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ARTICO – calea TA spre succes 
 
 

E iunie, început de vacanță, timp pentru 

relaxare, reinventare și emoții pozitive. După un 

an de muncă, studii, activități extrașcolare 

putem savura sezonul estival din plin. 

Centrul Republican pentru Copii și 

Tineret ARTICO este instituția care nu are 

vacanță. Noi depunem efort pentru a livra 

servicii educționale de calitate fiecărui 

copil/tânăr, indiferent de perioada anului. 

Noi am dezvoltat proiecte deosebite pe parcursul anului 2021- 2022: Cariera mea 

(program de ghidare în carieră și orientare profesională/sesiuni de orientare profesională 

„Descoperă profesia de...”); Academia TA (program care oferă copiilor oportunități de 

socializare, dezvoltare personală prin comunicare, sport și distracție, atât în perioada 

vacanțelor, cât și în perioada întregului an de studii); Pixel Media Center (școala de 

televiziune), iar beneficiarii ARTICO au frecventat zeci de cercuri și ateliere de educație, 

cultură și dezvoltare personală, sesiuni de formare și informare, traininguri etc. 

Unul din proiectele de succes este și Clubul Voluntarilor, care are un program variat 

de sesiuni dedicate tinerilor, precum: sesiuni de promovare a bunăstării emoționale în rândul 

tinerilor „ARTICO Wellness”; sesiuni de instruire și educație juridică a tinerilor (drepturi și 

responsabilități) „Feel the law”; sesiuni de formare pentru tineri în dezvoltarea personală; 

Campanie de informare „Fă Voluntariat Informat”; proiect de promovare a diversității 

multiculturale „International Language Cafe”; proiect de promovare a educației artistice și 

istorice prin cunoașterea locurilor arhitecturale ale lumii „City Quest by ARTICO”; proiect 

bazat pe arta povestirii și istorii care inspiră „Storytelling”; Ludoteca „Play With Us”; proiect 

de promovare a educației prin film „Movie’n ARTICO”; proiect de promovare a lecturii în 

rândul tinerilor „O carte – un destin!”; proiect de informare și documentare a tinerilor despre 

procesul de învățământ universitar din diverse țări „Student Vision”; proiect de promovare a 

tinerilor talente autohtone și de lărgire a orizonturilor culturale „ARTico pentru TINEri”; 

proiect de familiarizare a tinerilor cu genuri noi de sport „Generația Z”; proiect de tip quest, 

ce dezvoltă abilitățile de conducere, comunicare, strategie și gândire critică „Murder 

Mystery”/„Escape the Room”; sesiuni de instruire și educație pentru sănătate a tinerilor 

(prevenirea și combaterea maladiilor). 

Un șir de Concursuri Republicane au implicat copiii și tinerii în diverse activități 

educaționale: Concursul Republican de Arte plastice și Artizanat „Lumea în viziunea 

copiilor”, ediția a XV-a; Concursul Național „Excelență în învățământul extrașcolar”; 
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Festivalul Național „Familia sportivă”, ediția a III-a; Competiția Republicană de turism 

montan „Cupa Artico”, ediția a VII-a; Concursul Republican al proiectelor ecologice 

„UP!Eco”, ediția a VIII-a și multe altele. 

Implementarea acțiunilor de stimulare a implicării, participării democratice, 

responsabilității pentru mediu și respect pentru tradiții a copiilor și tinerilor la nivel național 

pe parcursul anului de studiu 2021-2022 s-a efectuat și prin intermediul atelierelor Consiliului 

Național al Elevilor. 

Centrul își focalizează activitatea și pe implementarea acțiunilor de stimulare a 

performanțelor în domeniul STEM, crearea și implementarea strategiilor de comunicare 

internă și externă, stabilirea de parteneriate durabile, consolidarea învățământului extrașcolar 

prin sprijinirea cadrelor didactice și manageriale. 

Implementarea proiectelor internaționale Erasmus+ este o sferă aparte în care este 

implicat Centrul și tinde să încadreze tinerii în schimburi de experiențe peste hotarele țării, 

prin proiecte de găzduire și delegare a tinerilor, voluntarilor, iar acest fapt este foarte benefic 

pentru tineri, căci contribuie la construirea propriului sistem de valori, promovarea vieții 

responsabile prin dezvoltarea gândirii critice în ceea ce privește influența pozitivă și negativă 

a societății asupra lor și abilitatea de a-și alege propriul mod de viață, îi ajută să recunoască o 

adresare agresivă online și să devină „activiști online” pentru drepturile omului, îi încurajează 

să participe activ în viața socială, îi învață cum să utilizeze conceptul de artă expresivă în 

comunicarea și colaborarea cu semenii, să lucreze în echipă, să respecte drepturile și libertățile 

fiecăruia, să soluționeze problemele interpersonale, le dezvoltă aptitudinile de comunicare. 

Vă mulțumim pentru implicare, fidelitate și pentru faptul că ne alegeți an de an, alegeți 

echipa ARTICO, alegeți locul unde visul DVS poate deveni realitate. 

Vă dorim o vacanță plină de aventură, culoare, ascensiuni spirituale și savurați fiecare 

clipă de cei dragi fiecare clipă. 

Centrul Republican pentru Copii si Tineret ARTICO modelează generații. 
 
