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Rolul educației și învăță-
mântului extrașcolar: de la 

concept la realizare
 
 
 

Din cele mai vechi timpuri, educația a constituit o 
temelie solidă în vederea iluminării și dezvoltării 
personalității umane. Educația rămâne și astăzi o pri-
oritate în societățile democratice, unde omul este o 
valoare prin definiție.
Educația și învățământul extrașcolar se bazează și 
urmărește formarea valorilor morale, spirituale, es-
tetice, socio-culturale ale copiilor și tinerilor, cât și 
a valorilor profesionale ale actanților implicați în 
procesul educațional. Valorile servesc drept factori 
motivaţionali ce ghidează acţiunile beneficiarilor: 
copii și tineri, părinți, cadre didactice, specialiști în 
domeniul educației și învățământului extrașcolar. De 
asemenea, educația și învățământul extrașcolar se 
pliază pe interesele, vocațiile, visurile copiilor și ti-
nerilor. Aceasta este menirea Centrului, prin esență, 
de a motiva, căci, motivația reprezintă motorul între-
gului nostru proces de predare, instruire, cultivare. 
Similar valorii, motivația determină modul în care 
beneficiarii își focalizează atenția, timpul și resursele 
spre ceea ce consideră ei a fi important. 

O 
ferta educațională valabilă pentru anul 
2022-2023 [https://bit.ly/3RbHdzU] ur-

mărește formarea unui ansamblu structurat de valori 
din domeniile cultură, societate, arte, știință, tehnică, 
tehnologii, sport, turism, agrement, sedimentate în 
societate, care sunt un punct de reper în proiectarea 
și realizarea educației. CRCT ARTICO oferă copii-
lor și tinerilor posibilitatea de a-și alege activitățile 
conform interesului și vocației. Acest fapt va con-
tribui nu doar la dezvoltarea multilaterală a copilu-

lui/ tânărului, dar și este un prim pas în identificarea 
vocației. Activitatea copilului în cercuri pe interese 
este una sigură, corect ghidată și în conformitate cu 
standardele educaționale. Pentru ca aceste servicii să 
fie relevante și de calitate, Centrul implică cadre di-
dactice profesioniste cu studii specializate, cu cunoș-
tințe în psihopedagogie și în domeniul psihologiei 
copiilor, didactica predării și experiență de lucru cu 
copiii/ tinerii. 
În acest an au fost create și cercuri noi, la solicitările 
beneficiarilor, care completează oferta educațională 
a CRCT ARTICO:
• Ansamblul de chitare – este un proiect educa-

țional care promovează valorile muzicii  cla-
sice/ jazz/ divertisment prin participarea la 
evenimente culturale, educaționale și artistice 
locale/ naționale/ internaționale: http://artico.
md/produs/ansamblul-de-chitare/

• Cercul „Taekwondo” – proiect care promovea-
ză sportul prin arta marțială coreeană și are ca 
scop dezvoltarea armonioasă a personalității, 
fortificarea organismului prin exerciții fizice, 
dezvoltarea capacităților tehnico-tactice și ca-
pacităților de concentrare, educare a disciplinei 
și a spiritului competitivității, iar în calitate de 
conducător de cerc fiind domnul Petru Coto-
man, maestru internațional al sportului, Campi-
on Mondial Taekwon-Do ITF, Dublu Campion 
European Taekwon-Do ITF: http://artico.md/
produs/taekwondo/

• Cercul „Crafty-Art” – originalitatea proiectului 
rezidă din tehnicile utilizate, cât și din faptul că 
prin intermediul familiarizării copiilor cu arta  
are loc modelarea gustului lor estetic, dezvolta-
rea imaginației spațiale și creative, promovarea  
și dezvoltarea  motoricii fine, memoriei, atenţi-

https://bit.ly/3RbHdzU
http://artico.md/produs/ansamblul-de-chitare/
http://artico.md/produs/ansamblul-de-chitare/
http://artico.md/produs/taekwondo/
http://artico.md/produs/taekwondo/
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ei, logicii, gândirii abstracte: http://artico.md/
produs/crafty-art-crosetare-si-tehnici-mixte/

Prin intermediul acestor cercuri ne-am propus să lăr-
gim sfera serviciilor prestate și să valorificăm pasi-
unile beneficiarilor pe care le posedă față de aceste 
domenii. Diversitatea activităţilor extraşcolare și for-
melor de organizare oferite creşte interesul copiilor 
și tinerilor pentru oferta educaţională și pentru actiu-
nile, evenimentele pe care le organizează CRCT AR-
TICO. Domeniile și profilurile educației extrașcolare 
se pliază și trebuie să se plieze pe interesele structu-
rate ale copiilor și tinerilor. 
În contextul Conferinței Mondiale privind Educația 
pentru Dezvoltare Durabilă „Educație pentru pla-
neta noastră. Acțiuni de sustenabilitate” (17-19 mai 
2021), organizată de către UNESCO a fost prezentat 
Noul Cadru al Educației pentru Dezvoltarea Durabilă 
(EDD) pentru  2020-2030, ideea centrală fiind spori-
rea calității educației din perspectivă axiologică pen-
tru formarea tinerilor ca agenți de schimbare și dez-
voltare durabilă prin implicarea civică în valorificarea 
oportunităților de învățare. Pornind de la această nouă 
înţelegere a educaţiei ca mecanism de schimbare a 
societăţii, care poate fi promovată doar printr-o expe-
rienţă de învăţare globală şi permanentă, dezvoltată 
în plan cognitiv, practic, personal şi social, în cadrul 
Conferinţei Internaţionale a UNESCO (2001) au fost 
formulate cele patru scopuri principale ale educaţiei 
în secolul XXI:
• A învăţa să înveţi, care presupune a şti să acu-

mulezi pe parcursul întregii vieţi cunoştinţele 
necesare pentru formare şi autorealizare;

• A învăţa să faci, care vizează achiziţionarea 
unui sistem de competenţe-cheie, necesare 
pentru autodezvoltare şi adaptare la condiţiile 
schimbătoare ale lumii moderne;

• A învăţa să fii, care vizează formarea de ati-
tudini, pregătirea pentru luarea de decizii şi 
dezvoltarea capacităţii de autoedificare a per-
sonalităţii în baza valorilor morale şi sociale;

• A învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce 
presupune acceptarea alterităţii, comprehensi-
unea celuilalt, învăţarea cooperării, a dialogu-

lui social.
 În vederea realizării acestor obiective, CRCT AR-
TICO desfășoară un ansamblu de activităţi şi ac-
ţiuni prin:
dezvoltarea parteneriatului educaţional cu fami-
lia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi 
non-guvernamentale în vederea responsabilizării 
acestora în promovarea activităţilor extraşcolare;
• deschiderea activităţii educative spre implica-

re şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
• valorificarea potenţialului creativ al beneficia-

rilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 
asumarea de roluri;

• transferul de metode didactice centrate pe be-
neficiar în cadrul activităţilor extraşcolare în 
vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului 
educaţional;

• valorificarea voluntariatului   şi   dezvoltarea   
conştiinţei   utilităţii sociale a tinerilor;

• promovarea dialogului intercultural în vede-
rea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

• orientarea profesională a beneficiarilor.
Activitatea extraşcolară este o componentă edu-
caţională valoroasă şi eficientă căreia orice actor 
al educației și participant al vieții sociale în an-
samblu, trebuie să-i acorde atenţie. Educația ex-
trașcolară în primul rând, construiește personali-
tăți cu viziune, cunoștințe, spirit civic și pline de 
creativitate.

Ludmila BOTNAR, 
Directoarea Centrului Republican pentru Copii 
și Tineret ARTICO

http://artico.md/produs/crafty-art-crosetare-si-tehnici-mixte/
http://artico.md/produs/crafty-art-crosetare-si-tehnici-mixte/
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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 instruc-
tiv-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 Pioneri-
lor și Elevilor activau următoarele subdivizi-
uni:

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

• SECȚIA DE ARTE PLASTICE ȘI DE-
CORATIV-APLICATĂ – aici își desfășurau 
activitatea: Studioul de arte plastice „Spec-
tru”, Laboratorul de etnografie, Ansamblul 
vocal-coregrafic „Speranța”, Studioul muzi-
cal-coral „Lia-Ciocârlia”, Studioul coregrafic 
„Soarele” etc., frecventat de peste 2000 de co-
pii 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-Ști-
ințifică a Elevilor din Moldova.
 

 
ASTĂZI

Centrul Republican pentru Copii și Tineret a 
devenit o instituție publică educațional – me-
todică de învățământ extrașcolar la nivel națio-
nal, 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 meto-
dologică instituțiilor de învățământ extrașcolar 
la nivel național;
b) coordonarea programelor și proiectelor în 
domeniul învățământului extrașcolar la nivel 
național;
c) implementarea serviciilor de educație ex-
trașcolară și diseminarea bunelor practici la ni-
vel național.
Centrul își organizează și desfășoară activita-
tea pe următoarele direcții:
a) dezvoltarea programelor și a cadrului me-
todologic relevant sectorului învățământului 
extrașcolar;
b) coordonarea organizării și desfășurării acti-
vităților 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 ex-
trașcolar, 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 do-
meniul extrașcolar invită spre colaborare și co-
operare, împreună putem disemina conținuturi 
utile și valoroase, prin care vom crește gene-
rațiile de astăzi, care vor construi viitorul de 
mâine.

Despre NOI

Urmează-ți visul alături de ARTICO
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STRATEGII DE COMUNICARE ALE 
CENTRULUI REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI 

TINERET „ARTICO”
Rezumat: Articolul prezintă aspecte practice din domeniul comunicării instituționale a Centrului Re-

publican pentru Copii și Tineret „ARTICO”: modalitățile de comunicare internă la CRCT ARTICO, comuni-
carea prin intermediul proiectelor, comunicarea externă, comunicarea în mediul online, offline. Se analizează 
semiotica vizuală/iconică a instituției.

Cuvinte-cheie: comunicare, comunicare organizațională, comunicare institutțională, Centrul Repub-
lican pentru Copii și Tineret „ARTICO”

 În societatea modernă, organizaţiile au 
conceput sisteme specializate de supraveghere a 
noilor tehnologii, pe baza cărora au lansat diverse 
strategii de adaptare la mediul înconjurător. Relaţiile 
publice și structurile instituţionale, prin care ele se 
concretizează, reprezintă o modalitate privilegia-
tă a comunicării dintre organizaţie şi mediul extern, 
respectiv subsistemul organizaţiei ce îndeplineşte 
această funcţie. 
 Majoritatea specialiştilor din domeniul re-
laţiilor publice consideră că comunicarea eficientă 
este cheia succesului în relaţiile dintre organizaţie şi 
publicul ei. Ei susţin că aceasta implică crearea unor 
fluxuri de comunicare, reorientate de la mediu spre 
organizaţie în beneficiul reciproc. 
O organizaţie trebuie sa fie un bun ascultător, sensibil 
la interesele şi valorile publicului, un bun comunica-
tor, capabil să convingă publicul să-i asculte mesa-

jele, să le înţeleagă şi să accepte punctul de vedere 
respectiv. 
 Comunicarea faţă în faţă reprezintă cel mai 
consistent mediu de comunicare. De aceea ar trebui 
să se pună accentul pe el în procesul de comunicare 
internă, în special, pentru rezolvarea conflictelor sau 
a crizelor, informarea privind schimbările majore şi 
relevarea reuşitelor. Abilităţile de ascultare dezvoltate 
reduc erorile şi neînţelegerile, ajută la depistarea pro-
blemelor, economisesc timpul, îmbunătăţesc evaluă-
rile şi facilitează construirea relaţiilor. Media sociale 
sunt canale rapide şi puternice de creare a dialogului 
eficient, care pot contribui la implicarea angajaţilor 
şi a membrilor organizaţiei. Ele influenţează şi trans-
formă media tradiţionale, dar nu le înlătură complet. 
Comunicatorii ar trebui să utilizeze atât media noi, cât 
şi media tradiţionale, astfel încât să contribuie la rea-
lizarea obiectivelor organizaţionale şi la intensificarea 
relaţiilor publice interne şi externe.

Modalități de comunicare internă la CRCT ARTICO:

interviul - comunicarea faţă în faţă;

ședința;

e-mailul;

chatul comun Ehipa ARTICO: platforma viber, messenger;

convorbirile telefonice;

evenimentele interne;

raportul lunar, trimestrial, semestrial, anual;

DOMENIUL
 METODIC

CRECIUN Violina, șefa Secției comunicare și relații internaționale,
 Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, mun.Chișinău
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consiliul profesoral, administrativ, de etică; 

 comisia de profil; comisia de atestare a cadrelor didactice și manageriale; 

 comisia pentru protecția drepturilor copilului; 

 alte comisii instituite, în caz de necesitate. 

Comunicarea prin intermediul proiectelor:

 proiectul „Cariera Mea”;

 proiectul „Clubul Voluntarilor”;

 proiectul „Erasmus+ ARTICO”;

 proiectul „Academia Ta”;  

 proiectul „Pixel Media Center”.

Comunicarea externă a Centrului se realizează prin intermediul:

instituțiilor mass-media (www.youtch.md; www.dosarmedia.md; www.moldova9.com;                                                                                                                    
 www.civic.md; www.diez.md; www.profesor.md);

evenimentelor organizate pentru public;

conferințelor de presă;

promovării activităților în mediul online.

Strategia își propune implementarea în rețeaua politicii de comunicare a diferitor canale, instrumente, 
forme de cooperare și, totodată, informarea atât a personalului, cât și a beneficiarilor despre existența și uti-
lizarea corectă a acestora. Canalele de comunicare caracteristice CRCT ARTICO sunt diverse.

În mediul online:

Site-ul official ARTICO: www.artico.md

Platforma de YOUTUBE ARTICO: https://www.youtube.com/c/ARTICOVideo

Pagina oficială de FACEBOOK ARTICO: https://www.facebook.com/artico.md

Pagina oficială de FACEBOOK Clubul Voluntarilor: 

https://www.facebook.com/ClubulVoluntarilorArtico

Pagina oficială de FACEBOOK Cariera Mea: https://www.facebook.com/carieramea1

Pagina oficială de FACEBOOK Pixel Media Center: https://www.facebook.com/pixelmediacenter

Pagina oficială de FACEBOOK Academia Ta: https://www.facebook.com/academiatamd

Pagina oficială de FACEBOOK Consiliul Național al Elevilor: 

https://www.facebook.com/CNEMoldova

Dom
eniul M

etodic

http://www.youtch.md
http://www.moldova9.com
http://www.civic.md
http://www.diez.md
http://www.profesor.md
http://www.artico.md
https://www.facebook.com/artico.md
https://www.facebook.com/ClubulVoluntarilorArtico
https://www.facebook.com/carieramea1
https://www.facebook.com/pixelmediacenter
https://www.facebook.com/academiatamd
https://www.facebook.com/CNEMoldova
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Grupul oficial de FACEBOOK ARTICO „Educația Extrașcolară în Moldova”: 

https://www.facebook.com/groups/1163734923822902

Pagina oficială de INSTAGRAM ARTICO 

Pagina oficială de INSTAGRAM Clubul Voluntarilor

Pagina oficială de INSTAGRAM Cariera Mea

Pagina oficială de INSTAGRAM Consiliul Național al Elevilor

Revista „ARTICOle de bune practice în domeniul extrașcolar”

În mediul offline:

Sloganul CRCT ARTICO: Urmează-ți visul! 

Logo-ul CRCT ARTICO: 

Materiale promoționale, oferite la diverse seminare metodice; la sărbători tradiționale, cum ar fi: 
Crăciunul, 1 Martie, Sărbătorile Pascale, 1 Iunie; partenerilor (pliante, mape, pixuri, carnete, suvenire etc.); 
diplome și certificate, premii la concursuri;

Steagul CRCT ARTICO cu logo-ul instituției;

Banere cu logo-ul ARTICO.

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO 
își desfășoară activitatea cu noul logou, odată cu noua 
construcție care are loc în Blocul B, în anul 2007. 
Logo-ul ARTICO reprezintă o piramidă, ce este și 
construcția propriu-zisă din Blocul B. Piramida este 
compusă din 36 de triunghiuri, dintre care sunt: 20 
de culoare gri, 4 triunghiuri a câte 4 de culoare verde, 

roșie, galbenă și albastru, acestea formând în interior 
încă 4 triunghiuri, care sunt menținute din stânga și 
partea de jos de triunghiuri gri. Alături de piramidă, 
este amplasat numele/acronimul ARTICO (Artă/Ti-
neri/Copii) și mai jos denumirea instituției Centrul 
Republican pentru Copii și Tineret.

Elementele ce formează logo-ul:

Piramida – piramida este o matrice a funcției regale, este atât echilibrul, armonia, integrarea, cât și 
ascensiunea, înălțarea, culminarea, iluminarea, dar și subiectivismul.

Triunghiul – triunghiul simbolizează munca, activitatea care îi unește pe oamenii ce-și folosesc la 
maximum talentele, abilitățile, procesul de evoluție orientat la cel mai înalt punct al transformării spre spiri-
tualitate, atingerea, materializarea visurilor, a scopurilor, a aspirațiilor fundamentale.

Culorile utilizate:

Gri – este o culoare neutră, exprimă confort, siguranță, fiabilitate, înțelepciune, maturitate, compromis.

Roșu – exprimă putere, viteză, energie și poate trezi emoții/reacții puternice.

Galben – culoare caldă care înseamnă veselie, armonie, energie și atrage atenția asupra locurilor   
 foarte importante, reprezentând optimism și tinerețe. 

Verde – culoarea prospețimii, noutate, curățenie, liniște, sănătate și vitalitate, creează o atmosferă  
 relaxantă, simbolizează bogăție și fertilitate.

Albastru – vine în contrast cu roșul, creează senzația de securitate și încredere în brand.
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Tabelul 1. Activități de comunicare ale CRCT ARTICO

Activitatea de informare și 
publicitate Modalitate 

Publicitate exterioară Articole, Bannere, Materiale promoționale.

