex-URSS a elevilor (locul 3);
- Nicolai Belocosov - premiant 
european.
      Am folosit și alte ocazii de a organiza 
astfel de întâlniri, chiar și atunci când 
ne aflam la cantonamentele  sportive 
din străinătate.  De exemplu, la stagiul 
de pregătire desfășurat la Moghiliov 
(Republica Belarus),  tinerii noștri 
sportivi l-au avut ca oaspete de onoare 
pe campionul olimpic de la Atena (2004), 
campionul european de la  Viena (2010), 
Igor Macarov. În orașul Gucovo, regiunea 

Rostov pe Don (Rusia), ei s-au întâlnit 
cu un alt mare sportiv de talie mondială, 
Vladimir Nevzdorov, campion european 
și mondial, campion olimpic (1976). 
Vedetele sportive naționale și mondiale 
au relatat diverse crâmpeie captivante 
din viața lor,  din experiența  sportivă și 
competițională. Toți, în exclusivitate, au  
relevat faptul că sportivul trebuie să fie 
bine pregătit nu numai din punct de vedere 
fizic, tehnico-tactic etc. privind sportul  
practicat,  dar și  să fie bine educat sub 
aspect  moral,  volitiv,  psihologic,  estetic 
etc. Mesajele transmise tinerilor sportivi 
s-au axat pe ideea  că adevăratul sportiv - 
performer trebuie să întruchipeze în sine 
armonia fizicului și a  spiritului acestuia. 
Prin urmare,  e necesar ca sportivul să fie  
dezvoltat și educat multilateral, fiindcă 
el  nu este  doar promotorul performanței 
sportive, ci și mesagerul educației și al  
culturii naționale.
     O altă activitate extracurriculară 
educativă  a fost lansarea de carte 
“SENSEI VASILE LUCA: Omul care 
a schimbat destine.” Este interesant 
faptul că moderatorul acestei întâlniri, 
Mihai Vdovicenco, autorul cărții, a fost 
și discipolul Antrenorului Emerit al 
Republicii Moldova - Vasile Luca. Fiind 
documentat, informat  foarte bine, 
moderatorul a izbutit să transmită tinerei 
generații  de sportivi mesaje emoționale 
inedite din viața și activitatea sportivă, 
profesională a maestrului  Vasile Luca, 
deținător al distincțiilor de stat -  Om 
Emerit  și   Ordinul Republicii  (post - 
mortem).
 De menționat  că lansarea  de carte 
a  avut ca scop conștientizarea  de către 
tinerii sportivi a faptului că în sport 
devii mai bun nu doar datorită fizicului 
dezvoltat și măiestriei sportive, ci și, în 
mare măsură, grație comportamentului 
civilizat în raport cu sine, cu  echipa, școala, 
comunitatea sportivă,  cu societatea.
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În cele din urmă, sportivii au fost 
îndemnați să lectureze această  carte, 
luând în considerare permanent  ideile, 
experiențele și abordările neordinare, 
expuse  de renumitul  antrenor, 
Vasile LUCA, referitor la valorificarea 
potențialului educativ, formativ al 
sportului, în scopul formării EU-lui.
       Un loc aparte în educarea personalității 
tinerilor sportivi îl ocupă convorbirile 
însoțite de imagini și  de filmulețe despre 
campionii olimpici naționali, adevărați 
eroi ai neamului nostru, care, participând 
la Jocurile Olimpice de vară, i-au învins 
pe cei mai puternici  sportivi - performeri 
din lume. Am observat  că le-au plăcut 
foarte mult, bunăoară, povestirile despre 
campionul olimpic, Tudor Casapu, 
halterofil, originar din satul Mingir, 
raionul Hâncești. Cariera sa sportivă, 
bogată în experiențe, performanțe și, nu 
în ultimul rând, în fapte comportamentale 
civice, este de invidiat. Sportivii au rămas 
foarte impresionați, aflând că Tudor 
Casapu a obținut performanțe nu numai 
în sport, ci și în devenirea sa ca specialist 
în domeniul în  care a profesat. Având 
o  vastă pregătire profesională, una 
fundamentală, pe care a  obținut-o  după 
absolvirea câtorva instituții de învățământ  
superior (Institutul Pedagogic de Stat 
“Ion Creangă, Facultatea de Educație 
Fizică; Academia Națională de Poliție 
și Academia de Administrare Publică), 
el a izbutit să administreze activitatea 
Federației Naționale de Haltere. O 
dovadă elocventă  e că  sportivii acestei 
formațiuni, timp de zece ani, au reușit 
să câștige  peste o sută de  medalii (de 
aur, argint și de  bronz)  la diverse turnee 
internaționale și competiții mondiale.
      Desigur, cel mai puternic impact 
asupra sentimentelor, al emoțiilor și al  
trăirilor sportivilor a fost recepționarea 
fragmentului cu privire la pericolul vieții 
Domniei Sale. De remarcat că dintre toți 