 

Ludmila BOTNAR, 

Director Centrul Republican 

pentru Copii și Tineret “Artico” 
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Despre NOI 
Urmează-ți visul alături de ARTICO 
IERI 
Palatul Republican al Pionerilor și Elevilor, una dintre cele mai mari instituții extrașcolare, a fost 
fondat în anul 1949. În anul 1990 Palatul a devenit Centrul instructiv-educativ și instructiv-metodic, 
în cadrul căruia funcționau peste 540 de cercuri și secții în care se ocupau circa 7 mii de copii și 
adolescenți de la 5 până la 18 ani. În cadrul Palatului Republican al Pionerilor și Elevilor activau 
următoarele subdiviziuni: 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

a) acordarea de asistență metodică și metodologică instituțiilor de învățământ extrașcolar la nivel 
național; 
b) coordonarea programelor și proiectelor în domeniul învățământului extrașcolar la nivel național; 
c) implementarea serviciilor de educație extrașcolară și diseminarea bunelor practici la nivel 
național. 

 
 

Centrul își organizează și desfășoară activitatea pe următoarele direcții: 
 
 

a) dezvoltarea programelor și a cadrului metodologic relevant sectorului învățământului extrașcolar; 
b) coordonarea organizării și desfășurării activităților extrașcolare la nivel național; 
c) organizarea și acordarea serviciilor de educație extrașcolară. 

 
 

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

EFICACITATEA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 
PENTRU CALITATEA ŞI PRESTIGIUL INSTITUŢIEI 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
(ŞCOLILE DE MUZICĂ/ARTE) 

 
Stela SMIRNOV, director, profesoară de pian, grad didactic I, 

Şcoala de Muzică „George Enescu”, Bălţi 
 

Rezumat: Transformările sociale 
şi economice actuale impun o renovare a 
politicii educaţionale, elaborate pe 
principii democratice şi umaniste. Acest 
lucru solicită de la fiecare manager din 
sfera învăţământului o perfecționare a 
activității manageriale. E necesar a 
cultiva anumite priceperi, calităţi 
personale      şi      profesionale ale 
managerului, a însuși cunoştinţe din 
domeniul managementului educaţional, 
precum şi din alte sfere: psihologie, 
pedagogie, educaţie muzicală. Alegerea 
unui management corect şi profesionist, 
neapărat, va duce la sporirea calităţii 
procesului didactic, va asigura succesul şi 
prestigiul unei instituţii de educație și 
învăţământ extrașcolar. 

Cuvinte-cheie: manager, 
management educaţional, învăţământ 
artistic, şcoala de muzică/arte. 

 
Primele modele practice de 

învăţământ extraşcolar (vocaţional) se 
raportau la activităţile de voluntariat în 
instruirea şi educarea adulţilor şi a 
copiilor. Anume această activitate de 
iluminare/instruire, iniţiată de 
organizaţiile obşteşti şi de persoane 
particulare, a început să se numească 
„învăţământ extraşcolar”. 

În Basarabia, pe lângă Seminarul 
Teologic din Chişinău, în anul 1916 a 
fost deschisă prima pensiune pentru 
copiii oamenilor înstăriţi, care avea 

drept scop cultivarea de maniere, 
studierea dansului şi a cântului. Iniţial, 
învăţământul extraşcolar al copiilor şi 
maturilor nu făcea parte din sistemul 
învăţământului public de stat şi unea 
astfel de forme: lecţiile publice, şcolile 
serale, bibliotecile şi teatrele populare, 
universităţile populare, cursurile 
profesionale, clasele repetate etc. La 
nivel de stat, hotărârea despre 
dezvoltarea învăţământului extraşcolar 
a fost adoptată în noiembrie 1917. 

Actualmente, în Republica 
Moldova, sistemul educaţional-artistic, 
inclusiv şcolile de muzică/arte şi arte 
plastice, reprezintă un sistem complex, 
cu funcţii vocaţionale ale sistemului de 
învăţământ general şi este structurat pe 
trepte, asigurând coerenţa şi 
continuitatea educaţiei și învățării, în 
corespundere cu particularităţile 
individuale şi de vârstă ale elevilor. 
Educaţia muzical-artistică este una 
dintre componentele principale ale 
educaţiei spirituale, îndeplineşte 
multiple funcţii, inclusiv cea educativă, 
exercitând o acţiune polivalentă asupra 
dezvoltării personalităţii. În afară de 
aceasta, şcoala de muzică formează 
viitori interpreţi 
(instrumentalişti/vocalişti), 
compozitori, muzicologi etc., care, la 
rândul lor, constituie tezaurul culturii 
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naţionale. 
Imaginea şi succesul unei 

instituţii de învăţământ (în cazul dat, 
şcoala de muzică), în mare parte, 
depind de directorul unităţii şcolare şi, 
în general, de calitatea 
managementului educaţional, 
promovat    de    el.    Directorul    este 
„poarta” prin care măsurile de reformă 
trec uşor ori mai greu (sau nu sunt 
acceptate deloc) acolo unde trebuie, de 
fapt, să ajungă, adică la profesori ori 
la elevi. Dacă directorul nu ştie sau nu 
este de acord cu o anumită măsură, 
aceasta nu se aplică sau se utilizează 
doar formal. Tot mai mult, calitatea 
educaţiei oferite de şcoală depinde de 
calitatea managementului din şcoala 
respectivă. Directorul este, de regulă, 
susținătorul modificărilor culturale şi în 
ethosul organiziţional. Managerul este 
unul dintre factorii - cheie ai 
promovării schimbărilor educaţionale, 
aplicând un management educaţional 
potrivit pentru un colectiv prietenos, 
„sănătos” şi profesionist. 