Comunicate  de  presă  
și 

Conferințe de presă 

 Cu prilejul: 

a) lansării unui proiect marca ARTICO; 

b) unor evenimente intermediare, în corespundere cu fazele de 
derulare a activității instituției;

c) încheierii unor acorduri de parteneriat. 
Publicitate online a) postarea informațiilor cu privire la activitățile CRCT ARTICO 

pe pagina oficială de facebook și Instagram a instituției; 

b) postarea informatiilor cu referire la activitățile CRCT ARTICO 
pe website-ul www.artico.md și pe site-urile partenerilor media.

Evidențierea identității 
vizuale a instituției - Logou 
și slogan.

Orice material vizual (imagine/video), realizat de instituție, tre-
buie să aibă atașat logo-ul ARTICO.

 La CRCT ARTICO se poate vorbi de două dimensiuni ale comunicării: internă şi 
externă, corelate şi interdependente, integrate în strategia de comunicare a instituției. 
Strategia comunicării face parte din strategia Centrului şi este atât sarcina conducerii, 
cât și a Secției comunicare și relații internaționale de a dezvolta şi de a aplica o gândi-
re strategică, în legătură cu procesul de comunicare prin care se urmăreşte asigurarea 
unui climat optim, necesar pentru buna desfăşurare a muncii, elaborarea de tehnici 
pentru punerea în practică a strategiei schimbării şi pentru stimularea performanţei, 
emiterea unei imagini pozitive a CRCT ARTICO în faţa partenerilor și a publicului 
larg. 

Componentele strategiei de comunicare sunt: 

1. imaginea şi identitatea; 
2. publicitatea şi mijloacele de difuzare a publicităţii; 

3. relaţiile cu mass- media; 
4. comunicările de marketing; 

5. comunicarea cu angajaţii; 
6. relaţiile cu comunitatea; 
7. relaţiile cu guvernarea; 

8. comunicarea în situaţii de criză.                
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Comunicarea internă are rolul de a construi şi de a 
menține canale de comunicare între membrii Centru-
lui, astfel încât aceasta să fie eficientă. În interiorul 
CRCT ARTICO, informaţia circulă în mod formal şi 
informal, de sus în jos, de jos în sus şi în plan lateral. 
Pentru a crea o echipă închegată cu mesaj unitar spre 
exterior, este importantă construirea unui plan de co-
municare intern, bazat atât pe canale formale, cât şi 
pe canale informale de comunicare. Trebuie evitată 
capcana, ca acest proces să utilizeze prea multe re-
surse (timp, oameni, bani), dar inexistenţa lui duce la 
o informare incorectă şi incompletă a personalului, 
fiind simțită lipsa coerenţei în mesajul exterior. 

Comunicarea externă are rolul de a transmite me-
sajul Centrului către grupurile- ţintă din exterior. În 
cazul comunicării externe, trebuie să se țină cont de 
următoarele întrebări: 
• Cine comunică (care este persoana (funcţia) din 

cadrul Centrului care transmite mesaje spre ex-
terior)? 

• Cui se adresează? 
• Ce mesaj transmite? 
• Când transmite un mesaj anume? 
• Ce canale de comunicare utilizează? 
• Care sunt resursele necesare şi, mai ales, sursele 

de finanţare (dacă este cazul)? 
În concluzie, menționăm faptul că metodele, de 
asemenea, instrumentele de menținere și sporire a 
vizibilității instituționale se diversifică de la an la an. 
A crea sau a îmbunătăţi o imagine necesită timp, tot-
odată, mijloace financiare şi materiale considerabile. 
Prin urmare, e necesar să se elaboreze o strategie pe 
termen lung, concretizată în acţiuni permanente şi 
punctuale. Pentru a reuşi, instituția trebuie să defi-
nească în mod clar: obiectivele şi ţintele; stilul comu-
nicării (tonul, conţinutul şi modalităţile de transmite-
re a mesajelor); ansamblul coordonat al acţiunilor de 
comunicare; metodele de evaluare și de control.

Bibliografie:

1. Strategia de comunicare și planul de acțiune pentru implementarea strategiei de comunicare 2021-2023. 
Disponibil pe: https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2021/08/Strategia-de-comunicare-a-MSMPS-1.pdf

2. http://artico.md/
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ARTISTICE A 
PREȘCOLARILOR PRIN LIMBAJUL PLASTIC

Rezumat: Activitatea artistico- plastică este un cadru ideal pentru dezvoltarea capacităților creative 
ale copiilor. Cunoaşterea elementelor de limbaj plastic constituie un rol important în procesul educaţiei ar-
tistico-plastice. În acest context, are loc familiarizarea treptată cu funcţiile fundamentale ale elementelor de 
limbaj plastic şi cu modalităţile de punere în aplicare a acestora. Cu ajutorul lor, copiii îşi pot contura detaliat 
viziunea în exprimarea artistico-plastică. 

Cuvinte-cheie:creativitate, preșcolar, limbaj plastic, aplicații practice

 Educaţia artistico-plastică poate avea o pu-
ternică influenţă asupra trăsăturilor morale, prin tră-
iri afective în procesul receptării operelor artistice, în 
contemplarea peisajelor naturii, în observarea a tot 
ceea ce este frumos în jurul său.
 În acest context, e necesar ca atenţia copiilor 
să fie îndreptată asupra valorilor: tradiţii, folclor, artă 
etc. Astfel, preșcolarii trebuie învăţaţi să perceapă 
valorile frumosului din viaţa înconjurătoare, prin in-
termediul elementelor de limbaj plastic. 
Desenul este una dintre cele mai îndrăgite activități 
de creaţie ale copilului. 
Perioada în care copilul este inclus în procesul edu-
cațional permite formarea şi dezvoltarea creativităţii, 
educatorului revenindu-i misiunea de a selecta stra-
tegiile caracteristice, ce ar reprezenta o formă de ex-
presie a imaginaţiei şi creativităţii. 
 Pentru a pune în valoare potenţialul creativ al 
copiilor, educatoarea trebuie să folosească acele me-
tode active asociative, ce scot în evidență libertatea 
imaginației cu care copiii devin participanţi activi la 
propriile creații.
 Trăsăturile creativităţii (fluiditatea, flexibi-
litatea, originalitatea) pot fi testate cu uşurinţă prin 
intermediul unor parametri ai desenului. O compo-
nentă importantă în procesul creativității o constitu-
ie însăşi dorinţa de a crea ceva original, inedit, de 
asemenea, contează curiozitatea, necesitatea interi-
oară a afirmării. 
 M. Ralea consideră că psihologia artistului 
este psihologia anumitor trăsături, abilităţi, atitudini, 

caracteristică tuturor oamenilor, manifestate însă în-
tr-un grad mai înalt şi îmbrăcând forme extreme de 
personalitate.
Particularităţile generale ale receptării artistice sunt:

totalitatea - receptarea este completă, ea vizea-
ză proprietățile estetice ale unei forme (ale unor 
obiecte) sau ale unui fenomen, în ansamblul lor;
 caracterul apreciativ - receptarea este evalua-
tivă, poartă un caracter valoros în procesul de 
înţelegere a însuşirilor formelor, a fenomenelor 
etc., în unitatea lor, pe care le ierarhizează; 
semnificaţia - receptarea este semnificativă, vi-
zează un sens, o semnificaţie [5].

Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere 
constă, în primul rând, în dezvoltarea capacităţilor 
senzorial-perceptive. Formele artei se manifestă 
în conştiinţa copiilor, îndeosebi, pe calea simţuri-
lor. Caracterizând sfera afectivă a copilului, adică 
emoţiile și sentimentele sale faţă de tot ceea ce este 
frumos, cunoaşterea prin artă devine mai accesibi-
lă, mai largă. Acest proces poate fi realizat într-un 
mod mai extins, prin vizitarea diferitor expoziţii de 
desen şi pictură, galerii de artă, prin vizionarea unor 
documentare de artă. La fel, prezentarea unor albu-
me tematice îi ajută pe copiii să observe aspecte ale 
realităţii, pe care nu le-ar fi sesizat, dacă acestea nu 
ar fi fost oferite în formă artistică. Aspectul colori-
tic al unui tablou îl îndeamnă pe copil să -l redea în 
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desenul său.
 Primele lucrări ale copiilor sunt, de cele mai 
multe ori, combinaţii de imagini din basme, po-
veşti, ilustraţii, albume de desen. Datorită educaţi-
ei artistice, copiii învaţă să perceapă, să mediteze 
şi să aprecieze frumosul din lumea inconjurătoare, 
exprimându-și apoi în desene trăirile și sentimentele. 
Activităţile artistico-plastice sunt în sprijinul copiilor, 
prin efectuarea unor exerciţii de antrenament, pentru 
a vizualiza, a căuta şi a înţelege o informaţie despre 
culoarea şi forma obiectelor din jur, a fenomentelor .
Al. Rosca menționează că, datorită complexităţii fe-
nomenului creaţiei, este puţin probabil să se ajungă 
la o definiţie unanim recunoscută, deoarece fiecare 
autor pune accentul pe dimensiuni diferite. În acest 
context, autorul susține că creativitatea este un com-
plex de însușiri și aptitudini psihice, care, în condiții 
favorabile, generează produse noi și de valoare pen-
tru societate [4].
P. Popescu-Neveanu afirmă că creativitatea presupu-
ne o dispoziţie a personalităţii spre nou, o anumită 
organizare a proceselor psihice în sistem de perso-
nalitate [2].
 Ca formaţiune psihică deosebit de complexă, cre-
ativitatea se caracterizează printr-o multitudine de 
sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, 
ingeniozitate, noutate, originalitate.

• Productivitatea se referă la un număr impunător 
de idei, soluţii, lucrări de specialitate, produse, 
mai mult sau mai puţin, materiale.

• Utilitatea vizează, în special, rezultatele acţiunii, 
care trebuie sa fie utile, să contribuie la bunul 
mers al activităţii.

• Eficienţa se referă la randamentul acţiunii, la per-
formanţele ce se pot obţine prin folosirea rezulta-
telor activităţii creatoare.

• Valoarea produselor activităţii creatoare trebuie 
să prezinte însemnătate din punct de vedere teo-
retic sau practic.

• Ingeniozitatea presupune eleganţă şi o deosebită 
eficacitate a metodelor de rezolvare.

• Noutatea se referă la distanţa în timp a lucrurilor, 
a ideilor.

• Originalitatea se apreciază prin raritatea ideilor, 
a soluţiilor sau a produselor.

Psihologii au formulat o serie de criterii, pentru a de-
limita activitatea creatoare de cea reproductivă. I. A. 
Taylor consideră că:

1. performanţa creatoare trebuie să reprezinte o 
anumită importanță economică, culturală, tehni-
că etc.,valoare care să fie recunoscută din punct 
de vedere social;

2. rezultatele trebuie să fie formulate coerent și in-
teligibil.

 Mihaela Roco descrie cele mai recente teorii şi abor-
dări ale creativităţii ce presupun o nouă viziune con-
textuală, integrativ - sintetică, dinamică şi unitară a 
acestui fenomen [3]. 
Studierea limbajului plastic comportă aspecte spe-
cifice, cum ar fi: învăţarea observaţională, învăţarea 
experimentală, învăţarea prin exersare practică, în-
văţarea prin analogie, învăţarea intuitivă, învăţarea 
prin deducţie şi descoperire, învăţarea experimenta-
lă, învăţarea prin analiză-sinteză, învăţarea prin joc, 
învăţarea prin proiect, învăţarea prin parcurgerea eta-
pelor oricărui proces de creaţie, precum şi alte meto-
de active.
 
În procesul de familiarizare a copiilor care posedă 
din experienţa unor elemente de limbaj plastic, edu-
catoarea trebuie să ţină seama de particularităţile 
percepţiei estetice a copilului.
Percepţia estetică ca proces al cunoaşterii umane 
nu este un simplu proces de înregistrare a unor for-
me sau fenomene naturale, mai mult sau mai puţin, 
armonioase. Ea este o activitate de explorare, care, 
printr-un șir de operaţii logice, înglobează însuşirile 
formelor sau ale fenomenelor în activitatea nervoasă 
superioară a copilului.
Percepţia estetică vizează simţul vizual, ce se bazea-
ză pe sensibiliate, care îl ajută pe copil să perceapă 
expresivitatea formelor, a mişcării, a culorilor, afir-
mându-se ca o formă esenţială umană. Astfel, copilul 
percepe mediul înconjurător, frumosul din jurul său, 
înlesnind adaptarea lui la lumea exterioară, la viață, 
la societate.
 
Elementele artistico-plastice: punctul, linia, culoa-
rea şi forma îşi completează expresivitatea, grație 
limbajului plastic al valorii, al ritmului plastic, al 
expresivităţii cromatice, prin dominanţă, contrast şi 
armonie, prin semnificaţie şi simbol.
Punctul, ca element plastic, atât cu rol construc-
tiv, cât și cu rol de expresie, va căpăta diferite mă-
rimi, multiple valori şi diverse tensionări, în funcţie 
de necesitățile de structurare în raport cu celelalte 
elemente. Punctul plastic poate fi orice formă, mai 
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mică sau mai mare, care, fiind dimensionată succe-
siv în acelaşi spaţiu, definește, în funcţie de ritmul 
descris, stări naturale , precum: ordine-dezordine, 
concentrat-dispersat, mare-mic sau mult-puţin. Folo-
sirea punctelor în exerciții-joc onferă copiilor:
a) deprinderea de a întrebuința vârful pensulei;
b) concretizarea relațiilor mare-mic, ordo-
nat-dezordonat, aglomerat-aerat;
c) priceperea de a organiza o suprafață cu ajuto-
rul punctului;
d) dezvoltarea viziunii spațiale, prin utilizarea 
punctului de diferite mărimi și culori;

 Linia este definită convenţional, ca fiind un 
punct în mişcare. Ca mijloc de exprimare plastică, ea 
devine în spaţiul plastic un aglomerat sentimental al 
trăirirlor celui ce o aplică în creaţia sa sau conturul 
formelor, cu expresivitatea lor în compoziţia plas-
tică. Poate să exprime mişcare, energie, spaţialitate 
sau stări psihice. Linia vizează mai multe roluri în 
desen:
§ constructiv, deoarece sugerează forma, volu-
mul, materialitatea, chiar și culoarea;
§ figurativ - devine semn plastic sau formă cu 
diverse semnificații;
§ expresiv - se datorează conținutului semantic 
al desenului obținut prin mișcare, ritm, contrast.

Alături de punct, linia îmbogățește expresia artistică 
a ornamentelor decorative. Linia și punctul, ca ele-
mente decorative, au valențe expresive, care, alături 
de ritm, contrast, mișcare, armonie, echilibru etc., 
constituie mijloace de expresie. Copiii pot realiza 
exerciții-joc de utilizare a liniei în ipostaze diferite, 
precum și compoziții cu subiecte care sa-i atragă.
 Pata de culoare este aşezarea cu pensula a cu-
lorii prin diverse tehnici picturale: stropire, amprentă 

(dactilo-pictura) pe un suport. Pata în sine este plană, 
dar, prin alăturarea, întrepătrunderea sau înlănţuirea 
ei cu alte pete de forme, mărimi şi intensităţi diferite, 
poate crea volum, relief sau expresie spaţială. Pata 
de cuoare se poate obține prin următoarele modali-
tăți: 
Ø fuzionarea culorii;
Ø transparența (obținută prin suprapunerea pe-
telor transparente de culoare);
Ø nuanțe;
Ø stropire .

 Forma plastică posedă mai multe accepţii ca 
mod de reflectare a lumii obiectuale.
Ca element de limbaj plastic, forma are o importanță 
deosebită și o întâlnim în două ipostaze: 
formă plană;
formă spațială.
Forma plană coincide cu nivelul suprafeței tabloului, 
iar forma plană spontană este cea care se produce de 
la sine. Forma spontană poate fi și formă naturală și 
pot sugera diferite înfățișări. 
Forma spațială are volum, se încadrează în spațiu și 
este tridimensională, respectiv are trei dimensiuni- 
lungime, lățime și înălțime. Formele se alcătuiesc, 
mai întâi, din puncte și linii, apoi li se adaugă culoa-
rea și tonul [1].
Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai 
îndrăgit de copii. Acest limbaj echilibrează și armo-
nizează relațiile copilului cu mediul înconjurător. 
Rolul educatorului este s-l stimulaeze, să -l sensibili-
zeze pe copil față tot ce e de frumos.
Arta este o formă de cunoaştere prin intermediul 
imaginilor artistice şi contribuie la lărgirea orizontu-
lui de cunoaştere, la percepera mai cuprinzătoare și 
completă a realității. 
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STRATEGII DE FORMARE A  
RESPONSABILITĂȚII ȘI AUTONOMIEI LA ELEVII 
DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRAȘCOLARE
Rezumat: Studiul prezintă o analiză a strategiilor de formare a responsabilității și autonomiei 

la elevii de vârstă școlară mică prin activități extrașcolare, din perspectiva Cadrului European al 
Calificărilor. 

Cuvinte- cheie: responsabilitate, autonomie, strategii de formare, activități extrașcolare, elevi

 Învățarea este una dintre activițățile de bază 
ale omului, care implică responsabilitate și autono-
mie. Acest lucru înseamnă capacitatea celui care în-
vață de a aplica în mod autonom și responsabil cu-
noștințele, aptitudinile sale și reprezintă descriptori 
ai competenţelor transversale, considerate achiziţii 
valorice şi atitudinale, ce transcend un anumit dome-
niu/program de studii.
În contextul Cadrului european al calificărilor (CEC), 
competenţa este descrisă din perspectiva respon-

sabilităţii şi autonomiei. Potrivit definiției date de 
Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind 
Cadrul european al calificărilor pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandă-
rii Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european 
al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, 
„Responsabilitate și autonomie” înseamnă capacita-
tea cursantului de a aplica în mod autonom și respon-
sabil cunoștințele și aptitudinile sale.”

Tabelul 1.3. Descriptori de definire a nivelurilor Cadrului european al calificărilor (CEC)[6]

Cunoștințe Aptitudini Responsabilitate și autono-
mie

În 
contextul 
CEC, 

În contextul CEC, 
aptitudinile sunt descrise 
ca fiind cognitive 
(implicând utilizarea 
gândirii logice, intuitive 
și creative) și practice 
(implicând dexteritate 
manuală și utilizarea de 
metode, materiale, unelte 
și instrumente).