sportivii moldoveni, din toate timpurile, 
Tudor Casapu a avut un destin  extrem de 
complicat, riscându-și  sănătatea, într-o 
vreme,  chiar și  viața. Mulți dintre sportivi 
n-au știut că, peste o perioadă , după 
ce a ieșit din sportul mare, campionul 
olimpic, colonelul Tudor Casapu a 
suportat o intervenție chirurgicală 
foarte  grea și riscantă – implant de 
ficat.  Nu a cedat, ceea ce se datorează 
unor  calități excepționale:    puterea și 
rezistența  organismului antrenat, voința  
de a supraviețui, o trăsătură relevantă   a 
caracterului  „de fier”, care se educă 
prin intermediul sportului. Evident ,  
salvarea vieții campionului  depinde  de 
competența și măiestria medicilor.
      Am constat faptul că lucrul 
extracurricular educativ, desfășurat 
cu tinerii sportivi, a influențat pozitiv 
formarea personalității sportivilor, 
atitudinea acestora de a face sport în 
mod  serios, conștient, direcționat. Mulți 
dintre ei au obținut succese remarcabile, 
pe care le-au  demonstrat atât în cadrul 
evenimentelor sportive naționale, cât 
și al celor  internaționale/mondiale. 
Informațiile cantitative și calitative,  
reflectate în tabelele ce urmează, confirmă 
afirmațiile noastre.

Tabelul 1. Raportul medaliilor și valoarea 
acestora obținute de către discipolii 
antrenorului emerit, Mihai LEU, în cadrul 
campionatelor naționale (perioada anilor 
2009-2021)

Tabelul 2. Lista campionilor și a 
premianților din cadrul diverselor  competiții  
internaționale (Campionate Europene, 
Mondiale și Festivaluri Olimpice Europene)
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Prezentăm și câteva imagini care reflectă 
desfășurarea unor evenimente educative 
și performanțele tinerilor sportivi.

Imaginea 1. Întâlnire cu vedetele sportive 
naționale. În prim- plan: Bivol V., Trudov 
M., Luca A. Sursa: autor

Imaginea 2. Antrenorul Mihai LEU cu 
discipolii săi în timpul vizionării unui 
filmuleț. Sursa: autor
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Imaginea 3. Pe podiumul de premiere cu 
cel mai tritat discipol, Eugen Matveiciuc.  
Sursa: autor

Imainea  4. Mihai LEU, satisfăcut de trofeele
sportive, obținute de discipoli săi. 
Sursa: autor

Imaginea 5 Pe podiumul de premiere 
discipolii domnului
Mihai LEU.  Sursa: autor.

Concluzie. În activitatea profesională a 
pedagogului sportiv,  un rol important, de 
rând cu instruirea/antrenarea sportivilor, 
îi revine și educării acestora. Procesul 
educativ, realizat parțial în timpul lecției 
de antrenament, nu satisface plenar 
cerințele conceptului privind  formarea 
personalității sportivului contemporan. 
Acest proces trebuie continuat prin 
organizarea diverselor activități 
extracurriculare educative , ce au un  
impact puternic  asupra educării diferitor 
calități umane, care, ulterior, fiind 
valorificate în cadrul antrenamentelor și  
al competițiilor sportive, contribuie, după 
cum demonstrează experiența noastră, la 
obținerea performanțelor scontate.
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Vasile COZMA, 
conducător de cerc de turism sportiv, metodist, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO
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TURISM ȘI AGREMENT

Denumirea tehnicii: Jocul „Lupul și 
iepurele” 
Obiectiv: Dezvoltarea reacției și  a 
orientării în spațiu, educarea atenției
Inventar: 2 mingi  sau 2 jucării moi
Jocul „Lupul și iepurele”      

Toţi jucătorii formează un cerc mare, la  
un interval de 2 - 3 pași unul de altul. Doi 
dintre ei, aflați faţă în faţă pe circumferința 
cercului, primesc câte o minge (pernuță, 
jucărie de pluș, care vor reprezenta lupul 
și iepurele). La semnal, începe pasarea 
mingilor (goana lupului după iepure), 
ele sunt trimise din om în om, în același 
sens, urmărindu-se una pe alta, scopul 
fiind depășirea mingii din față. Dacă o 
minge  o  depășește pe  cealaltă, atunci 
jocul se oprește, iar  acelui  jucător la 
care a fost depășirea i se aplică  un punct 
de penalizare. Jocul se reia, însă pasarea 
mingilor se va face în celălalt sens. După 
10-15 reluări, se stabilesc  câștigătorii,  
aceștia fiind jucătorii cu cele mai puține 
puncte de penalizare.

Reguli:
- cel care scapă mingea din mână este 
dator să o  ridice şi să continue pasele;
- dacă dintr-o pasă dată incorect  s-a ajuns 
la întâlnirea celor două mingi, penalizarea 
va reveni jucătorului care a greșit pasa.

Imaginea 1. Poziția participanților 
în joc. Sursa: https://ru.scribd.com/
document/51327840/jocuri-Ed-fizica

Sursa: Joc adaptat de autor

PRIN SPORT - 
SPRE SĂNĂTATE
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15 a lunilor decembrie, martie, iunie,
septembrie



or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169
+373 (22) 856 222
info@artico.md