Termenul management este un 
cuvânt specific, creat pe teren 
american, ceea ce în latină înseamnă 
mână, manevrare, manipulare. Fiind 
tratat în mod variat în diverse limbi, 
englezii au constatat că de la acesta 
derivă lexemele management şi 
manager. Management înseamnă 
conducerea cu succes a activităţii, adică 
administrarea eficientă a unei societăţi. 
Conceptul de manager însă reprezintă o 
persoană, care, în virtutea sarcinilor, a 
competenţelor şi a responsabilităţilor
  circumscrise 
postului, exercită un proces de 
management, adoptând decizii ce 
influenţează comportamentul 
decizional şi opţional al altor persoane. 
Felul în care managerul reuşeşte să-şi 

atingă obiectivele este tratat de 
teoreticienii managementului în mod 
diferit. În viziunea autorilor 
managementului clasic Henri Fayol, 
James D. Mooney, a conduce, a fi 
manager înseamnă a prevedea, a 
planifica, a comanda, a coordona şi a 
controla. 

Managementul ştiinţific 
(Frederick Taylor) susţine utilizarea 
unei cercetări atente, pentru a 
determina gradul optim de specializare 
şi de standardizare a sarcinilor de 
muncă, ceea ce va face ca subordonaţii 
să lucreze cât mai eficient. 

Transformările sociale şi 
economice actuale duc la o renovare a 
politicii educaţionale, bazate pe 
principii democratice şi umaniste. Din 
aceste considerente, este bine ca fiecare 
manager din domeniul învăţământului 
să-şi perfecţioneze activitatea de 
dirijare. Aceasta necesită cultivarea 
anumitor calităţi: iniţiativă, 
receptivitate, sinceritate, bunăvoinţă, 
spirit organizatoric, responsabilitate, 
obiectivitate, respect faţă de subalterni 
etc. 

Actualmente, în procesul 
managerial pe prim-plan trebuie să fie 
aspectul psihopedagogic. E important 
ca managerul să posede anumite 
metode de lucru, care ar influența 
benefic relaţiile dintre subalterni, ar 
contribui la crearea în colectiv a unei 
atmosferi sănătoase sub aspect moral și 
psihologic. Totodată, e nevoie ca 
procesul de dirijare să combine în mod 
organic principiul obligativităţii, al 
disciplinei şi al iniţiativei cu spiritul 
creativ al întregului colectiv didactic. 
Pentru o bună înţelegere între manager 
şi colectiv, activitatea managerială nu 
trebuie să se bazeze pe aplicarea unor 
ordine şi dispoziţii, ci pe arta 
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convingerii. 
În condiţiile reformelor moderne 

în învăţământ, pentru un manager-lider 
sunt importante spiritul optimist, 
încrederea că majoritatea problemelor, 
irezolvabile, în aparență, pot fi 
soluţionate. Managerul trebuie să poată 
mobiliza colectivul la realizarea 
sarcinilor trasate, poate, neconvenabile 
unor persoane, însă acceptabile pentru 
colectiv. Managerul este considerat 
omul noilor cerinţe de dezvoltare a 
societăţii, care execută o profesiune cu 
un grad ridicat de cunoştinţe şi practici, 
a căror însuşire solicită un lung şi 
complex proces de formare şi de 
perfecţionare. Managerul nu este 
unilateral, nu poate să știe numai 
problemele tehnice sau economice, să 
se refere doar la aspectele teoretice sau 
la cele practice. Trăsătura sa esențială 
trebuie să fie capacitatea de corelare şi 
de integrare a tuturor acestor cunoştinţe. 

... „Filozofia managerului” nu 
constă în căutarea adevărului absolut şi 
etern; decizia managerului, deşi 
fundamentată şi elaborată, este 
aplicabilă într-un anumit loc şi la un 
moment dat. Managerul este presat de 
timp, iar crearea unui model excesiv de 
riguros şi modelarea excesiv de exactă 
a modelului cer mult timp. În 
consecinţă, managerul operează cu 
modele simplificate şi soluţii 
optimale...[3] 

Succesul unui manager, în mare 
parte, depinde de caracteristicile sale. 
Calitatea reprezintă abilitatea de a 
îndeplini eficace o anumită activitate. 
Calităţile se moştenesc, se învaţă şi se 
pot dezvolta. Cele mai importante 
dintre acestea sunt: calitatea tehnică, 
analitică,    de    luare    a    deciziei, 
„computerială”,   de   a   lucra   cu 

oamenii,  organizatorică, 
conceptuală. [3] Un cadru managerial 
trebuie să posede calităţi şi aptitudini 
native: inteligenţă, memorie, spirit de 
observaţie, capacitate de concentrare, 
viziune de perspectivă, flexibilitate în 
gândire, sănătate, caracter deosebit, de 
asemenea, o serie de aptitudini şi 
cunoştinţe dobândite prin studiu şi 
experienţă: cunoştinţe de specialitate, 
psihologice, de cultură generală şi, mai 
ales, de management, în plus, e nevoie 
de o motivaţie argumentată, deoarece 
aceasta asigură mobilizarea şi 
direcţionarea eforturilor managerului 
spre obiectivele propuse. Pentru un 
manager pe prim-plan trebuie să se afle 
interesele generale ale societăţii, ale 
instituţiei, şi anume: realizarea planului 
de activitate, organizarea mai bună a 
muncii, creşterea eficienţei 
manageriale a activităţii unităţii şi a 
productivităţii muncii, unirea unui 
colectiv puternic etc. 

Cât priveşte trăsăturile etice, 
managerul trebuie să aibă o atitudine 
morală demnă, să promoveze printre 
angajați disciplina, responsabilitatea şi 
spiritul de iniţiativă. Referitor la etică, 
contează principiile şi normele pe care 
se întemeiază moralitatea acţiunilor 
umane, în funcţie de sistemul valorilor 
promovate (binele, dreptatea, 
onestitatea etc.). 