În contextul CEC, 
responsabilitatea și 
autonomia

sunt descrise ca fiind capaci-
tatea cursantului de

a aplica cunoștințele și 
aptitudinile sale într-un mod 
autonom și responsabil

Nivelul 1 Rezu-
ltatele învățării 
corespunzătoare 
nivelului 1 sunt:

Cunoștințe 
generale de 
bază

Aptitudini de bază nece-
sare, pentru a executa 
sarcini simple

Munca sau studiul sub 
supraveghere directă într-un 
context structurat

Observăm că manifestarea responsabilității și autonomiei, ca rezultate ale învățării corespunzătoa-

DOMENIUL
 METODIC

POSȚAN Liliana, doctor în pedagogie, conf. universitar, metodistă principală, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, mun. Chișinău



Centrul Republican pentru copii și tineret Artico

17pagina

re nivelului 1, rezidă în „munca sau în studiul sub 
supraveghere directă într-un context structurat.”

Responsabilitatea este considerată o calitate 
și o valoare a ființei umane. Este o caracteristică po-
zitivă a persoanelor care sunt capabile să se angajeze 
și să acționeze corect. În multe cazuri, responsabi-
litatea este determinată de o poziție, de un rol sau 
de o circumstanță, cum ar fi un loc de muncă sau o 
părinție.

Într-o societate, oamenii sunt așteptați să ac-
ționeze în mod responsabil, exercitându-și drepturile 
și îndeplinindu-și obligațiile de cetățeni. De cele mai 
multe ori, responsabilitatea se datorează problemelor 
etice și morale.

Opusul responsabilității este iresponsabilita-
tea – calitatea de a nu putea răspunde de actele sale 
(reprobabile).

De asemenea, menționăm că, în sens norma-
tiv, responsabilitatea semnifică și răspundere, nivel 
de răspundere pentru actiunile propii și nivel de răs-
pundere în organizație sau în grup. 

Antoine de Saint-Exupéry, în Micul Prinț, 
afirma, prin personajul său, Vulpea: „Devii răspun-
zător de-a pururi pentru ceea ce ai îmblânzit.” [7]

Autonomia este o condiție a indivizilor, a co-

lectivităților și a instituțiilor, ce se bucură de o anu-
mită independență în raport cu autoritatea exterioară 
sau centrală. Este o situație a celui care nu depin-
de de nimeni, care are deplină libertate în acțiunile 
sale. Potrivit cercetătorului Sorin Cristea, „Autono-
mia este o noţiune în mod esenţial filosofică” (etică, 
axiologică, praxiologică), valorificată în construcţia 
idealului educaţiei în sistemele de învăţământ, pro-
iectate în societatea postmodernă (contemporană). În 
procesul de învăţământ, în clasele de elevi sau în co-
lectivele de studenţi, „autonomia dobândeşte un sens 
mai pragmatic”, care nu exclude, ci confirmă sensul 
său normativ (axiomatic) şi teleologic, angajat, în 
mod explicit, ca ideal al educaţiei, la scara întregului 
sistem de educaţie/învăţământ. [3, p. 53-56]

Opusul autonomiei este „heteronomia, care 
este subordonarea legilor exterioare, impuse”. Alt 
antonim al autonomiei este dependența.

Responsabilitatea și autonomia sunt expresii 
ale societăților democratice și variabile ale manifes-
tării în câmpul muncii, raportate la nivelul de mana-
gement, la amploarea deciziei. Aceste rațiuni expli-
că locul responsabilității și autonomiei în structura 
competenței.

În tabelele de mai jos prezentăm mai multe 
definiții ale responsabilității și autonomiei:

Tabelul 1.1. Definiții ale responsavilității și autonomiei

Responsabilitate 

(etimologie) 

Provine din latinescul responsum de la verbul respondere, care, la rândul său, 
se formează cu prefixul re- ,ce se referă la ideea de repetare, de a merge înapoi 
și de la verbul spondere, care înseamnă „a promite”, „a fi legat” sau „ a comite 
“.

Responsabilitate 
(DEX)

Obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a 
accepta și de a suporta consecințele. Simţ de răspundere; atitudine responsabilă 
faţă de obligaţiile proprii; răspundere,

Funcţie sau sarcină de răspundere.
Ce este respons-
abilitatea?

Responsabilitatea este îndeplinirea obligațiilor sau grija când luați decizii sau 
faceți ceva. Responsabilitatea este și faptul de a fi responsabil pentru cineva 
sau ceva.

Responsabilitatea este folosită și pentru a face referire la obligația de a 
răspunde unui fapt.

Responsabilitate 
(axiologic)

Calitate și valoare a ființei umane.

O caracteristică pozitivă a persoanelor care sunt capabile să se angajeze și să 
acționeze corect. 

Responsabilitate 
(management)

Responsabilitatea este determinată de o poziție, rol sau de o circumstanță, cum 
ar fi: lider de clasă, activitate în echipă.
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Responsabilitate

(democrație)

Acțiune în mod responsabil.

Exercitarea drepturilor.

Îndeplinirea obligațiilor de copil, fiu, fiică, elev. 
Responsabilitatea 
socială

Responsabilitatea socială este povara, angajamentul sau obligația pe care mem-
brii unei societăți, ca persoane sau ca membri ai unui grup, o au între ei și pentru 
societatea însăși.

Este un tip de responsabilitate, bazat pe ideologia și regulile interne ale unei 
entități.

Răspunderea 
civilă

Responsabilitatea este obligația unei persoane de a repara daunele persoanei 
care a suferit. Răspunderea civilă poate fi dobândită prin contract (contractual) 
sau stipulată de lege (necontractual). Atunci când persoana care răspunde pen-
tru daune este o persoană diferită de autor, este numită responsabilitatea pentru 
faptele altor persoane.

Răspundere soli-
dară

Răspunderea comună este obligația sau angajamentul unei mari companii de a 
răspunde, în cazul în care există, sunt datorii ale lucrătorilor contractant sau sub-
contractant. Prin urmare, acest tip de răspundere se aplică mai multor persoane 
care răspund unei obligații suportate, fără a solicita o declarație de insolvență din 
partea agentului principal. În acest fel, creditorul poate solicita datoria împotriva 
uneia sau a tuturor părților simultan.

Responsabilitate

(sinonime)

Răspundere,

Condiția datoriei.
Responsabilitate

(antonim)

Iresponsabilitate.

Autonomie (DEX)

Condiție a indivizilor, a colectivităților și a instituțiilor care se bucură de o anu-
mită independență în raport cu autoritatea exterioară sau centrală.

Drept al unor subdiviziuni teritoriale ale unui stat de a se administra sau a guver-
na prin organe proprii.

Situație a celui care nu depinde de nimeni, care are deplină libertate în acțiunile 
sale.Faptul de a se supune legilor, normelor proprii, de a dispune liber de propria 
voință.

Autonomie

(sinonime)
Libertate,

Autoconducere.
Autonomie

(antonim)
Dependență.

Autonomie

(organizare)
Sfera de acțiune.

Autonomie

(politic)

Dreptul unui stat, al unei regiuni, al unei minorități sau al unei naționalități de 
a se administra singură, într-un stat condus de o putere centrală, fără intervenția 
statului din care face parte. Autonomia este o valoare în societățile democratice.

Autonomia elevului din învățământul primar este o subcompetență a competenței-cheie A învăța să 
înveți. În tabelul de mai jos prezentăm ce cunoștințe, abilități și atitudini prescrie această competentă:
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Tabelul 2.2. Structura competenței A învăța să înveți

Competenţa de a învăţa să înveţi
Cunoştinţe Abilități Atitudini

- competenţele, cunoştinţele, 
deprinderile şi calificările 
solicitate de o anumită acti-
vitate sau carieră; 

- cunoaşterea şi înţelegerea 
strategiilor de învăţare pref-
erate; 

- cunoaşterea şi înţelegerea 
punctelor tari şi slabe priv-
ind aptitudinile şi calificările 
personale;

- capacitatea de a căuta opor-
tunităţi de formare şi de con-
siliere pentru carieră şi edu-
caţie.

- dobândirea alfabetizărilor de 
bază, necesare pentru con-
tinuarea învăţării: scrisul, 
cititul, numeraţia și TIC; 

- accesarea, procesarea şi 
asimilarea de noi cunoştinţe 
şi aptitudini (deprinderi); 

- a avea o gestiune eficientă, 
proprie a învăţării; 

- a persevera în învăţare; 
- a atribui un timp pentru în-

văţarea autonomă, dovedind 
autodisciplină.

- motivaţia şi încrederea pent-
ru a continua şi a reuşi în în-
văţarea pe parcursul întregii 
vieţi;

- atitudinea centrată pe rezol-
varea de probleme, pentru 
a sprijini procesul propriu 
de învățare şi capacitatea 
individului de a înlătura 
obstacolele şi de a gestiona 
schimbarea;

- manifestarea dorinţei de a 
exploata experienţele de în-
văţare.

                                                                                                                                         Sursă: [4. p.12] 

Etimologia cuvântului „autonomie” este com-
pusul termenilor din limba greacă „auto” și „no-
mos” , ceea ce înseamnă „să îți dai reglementări pro-
prii.”

Filosoful german, Immanuel Kant, unul din-
tre cei mai mari gânditori din perioada iluminismului 
în Germania, scria în Întemeierea metafizicii mora-
vurilor că „ Autonomia este unicul principiu al mo-
ralei”. Autonomia vizează capacitatea de autoguver-
nare morală a individului. Potrivit lul Kant, ideea de 
autonomie sugerează faptul că legea morală nu poate 
fi găsită în exterior, prin apel la autoritate sau gene-
ralizarea unor experiențe, ci, mai degrabă, prin apel 
la rațiunea practică, care, având o structură internă, 
dictează legile după care ar trebui să actionăm. Au-
tonomia este, pentru Kant, „proprietatea voinței prin 
care ea își este lege (independent de orice natură a 
obiectivelor voinței)”. [Apud: 1 ]

Sfera de referinţă a autonomiei în educaţie are 
o dublă semnificaţie pedagogică: 

a) normativă, angajată social (juridic, civic/
la nivel de politică a educaţiei; profesional/deonto-
logic); 

b) teleologică, angajată în fundamentarea fi-
nalităţilor educaţiei la nivel psihologic (prin compe-
tenţele cognitive şi noncognitive, orientate axiologic 
şi prospectiv) şi social, prin conţinuturile de bază ale 
educaţiei/instruirii, determinate cultural şi validate 
istoric. [2, p. 181-183]

Potrivit lul Sorin Cristea, „Dobândirea auto-
nomiei devine un obiectiv general al procesului de 
învăţământ, specificat şi accentuat la nivelul claselor 
terminale. Un astfel de obiectiv general vizează „au-
tonomia umană, morală, religioasă sau civică, inte-
lectuală şi comportamentală”. Construcţia sa este re-
alizată specific „la diferitele niveluri ale şcolarităţii”. 

Sensul normativ al autonomiei este confirmat 
la un „nivel mai pragmatic”, prin raportarea sa la 
etimologia termenului, care include referinţa la „lo-
gos” (legi). 

În plan pedagogic, „autonomia este capaci-
tatea de a regla prin tine însuţi conduita după legi” 
proprii domeniului de activitate. Dobândirea autono-
miei pe cale pedagogică presupune cunoaşterea nor-
mativităţii, afirmată epistemologic şi social la nivelul 
educaţiei/instruirii/proiectării curriculare a educaţiei 
şi a instruirii. Ea solicită „conştientizarea legilor – 
care generează principiile de proiectare şi realizare a 
educaţiei/instruirii/proiectării curriculare a educaţiei 
şi a instruirii – şi integrarea lor într-un viitor perso-
nal”.

La acest nivel, autonomia valorifică raporturi-
le sale optime cu responsabilitatea, care reflectă „di-
alectica dintre constrângere (normativă) şi libertate” 
(de acţiune eficientă).

Pentru studiul nostru este important să stabi-
lim la ce nivel sunt formate la elevii mici responsabi-
litatea și autonomia.

În contextul Cadrului european al calificări-
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lor, competenţa este descrisă din perspectiva respon-
sabilităţii şi autonomiei. CEC alcătuieşte un instru-
ment nou, care permite posibilitatea de combinare a 
taxonomiilor educaţionale şi ocupaţionale şi, într-un 
anumit sens, stabileşte punţi de legătură între ISCED 
şi ISCO. La nivel national, această legătură este re-
flectată de Cadrul national al calificarilor (CNC) și 
Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova 
(CORM006-2021).

Responsabilitatea și autonomia reprezintă 
discriptori ai competenţelor transversale, considera-
te achiziţii valorice şi atitudinale care transcend un 
anumit domeniu/program de studii. Acești discrip-
tori sunt explicit reflectați în documentul Metodo-
logia privind evaluarea criterială prin descriptori 
în învățământul primar, clasele I-IV (2019), numiți 
descriptori ai nivelurilor de performanță dobândite 
de elevul mic: elevul manifestă comportament per-
formanțial „independent”, „ghidat de învățător”, „cu 
mai mult sprijin”. 

ECD se înscrie în paradigma evaluării forma-
toare, de aceea în clasele I-IV se acordă prioritate di-
mensiunii formative a aprecierii rezultatelor școlare. 
Astfel, școlarului mic i se asigură condiții favorabile 
pentru edificarea comportamentului performanțial de 
succes într-un ritm confortabil și în contextul indivi-
dual al formării personalității. Efectele urmărite vi-
zează menținerea sănătății psihofiziologice a școlari-
lor mici, formarea motivației intrinseci, dezvoltarea 
stimei de sine în baza educării capacităților de autoe-
valuare, favorizarea competențelor interpersonale în 

contextul evaluării reciproce, sprijinirea competen-
țelor de învățare, dinamizarea autonomiei învățării și 
a autoeducației. [5, p. 7]

ECD reprezintă un sistem de eficientizare 
permanentă şi diferenţiată a predării, a învăţării și a 
evaluării, prin introducerea criteriilor şi descriptori-
lor, fără acordarea notelor. 

Criteriile de evaluare constituie sisteme de 
calităţi importante, care se regăsesc în produsele în-
văţării: „criteriu de evaluare = calitate a procesului şi 
a produsului învăţării realizate de către elev”. 

 Descriptorii reprezintă criterii calitative de 
evaluare, care descriu modul de manifestare a com-
petenţelor elevului şi permit determinarea gradului 
de realizare a acestora (minim, mediu, maxim), con-
stituind indicatori operaţionali direct observabili: în 
comportamentul performanţial al elevilor şi la ni-
velul rezultatelor şi produselor activităţii concrete a 
acestora. Astfel, descriptorii generali pentru învăță-
mântul primar descriu modul de manifestare a com-
petenţelor elevului în procesul realizării finalităților 
curriculare pe două dimensiuni intercondiționate: 

- dimensiunea formativă (formatoare, dina-
mică) se referă la comportamentul performanțial al 
elevului și permite caracterizarea prin descriptori a 
nivelurilor de performanță: independent; ghidat de 
învățător; cu mai mult sprijin; 

- dimensiunea cumulativă (decizională) vi-
zează nemijlocit performanțele elevului la disci-
plinele școlare și permite atribuirea de calificative: 
foarte bine; bine; suficient.
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Tabelul I.4. Aprecierea rezultatelor școlare în contextul ECD (conform Curriculumului pentru învățământul 
primar)

În cadrul unei probe de evaluare
ELEVUL CARE A DOBÂNDIT COMPETENȚE

constituite stabil, 
capabile de autodez-
voltare.

care necesită antrena-
ment pentru consolidare.

aflate în curs de formare. indicatori de performanță

REALIZEAZĂ PRODUSE ȘCOLARE
• corect • complet • 
coerent • fără ezitări.

• cu greşeli mici • cu 
incompletitudini mici • 
cu incoerențe mici • cu 
ezitări mici, depășite, 
ca rezultat al ghidării 
(întrebărilor orientative) 
oferite de învățător.

cu greşeli • cu incompleti-
tudini • cu incoerențe • cu 
ezitări depășite, ca rezultat 
al sprijinului (indicațiilor, 
explicațiilor) oferite de 
învățător.

descriptori de performanță 
generali pentru învățământul 
primar.

MANIFESTĂ COMPORTAMENT PERFORMANȚIAL
independent. ghidat de învățător . cu mai mult sprijin. niveluri de performanță di-

mensiunea formativă (dinam-
ică).

ATESTĂ REZULTATE ȘCOLARE APRECIABILE PRIN
foarte bine. bine . suficient. calificative dimensiunea cu-

mulativă (decizională).
Sursă: Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasele I-IV. MEC. Chișinău:2019. 69 p. 

Conform prevederilor Codului Educației al 
Republicii Moldova, Capitolul VII.Articolul 36. 
(1), „Învăţământul extraşcolar se realizează în afa-
ra programului şi activităţii şcolare prin activităţi 
complementare procesului educaţional, desfăşurat în 
instituţiile de învăţământ şi are menirea să dezvolte 
potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor 
şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor 
acestora pentru timpul liber”. Educația extrașcolară 
este prin esența, forma și conținutul său parte a 
educației nonformale, ce e legată de statutul de elev 
al copilului și al adolescentului. 

Strategiile didactice pentru formarea respon-
sabilității și autonomiei în educația și în învățămân-
tul nonformal se axează pe noua paradigmă educati-
vă postmodernă, inclusiv cea a educației nonformale, 
plasează pe prim-plan opțiunea pentru ideile umanis-
te: 

- recunoașterea personalității elevului 
ca valoare supremă, respectarea caracterului unic și 
irepetabil al fiecărui individ; 

- egalarea șanselor tuturor elevilor la 

autodeterminare, autoorganizare, autoafirmare, auto-
realizare;

- realizarea dreptului elevilor la dez-
voltarea aptitudinilor și intereselor rezonabile;

- asigurarea protecției sociale; 
- respectarea drepturilor fundamentale 

ale omului și, în special, ale copilului; 
- armonizarea relațiior interpersonale 

dintre educatori și educabili: părinți și copii, profe-
sori și elevi, dintre toți actorii sociali.

Tehnicile și metodele de formare a autono-
miei și responsabilităii, specifice educației și învăță-
mântului extrașcolar, depind de domeniul și de pro-
filul activității.