Din propria experienţă de 
manager (11 ani în calitate de şef de 
studii şi 6 ani în funcţie de director al 
Şcolii de Muzică „George Enescu” din 
mun. Bălţi), pot confirma că posedarea 
calităţilor descrise anterior duce la un 
management educaţional eficient, 
contribuind la ridicarea calităţii 
procesului instructiv-didactic, a 
profesionalismului cadrelor didactice, 
la menţinerea unor relaţii amicale, 
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binevoitoare şi colegiale între 
administraţie şi subalterni, între 
subalterni, între cadre didactice şi 
părinţi. În acest caz, va apărea interesul 
tinerei generații faţă de muzică, pentru 
frumos; se va manifesta spiritul de 
iniţiativă în organizarea diverselor 
activităţi în instituţie, în municipiu sau 
în republică; vor spori calităţile 
organizatorice; se va crea o imagine 
prestigioasă a instituţiei şi se va face 
popularizarea ei atât în ţară, cât şi în 
străinătate. 

Luând în considerare propria 
practică a managementului 
educaţional, analizând diverse surse 
bibliografice cu privire la management 

şi comportamentul managerului, am 
stabilit un plan personal de conducere, 
care are, în primul rând, un caracter 
democratic. În același timp, e 
influenţat de astfel de factori, precum: 
specificul managementului educaţional 
( în şcoala de muzică); potenţialul şi 
personalitatea colaboratorilor; gradul 
de stimulare a activităţii instituţiei; 
contingentul elevilor şi nivelul lor de 
cointeresare. 

Drept exemplu al unui 
management eficient pot servi unele 
activităţi, organizate şi desfăşurate de 
către colectivul şcolii în ultimii 5 ani, 
după cum urmează: 

 

- 9.12.2017: Seminarul metodic zonal „Managementul proiectării curriculare la 
disciplinele din sistemul învăţământului artistic” (invitați: D. Cotoviţchi, 
I.Bogataia, M. Tetelea). 

- 06.04.2019: Seminarul metodic zonal „Actualitatea creaţiilor 
compozitorilor autohtoni: specificul şi intepretarea” la 
specialităţile pian, acordeon, vioară (invitați: M. Tetelea, G. 
Nicolaescu, I.Bogataia, S. Mîrzac, V. Reaboi). 

- 15.02.2020: Seminarul Zonal metodico-artistic la solfegiu 
„Solfegiu: tradiţii şi inovaţii în formarea elevului muzician” 
(inivtați: M. Morari, E. Lagutina din Moscova). 

- 2006,2011,2016: Festivalul-Concurs de interpretare 
instrumentală „George Enescu”, secţiunile Pian/Vioară, 
desfăţurat o dată la 5 ani; în anul 2021, a fost apreciat cu 
Premiul III la Concursul Național „Excelența în învățământul 
extrașcolar”, organizat de Centrul Republican pentru Copii și 
Tineret „Artico ”(Chișinău, 2021). 

- 2018, 2020, 2022: Concursul Zonal de interpretare 
instrumentală „Mărgăritar sonor”, iniţiat pentru elevii de la 
şcolile de muzică/arte din învăţământul artistic al zonei de nord 
la secţiunile Instrumente aerofone, Acordeon, Pian şi 
Instrumente cu coarde. 

Un loc deosebit în viaţa şcolii noastre îl ocupă pregătirea şi 
participarea la diverse concursuri de nivel diferit, ceea ce 
demonstrează profesionalismul profesorilor şi nivelul înalt de 
interpretare al elevilor. În anii 2020-2022 (perioada pandemică), profesorii, împreună 
cu discipolii săi, au participat la peste 50 de concursuri internaționale online, ce au 
avut loc în diverse țări (România, Ucraina, Rusia, Belorusia, Serbia, Polonia, Turcia, 
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Germania, Israel etc.). 
 

Organizarea unui șir de activităţi şi participarea la un număr impresionant de 
concursuri arată că în Şcoala de Muzică „George Enescu” din mun. Bălţi există un 

 

colectiv     unit,      profesionist, 
prietenos, cu spirit de iniţiativă şi de organizare la un nivel destul de înalt. Aici îşi fac 
studiile elevi talentaţi, sârguincioşi, care, la diverse concursuri/festivaluri, reprezintă 
cu mândrie faima şcolii şi a municipiului. 

În anul 2021, Şcoala de Muzică „George Enescu” a 
obținut o Diplomă de Mențiune la Concursul Național „Excelența 
în învățământul extrașcolar”, organizat de Centrul Republican 

pentru         Copii         și         Tineret 
„Artico”(Chișinău, 2021). 

Desigur, pe parcursul a peste 60 
de ani, la formarea unui colectiv- 
model, cu tradiţii şi obiceiuri frumoase, au contribuit mulţi 
manageri, care au depus efort, au demonstrat și o bogată 
experienţă. Personal, mă bucur că pe parcursul a 6 ani de 
manager al acestei şcoli, nu s-a pierdut eficiența 
profesionalismului şi a nivelului înalt al colectivului. De 
asemenea, se poate spune că predomină relaţii democratice 
şi binevoitoare, iar calitatea şi prestigiul instituţiei cresc: se 

obțin noi premii, menţiuni, realizări, succese. 
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EXEMPLE DE REZOLVARE A SITUAȚIEI 
DIDACTICE ȘI A STUDIULUI DE CAZ LA DISCIPLINA 

INSTRUMENT MUZICAL 
 

Liliana CHIRIAC, 
profesoară de pian, corepetitor, grad didactic I, 
Çcoala de Arte „George Enescu”, or. Călărași 

 

Rezumat: În acest articol se 
descrie un exemplu de soluționare a 
unei situații didactice și a unui studiu 
de caz la disciplina – Instrument 
muzical (pian), conform algoritmului 
de prezentare, prevăzut în 
Regulamentul de atestare a cadrelor 
didactice (2020). 