Strategiile de formare a responsabilității și au-
tonomiei în educație și în învățământul extrașcolar vor 
fi eficiente, dacă profesorul, mentorul, conducătorul 
de cerc, maistrul-instructor, dirijorul, maestrul de 
cor, maestrul de balet, maestrul de concert, regizorul, 
acompaniatorul, conducătorul artistic, antrenorul-in-
structor, antrenorul, psihologul, metodistul vor iden-
tifica, vor dezvolta vocația elevului, a adolescentului.
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ZIUA UȘILOR DESCHISE - O CĂLĂTORIE ÎN 
LUMEA ARTICO 

Agnes Repplier a menționat că impulsul de 
a călători este unul dintre cele mai optimiste lucruri 
ale vieţii. Acest fapt a fost remarcat și la Centrul Re-
publican pentru Copii și Tineret ARTICO, care, prin 
intermediul evenimentului „Ziua ușilor deschise”, 
și-a propus să dea un imbold publicului larg spre o 
călătorie interactivă pe traseul marcat de cele șapte 
domenii de activitate ale Centrului. Evenimentul cu 
genericul „Călătorie în lumea ARTICO” s-a axat pe 
explorarea lumii interioare a activităților nonformale 
(extrașcolare), pe tehnicile și metodele de dezvolta-
re a creativității copiilor și tinerilor, pe instrumen-
te și canale de comunicare, care contribuie la inte-
grarea acestora într-un mediu nou, constituind și o 
oportunitate de valorificare eficientă a timpului liber 
pentru familie. 

 

Imaginea 1. Ziua ușilor deschise 2022 - o că-
lătorie în lumea ARTICO

Educația pentru timpul liber reprezintă o for-
mă specializată a procesului educaţional integral, 
care include mai multe domenii (cultural-artistic, 
turistic, social, economic etc.) şi are în vedere for-
marea la copii și tineri a competenţei de gestionare a 
timpului liber. Din perspectiva educaţiei permanen-
te, aceasta se dovedeşte a fi o educaţie rentabilă sub 

diverse raporturi: familial, social şi economic, însă 
importanţa creşte odată cu implementarea concepţiei 
învăţării pe tot parcursul vieţii, care solicită şi stă-
pânirea de către tineri a competenţei de gestionare 
valorică a timpului liber, în favoarea dezvoltării unei 
personalităţi culturale şi a promovării unei cetăţenii 
active.

Procesul de dezvoltare a tinerei generaţii nu 
poate fi redus numai la activitatea instructiv-educati-
vă, care se desfăşoară în cadrul formal. În acest scop, 
se utilizează și activitățile de educație nonformală, 
ce contribuie la dezvoltarea aptitudinilor copiilor/
tinerilor în diferite domenii, la aprofundarea cunoaş-
terii, spre descoperirea şi valorificarea intereselor şi 
a pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul 
afirmării şi al recunoaşterii performanţelor. 

De asemenea, astfel de activități contribuie la 
creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor 
învăţării, la stimularea şi multiplicarea iniţiativelor 
tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii, la ridica-
rea gradului de socializare și valorizare, la reduce-
rea procentajului privind fenomenele antisociale, la 
asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală, 
la sporirea calităţii resursei umane din sistemul edu-
caţional, la formarea resursei umane, necesare dez-
voltării societăţii, a cunoaşterii - toate acestea sunt 
printre efectele majore, pe care le produc proiectele 
educative ale domeniului extrașcolar. 

Conştientizarea de către comunitate a poten-
ţialului pe care activitățile nonformale (extrașcolare) 
le au asupra formării tinerei generaţii ce trebuie să 
se integreze și transformarea educaţiei în sursă de 
dezvoltare comunitară sunt două puncte forte pe care 
CRCT ARTICO le urmează. 

DOMENIUL CULTURĂ 
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CRECIUN Violina, șefa Secției comunicare și relații internaționale, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, mun. Chișinău
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 Astfel, în data de 17 septembrie 2022, CRCR ARTICO a invitat comunitatea să urce într-un trenuleț 
imaginar și să se afle în postura unor călători, dornici de a explora orice „destinație” a călătoriei. Cele șapte 
spații din incinta Centrului au luat forma, în fața „călătorilor”, unor stații dintr-o gară. Vizitatorii, organizați pe 
echipe, au avut parte de câte o cursă deosebită prin toate spațiile puse la dispoziție.

A fost o călătorie cu totul specială, deoarece, 
dincolo de partea vizibilă a oricărei activități propu-
se de către Centru, publicul a avut posibilitatea de a 
interacționa cu mentorii fiecărui cerc, de a purta un 
dialog direct, de a pune întrebări și de a obține răs-
punsuri la tot ceea ce le-a captat atenția și le-a trezit 
interesul. După ce au primit biletul de călătorie, că-
lătorii au urcat în trenul virtual, urmând calea ferată 
de-a lungul traseului. Ghidați de însoțitorii de vagon, 
ei s-au oprit pe rând în fiecare stație-muzeu. Ajunși 
aici, cei mici și cei mari au fost implicați în diver-
se masterclassuri: de pictură, ceramică, de cioplire 
a lemnului, hand made, desing etc. Centrul și-a des-
chis larg ușile atât pentru copii și tineri, cât și pen-
tru părinți, în scopul promovării diferitor activități și 
oportunități extrașcolare din cele șapte domenii de 
activitate (stații):

1. Stația „Cultură și Societate” include două 
proiecte deosebite:

• Școala de Televiziune „Pixel Media Center”, 
unde copiii și tinerii, care doresc să posede 
capacitatea de a comunica liber, de a lupta cu 
temerile, de a-și stăpâni emoțiile în fața ca-
merei de luat vederi și visează să devină buni 
jurnaliști, sunt ajutați de către profesioniști în 
domeniu să-și îndeplinească idealul . Ajunși la 
această „stație”, călătorii au fost familiarizați 
cu activitatea școlii de televiziune, au acordat 
interviuri și au participat la realizarea vox-uri-
lor dedicate evenimentului.

• Programul „After School”. Este un program 
echilibrat de dezvolatre personală, care constă 
atât în activități din diverse domenii, cât și în 

pregătirea temelor pentru acasă . La stația „Af-
ter School”, s-au desfășurat activități prin inter-
mediul jocului și al acțiunilor interactive, ce au 
avut drept scop prezentarea proiectului în sine.

 

Imaginea 2. Decor și indicatoare pentru comunicarea nonformală 

Imaginea 3. Aspecte ale comunicării în „stații”
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2. Stația „Arta Muzicală”. Datorită Studiou-
lui muzical-coral „Lia-Ciocârlia” și Studioului fol-
cloric „Iedera”, iubitorii de muzică au posibilitatea 
de a-și dezvolta capacitățile vocale, prin intermediul 
cântului coral sau folcloric. La „stația” colectivelor 

muzicale a fost realizat un panou cu aripi din pozele 
beneficiarilor Studioului muzical-coral „Lia-Ciocîr-
lia” și ale celor de la Studioul folcloric „Iedera” . De 
asemenea, a avut loc demonstrarea trofeelor, a costu-
melor și a decorațiilor.

3. Stația „Arta coregrafică”. Dansul reflectă 
lumea reală prin imagini artistice, accentuând, astfel, 
specificul său, ce constă în transmiterea ideilor și a 
sentimentelor umane, prin intermediul mișcărilor, al 
gesturilor și al mimicii. Copiii și tinerii, pasionați de 
arta coregrafică, pot alege ceea ce este mai aproape 
de sufletul lor și pot lăsa ca visurile să le fie aripi. 
La „stația” coregrafilor, a fost o demonstrație a ge-
nurilor de dans existente la Centru. Călătorii au avut 
posibilitatea de a se familiariza cu mișcările dansului 
modern, ale dansului sportiv, hip - hop, popular, ba-
let. Totodată, a fost organizată o expoziție a costume-
lor ce corespund acestor genuri de dans. 

Imaginea 5. Stația „Arta coregrafică”

Imaginea 4. Decorul stației muzicale

Dom
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 4. Stația „Arte plastice și decorative” . La 
stația „Universul design-ului”, călătorii au participat 
la un masterclass tematic „O călătorie prin culori”, 
iar scopul acesteia a constat în crearea unei insigne 
în forma unui trenuț, stilizat cu o paleta diversă de 
culori, prin intermediul tehnicii colaj. De asemenea, 
au participat și la alte activități ale cercurilor:

• Pictură decorativă „Culoarea magică”;
• Crafty-ART (croșetare și tehnici mixte); 
• Prelucrarea lemnului „Meşteşugarii”; 
• Ceramica. 

       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Stația „Sport, turism și agrement.” Ajunși aici, călătorii au avut posibilitatea să facă poze și să se 
familiarizeze cu activitatea acestui domeniu. La „stația” respectivă s-au desfășurat antrenamente la cele șapte 
cercuri:

• Şah „Campion”;
• Wushu „Choy Lee Fut”;
• Taekwondo;
• Box „Ring”; 
• Turism montan, escaladare şi bazele alpinismului; 
• Turism și orientare sportivă „Azimut” ;
• Tenis de masă „Mingea rapidă”.

 Imaginea 6. Masterclass la cercul ”Prelucrarea 
lemnului”

Imaginea 7. Stația „Arte plastice și decorative”

Imaginea 8. Prezentare la cer-
cul de șah „Campion” și cer-
cul Taekwondo
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Imagine 9. Stația „Sport, turism și agrement”

7. Stația „Proiecte pentru Tineri”. La această stație, 
călătorii au fost îndemnați să participe la diverse se-
siuni de informare și formare, destinate activismului 
civic, drepturilor omului, toleranței; de autocunoaș-
tere, voluntariat, orientare profesională, de inițiere și 
implementare a proiectelor de schimburi academice, 
culturale. Prin intermediul proiectelor Clubul Volun-
tarilor; Cariera Mea; Erasmus, ei au aflat care este 
menirea acestora. De asemenea, coordonatorii au 
desfășurat jocul interactiv Kahoot, axat pe curiozități 
despre culturi și despre țările implicate în proiectul 
Erasmus. O altă activitate a fost „Capsula Timpului” 
. Participanții lăsau un mesaj în scris, adresat tineri-
lor voluntari ai CRCT ARTICO, însoțit de încurajări, 
sfaturi și sugestii pentru viitor.
Prin aceste acțiuni, CRCT ARTICO și-a deschis ori-
zonturile, pentru a informa despre oferta educaţiona-
lă, mediul extrașcolar, potenţialul dezvoltării copilu-
lui/tânărului, despre diversitatea activităților oferite, 
ceea ce, evident, va contribui la determinarea unui 
traseu educaţional reuşit. 

6. Stația „Științe. Tehnică. Teh-
nologii.” Frecventând cercurile 
din acest domeniu, copiii și tine-
rii învață cum să facă primii pași 
în domeniul IT și cum pot avea 
succes cu ajutorul tehnologiei di-
gitale! Alegând între: Cercul de 
IT „IT Junior”, Roboclub Lego 
Mindstorm EV3 și/sau Roboclub 
WeDo 2.0, călătorii au avut po-
sibilitatea de a descoperi limbaje 
de programare, marcare, dar și 
tehnica de creare a roboților. 

Imaginea 10. Stația „Științe. 
Tehnică. Tehnologii.”
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Vizitatorii au ascultat istoria fiecărui cerc, au aflat 
care este activitatea de bază a acestuia, despre reali-
zările beneficiarilor, absolvenți de succes, ce premii 
au obținut etc.  
În traseul „călătorilor”, a fost inclus următorul pro-
gram, în intervalul de timp 11:00 – 15:00:
1. Înregistrarea „călătorilor”;
2. Cursa „călătorului”: 
• Program artistic cu participarea unor vedete de la 

ARTICO (concert în aer liber);
• Masterclassuri de: ceramică, hand made, pictură, 

cioplirea lemnului, design.
• Călătorie în Lumea ARTICO – ATENȚIE! Cine 

„călătorește” prin toate „destinațiile” propuse a 
primit automat biletul pentru participarea la LO-
TERIE.

3. LOTERIE: călătorii au avut posibilitatea de a ob-
ține premii din partea CRCT ARTICO și a parte-
nerilor evenimentului.

 Călătorii au dat dovadă de interes, menționând că este mai mult decât benefică organizarea unui astfel 
de eveniment. „Este obligația părinților să ne asumăm dezvoltarea copiilor noștri și petrecerea timpului util. 
Astăzi, Artico ne-a arătat tot ce ne poate oferi, iar toate aceste activități sunt utile dezvoltării abilităților 
copiilor. Aici se pregătește viitorul, depinde numai de noi cum participăm la construcția acestuia. Sunteți o 
echipă la cel mai înalt nivel”, a menționat dna Ana, care a luat parte la eveniment.
Concluzionând, accentuez că visurile ne cresc aripi, ne oferă clipe de înălțare. Prin idealurile noastre, construim 
viitorul. În fiecare pui de om este un vis. Și plouă, și fulgeră peste el, dar, cel mai des, visul puternic învinge 
prin perseverență, prin puritate, prin încrederea celor din jur, prin puținele momente de glorie, prin creativitate 
și muncă …, multă muncă. Firește, un vis constructiv împlinit al oricăruia dintre noi este sursa de bucurie 
pentru cei din jur și un nou pas spre a crește. ARTICO te îndeamnă să-ți Urmezi Visul! 

     
Imaginea 12. Echipa ARTIC

Bibliografie: 

1.http://articAo.md/

Imagine 11. „Participarea la Loterie”
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ACADEMIA TA - O COMBINAȚIE PERFECTĂ ÎN-
TRE EDUCAȚIE ȘI DISTRACȚIE

Rezumat: În acest articol este analizată experiența Centrului Republican pentru Copii și Tineret 
„Artico” din mun. Chișinău despre organizarea odihnei și educației estivale a copiilor care au par-
ticipat la Proiectul „Academia Ta”, aflat la cea de a opta ediție. Autoarea prezintă demersul educativ 
și de agrement al unei zile din cadrul Turului „Disco Magic Tur .”

Cuvinte - cheie: vacanță, Academia Ta, timp util, tururi, ateliere, diversificare, Turul „Disco Magic Tur” 

„Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini ca să ştie unde le este casa şi aripi ca să 
zboare în alte părţi, unde să arate celorlalţi ce au învăţat.”

(Jack Canfield)

Probabil, fiecare părinte 
vrea să ofere copilului său ceva 
unic, ceva minunat și cu adevărat 
folositor, cu atât mai mult, când 
vine vorba de vacanțe. Deseori, 
i-am auzit pe părinți spunând că ar 
mai dori ca copiii lor să se ocupe 
și cu altceva în vacanță, nu doar să 
stea în fața televizorului. Deci, so-
luția există.  

Proiectul educațional 
„Academia Ta”, deja la cea de-a 
opta ediție, este o posibilita-
te de a oferi copilului o vacan-
ță de neuitat și activități inedite.  
Conceptul Clubului de vacan-
ță este unul dinamic, echilibrat și 
personalizat, fiind compus din 3 
elemente de bază: Educație, Dis-
tracție și Joacă Structurată. 

Scopul nostru este ca fieca-
re copil:
• să se simtă confortabil, 
descătușat, sigur în forțele proprii;
• să-și folosească creativita-
tea și imaginația 

în diferite situații; 
• să-şi realizeze întregul po-
tențial.
 Capacitatea maximă a co-
piilor care pot accesa proiectul este 
de 500 de unități per tur, fiecare 
fiind repartizat în echipe (detașa-
mente) conform vârstelor.

Academia Ta se desfășoară 
pe parcursul verii, activitatea fiind 

împărțită în 6 tururi a câte 2 săptă-
mâni, fiecare tur având genericul 
său. În baza acestui generic, au loc 
activitățile. Mai jos, descriem o zi 
din cadrul Turului „Disco Magic 
Tur ”, și anume data de 10.08.22. 
Ziua a început cu minunata zumba 
Kids, unde copiii au posibilitate să 
se încarce cu energie, repetând și 
dansând alături de mentorii lor.

Imaginea 2. Activitate de design vestimentar
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JITOREANU Cristina, manager de proiect „Academia Ta”, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, mun. Chișinău 

Imaginea 1.Imaginea 1. Clubul de vacanță Clubul de vacanță

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jack+Canfield
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 Următoarea etapă o constituie atelierele. Este 
etapa cea mai consolidată și cu cel mai mult „bagaj”. 
Atelierele sunt diferite, de la creație la sport și înapoi. 
E important ca fiecare echipă să aibă ateliere diverse 
pe parcursul zilei, nu doar sport sau numai creație. E 
nevoie de o împletire armonioasă, ca copilul să nu se 
plictisească, ci să înțeleagă ce-i place să facă, să se 
descopere pe el ca personalitate...
Printre cele mai solicitate și mai apreciate ateliere se 
numără: Piramida Holografică (pentru prima dată, 
aceasta a avut loc la noi în centru), laser tag, flora 
art, ceramica, escalada și, nu în ultimul rând, ateli-
erele ce țin de tehnologii contemporane, cum ar fi: 
IT, robotică și Realitatea Virtuală. Ceasul ticăie, re-
spectiv ajungem și la următoarea etapă a zilei noas-

tre din cadrul programului, și anume „Cool time-ul”, 
numită și ora mentorului, oră în care toată echipa se 
pregătește intens pentru activitatea de seară, fie că 
creează propria ținută pentru activitatea de seară, fie 
că împreună cu mentorul alcătuiesc versuri pentru 
rapp battle ce urmează (activitatea de seară).
Cireașa de pe tort a zilei este activitatea de seară, 
unde fiecare pici vrea să impresioneze publicul prin 
strălucire, eleganță și mișcări șcenice unice. Atmo-
sfera se încinge, fiecare sustinând și aplaudând...
Cam așa se desfășoară o zi din cadrul programului 
Academia Ta. Evident, fiecare zi vine cu farmecul ei: 
sau e cursă cu obstacole în stil indian, parada dinoza-
urilor, aqua party, sau orice ar fi în vogă pentru pici.
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 Un alt punct, care la fel de mult mă încântă 
în acest program, este faptul că creativitatea e la ea 
acasă atât din partea regizorilor, cât și din partea 
mentorilor... Punctul Bonus al unui tur reprezintă 
concursurile, care, de asemenea, sunt diverse de la 
un tur la altul și oferă posibilitatea echipei să acu-
muleze mai multe puncte, ce aduce un câștig echi-

pei. Un concurs din cadrul turului „ Super Eroi” a 
fost să creeze un costum transformabil. Aici creati-
vitatea echipelor nu s-a lăsat așteptată și, ca de obi-
cei, a impresionat! Drept exemplu servesc pozele:
Pentru o vacanță de neuitat pentru copilul d-voastră 
savurați o porție sănătoasă de „Academia Ta”!