Cuvinte-cheie: situație 
didactică, studiu de caz, competență, 
simțul ritmului, criterii de evaluare. 

Prin Ordinul nr.1091 din 7 
octombrie 2020, emis de ministrul 
educației și cercetării, a fost aprobat 
Regulamentul de atestare a cadrelor 
didactice din învățământul general, 
profesional tehnic etc. Noul regulament 
a introdus mai multe modificări în 
procesul de atestare a cadrelor 
didactice. Astfel, au fost excluse 
elaborarea și prezentarea rapoartelor de 
autoevaluare, a lucrărilor metodice, 
acestea fiind substituite cu următoarele 
probe: interviul de evaluare a 
competențelor profesionale și 
prezentarea produsului/proiectului de 
succes din practica educațională, la 
conferirea/confirmarea gradului 
didactic unu și a celui superior; proba 
„Studiu de caz”,  la 
confeririea/confirmarea  gradului 
didactic doi. 

Interviul de evaluare a 
competențelor profesionale se 
realizează în baza unei situații didactice 
- problemă,    specifice     disciplinei 

predate, în raport cu o anumită 
clasă/grupă, prin care candidatul 
demonstrează competențe de 
specialitate, psihopedagogice și 
sociale. 

SITUAȚIA DIDACTICĂ: În 
procesul de descifrare a piesei 
muzicale, elevul nu execută corect toate 
formulele ritmice din partitură și nu 
este atent la observațiile profesorului. 
În ce mod depășiți situația dată? Care 
sunt soluțiile? 

REZOLVAREA SITUAȚIEI 
DIDACTICE 

(conform algoritmului de 
prezentare din Regulament) 
1. Definirea problemei constatate, în 
situația propusă, poate avea la 
origine diferite cauze: 

- elevul are simțul ritmului slab 
dezvoltat; 

- el întâmpină dificultăți la 
citirea ritmului; 

- e posibil să nu cunoască o 
formulă ritmică din partitură; 

- atenția distributivă este slab 
dezvoltată. 

2. Explicarea noțiunilor desprinse 
din situația propusă: 
-ritm – mișcare regulată; 
-ritm muzical – succesiunea organizată 
a duratelor sunetelor, se structurează 
din formula ritmică și accentul ritmic; 
-formulă ritmică – combinare de durate 
ale notelor și pauzelor, încadrate într-o 
măsură; -desen ritmic – 
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mai multe formule ritmice; 
-simțul ritmului – una dintre calitățile 
fundamentale ale muzicianului, ce 
reprezintă aptitudinea individului de a- 
și organiza în timp și spațiu execuțiile 
motorice; 
-atenția – concentrare, focalizare și 
fixare a conștiinței asupra unui obiect, 
a unei sarcini, întrebări, probleme etc.; 

 
 

-atenția distributivă - 
atenție ce poate fi îndreptată în același 
timp în mai multe direcții. 

 
3. Justificarea actualității 

problemei identificate 
Problema dezvoltării simțului 

ritmic a fost și rămâne actuală, 
deoarece ritmul artistic este un mijloc 
principal de expresie, prin care 
compozitorul comunică (în legătură, 
bineînțeles, cu celelalte elemente 
componente ale muzicii) idei și 
sentimente umane. Executând un ritm 
greșit, interpretul știrbește imaginea 
muzicală, concepută de compozitor. 

Astfel, simțul ritmic este una 
dintre calitățile fundamentale ale 
muzicianului, dar cultivarea lui în 
practica muzicală întâmpină dificultăți 
serioase, din simplul motiv că această 
aptitudine este totuși un „simț”, iar 
simțul se dezvoltă greu. Măsura, în care 
se dezvoltă această aptitudine, depinde 
de gradul de profesionalism al 
pedagogului și de eficiența metodelor 
utilizate. 

4. Contextualizarea 

problemei în curriculum și în alte 
documente de politici educaționale, 
în care aceasta se reflectă 
CURRICULUM MODULAR 
la disciplinele de profil pentru Școlile 
de Muzică/Arte 

Competențe specifice 
1. Utilizarea/operarea elementelor de 
ținută/tehnică interpretativă (ținuta 
corpului și a mâinilor, poziția corectă, 
aparatul, modalități de atac și de emisie 
sonoră), în varii contexte de învățare, 
manifestând interes pentru rigoare și 
precizie. 

Unități de competențe 
1. Dezvoltarea auzului, a simțului 
ritmic și a memoriei muzicale, prin 
diverse măsuri metro-ritmice. 

Unități de conținut - Tehnici de 
interpretare instrumentală 

Clasa – pe parcursul întregului 
proces de studii. 

5. Enumerarea a 2-3 surse 
bibliografice sau a 2-3 autori care 
abordează problema dată: 

 
 

- GRANEȚKAIA, L. 
Pedagogia pianului: Teorie și 
metodologie (Capitolul - Simțul 
ritmic); 
-ТЕПЛОВ, Б. М. Психология 
музыкальных способностей 
(Capitolul - Музыкально - 
ритмическое чувство); 
ЦЫПИН, Г. М. Обучение игре на 
фортепиано (Capitolul - Чувство 
музыкального 

ритма и его воспитание у учащихся) (fig. nr.1). 
 

6. Prezentarea modelului propriu de 
soluționare a problemei, 2-3 metode: 
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.în timpul interpretării se fac 
opriri intenționate și se numără 
cu voce tare, respectând în 
mod ritmic discursul muzical, 
apoi se revine la interpretarea 
instrumentală; 

• intonarea melodiei concomitent cu 
bătaia din palme a desenului 
ritmic; 

• interpretarea în ansamblu 
(profesorul interpretează cu mâna 
stângă - elevul - cu dreapta, apoi 
invers). Acest procedeu îl va ajuta 
pe elev să simtă ritmul discursului 
muzical. 