Bibliografie:

1. 501 activități pentru copii. Chișinău: Editura Litera. 2011. ISBN: 9786066004206.

2. 855 de jocuri și activități. Ghidul Animatorului. Asociaţia European Youth Echange Moldova, 
UNICEF. CH.: 2005. Disponibil pe: https://drepturilecopilului.md/files/publications/Carteamare_
jocuri.pdf

Imaginile 3. 

Turul „Super Eroi”
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ В 
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

METODE MODERNE DE MOTIVAȚIE ÎN EDU-
CAȚIA MUZICALĂ

Rezumat: Căutarea de noi forme de motivare a elevilor este o sarcină actuală a pedagogiei muz-
icale moderne. Metodele motivaționale, dezvoltate de psihologia și pedagogia contemporană, ar tre-
bui adoptate de profesorii de muzică, alături de metodele specifice de motivare a tinerilor muzicieni.

Cuvinte cheie: motivație, stimul, atitudine pozitivă, competiție, muzică de ansamblu, concert

Мотивация – одно из важнейших условий успеха музыкального образования, особенно это 
касается обучения ребёнка. Мотивационная сфера динамична, она требует постоянного обновления, 
творческого подхода, опоры на достижения психологической науки, - ведь современный мир так 
стремительно изменчив. То, что стимулировало нас и наших родителей, - сейчас не работает. Апелляция 
к чувству долга, обязательствам – бессмысленны, так как эти категории ещё не сформировались в 
детском сознании и, к сожалению, мало востребованы современной культурой. 

Если проблема правильной мотивации 
решена, долгие нотации, принуждение, а то и 
муштра, обычная для музыкального образования 
на протяжении веков, окажутся окончательно за-
быты и ученика не придётся уговаривать продол-
жить музыкальное образование. Таким образом, 
новые методы мотивации обучения музыки яв-
ляются чрезвычайно актуальными для современ-
ной педагогики.

Главной задачей современной мотивации 
на начальном этапе музыкального образования 
является формирование интереса к инструменту, 
которым ребёнок хочет овладеть, к его истории, 
устройству, - к миру музыки вообще и, главное, 
потребности в самом музицировании. А затем 
следует определить методы и приёмы, позволя-
ющие добиваться положительных результатов, 
опираясь на разработки психологов и опытных 
педагогов.

В числе наиболее распространённых мето-
дов психолого-педагогической мотивации нужно 
выделить следующие:

создание обучающих ситуаций, привлека-

ющих внимание, заинтересовывающих учеников 
в предмете;

позитивная оценка успеха путём радост-
ного совместного переживания достижений уче-
ника;

актуализация учебного материала, его 
приближение к уровню достижений ученика;

использование позитивной и негативной 
мотивации;

изучение истории создания произведения, 
привлечение интересных фактов из биографии 
композитора;

вовлечение ученика в эмоциональное пе-
реживание, заключённое в конкретном произве-
дении, демонстрация его уникальности;

демонстрация актуальности изучаемого 
музыкального материала; 

имитация в учебной аудитории творческо-
го спора;

вовлечение ученика в обсуждение методов 
достижения определённого музыкального приё-
ма, эффекта;

подчёркивание элементов новизны изучае-

RUSU Liliana, profesoară de vioară, grad didactic I, 
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мого музыкального материала;
привлечение социальных мотивов (стрем-

ление обрести авторитет, репутацию, желание 
быть необходимым членом группы, ансамбля, 
оркестра), стимуляция творческих потенций уча-
щегося;

вовлечение в процесс сотворчества препо-
давателя и ученика, исполнителя и композитора.

Огромное значение имеет позитивная эмо-
циональная атмосфера, которую должен стре-
миться создать педагог в классе. Никому не по-
мешает улыбка при встрече и вопрос о том «как 
у тебя дела?» не займет много времени. Эти про-
стые этикетные формулы создают на уроке ат-
мосферу приятия, эмоциональной поддержки со 
стороны педагога. Ребёнок будет спешить в класс 
не только по обязанности, - он будет радоваться 
встречи с учителем.

Ребята не должны бояться задавать во-
просы, если что-то им непонятно во время уро-
ка. Педагог должен быть на уроке открытым, 
позитивно настроенным и достаточно коммуни-
кабельным. Всякое насилие, крик, жестокость с 
его стороны внушают ребёнку иррациональный 
ужас, калечат психику, тормозят развитие лично-
сти, притупляют ум и волю. Стремление сфор-
мировать полноценную личность исключают для 
педагога унижающие ребёнка насмешки, замеча-
ния, раздражительность и нетерпимость. Следу-
ет оценивать конкретные поступки ребёнка, а не 
оценивать личность в целом. Это способствует 
укреплению уверенности школьников в своих 
силах, самоуважению. Работа педагога по фор-
мированию мотивации в конкретных видах дея-
тельности (игре на скрипке) тесно переплетается 
с работой по улучшению общего эмоционального 
самочувствия этих детей в классе, изменению их 
положения в системе личных отношений.

 В. А. Сухомлинский призывал начинать 
любое дело с чувством успеха: оно должно не 
только появляться в конце, но быть и в нача-
ле действия. Создание условий, вызывающих у 
детей ощущение радости поиска, преодоления, 
представляет собой особую задачу для профес-
сионального педагога. Поэтому урок следует 
начинать и заканчивать в атмосфере душевного 
комфорта. Очень важно найти правильную то-
нальность общения – с одним можно разговари-
вать лишь тихо и ласково, с другим необходимо 
использовать всё богатство эмоционально окра-
шенной речи. Некоторые дети лучше всего ре-

агируют на сдержанность, «дистанционность» 
– это придает им значительность в собственных 
глазах. Но в любом случае одно из основных тре-
бований к педагогу – безмерное чувство такта и 
абсолютное уважение к ученику.

Любая коммуникация на уроке должна 
быть продуктивной. Основой продуктивной ком-
муникации является уважение к собеседнику, 
умение слушать, понимание его слов, чувств и 
эмоций. Это помогает определить, в чем человек 
нуждается и к чему стремится. Результативность 
обучения во многом зависит от качества его об-
щения с педагогом.

Критика должна быть конструктивной. 
Необходимо подчеркнуть объективность крити-
ческой оценки, её необходимость для выявления 
недостатков с их обязательным устранением и 
достижением скорейшего положительного ре-
зультата. Следует убедить ученика, что настоя-
щий успех не бывает случайным, за ним стоит 
тщательный и целеустремленный труд. Завышен-
ная самооценка, часто присущая современным 
детям, бывает опасна. Однако критика никогда не 
должна подавлять ученика.

Каждое, малейшее достижение, успех уче-
ника должен быть зафиксирован и подчеркнут 
педагогом. Не стоит бояться перехвалить ребён-
ка. Похвала компенсирует требовательность учи-
теля. Возможность оценить себя положительно 
детям дают поощрения за достигнутые результа-
ты. Это становится дополнительным стимулом в 
обучении. Ребятам выдаются грамоты за участия 
в конкурсах, фестивалях. На специально оформ-
ленных стендах отмечаются их достижения. Пе-
дагогическое поощрение – это поощрение по 
принципу индивидуального роста. Главное, что-
бы ребенок стремился быть не лучше других, но 
лучше себя вчерашнего. На стендах отмечаются 
не только «лучшие» выступления, но и дости-
жения каждого ученика, каждое качественное 
улучшение мастерства. Во время урока нельзя 
оставлять без внимания старания ученика. Хоро-
шая учёба и последующий успех в работе прочно 
связываются в сознании учащихся.

Работая над формированием уверенной в 
себе личности, педагог должен учитывать прин-
цип соразмерности поощрения и успеха. 

Поиск новых мотивационных систем – 
безусловная задача музыкального педагога, од-
нако обучение будет более эффективным, если в 
этот процесс будут вовлечены и родители ребён-
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ка. В этом контексте уместно напомнить афоризм 
великого музыкального педагога П.С.Столярско-
го, основателя первой школы - десятилетки для 
одарённых детей (1933 г.) при Одесской консер-
ватории: „Мне не нужны талантливые дети – мне 
нужны талантливые родители”. 

Успех Столярского как педагога и органи-
затора образовательной деятельности знаменитой 
школы, настоящей „фабрики талантов”, которая 
процветает и сейчас, неоспорим, что доказыва-
ет правоту тезиса профессора. Среди выпускни-
ков этого талантливого педагога являются Д.Ф 
Ойстрах, Е.Г. Гилельс, М.И. Фихтенгольц, Н.М. 
Мильштейн С.И. Фурер. Советский пианист и 
педагог Г.Г. Нейгауз говорил о том, насколько для 
начинающего музыканта важнее иметь хороших 
родителей, чем хороших учителей. Без помощи 
родителей процесс обучения ребёнка музыке ста-
новится сложнее.

Важность вклада родителей в мотивацию 
музыкального образования ребёнка подчеркивает 
в каждом своём интервью выдающийся русский 
альтист Ю. Башмет. Виртуозное исполнитель-
ское мастерство не мешает ему быть прекрасным 
педагогом, организатором и меценатом. 

Это прекрасный пример того, что в зрелом 
музыканте всегда сочетаются педагог и испол-
нитель, и если ученик видит учителя не только 
в классе, но и восхищается им на сцене, то успех 
образовательной деятельности обеспечен. Это 
лучшая мотивация к воспитанию в ученике про-
фессионализма, причастности к миру музыки. 
Ребёнок будет понимать, что при достаточном 
труде успех возможен и близок. При таком учи-
теле он сам будет чувствовать себя настоящим 
музыкантом и творцом. Учитель будет восприни-
маться как наставник, старший товарищ и колле-
га.

В этом контексте невозможно не упомя-
нуть замечательный опыт, предпринятый музы-
кально-педагогическим коллективом музыкаль-
но-теоретического лицея им. С. Рахманинова (г. 
Кишинев). 19 января 2022 г. состоялся концерт 
педагогов лицея в Органном зале, в котором были 
задействовано множество инструментов: от орга-
на до, столь редкого на сцене, соло фагота. Про-
звучала не только классика, но и джаз. Учащиеся 
лицея вместе с родителями увидели педагогов 
в качестве виртуозных музыкантов – можно ли 
представить лучшую мотивацию? Это был на-
стоящий праздник музыки, который объединил 

педагогов, детей и родителей, а, главное, проде-
монстрировал настоящую корпоративную соли-
дарность музыкантов состоявшихся и будущих. 

Ещё большее воспитательное значение 
имели традиционные для лицея весенние кон-
церты «Visurile primăverii» в ныне утраченной 
Кишиневской филармонии. К сожалению, пан-
демия и роковой пожар на два года прервали эту 
традицию. Эти концерты имели огромный сим-
волический смысл и воспитательное значение, 
так как в них был особый концепт: педагог вы-
ступал на сцене вместе со своим учеником. Там 
были не только дуэты, но и трио, квартеты, ан-
самбли. Коллегиальное сотрудничество на сцене 
ученика и педагога разрывает узкие рамки тради-
ционного аудиторного образования, стимулирует 
чувство профессионализма, причастности к миру 
музыкальной сцены. Ученик и учитель чувство-
вали себя коллегами – музыкантами. Это лучшая 
мотивация, которую только можно представить 
в музыкальном образовании, - это мотивация к 
подлинному сотворчеству ученика и педагога.

Подобные мероприятия, концерты, всевоз-
можные конкурсы систематически проводятся в 
стенах школы искусств им. А. Стырчи.

Вовлечение ребёнка в сольную, ансамбле-
вую, оркестровую концертную деятельность яв-
ляется важнейшим стимулом его музыкального 
развития, важнейшим методом его мотивации. 
Ребёнок, только начинающий своё музыкальное 
образование, уже хочет видеть себя на сцене! В 
рамках школьного концерта ребёнок чувствует 
себя настоящим музыкантом. Он гордиться со-
бой, у него вырастают крылья, он радуется ауди-
тории, он чувствует признание, - все это велико-
лепно мотивирует его к дальнейшему овладению 
инструментом, новым этапам музыкального раз-
вития.

Таким этапом служит вовлечение ребёнка 
в коллективное, ансамблевое, оркестровое музи-
цировании. Это необходимая форма особой мо-
тивации учащихся музыкальных школ, которая 
воспитывает не только личные исполнительские 
качества, но и способности к профессиональной 
коммуникации, воспитывает в будущем музыкан-
те особое чувство корпоративной солидарности, 
причастности к большому миру музыки.

Ансамблевое музицирование развивает 
важные профессионально-психологические ка-
чества: наблюдательность, критичность, стрем-
ление к совершенствованию собственного зву-

Do
m

en
iu

l A
rt

e



Centrul Republican pentru copii și tineret Artico

35pagina

чания, слуховой контроль, рационализация 
профессиональных игровых движений, поиск 
выразительности звучания. Ансамблевое музи-
цирование чрезвычайно актуально. В скрипичной 
педагогике идея широкой опоры на ансамблевую 
игру юных музыкантов принадлежит известному 
японскому педагогу Синити Судзуки, который 
положил принцип совместного музицирования 
начинающих скрипачей в основу своего «метода 
воспитания таланта».

Публичные выступления учащихся на 
различных концертах, фестивалях и конкурсах 
оказывают благоприятное воздействие на воз-
можность реализации способностей учащихся, 
создание ситуации успеха, мотивации и акти-
визации их творческого потенциала, позволяют 
привлечь как можно большее число детей в клас-
сы скрипки. Испытав радость успешных высту-
плений в ансамбле, учащиеся начинают более 
комфортно чувствовать себя и в качестве испол-
нителя-солиста. Это положение особенно акту-
ально для учащихся младших классов, так как у 
них ещё недостаточно развиты музыкально-тех-
нические навыки, необходимые для сольного му-
зицирования. При этом, участие в концертах яв-
ляется одним из мощных стимулов поддержания 
интереса к дальнейшему обучению.

И, наконец, одной из важнейших форм 
мотивации в музыкальном образовании являет-
ся привлечение ученика к участию в различных 
музыкальных конкурсах. Конкурсы не только яв-
ляются сами по себе настоящей школой испол-
нительского мастерства, - они выявляют лучших, 
стимулируя менее успешных к дальнейшему раз-
витию своих способностей. Состязательность, 
конкурентность, желание признания личной 
успешности чрезвычайно важны в мире искус-
ства и в современной культуре.

Конкурсная деятельность оказывает 
огромное влияние на творчество юных исполни-
телей. Организация конкурсного движения и при-
влечение обучающихся к активной конкурсной и 
концертной деятельности являются одной из со-
ставляющих системы образовательного процесса 
не только в специализированных музыкальных 
лицеев, но и в школах искусств. Создаются усло-
вия для оптимального развития одарённых детей, 
включая тех, чья одарённость на данный момент 
ещё не проявилась, а также просто способных де-

тей, в отношении которых есть надежда на даль-
нейший качественный скачок в развитии их спо-
собностей. 

Возможность участия в конкурсах явля-
ется сильнейшим стимулом для упорной работы 
как учащихся, так и преподавателей. Организо-
ванная конкурсная деятельность стимулирует 
учащихся продолжать обучение, рождает интерес 
к публичным выступлениям. Участие в конкур-
сах ставит перед детьми конкретную цель, близ-
кую их пониманию: померяться силами с други-
ми детьми в соревновательной форме. Победы и 
участие детей в конкурсах и фестивалях являют-
ся яркими показателями качества образования. 
Любой, даже скромный по масштабам конкурс не 
просто проект, мероприятие, проведение которо-
го диктуется традицией и потребностями музы-
кальных школ – это культурное событие, акция, 
позволяющая осуществить «смотр» наличного 
состава (контингента) учащихся с выявлением 
одарённых детей, и оценку профессиональных 
педагогических сил, помогающее налаживать 
творческую коммуникацию преподавателей, об-
мен опытом, проводить необходимый пересмотр 
и обновление целей, задач, методов обучения, 
оценочных критериев.

Конкурсная деятельность является неотъ-
емлемой частью обучения и воспитания учащих-
ся, оказывает благотворное влияние на развитие 
музыкально-эстетических вкусов, способствует 
развитию гармоничной личности. Приоритетное 
направление конкурсной деятельности – разви-
тие музыкальной культуры, укрепление тради-
ций, поиск новых возможностей в исполнитель-
ском искусстве.

Педагог должен всегда помнить, что ребё-
нок – это личность, уже способная на собствен-
ное, оригинальное мышление, на выражение 
собственного «я», на проявление воли. Он может 
быть не только потенциальным музыкантом, ху-
дожником, творцом, - он уже им является. Зада-
ча педагога с помощью различных методов мо-
тивации привлечь юного музыканта не только к 
обучению, но и к подлинному сотворчеству. Это 
чрезвычайно важно для становления полноцен-
ной личности, которая найдёт себе достойное ме-
сто в современном, нестабильном, стремительно 
меняющемся мире.
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LUMEA ÎN VIZIUNEA COPIILOR

Rezumat: Cine sunt copiii? Sunt niște omuleți plămădiți din dragoste, afecțiune și principii. Maturii... noi suntem 
acei dascăli care le formează copiilor o viziune generală, o lume plină de principii, care se reflectă atât în plan social, 
cât și în cel personal. Dezvoltarea culturii estetice la copil este punctul forte în activitățile extrașcolare.

Cuvinte-cheie: copil, estetic, lume, viziune, interdisciplinar, concurs

Lumea în viziunea copiilor... o lume pe care 
un matur nu o sesizează, o lume care vibrează prin 
note de vis în infinit. Picasso spunea că „Orice copil 
este creativ. Problema este cum să-l faci să rămână 
așa și când crește”. Creativitatea se manifestă în co-
pilărie prin interes, curiozitate, spontaneitate și prin 
deschiderea spre nou. Potențialul creativ trebuie însă 
cultivat constant, așa încât copilul să-și consolideze 
această calitate. Familia și educația au un rol impor-
tant în dezvoltarea personalității. Metodele și tehni-
cile de interpretare a creațiilor copiilor ajută la dez-
voltarea potențialului creativ. De regulă, activitățile 
extrașcolare sunt repartizate conform profilului stu-
diat, care, în baza Cadrului de Referință, sunt clasifi-
cate în patru domenii: 

1.Domeniul CULTURĂ și SOCIETATE se 
constituie din următoarele profiluri: 

•  social-pedagogic și social-psihologic;
•  social-economic;
• intercultural, etnocultural;
• democrație și drepturile omului;
• etnografie.
2. Domeniul ARTE include în componența sa 

următoarele profiluri: 
• muzică;
•  artă dramatică/ teatrală;
• cinematografie;
• artă coregrafică;
• arte plastice/ vizuale, decorative.
3. Domeniul ȘTIINȚĂ. TEHNICĂ. TEHNO-

LOGII cuprinde următoarele profiluri:
• matematică și științe;

• științe ecologice și biologice;
• științe tehnice;
• tehnologii infromaționale și comunicaționa-

le;
• modelare artistică; colaje, decorațiuni; artă 

culinară și sănătate; reciclare creativă;
• meșteșuguri populare etc. 
4.Domeniul SPORT, TURISM și AGRE-

MENT conține următoarele profiluri:
• sport recreativ;
• sport aplicativ;
• sport adaptiv;
• turism;
• sport de performanță/ pregătire sportivă

Un factor esențial de motivare a formabili-
lor pentru participare la activităţi extrașcolare ţine 
de experienţa psihopedagogică a cadrelor didactice, 
a prestatorilor de servicii educaţionale extrașcolare. 

Imaginea 1. Moment meditativ în cadrul Cercului 
„Universul design-ului”

ȚURCANU Neli, metodistă superioară, 
conducătoare de cerc „Universul design-ului”, grad didactic superior,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, mun. Chișinău
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Rezumând, putem menționa că educaţiei și învăță-
mântului extrașcolar îi revine un rol important în 
formarea unei personalităţi armonioase și echilibra-
te, acestea având menirea de a asigura o susţinere 
cât mai viguroasă a educaţiei formale, prin acţiunile 
sale complementare. Rezonanţa educaţiei și a învăță-
mântului extrașcolar asupra sferei psihointelectuale 
şi psihoafective a formabililor depinde de maniera 
în care reuşeşte să corespundă nevoilor şi particula-
rităţilor fiecărei persoane. În acest sens, prin însăşi 
natura sa, educaţia și învățământul extrașcolar sunt 
extrem de flexibile şi adaptabile, iar premisele sunt 
încurajatoare.

Personalitatea este de neconceput în afara 
societății. Tinzând spre o armonie socială, ambele 
realizează itinerarul dezvoltativ uniplan. Esența filo-
sofiei educației, inclusiv a celei extrașcolare (nonfor-
male) se axează pe un sistem de valori generale și 
naționale, protejate de lege, care constituie reperele 
de bază orientate spre dezvoltarea societății. Filoso-
fia educației reprezintă o totalitate de idei și principii, 
care constituie temelia dezvoltării sociale [1]. 

De obicei, modulele predate copiilor în in-
stituțiile de învățământ extrașcolar sunt în strânsă 
legătură cu profilul îngust al domeniului. Din pro-
pria experiențăt, am constatat că în educarea gustului 
estetic este necesar a corela cu activități din diverse 
domenii. În practică însă, este dificil a îmbina mai 
multe domenii de cultură artistică, deoarece fiecare 
profesor/conducător de cerc tinde spre o predare ce 
ține de specificul obiectului/cercului dat.

Cadrul didactic, în funcție de domeniul 
de activitate, îl ajută pe copil să obțină un șir de 
competențe profesionale, reflectate prin tehnici, 
surse și metode de interpretare a creativității, ceea 
ce duce la diminuarea culturii generale. Din păcate, 
ca urmare a acestor activități cu profil îngust, are loc 
pierderea esenței culturii estetice, spirituale, a unei 
viziuni artistice, care, de fapt, nu este altceva decât 
un joc armonios între toate domeniile de activitate.

În acest context, curriculumul pentru educația 
și învățământul extrașcolar se va axa pe următoarele 
domenii: cultură și societate; arte; stiință; tehnică; 
tehnologii și sport; turism și agrement. Oricare dintre 
domenile respective conturează un cadru conținutal 
specific, reflectat în sistemul acestor profiluri de ac-
tivitate. Prin domenii de activitate ale curriculumu-
lui pentru educația extrașcolară, elevilor li se oferă 
un sistem de informații, acțiuni, care, pe baza unor 
criterii logico-științifice și psihopedagogice, sunt se-
lectate din valorile culturale ale omenirii (științifice, 
tehnice, etice, estetice etc.). Așadar, putem defini 
conținutul educației extrașcolare ca fiind „ansamblul 
structurat de valori din toate domeniile științei, cul-
turii, artei, tehnicii, practicii, sedimentate în societa-
te, care, la un moment dat, devine punct de reper în 
proiectarea și realizarea educației”[2].

Activitățile interdisciplinare sunt binevenite 
pentru a păstra și a dezvolta în continuare gustul es-
tetic al copilului cu un spirit artistic și creativ.

Imaginea 2. În proces de creație

Imaginea 4. Activitate de lucru cu copiii

Imaginea 3.Imaginea 3. Tehnici de interpretare în  Tehnici de interpretare în 
design vestimentardesign vestimentar
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  Drept exemplu este activitatea extracurricu-
lară „O melodie prin culori”, pe care am desfășurat-o 
cu beneficiarii Centrului Republican pentru Copii și 
Tineret „Artico” din cadrul cercului „Universul de-
sign-ului”. Aici se reflectă o sarcină primordială: 
dezvoltarea culturii estetice prin ARTĂ. La această 
activitate, copiii au creat niște capodopere personale 
pe un fundal de interpretare sonoră a Baladei cele-
brului compozitor român, Ciprian Porumbescu. No-

tele muzicale s-au oglindit în liniile plastice, create 
de micii creatori ai frumosului ai culturii universa-
le.O altă metodă de dezvoltare a culturii estetice este 
implicarea copiilor în diverse concursuri cu tematici 
variate. Drept exemplu servervește Concursul Repu-
blican de Arte plastice şi Artizanat „Lumea în viziu-
nea copiilor”, ediţia a XV-a, care este organizat de 
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” 
.

Scopul acestui concurs este să promoveze fol-
clorul și tradiţiile neamului, să stimuleze şi să valorifice 
potenţialul creativ al copiilor şi al tinerilor, prin diversi-
tatea exprimării artistice.Genericul anului curent, 2022, 
care reprezintă ediţia a XV-a a Concursului este „DOR 
DE NEAM”. Participanţii au posibilitatea de a reflecta 
în lucrările lor tradiţiile şi obiceiurile neamului, meşte-
şugurile populare tradiţionale, simbolurile naţionale, 
obiectele/omamentele/decoraţiunile, motivele tradiţio-
nale [3]. 

La concurs au participat copii și tineri, cu vâr-
sta între 7 și 19 ani, care frecventează un cerc de arte 
plastice în instituția de învăţământ general/instituţia 
de învăţământ extraşcolar sau este elev(ă) al (a) lice-
ului cu profil artistic/ şcolii de arte/arte plastice. 
La acest concurs participanții si-au creat o lume pli-
nă de emoții pozitive, o lume în care principiile de 
bază se contopesc cu lumea interioară, plină de im-
provizare și de idei năstrușnice. Totodată, ei au studi-
at mai aprofundat genericul ediției corespunzătoare, 
ceea ce contribuie la dezvoltarea intelectuală, la for-
marea culturii estetice, la evoluția personalității lui. 
Aici a fost reflectată corelarea mai multor domenii 
de activitate. 

Imaginea 5. Introducere despre efectele fiziologice și psi-
hologice ale spectrului cromatic

Imaginea 6. Reprezentarea stării emoțio-
nale prin creativitate la audierea com-
poziției musicale Balada, compositor, Cipri-
an Porumbescu

Imaginea 7. Posterul din cadrul Concursului Național  
”Lumea în viziunea copiilor”, Ediția XV

Imaginea 8. Stilizarea ornamentului tradițional în vestimentație

Dom
eniul Arte
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La Concursul Republican de Arte plas-
tice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, 
ediţia a XV-a cu genericul „Dor de Neam”, s-a 
reflecatat progresul social prin prisma studi-
ului și a implementării în creații a ornamentu-
lui tradițional și păstrarea patrimoniului cultural, 
ceea ce a contribuit la dezvoltarea gustului estetic.  
Toți copiii sunt creativi, având niveluri diferite, însă 

pot fi ajutați să-și dezvolte această abilitate, cu aju-
torul unor diverse activități, precum: muzică, artă 
plastică, coregrafie, sport, turism, tehnologii infor-
maționale, meșteșuguri populare, teatru, artizanat 
etc. Sarcina noastră e să descoperim beneficiile cre-
ativității și cum poate fi stimulată această capacitate 
la copii. 

Să creăm o lume mai bună pentru copiii neamului nostru!

Bibliografie:
1. Cadrul de Referință în Educația și Învățământul extrașcolar, MECC. Chișinău, 2021, p. 29.

2. Cadrul de Referință al Educației și Învățământului Extrașcolar, MECC.Chișinău, 2021, p.61. 

3. Regulamentul Concursului Republican de Arte Plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, 
ediţia a XV-a, CRCT„ARTICO”, 2022, p.1.

             

             

Imaginea 9.Forme și tehnici variate de interpretare a creațiilor participanților din cadrul Concursului 
Național de Arte Plastice și Artizanat ”Lumea în viziunea copiilor” ediția XV
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАЧАЛЬНО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: «ЦВЕТ-

НЫЕ СТРУНЫ» Г. ЗИЛВЕЯ
METODE INOVATIVE DE EDUCAȚIE MUZICA-

LĂ CONFORM METODOLOGIEI LUI G. SZILVAY 
„COARDE MUILTICOLORE”

Rezumat: Studiul și implementarea metodelor inovatoare de predare a viorii în practica pedagogică este 
o sarcină actuală a educației muzicale moderne. Metoda lui G. Szilvay este un sistem didactic integral, care 
folosește întregul potențial al resurselor intelectuale, mentale și emoționale ale copilului.

Cuvinte - cheie: inovații, „șiruri colorate”, prezentare vizuală, imagine vizuală, transpunere, digitare, 
solfegiu relativ

В стремительно меняющемся мире - мире 
новых информационных технологий, идеологи-
ческого плюрализма, либеральных дидактиче-
ских стратегий, - музыкальное образование не 
может оставаться неизменным. Постижение му-
зыки не должно ассоциироваться с рутиной и, 
тем более, с муштрой. Музыкальное образование 
должно найти необходимый баланс между тра-
дицией, чья ценность неоспорима, и новацией. 
Здоровый консерватизм должен органично со-
четаться с использованием инновационных ме-
тодик преподавания. Особое значение это имеет 
на начальной стадии обучения, когда неподготов-
ленный эмоционально и физически к системно-
му и, подчас, монотонному труду, ребёнок входит 
в мир музыки. 

В настоящее время существует множество 
инновационных идей относительно начального 
скрипичного образования. Это обусловлено не 
только влиянием времени, но и открытиями в со-
пряжённых с педагогикой науках, таких как пси-
хология и физиология.

Переосмысление накопленного опыта в 
совокупности с новейшими исследованиями яв-

ляются постоянным стимулом разработки новых 
подходов, сочетающих в себе всё лучшее из пре-
емственных методик и современных разработок.

Более тридцати лет во всём мире извест-
на инновационная методика обучения игре на 
скрипке „Colourstrings» («Цветные струны»). Ме-
тодика разработана венгерским педагогом-скри-

RUSU Liliana, profesoară de vioară, grad didactic I,
 Școala de Arte „Alexei Stârcea”, mun. Chișinău

Изображение 1. «Цветные струны» Г. Зилвея
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пачом Г. Зилвеем (G. Szilvey) и основывается на 
принципах системы музыкального воспитания 
Золтана Кодая. Благодаря методике «Цветные 
струны», многие поколения детей стали как му-
зыкантами-профессионалами, так и любителями. 
Эта методика начального обучения игре на скрип-
ке успешно используется во многих странах. 

Методика основывается на принципах му-
зыкального воспитания З. Кодая, среди них отме-
тим:
• любовь к музыке: каждому ребёнку необхо-

димо прививать любовь к музыке через му-
зыкальные занятия;

• охват разных целевых аудиторий: музыкаль-
ное образование должно готовить не только 
будущих профессионалов, но и любителей 
– тех, кто будет посещать музыкальные кон-
церты;

• овладение музыкальной грамотностью: «... 
слышать то, что вы видите в нотах, и видеть 
то, что вы слышите...»;

• раннее музыкальное развитие: музыкальное 
образование должно начинаться как можно 
раньше – «за девять месяцев до рождения 
матери»;

• регулярность и постепенность музыкальных 
занятий;

• пение – основа музыкального образования. 
Пение имеет глубокое влияние на ребёнка: 
оно влияет на физическое, социальное, эмо-
циональное и интеллектуальное развитие и 
является самым доступным для детей музы-
кальным инструментом;

• принцип родного языка: обучение должно 
основываться на родном языке – народном 
фольклоре той страны, в которой живёт ре-
бёнок.

В методике Г. Зилвея акцент смещается с 
процесса овладения игрой на скрипке на самого 
ребёнка, что помогает ему удовлетворить потреб-
ности в музыкальном развитии. «Моё желание 
создать скрипичную методику, ориентированную 
на ребёнка, продолжающую традиции музыкаль-
ного воспитания З. Кодая: гармоничное равнове-
сие между развитием музыкального восприятия 
и инструментальной техники, овладение музы-
кальной теорией и развитие эмоциональности ре-
бёнка, поэтому пение, слушание, игра на инстру-
менте, нотная грамота в методике неразделимы» 
[2, с. 115].

Инновационным и творческим подходом 

в методике является её разделение на три этапа: 
„Music kindergarten» („Музыка для дошкольни-
ков») – подготовка к обучению игре на скрипке; 
обучение игре на скрипке на основе релятивного 
сольфеджио; обучение игре на скрипке на основе 
абсолютной системы.

С целью повышения интереса детей к му-
зыкальным занятиям, Зилвеем разработана серия 
музыкальных сказок, рассказов, книжек с донот-
ной записью и записаны музыкальные произве-
дения для домашнего прослушивания. Таким об-
разом, доинструментальная подготовка включает 
пение песен, исполнение упражнений, знаком-
ство с донотной музыкальной записью. Значи-
тельно облегчает ребёнку овладение нотной за-
писью, донотная запись, которая моделирует, при 
помощи рисунков, характеристики музыкального 
звучания. В разработанных Г. Зилвеям тетрадях с 
донотной записью происходит постепенный пе-
реход от изображения мелодии, при помощи ри-
сунка, до приближения к её реальной нотной за-
писи. Также в тетрадях с донотной записью дети 
постепенно переходят от простого раскрашива-
ния картинок к самостоятельной записи мелодий. 

Одной из главных особенностей методи-
ки является использование цвета и визуальных 
презентаций в процессе обучения. Ритм, высота 
звука, интервалы и другие элементы музыкаль-
ной грамоты подаются визуально, в соответствии 
с особенностями детского восприятия. Г. Зилвей 
за каждой струной закрепил свой визуальный об-
раз: струне Соль соответствует образ медведя, Ре 
– папы, Ля – мамы, Ми – птички. 

Кроме визуального образа, каждая струна 
имеет соответствующий цвет: соль – зелёная, ре 
– красная, ля – синяя и ми – жёлтая. Визуальные 
презентации позволяют ребёнку, уже при первом 
знакомстве со скрипкой и струнами, не только ов-
ладевать навыками чтения с листа, но и сделать 
данный процесс очень приятным и интересным. 
Тем самым устанавливаются первые связи меж-
ду игрой, чтением с листа и вслушиванием в соб-
ственную игру, что является основой всей после-
дующей работы по овладению игрой на скрипке.

Несмотря на удовольствие и доступность 
учебного процесса для ребёнка, автор методики 
с первых уроков решает сложную задачу – со-
здание фундамента качественной инструмен-
тальной техники. Так, в истории обучения игре 
на скрипке это первая попытка использования 
пиццикато левой руки на начальных уроках, а 
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также внедрение инновационной идеи «номерно-
го» пиццикато (пиццикато всеми пальцами левой 
руки). Большое внимание уделяется овладению с 
первых уроков игре в разных позициях, игре на-
туральных октавных флажолетов, как в середи-
не грифа, так и в самых высоких позициях. По 
данной методике дети сначала учатся играть на-
туральные флажолеты, и лишь затем переходят к 
становлению пальцев на гриф в первой позиции. 
Кроме свободного владения всем грифом, флажо-
леты позволяют настроить слух ребёнка на каче-
ственное звучание: флажолеты звучат только при 
хорошем звукоизвлечении. 

Кроме овладения навыками игры на ин-
струменте, Г. Зилвей в своей методике придаёт 
особое значение развитию у ученика навыков 
чистого интонирования мелодии голосом, поэто-
му каждый урок содержит пение песен со слова-
ми и сольфеджирование. Также автор предлага-
ет упражнения для транспонирования. Ребёнок 
учится играть мелодии на слух, играть их разной 
аппликатурой, в разных позициях. В заданиях для 
транспонирования используются короткие песни, 
достаточно лёгкие технически, которые ребёнок 
знает наизусть. С первых уроков обучения ребё-
нок овладевает основами камерного музицирова-
ния и ансамблевой игры с помощью игры различ-
ных дуэтов, трио, квартетов и пьес для камерного 
оркестра. Урок по данной методике должен быть 
творческим и включать следующие элементы: 
использование цвета и визуальных презентаций, 
чтение с листа; овладение навыками скрипичной 
игры путём подражания, создание собственных 
мелодий и их запись; транспонирование на осно-
ве релятивной системы; импровизацию; пение. 

Основной раздел методики – это обучение 
на основе релятивного сольфеджио. В четырех 
книгах – «А», «В», «С», «D» – представлен ма-
териал для овладения ребёнком начальными на-
выками игры на скрипке, развития музыкального 
слуха, ритмического чувства и овладения основа-
ми ансамблевого музицирования.