7. Argumentarea faptului că modelul 
propus este relevant și corelează cu 
principiile centrării pe elev/copil 

Modelul pe care l-am propus 
pentru soluționarea problemei corelează 
cu principiile centrării pe elev, 
deoarece creează situații de motivare a 
elevului pentru activitatea de 
cunoaștere și favorizează obținerea 
cunoștințelor cu forțe proprii. Accentul 
se pune pe înțelegere, după aceea - pe 
aplicare. Astfel, numărând cu voce tare 
(sub îndrumarea profesorului), elevul 
descoperă ritmul corect. Intonând 
melodia concomitent cu bătaia din 
palme a desenului ritmic, el îl va simți, 

apoi îl va folosi la interpretare. 
Studiul de caz reprezintă o 

metodă de confruntare directă a 
participanților cu o situație reală, 
autentică, luată drept exemplu din 
experiența profesională, reprezentativă 
pentru un set de situații și evenimente 
problematice. 
STUDIU DE CAZ: Sunteți profesor 

 

de instrument muzical. Aveți în clasă 
un copil ambițios, pretențios, care 
mereu nu este de acord cu nota de la 
concertul academic, de la examen, 
fiind convins că o interpretare corectă, 
fără opriri este deja o performanță. 

Reușita elevului în școala de 
cultură generală este foarte bună, însă 
la școala de arte este medie. Eșecul 
școlar al elevului este interpretat de 
părinți ca o incompetență a cadrului 
didactic. Părinții aduc învinuiri la 
adresa profesorului, amenințându-l că 
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îl vor transfera pe copil la alt profesor 
(fig. nr.2). 
Sarcini: 
• Care pot fi consecințele situației 
date? 

• Ce se poate face pentru 
soluționarea situației respective? 
• Care sunt acțiunile 
recomandate pentru soluționarea 
problemei? 
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SOLUȚIONAREA STUDIULUI DE CAZ 
(conform algoritmului de prezentare din Regulament) 

1. Definirea problemei constatate în 
studiul de caz 
Problema sesizată în studiul de caz este 
lipsa de cunoaștere (atât din partea 
elevului, cât și a părinților) a 
obiectivelor de evaluare și a criteriilor 
de evaluare la obiectul – Instrument 
muzical. 
2. Prezentarea posibilelor documente 
de politici educaționale: 

• Codul Educației al RM; 
• Regulamentul-tip al instituției 

extrașcolare; 
• Standardele de competență 

profesională ale cadrelor 
didactice; 

• Curriculum modular la 
disciplinele de profil pentru 
Școlile de Muzică/Arte. 

3. Explicarea modului de aplicare a 
prevederilor actelor reglatorii în 
contextul soluționării problemei 
constatate 

În cazul dat, este necesar a 
organiza o ședință individuală cu 
familia copilului, menționând, cu 
trimitere la Codul Educației (Articolul 
37), că Modul de funcționare a 
instituțiilor de învățământ extrașcolar 
-situații de conflict între profesor-elev-părinți; 
- insuccesul școlar; 
- abandonul școlar. 
5. Prezentarea intervenției personale 
pentru soluționarea problemei: 
- Se explică părinților că notarea 
elevului la examen a fost realizată în 
raport cu criteriile de evaluare 
formulate în Curriculum. 
-Ppărinții și elevul se familiarizează cu 
criteriile de evaluare (descriptorii 
formulați mai general și în 

este prevăzut în regulamentul-tip, 
aprobat de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării. 

În capitolul VI al Regulamentul- 
tip al instituției extrașcolare este 
stipulat că evaluarea activității elevilor 
se realizează de fiecare cadru didactic 
prin modalități specifice, precizate în 
programul curricular. 

Unul dintre Standardele de 
competență profesională ale cadrelor 
didactice prevede: Cadrul didactic 
proiectează demersul educațional 
(evaluarea face parte din demersul 
educațional) în baza curriculumului 
disciplinar. 

În Curriculum modular, la 
disciplinele de profil pentru Școlile de 
Muzică/Arte sunt indicate în mod clar 
tipurile de evaluare, produsele 
evaluabile și criteriile de evaluare. 
4. Identificarea posibilelor riscuri, în 
caz că această problemă nu este 
soluționată: 
-frustrarea, lipsa încrederii în sine; 
- descurajarea și obținerea unor 
performanțe slabe; 
- pierderea interesului față de studii; 
 
 
 
 
corespundere cu nota respectivă, 
exprimată în cifre). 
- Părinții iau cunoștință de faptrul că 
notarea elevului, la concertul academic 
sau la examen, a fost efectuată de 
comisia de evaluare, formată din mai 
multe cadre didactice; se face un aviz 
comun al comisiei de evaluare. 
6. Enumerarea    recomandărilor 
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pentru evitarea apariției unor astfel 
de probleme: 
- La prima ședință despre finalitățile 
instruirii la Școala de Arte/Muzică, 
părinții se informează despre diverse 
tipuri de evaluare, criterii de evaluare. 
- Periodic, părinților li se prezintă 
informația necesară despre progresul 
înregistrat, succesele și necesitățile de 
dezvoltare. 

- 
Încontinuu, la lecții se analizează 
performanțele elevului, asigurând 
obiectivitate și corectitudine. -Părinții 
se instruiesc ca la examene să 

urmărească cum interpretează copilul, 
să observe progresul, succesele și 
necesitățile de dezvoltare. 

Sper ca acest articolul să 
servească drept suport de orientare 
pentru aspiranții   la 
conferirea/confirmarea  gradelor 
didactice, la soluționarea situațiilor 
didactice și a studiilor de caz la 
disciplina Instrument muzical, 
motivându-i      pentru creșterea 
profesională continuă. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОНА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ( ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Наталья ОЖОГА, 
логопед, высшая дидактическая степень, 

Теоретический Лицей „Н.В.Гоголь", мун. Кишинёв 
 

Rezumat: Realizarea unei 
victorine de logopedie în școala 
primară este o activitate 
extracurriculară, care stimulează 
dezvoltarea vorbirii elevilor, 
socializarea acestora și dezvoltarea 
abilităților de comunicare. Forma de 
joc a evenimentului este percepută cu 
bucurie de elevii mici și sporește 
motivația lor pentru învățare. 
Organizarea de către serviciul de 
logopedie al liceului a victorinei scoate 
în evidență particularitățile metodelor 
logopedice și promovează 
competențele logopedice pentru 
profesori, părinți și elevi. 

Cuvinte-cheie:  învățământ 
primar, victorină de logopedie, 
activitate extracurriculară, 
dezvoltarea vorbirii. 

Многие педагоги, психологи и 
родители утверждают, что 
современные дети сильно 
отличаются от своих сверстников 
прошлых лет. Они считают, что у 
многих детей нет друзей, и их 
отношения со сверстниками 
поверхностные. Телевизор, 
компьютер, телефон заменяют им 
общение с друзьями. 

Без сомнения, это так, но тот 
факт, что современные дети умнее 
предыдущих поколений, отрицать 
нельзя. Их образ жизни, психология, 
речь отличаются от родителей. 
Современные дети отличаются 

своей энергией, талантами и 
одарённостью. Несмотря на то, что 
дворы стали абсолютно не 
привлекательны для детей и почти 
исчезли дворовые игры, дети с 
удовольствием общаются со 
сверстниками, придумывают новые 
игры. 
Сотрудничество – единственно 
возможная форма организации 
отношений  между ними. 
Современные дети открыты для 
любой информации, они без 
стеснения задают взрослому 
различные вопросы, пытаясь 
охватить все знания о мире. 
Взрослый человек является для 
ребёнка источником информации. 
Современные дети хотят общаться с 
родителями, но, приходя домой с 
работы, многие родители 
поглощены своими проблемами: 
нужно кому-то позвонить, решить 
хозяйственные вопросы. Времени на 
общение с ребёнком не остаётся. А 
ведь именно общение со взрослыми 
учит общению со сверстниками, 
учит интересно проводить время 
досуга, учит играть, готовит к 
успешной социальной жизни в 
будущем. 

Современная школа нацелена на 
создание условий для успешной 
социализации детей, в том числе и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в какой-то 
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мере она пытается заполнить этот 
пробел в воспитании детей. 

В системе воспитания и 
обучения детей особое место 
занимают развлекательные 
мероприятия.      Высокий 
эмоциональный подъем, ожидание 
торжественного события обостряют 
чувства     детей,    они лучше 
воспринимают и усваивают речевой 
материал. К такой форме работы 
относятся  Логопедические 
интеллектуальные     марафоны, 
проводимые ежегодно в нашем 
лицее. Марафон включён в неделю 
логопедических   знаний и 
подразумевает работу не только с 
детьми логопатами, но и со всеми 
учащимися начальной школы. 

Проведение такого мероприятия 
развивает у детей чувство 
уверенности, коммуникативные 
навыки и творческие способности, 
позволяет учащимся 2-4 классов 
проверить свою эрудицию, 
находчивость, сообразительность и 
проверить умение каждого 
участника игры работать 

индивидуально и в команде. Помочь 
ребенку максимально реализовать 
потенциальные возможности и 
скорректировать  имеющиеся 
недостатки можно только в процессе 
последовательной, интенсивной и 
систематической     работы. 
Проводимая викторина имеет 
комбинированный характер. Это 
обогащение лексического запаса, 
коррекция грамматического строя 
речи, развитие звукового анализа и 
синтеза, а также развитие памяти, 
логического мышления, восприятия, 
внимания. Задания подобраны 
отдельно для каждой возрастной 
группы. Материалы имеют 
многофункциональный характер. 
Игры подобраны в порядке 
нарастающей   сложности, 
направлены на   развитие 
фонематического  восприятия, 
зрительного и слухового внимания, 
вербальной памяти, развития 
лексико- грамматического строя 
речи, являются профилактикой 
развития дисграфии и дислексии. 

 

Цели марафона: 
1. Развивать интерес к изучению литературы и родного языка. 
2. Обогащать словарный запас и улучшать грамматический строй речи. 
3. Формировать умение учащихся полно и точно отвечать на поставленные 
вопросы. 
4. Развивать память, логическое мышление, наблюдательность и творческое 
мышление. 
5. Развивать умение работать в коллективе. 
6. Ппрививать интерес к логопедическим занятиям. 

 
Для проведения марафона были подобраны задания в виде тестов для каждой 

параллели классов отдельно, учитывая особенности развития учащихся разного 
возраста. 

 
Логопедическая викторина для учащихся вторых классов. 
I раунд «Вопрос – ответ» 
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Вам нужно внимательно прочитать вопрос и выбрать правильный вариант 
ответа, выделив его кружком. 
1. В слове столько слогов, сколько в нем гласных букв? Так ли это? Да, 
нет 

 
2. Сколько слогов в слове ФРУКТ? 3, 2, 
1 
3. Сколько дней в неделе? 