Остановимся более подробно на содер-
жании и музыкальном материале основных че-
тырёх книг методики «Цветные струны». Музы-
кальный материал «Книга А» концентрируется 
на овладении постановкой и знакомит ребёнка с 
основными движениями правой и левой рук. На 
начальном этапе Г. Зилвей сознательно избегает 
проблем интонации, благодаря использованию 
открытых струн и натуральных флажолетов. Ме-

лодии в этой книге построены на пентатонике, а 
интервалы воспроизводятся с помощью различ-
ных комбинаций натуральных флажолетов и от-
крытых струн. Первые страницы книги посвяще-
ны знакомству с ритмическими длительностями 
нот (четвертной нотой – «TA», двумя восьмы-
ми «ТИ-ТИ», половинной нотой «ТА-А», чет-
вертной паузой). С первых уроков используется 
пиццикато как левой, так и правой рукой. Игра 
смычком также применяется с самого начала, но 
рекомендуется, чтобы учитель помогал ученику 
в ведении смычка и сохранении правильного рас-
положения пальцев на смычке.

Отметим, что данная книга содержит ма-
териал для ансамблевой игры. Простые дуэты на 
открытых струнах сосредоточены, главным обра-
зом, на ритмической стороне исполнения. Дуэты 
могут выполняться различными вариантами, в 
зависимости от потребностей ученика и его тех-
нических возможностей. Так, если ребёнок уже 
ставит пальцы на гриф, то он может импровизи-
ровать мелодию в заданном ритме, а также соче-
тать открытые струны и флажолеты, пиццикато 
левой и правой руками.

«Книга B» помогает ребёнку в овладении 
постановкой пальцев на гриф, которое происхо-
дит постепенно, начиная с первого пальца. Изу-
чение нового звука пентахорда происходит в три 
шага: звук поётся, воспринимается и только по-
том воспроизводится. Такая последовательность 
стимулирует ребёнка исправлять интонационные 
ошибки, ведь, если сыгранный звук отличается от 
спетого, ребёнок должен исправить интонацию. 
Постановка пальцев на гриф также практикует-
ся вместе с переходом к октавному флажолету 
и от него. Такие упражнения помогают ученику 
устранить избыточное давление пальца на гриф, 
ведь флажолеты требуют очень мягкого прикос-
новения. Переход вниз от октавного флажолета к 
пальцу в первой позиции помогает находить и за-
поминать правильное положение как всей руки, 
так и отдельного пальца.

Также в данной книге представлены 
упражнения для транспонирования. Ребёнок 
учится играть мелодии на слух, играть их разной 
аппликатурой, в разных позициях. В заданиях 
для транспонирования используются короткие 
песни, достаточно лёгкие технически, которые 
ребёнок знает наизусть. Отметим, что вначале 
транспонирование должно осуществляться под 
руководством учителя.
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Также важно иметь в виду, что данные 
упражнения не ставят целью овладеть новой по-
зицией или расположением пальцев сознательно: 
они подсознательно готовят ученика к игре в лю-
бой позиции и разной аппликатурой.

Материал «Книги С» акцентирует внима-
ние на совершенствование техники правой руки. 
Ученик знакомится с обозначениями направле-
ния ведения смычка и сознательным распределе-
нием смычка, начинает овладевать игрой legato. 
Отметим, что в предыдущих книгах автор созна-
тельно не акцентировал внимание на распреде-
лении смычка: ученик играл в той части смыч-
ка, где ему удобно, преимущественно используя 
игру целым смычком с разной скоростью (когда 
необходимо на целый смычок сыграть четвёртую 
и восьмую ноты). Знакомство с распределением 
смычка происходит с помощью специальных ме-
ток частей смычка (верхняя половина, нижняя 
половина, середина) и игры упражнений на от-
крытых струнах. Также в данной книге ученик 
знакомится с двойными нотами, которые сначала 
играют на открытых струнах, что позволяет ов-
ладеть тремя положениями локтя, необходимыми 
для двойных нот.

«Книга D» начинается с ознакомления 
ребёнка с новым расположением пальцев левой 
руки – минорным пентахордом, вводятся диато-
нические мажорные и минорные гаммы. Отме-

тим, что данная книга делает ещё один шаг на 
пути к традиционной нотации. В данной книге 
постепенно исчезают цвета, и в конце весь мате-
риал подаётся в чёрно-белом цвете. Именно по-
сле этой книги происходит переход от релятивной 
нотации к абсолютной. После инструментально-
го материала «Цветные струны» можно перехо-
дить к традиционному учебному материалу.

Анализ методики Г. Зилвея «Цветные 
струны» помогает учителю правильно выстроить 
стратегию начального музыкального образова-
ния, разделив процесс обучения игре на скрип-
ке на три этапа: доиструментальная подготовка, 
игра на основе релятивной системы, игра на ос-
нове абсолютной нотации; облегчить овладение 
нотной грамотой и развить музыкальный слух за 
счёт использование цвета и визуальных образов, 
релятивной сольмизации; оптимизировать овла-
дение игры на скрипке с помощью использова-
ния «номерного» пиццикато, игры натуральных 
флажолетов по всему грифу, транспонирования и 
импровизации мелодий. 

Данные инновационные аспекты обучения 
позволяют значительно повысить эффективность 
начального этапа в овладении игрой на скрипке 
и заложить прочный фундамент музыкальности 
юных скрипачей. 
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ARTA DRAMATICĂ - O GAMĂ LARGĂ DE BENEFICII ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII 

COPILULUI

Rezumat: Oamenii de știință, profesorii moderni sunt în căutare permanentă de noi mijloace 
și forme educaționale; ei studiază condițiile de dezvoltăre spirituală a tinerei generații, explorează 
diverse tehnologii educaționale, ce ar asigura umanizarea procesului pedagogic. Una dintre tend-
ințele actuale în pedagogie este extinderea semnificativă a domeniului extrașcolar. Trebuie remarcat 
faptul că anume educația extrașcolară este, adesea, factorul determinant în alegerea unei profesii, a 
modului de gândire și a vieții unei persoane în creștere. Este cea care reflectă pe deplin aptitudinile 
copilului într-un domeniu, îi formează individualitatea și îl ajută să-și dezvolte anumite abilități. 
Pedagogia teatrală, prezentând unul dintre domeniile învățământului extrașcolar, are cele mai mari 
rezerve formativ-educative.

Cuvinte-cheie: arta, învățământ extrașcolar, pedagogia teatrală, actorul-copil, jocuri

Introducere:

 Garcia Lorca spunea despre teatru că „este poezia ce se desprinde din carte și devine omenească”  
[1, p.71]. Cu alte cuvinte, educația prin teatru „devine o educație a sinelui în perspectiva integrării în umani-
tate” [ 5, p.1]. 

 În articolul respectiv, voi încerca să argumentez 
aceste afirmații, bazându-mă pe exemplul activității 
studioului „Micul prinț” de la Școla de Arte Criuleni 
și pe experiența pedagogică, acumulată timp de 20 de 
ani în calitate de profesor de artă dramatică în ace-
eași instituție și de fondator, conducător al studioului. 
Teatrul, prin puterea sa educativă, îi poate dezvolta pe 
tineri din foarte multe puncte de vedere și are un rol 
major în formarea personalității. Copiii sau tinerii, care 
fac parte dintr-un colectiv dramatic, înțeleg că teatrul 
nu reprezintă doar o artă sau o clădire în care au loc 
spectacole de viață, ci constituie un mod de a gândi, de 
a exista, de a trăi.

E necesar să menționez că un spectacol, realizat după o piesă sau chiar după un fragment, este un proces 
integral, continuu, dar nu e deloc ușor. Este o muncă, una benevolă, pedagogul având obiectivul de a face 
acest proces cât mai plăcut, mai interesant, chiar distractiv. În timpul pregătirii spectacolului, tinerii actori, pe 
lângă abilități profesionale specifice (unele dintre ele vor fi menționate mai jos), mai au nevoie de inițiativă, 
creativitate, dorință de explorare și cercetare, de lucru independent, de sine stătător, în multe cazuri. 

DIMITRAȘCO Natalia, directoare, profesoară, 
conducătoare de Studiou Artistic „Micul Prinț”, grad didactic I,
Școala de Arte Criuleni

Imaginea 1
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Conținutul: 

 Ştiinţa pedagogică interpretează arta ca una 
dintre cele mai importante instrumente de influenţă 
educaţională privind formarea personalităţii copi-
lului, a filosofiei sale, precum şi a potenţialului său 
spiritual [8, p. 164.], iar capacitatea de a înțelege, de 
a simți frumosul constitue un criteriu sau un indica-
tor al dezvoltării elevului. Pedagogia teatrală este un 
proces de cercetare și descoperire, de autodescoperi-
re și autocunoaştere, aşa cum o defineşte profesorul 
universitar al artei teatrale, Ion Cojar: 

„Fenomenul creației actorului este un șir de 
procese unice si irepetabile”[ 3, p. 39 ]. 

Formarea unui actor reprezintă un proces de 
recuperare a totalităţii umane, a întregului potenţial 
individual, un complex de cumulare a noi deprinderi, 

specifice activităţii spirituale şi psihofizice. În asest 
sens, clasa de artă a actorului trebuie să devină pentru 
elevi un atelier de experimentare şi de redescoperire 
a celor cinci simţuri, a tuturor tipurilor de memorie şi 
imaginaţie, precum şi a tuturor proceselor psihice de 
prelucrare efectivă. Rolul profesorului-regizor este 
să conducă acest proces pozitiv prin diverse metode, 
implicându-i pe elevi nu doar în exersări și în reali-
zarea spectacolelor trupei, dar și în diferite alte acti-
vități artistice de clasă, în școli generale, în alte insti-
tuții educaționale/culturale din localitate. Bunăoară, 
a devenit tradițional ca grupul mare al actorilor din 
„Micul prinț” să organizeze pentru colegii mai mici 
concursul personajelor de Halloween, jocuri distrac-
tive de Anul Nou și un spectacol interactiv de Ziua 
Copiilor, oferindu-le nu doar posibilitatea de a se dis-
tra, ci și un exemplu de muncă frumoasă. La fel, la 
orele de pregătire pentru spectacole, elevii sunt im-
plicați în confecționarea recuzitei și a elementelor de 
costum (măști, aripi de înger, coronițe, flori, frunze, 
copaci etc.). 

Copii iau parte și la confecționarea decorului 
scenic, la aranjarea și demontarea acestuia.  Desigur, 
voi menționa rolul important al motivării tinerilor 
actori prin evoluări în deplasare, pentru colegi, pă-
rinți, participări la concursuri, festivaluri. Această 
motivare poate avea diferite forme: de la cuvinte de 
laudă și aplauze, la diplome și chiar remunerări ma-
teriale. În acest an de studii, elevii din grupul mare 
al studioului s-au antrenat în cooperare, organizare, 
comunicare, joc actoricesc etc., fiind implicați activ 
în două prioecte sociale majore, în parteneriatele 
cu ONG-uri locale și internaționale. În vacanța de 
vară, ei i-au informat pe cetățenii orașului Criuleni 
despre colectarea corectă a deșeurilor, participând și 

Imaginea 2. În proces de lucru

Imaginea 4. Stilizarea vestimentației

Imaginea 3. Aplicarea colajului în activități

Do
m

en
iu

l A
rt

e



Centrul Republican pentru copii și tineret Artico

47pagina

la școala ecologică de vară, unde au fost aleși lideri 
de echipe; au desfășurat activități sociale și artistice, 
au oferit interviuri la posturile TV. Unii dintre ei au 

reușit, pentru un bonus bănesc, să presteze servicii 
de animație pentru copiii refugiaților din Ucraina, 
stabiliți temporar în raionul Criuleni.

 În concluzie, orele de artă dramatică 
le oferă copiilor și tinerilor multe posibi-
lități de autodezvoltare: de la socializare, 
încredere în sine și învățare până la îm-
bogățirea vocabularului și a expresivității 
vocal-corporale. În cele ce urmează, voi 
enumera câteva beneficii educaționale 
ale orelor de teatru pentru copii. De ase-
menea, țin să menționez că, în Studioul 
artistic „Micul Prinț”, cursul începe mai 
înainte decât presupune curricula școla-
ră, implicându-i și pe copiii de vârstă pre-
școlară, conform solicitărilor părinților.

 Teatrul, în primul rând, îi socializează 
pe copii, îi învață să fie toleranți, atenți 
unul față de altul, adunându-i într-o co-
munitate cu idei și viziuni similare, îi face 
să acționeze pentru un scop comun, să împărtășească povești de viață, care devin pentru actori și spectatori 
adevărate lecții. Astfel, activitatea într-un colectiv artistic, îndeosebi în cel dramatic, poate fi organizată și 
realizată doar prin efortul comun al membrilor săi, ghidați de un profesor competent.

Totodată, la orele de teatru tinerii pot învăța multe lucruri despre ei înșiși. Prin jocul unui rol și prin asuma-
rea unei alte identități, tinerii actori încep să ințeleagă ce inseamnă caracterul, valorile morale și felul în care 
emoțiile influențează acțiunile oamenilor. Ca urmare, ei ajung la întrebări - cheie, precum: „Cine sunt eu?” sau 
„Ce vreau să fiu?” Cursul de teatru le oferă copiilor posibilitatea de autocunoaștere și de autocontrol. Ei învață 
cum să-și stăpânească emoțiile, să le dirijeze. Cu alte cuvine, copii-actori devin „stapânii” propriilor emoții, 
ceea ce influențează în mod pozitiv relațiile cu cei din jur. 

 Un alt beneficiu al elevilor 
de la specialitatea „Arta 
dramatică” este că ei 
obțin o gamă largă de 

cunoștințe în domeniu. Pe lângă trainingul actoricesc 
(jocuri, exerciții specifice vârstei elevilor), membrii 
studioului, dacă au ajuns să fie înscriși la școală, stu-
diază istoria teatrului, opere și piese literare, poezii, 
monologuri, dar și biografii ale autorilor, ale acto-
rilor, ale altor personalități marcante ale culturii. În 
diferiți ani, prin realizarea unor spectacole, am avut 
prilejul și onoarea să cunoaștem și să comunicăm 
cu Spiridon Vangheli, Eugen Doga și Vitalie Rusu, 
membrii studioului păstrând în memorie aceste mo-
mente unice din viața lor. În același timp, datorită 
caracterului sincretic al atrei teatrale, în procesul re-
alizării spectacolelor, al desfășurării diferitor activi-
tăți, copiii au posibilitatea de a dobândi cunoștințe 

și din domeniul muzicii, al picturii, al desingului, al 
coregrafiei etc. Desigur că arta de a vorbi frumos și 
corect pe scenă este încă una dintre abilitățile profe-
sionale semnificative pentru un actor și necesită de 
la el efort, învățare riguroasă și exersare permanentă. 
Frământările de limbă, jocurile și exercițiile ajută în 
dezvoltarea articulației corecte, iar învățarea textelor 
literare (versuri, fragmente din proză) îmbogățește 
vocabularul elevilor-actori. Totodată, lucrul la anali-
za textului, precum și exersările de dezvoltare a apa-
ratului fonoarticulator le permit tinerilor să transmită 
cu exactitate mesjele textelor, să-și dezvolte capaci-
tățile interpretative. Evaluările pe scenă la diferite 
spectacole, concerte (în calitate de crainici) sunt cea 
mai sigură metodă de a se obișnui cu publicul, de 
a-și controla emoțiile și de a-și dezvolta abilitatăți 
oratorice, ceea ce e foarte util nu doar pe scenă, dar 
și în viață.

Imaginea 5. Lucru în echipă
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 Un alt beneficiu - cheie este mișcarea sce-
nică, care reprezintă unul dintre obiectivele esenți-
ale ale artei dramatice. Gesturile, mimica, elemen-
tele coregrafice și plastice, axate pe muzică selectă 
cu impact emoțional puternic, oferă o expresivitate 
necesară în realizarea spectacolelor de dramă, de 
pantomimă sau a unui monolog. În procesul de lucru 
cu actorii studioului, de la preșcolari până la adoles-
cenți, se practică exerciții și jocuri care le formează 
imaginația, simțul ritmului și al spațiului scenic. De 
exemplu, în baza versurilor despre natură, scrise de 
poeții clasici români, V.Alecsandri și M. Eminescu, 
se efectuează studii cu elemente plastice și vocale 
de imitație. În acest caz, copiii se familiarizează cu 
poezii, exersând, totodată, în vorbire, plastica , miș-
carea, imaginația, ritmica , simțirea și jocul organic 
pe scenă. 

 Teatrul este o artă colectivă, și nu doar din 
punct de vedere lucrativ. Fără respectul colegial, tră-
irea sentimentelor comune, implicarea benevolă și 
creativă în viața de zi cu zi a studioului, este impo-
sibil să realizezi un spectacol, dar și să proiectezi în 
timp activitatea colectivului artistic. Acum 20 de ani, 
eram mai puțin experimentată în plan profesional, în 
metode și tehnici educaționale, specifice genului de 

artă pe care o predau. Cu timpul, am reușit să se-
lectez și să adaptez cele mai eficiente procedee, care 
ar corespunde scopurilor specialității. La lecții, se 
efectuează, cum am mai spus, diferite exerciții (ma-
joritatea în formă de joc) pentru dezvoltarea com-
petențelor actoricești ale elevilor: atenția, memoria, 
memoria fizică a corpului, imaginația, fantezia, au-
zul musical și ritmul, simțul spațiului și al colegului, 
intuiția actoricească.

Consider că una dintre metodele importante o 
constituie susținerea creativității copilului și educa-
rea spiritului de echipă prin stimulare, laudă, încre-
dere și libertate în procesul artistic. Printre activități-
le comune, inclusiv cele ce nu sunt legate nemijlocit 
de jocul scenic, sunt: excursiile, vizionarea filmelor, 
surprizele pentru colegi de zilele lor de naștere, or-
ganizarea orelor de distracție etc., acestea fiind be-
nefice pentru consolidarea echipei, a colectivului, în 
general.

Imaginea 6. Prezentarea piesei
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Concluzii:
Prin urmare, toate beneficiile studiilor în arta 

dramatică se subordonează unui scop major: forma-
rea personalității actorului-copil, creșterea acestuia 
nu doar în plan preprofesional, dar și în cel spiritual 
și intelectual. „Înclinația copiilor de a da obiectelor 
viață, împrumutându-le intenții sau de a-și atribui 
roluri, oferă un teren vast de acțiune pentru dezvol-
tarea imaginației, a intelectului, fiind, totodată, și o 
plăcere, care facilitează deschiderea către societate 
și a motivației care permite maturizarea afectivă” [7, 
p. 1. ]. 

Esteticul, frumosul, echilibrul și armonia, 
disciplina lăuntrică și stima față de colegi, respectul 
pentru valorile culturale naționale și general umane, 
simțul identității de grup, popor, națiune și multe, 
multe alte calități bune le formează la copii și tineri 
anume teatrul. Întrucât arta și frumosul constituie 
privilegiile culturale, ce nu se ivesc de la sine, ci 
se cuceresc printr-o continuă inițiere, formare, ex-
perimentare a raporturilor cu acestea[ 4 , p.1], arta 
dramatică, prin toate beneficiile ei asupra formării 
personalității copiluilui, devine tot mai actuală în do-
meniul extrașcolar.
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ASPECTELE TEORETICE ÎN REALIZAREA UNUI 
MASTERCLASS

Rezumat: Articolul face o trecere în revistă a metodologiei de organizare a unui masterclass ca acti-
vitate didactică importantă pentru educația în învățământul extrașcolar. Metodologia unui masterclass pre-
vede transferarea de către profesor/specialist a experienței sale, prin demonstrarea directă a succesiunii de 
acțiuni, metode, tehnici, dezvoltarea în comun a metodelor de rezolvare a problemei incluse în programul de 
masterclass.

Cuvinte cheie: master - class, profesor, atenție, creativitate, rezultat

„Unul dintre cele mai interesante lucruri din lume este să vizionezi cum lucrează Maestrul și nu 
contează exact ce face el. Pictând un tablou, tăind carnea, curățând pantofii - nu contează. Persoana care 

face munca, pentru care s-a născut, este magnifică”.

(Boris Akunin)

ASPECTE GENERALE

Masterclass (din limba engleză masterclass: 
master - cel mai bun din domeniu: clasă, lecție) e o 
formă de lucru în grup, în care maestrul și participan-
ții creează un nou proiect. 

Definiții ale conceptului de masterclass:
- Acesta este un proces dublu. Contactul con-

tinuu și abordarea individuală față de fiecare partici-
pant fac să se distingă un masterclass de toate cele-
lalte forme și metode de predare. 

- Aceasta este o formă specială de activitate, 
ce se bazează pe acțiuni practice și pe demonstrarea 
unei soluții creative la o problemă specifică.

- Acesta este principalul mijloc de transmitere 
a unei idei noi, a autorului.

- Acesta este un indicator al unui nivel ridicat 
de calificare profesională. Masterclass este una din-
tre formele de dezvoltare profesională, care demon-
strează o tehnică sau o metodă specifică. 

Scopul principal al uni masterclass:
- a transfera experiență la participanți;

- a împărtăși o tehnică unică, care a fost folo-
sită și implementată cu succes de el personal. 

Obiectivele unui masterclass:
- transferul de către profesor/specialist al ex-

perienței sale, prin demonstrarea directă a succesiu-
nii de acțiuni, metode, tehnici; 

- dezvoltarea în comun a metodelor de rezol-
vare a problemei incluse în programul de master-
class.

Principiul unui masterclass: „Știu cum să fac 
asta. Vă v-oi învăța”.

Specificul unui masterclass: Contactul strâns 
dintre prezentator și participanți, având posibilitatea 
de a comunica personal cu toți cei care au venit la 
training. Aici, toate informațiile teoretice sunt susți-
nute de abilități practice. Prin urmare, este mai bine 
absorbit și memorizat.

ZGHIBARȚA Erica, metodistă în învățământul 
general, grad didactic II, conducătoare de cerc „Crafty ART”, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, mun. Chișinău
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Principalele avantaje ale unui masterclass:
O combinație unică de muncă individuală, ca-

pacitatea de a dobândi și de a consolida cunoștințe și 
abilități practice și dezvoltarea flexibilității în gân-
dire .

Metodologia de desfășurare a unui master-
class nu are norme stricte și uniforme. În cea mai 
mare parte, ea se bazează atât pe intuiția specialistu-
lui care prezintă, cât și pe receptivitatea participan-
tului.

Diferența dintre masterclass și alte forme de 
antrenament:

Masterclass se deosebește de un seminar sau 
de un training prin aceea că, în timpul acestuia, un 
specialist cu experiență spune și arată cum se aplică 
o nouă tehnologie sau o metodă. Astfel, cursurile de 
masterclass nu sunt prezentate, ci desfășurate. 

Un masterclass este oferit de un expert 
într-o anumită disciplină pentru cei care doresc 
să-și îmbunătățească cunoștințele practice într-un 
anumit domeniu. 

Structura unui masterclass:
demonastrarea;
implicarea;
publicitatea.
Procesul de pregătire a unui masterclass:
masterclass conține trei părți: 
pregătitoare;
activă;
concluzii, finalități.
Pregătitoare e cea mai lungă etapă. Ea în-

clude:
alegerea temei și a ideilor;
determinarea audienței;
alegerea formei de masterclass;
selectarea materialului didactic;
elaborarea planului;
stabilirea locului;
stabilirea duratei;
lista materialelor necesare;
determinarea prețului materialelor.

Imaginea 1. Lucrul în echipă

Imaginea 2. Consolidarea cunoștințelor în lucru 
la masterclass

Imaginea 3. Masterclass în acțiune

Imaginea 4. Metodă de reprezentare 
a materialelor folosite la masterclass
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2.Activă. Ea conține:
- verificarea materialelor necesare și a 
echipamentului tehnic;
- prezentarea personală;
- relatarea despre masterclass; 
- evidența timpului.
Rezumatul

Analizați în mod adecvat fiecare moment al 
masterclassului. Cât de eficient a fost? Ce lipsește și 
ce trebuie să cautăm?

Aprecierea eficacității clasei de masterclass:
Există diferite moduri de a evalua eficiența 

unui masterclass.. De exemplu, la sfârșit, puteți ofe-
ri participanților un chestionar în care să indice în-

trebările- cheie privind eficacitatea clasei de master. 
Aici puteți folosi o scară de la 0 la 5. Acesta este cel 
mai simplu și rapid mod. Puteți pregăti un chestio-
nar. Astfel, puteți afla ce erori s-au comis, ce neajun-
suri au existat în timpul activității acestuia, ceea ce 
va va spori și mai mult interesul față de cursurile de 
masterclass..
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Imaginea 5. Etape de realizare a unui masterclass

Imaginea 6. Rezultatul final al unui masterclass
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SESIUNEA DE CHAT – O VARIANTĂ A 
ÎNVĂȚĂRII ONLINE

Rezumat: În articol este prezentată o experiență de aplicare a TIC la lecțiile de limba și literatura 
română. În special, sunt relevate particularitățile evaluării asistate de calculator.

Cuvinte-cheie: învățare online, chat, tehnologie 

Provocările din ultimii ani au dus și la dezvol-
tarea metodelor de instruire. Dezavantajele și dificul-
tățile educației clasice, în clasă, s-au făcut remarcate 
odată cu izbucnirea pandemiei de Covid-19, printre 
care amintim necesitatea prezenței fizice a instruc-
torului și a elevilor, dar și constrângerile legate de 
timp.

În comunicarea „Facilitate și predare online”, 
se menționează: „...învățarea online este un instru-
ment modern și puternic, dar nu își poate demonstra 
eficacitatea decât în mâinile unui profesor cu expe-
riență în această direcție”. „Calitatea predării în me-
diul online depinde mult de școală, ca și în cazul pre-
dării tradiționale”. [3, p.3] 

Pentru a face față noilor provocări, în această 
perioadă dificilă, în calitate de profesoară de limba 
și literatura română, am utilizat tehnologii moderne, 
studiind noi strategii de predare-însușire-evaluare.

În procesul de instruire online, am apelat re-
gulat la resursele din Biblioteca digitală „Educație 
online”, am interacționat cu elevii prin intermediul 
platformelor de conferințe: Zoom, Viber, Google 
Meet sau pe platforme de învățare, cum sunt: Micro-
soft Teams, Livresk, Book creator. Am folosit jocuri-
le didactice propuse ori le-am creat singură în Wor-
dwall, Flipdrid. [4]

Evaluarea asistată de calculator s-a dovedit a 
fi dificilă: „Întâlnită în literatura de specialitate sub 
denumirea de Computer Assisted Testing – CAT, eva-
luarea asistată de calculator este o componentă im-
portantă a învățării asistate de calculator, creând pre-

mise pentru o evaluare modernă, obiectivă.” [2, p.1] 
Evaluarea asistată de calculator prezintă unele 

avantaje față de cea tradițională. Platformele online 
pot facilita organizarea evaluărilor cu limită de timp, 
pentru ca elevii să obțină imediat rezultatele testări-
lor. Feedback-ul imediat le permite elevilor, pe de o 
parte, să analizeze pe loc progresul înregistrat, iar, 
pe de altă parte, permite profesorilor să investească 
mai calitativ timpul necesar, de regulă, în verificarea 
testelor. Pe lângă aceasta, rezultatele testărilor online 
se pot centraliza și interpreta mult mai ușor, de aceea 
profesorii pot identifica mai lesne domeniile cu per-
formanță scăzută ale elevilor, ca ulterior să-și poată 
concentra eforturile anume asupra acestor lacune. 
Rapoartele detaliate oferă posibilitatea de a crea 
unele programe de învățare, adaptate la necesitățile 
acestor elevi, ceea ce duce la un rezultat mai bun al 
învățării, totodată, sporește încrederea elevilor. 

Pe lângă cele menționate, eliminarea factoru-
lui uman și introducerea calculatorului ca instrument 
de evaluare înlătură erorile de apreciere a rezultate-
lor elevilor și îl scutesc pe elev de senzația că a fost 
defavorizat în procesul de notare. Acest tip de evalu-
are presupune individualizarea şi adaptarea testelor 
la nivelul intelectual al elevilor. În procesul evaluării 
asistate de calculator, se observă diminuarea emoți-
ilor elevului și, mai ales, inhibiția ce îi este caracte-
ristică. 

Chiar dacă această pandemie se va termina 
curând și vom putea reveni la normalitate, oricum, 
evaluarea tradițională are nevoie de schimbări. Pro-

DOMENIUL ȘTIINȚĂ,     T   EHNICĂ,                 EHNOLOGII
URECHEAN Dorina, profesoară de limba și literatura română, grad didactic 
superior, Liceul Teoretic Larga, raionul Briceni, comuna Larga
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fesorii pot apela la evaluarea sincronă și asincronă 
online, în așa fel încât sarcinile și conținutul probe-
lor de evaluare să fie interesante, provocatoare, iar 
evaluarea rigidă să se transforme într-o experiență 
exploratorie.

În perioada învățământului online, mai difici-
le s-au dovedit a fi evaluările online în formă orală. 
Particularitățile acestei evaluări sunt analizate detai-
lat în lucrarea doamnei Eliza Maria Dulama: „...eva-
luarea orală se realizează sincron, prin intermediul 
unor dispozitive electronice (smartphone, tabletă, 
computer), care asigură comunicarea prin canal vizu-
al și prin canal auditiv dintre evaluator și evaluat, ce 
se află în locuri diferite. Prin comparare cu instruirea 
sincronă, evaluarea orală online sincronă presupune 
participarea simultană a tuturor persoanelor evaluate 
și a evaluatorilor, iar interacțiunea, respectiv evalua-
rea se realizează în timp real.” [1]

Evaluarea orală online are caracter oportun, 
indicând nivelul de dezvoltare a competenței de co-
municare orală, nivelul înțelegerii unui mesaj sau a 
unui text oral comunicat, capacitatea de a putea con-
cepe și transmite un mesaj sau un text oral către alte 
persoane.

„O problemă importantă în evaluarea orală 
online o reprezintă faptul că, în multe situații, co-
municarea este defectuoasă, cauzată de întreruperi 
ale sonorului pe dispozitivele profesorului sau ale 

elevilor, de calitatea slabă a sunetului, de retragerea 
benevolă a unor elevi din activitate, de perturbarea 
comunicării și a evaluării de către diverse persoane 
care intervin sau prin zgomotele provenite din me-
diul ambiental.” [Apud: 1] 

În timpul activităților de evaluare desfășurate 
online, am aplicat mai multe tehnici: evaluarea de-
scrierii orale, a explicației orale, a povestirii orale 
sau a narațiunii; evaluarea expunerii cunoștințelor; 
tehnica chestionării orale (aprecierea răspunsurilor 
la întrebările formulate de evaluator).

O modalitate interactivă este sesiunea de 
chat, organizată online. Ea poate fi utilizată pentru a 
discuta pe baza unei opere studiate într-o unitate de 
conținut și pentru a efectua evaluarea orală. În chatul 
organizat pe Internet, întrebările se acumulează pe o 
rețea de socializare, într-un grup al clasei. Am recurs 
la această strategie de efectuare a evaluării orale on-
line la subiectul: Romanul modern realist. 

Romanul eternei reîntoarceri „Temă pentru 
acasă” de Nicolae Dabija. Întrebările se acumulează 
în prealabil sau parvin pe parcurs din partea elevilor. 
Pentru orice întrebare, elevii vor obține puncte co-
respunzătoare (de la unu la trei: ingeniozitatea între-
bării, corectitudinea exprimării, formularea unor răs-
punsuri contradictorii ce incită la discuție), în funcție 
de punctajul acordat de profesor, care va completa 
grila de evaluare. 

Aceasta constituie prima etapă a evaluării 
și se efectuează pe parcursul lecturii și studierii ro-
manului. În practica școlară, chatul poate lua forma 
unui poster de dimensiuni generoase, afișat pe pere-
tele clasei pe parcursul a două-trei zile sau chiar pe 
parcursul studierii unității de conținut dedicate ope-
rei în cauză.

A doua etapă ține de organizarea sesiunilor 
Google Meet. Punând întrebări, elevii trebuie să gă-
sească răspuns la toate, neștiind la care dintre ele va 
fi nevoit să răspundă. Astfel, elevii vor obține din 
nou puncte (un punct pentru un răspuns argumentat, 
unul pentru formularea lui corectă sub aspect morfo-
sintactic și unul pentru limbajul nonverbal). 

În calitate de moderator poate fi profesorul 
sau un elev, în timp ce profesorul se va ocupa de 
completarea punctajului în Excel.

Din practica de lucru, afișez câteva întrebări 
pentru sesiunea de chat, formulate de către elevi în 
urma studierii romanului ,,Temă pentru acasă” de 
Nicolae Dabija:

1. De ce romanul a fost numit „Temă pentru 
acasă”?
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2. După valoarea morală pe care o reprezintă, 
în țesătura romanului există personaje pozitive și ne-
gative? Dacă da, să le punem pe talgerele unei balan-
țe, pentru a vedea care trag mai mult și de ce. 
3. În roman se spune: „Cel mai mult le aprecia dem-
nitatea, cea pe care reușise s-o cultive în fiecare din-
tre ei. Turma nu are demnitate, chiar dacă atacă sau 
se apără. Omul o are și, atât timp cât nu o părăsește, 
el nu poate fi învins.” Care personaje ale romanului 
nu au putut fi învinse, fiindcă aveau demnitate uma-
nă?

 4. Susțineți sau negați conținutul afirmației: 
„Eu credeam că suferințele mari te dezgustă de via-
ță, dar ele te fac s-o iubești și mai mult”. Argumen-
tați-vă răspunsul.

5. „...Lasă-l în pace. Aici el se simte bine. Ei 
au fost învățați să urască, să se bată, să-și rupă cu 
dinții beregata unul altuia, să ia viața pieptiș. Tu ce 
ai putea să-l înveți?” Propuneți variante de răspuns.

6. „Răutatea se contractează ca o boală.” Ex-
primați-vă opinia prin intermediul metodei PRES.

7. Deduceți mesajul fragmentului: „Nimic 
nu te risipă mai mult ca ura... Dacă i-ai urî pe toți 
cei care ar trebui urâți, te-ai preface într-o bombă de 
ură”. Întrebările, după cum ați observat, pot lua și 

formă de sarcini de lucru, important ca ele să incite 
la discuție.

A treia etapă prevede evaluarea capacității de 
a formula contraargumente (un punct pentru formu-
lare corectă, unul pentru ingeniozitate, unul pentru 
limbajul nonverbal).

A patra etapă, ce încheie sesiunea, este elabo-
rarea unui mesaj care conține două idei, pentru care 
se vor acorda patru puncte (două pentru ingeniozita-
tea ideilor, unul pentru corectitudinea exprimării și 
ultimul pentru limbajul nonverbal).

Ultima etapă este decodificarea notelor și pla-
sarea lor în particular.

Am utilizat sesiunea de chat și la lecțiile de 
sinteză, la atelierele de discuții, atât la limba și lite-
ratura română, cât și la literatura universală. Elevii 
preferă această tehnologie didactică, având și o mo-
tivație de a lectura opera analizată.

Reiau ideea de la începutul expunerii: preda-
rea online nu presupune doar o schimbare a mediu-
lui fizic, mai ales că elevilor le lipsește interacțiunea 
directă cu profesorul, cu prietenii... Din acest motiv, 
este nevoie să le oferim un alt tip de stimulare și o 
altă abordare, dar sesiunea de chat este o modalitate 
perfectă de a soluționa problema.
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Fii parte din echipa noastră!
Fă cunoscută practica ta de succes!

Dacă dispuneți de o practică/ metodă/ tehnică de succes, pe care vreți să o 
împărtășiți colegilor, o puteți expedia pînă la data de 25 a fiecărei luni, împreună 
cu fotografii/ imagini, iar noi o vom include în revistă. Se acceptă articole care 
corespund cerințelor Regulamentului  de expediere  a articolelor. 

(Link regulament:  http://bit.ly/2DJ7HIg)

Redactorii/metodiștii își rezervă dreptul de a redacta textul sau  a refuza inclu-
derea unui articol dacă:

- acesta nu corespunde tematicii; 

- nu prezintă caracter inovativ;

- este text preluat din alte surse fără indicarea acestora;

- este coincidență cu tematicile propuse de alți colegi; 

Articolul va fi expediat la emailul: metodica@artico.md 
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