 
5, 

 
3, 

7 
4. Туловище совы покрыто перьями. Так ли это? 
нет 
5. Метро – воздушный вид транспорта. Так ли это? 
нет 

  
Да, 

 
Да, 

6. Если сегодня понедельник, то какой день будет послезавтра? 
суббота 

 Среда, 

7. Выбери зимние месяцы. Июнь, январь, декабрь, сентябрь, май, февраль, 
август. 
8. Нет ни одного слова, которое начинается на звук Ы. Так ли это? Да, 
нет 
2 раунд «Заморочки из бочки» 
Задание: образовать новые слова по образцу: 
Игрушка из пластмассы – пластмассовая 
Лапа собаки ..........    
Гнездо вороны -        
Шуба из меха  ........    
Носки из шерсти - 
..   
3 раунд «Озорные буквы» Пришло письмо от Незнайки. Он просит нас 
помочь ему исправить ошибки. 
Задание: переставь буквы так, чтобы слово читалось правильно. 
ЛЕКАСТРВО    
ЯЛБОКО    
РКЫЖОВНИК    
ЗАТВРА    
4 раунд «Зоопарк» 

Гости пели, веселились, в хороводе так кружились, 
Так кружились, так вертелись, что на части разлетелись. 
Раз, два, три, четыре, пять, помоги скорей собрать. 
МЕД-СА-ЛИ-ЖИ-ВЕДЬ-РАФ-КА-БА-КОШ-СО-ГЕ-БЕ-МОТ-КА. 

5 раунд«Ребусы»  
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Логопедическая викторина «Поле чудес» для учащихся третьих классов 
1. Раунд «Фразеологический зверинец» 
Задание: вставить названия животных. 
Голоден как…     
Хитёр как…     
Труслив как…     
Здоров как…    
Изворотлив как…      
2. Раунд «Поговорочка» 
Задание: назвать 3 пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых говориться 
о животных. 
Например: не в коня корм. Работать как лошадь. 
3. Раунд «Шарады» 
Задание: назвать пары слов. Например: С глухим согласным наливаюсь в поле, 
со звонким – сам звеню я на раздолье. 
(Колос – голос) 
С глухим – траву она срезает, 
Со звонким – листья объедает.    
С глухим согласным – мы его читаем, 
Со звонким – в нём же обитаем.    
С глухим шипящим кругл, как мячик, 
Со звонким – как огонь горячий.    
4. Раунд «Варим щи» 
Давай сегодня сварим щи! 
Слова такие отыщи, 
Чтоб в каждом слове понарошку 
Было щей совсем немножко! - иЩИ, овоЩИ, пиЩИт,и т.д……………….. 

 
 
 

6. Раунд «Весёлый зоопарк» 
Задание: правильно расставить буквы, чтобы получились названия животных. 
БРУСКА  ВЮРДЛЕБ    
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АБЛЕК ОБКАСА   
БЕРЗА   
7. Раунд «Следопыт» 
Задание: среди букв спрятались названия птиц. Найти и подчеркнуть их. Какие 
из этих птиц зимующие, а какие – перелётные. 
ВПЗЯБЛИКГОГРАЧЗДЛЖУРАВЛЬЩДПСКВОРЕЦДЮЛКУКУШКАХЖЗВО 
ЛАСТОЧКАНПРОВОРОНАПМИВОРОБЕЙВАЕНПРДЯТЕЛУКЕНКЛЁСТСМ 
ОЛСТРИЖЦЕКОШЖ 
8. Раунд «Отгадайте загадку»: 

У гражданки преклонных лет пропали водоплавающие птицы в количестве двух 
голов, которым на правах собственности и совершенно законных основаниях 
она могла распоряжаться. Что  это за 
собственность?      

9. Раунд «Решите логические задачи»: 

1. У паука 4 пары ног. Сколько всего ног у паука? 
 
 

2. На розовом кусте 8 бутонов. К середине дня все бутоны распустились и 
стали розами. Сколько бутонов осталось нераскрытыми? 

 
 

10. Раунд «Ребус». Реши и запиши ответ. 

 
 
 

 
 
 
 

В течении недели викторина проводилась во всех классах начального звена. 
В этот же период собирались и анализировались работы учащихся и в конце 
недели объявлялись победители с вручением грамот и символических призов. 
Детям очень нравятся такие мероприятия, они их увлекают так, что они 
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рассказывают об этом дома, решают подобные задания с родителями, 
составляют ребусы. 

Такая работа дает не только результаты в плане развития речи учащихся, 
их коммуникативных навыков, умения концентрироваться в работе, но и служит 
пропагандой логопедических знаний среди родителей, показывает формы и 
методы работы логопедической службы в школе. 
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Domeniul CULTURĂ ȘI SOCIETATE 
COPIII CONTEMPORANI ȘI POVEȘTILE LUI ION 

CREANGĂ 
 

Galina MATEI, 
bibliotecară, categorie de calificare II, 

IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Cimișlia 
 

Cuvinte - cheie: I. Creangă, martie, mărțișor, educație, 
poveste, familie. 

 
”Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e 
de folos, fiți drept și-ți vedea că nu-s sălbatici. Schimbați- 
le des ocupația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să 
fii și tu copil. Nu vă vărsați veninul amărăciunii voastre în 
sufletul copiiilor, că-i păcat”. 

 

Acest citat, frumos și profund, este 
scris de ilustrul scriitor de povești, Ion 
Creangă, de la a cărui naștere marcăm 
185 de ani. Aceste cuvinte scrise acum 
peste o sută de ani, sunt mai actuale ca 
niciodată. În societatea modernă și în 
permanență grăbită, în era digitală, într- 
o lume, ce e mereu în schimbare, avem 
nevoie de bunătate, de mângâiere, de 
credință, de un miracol. E nevoie de o 
poveste, care este o modalitate adecvată 
de cunoaştere a lumii, este un mijloc de 
comunicare şi o bună metodă de 
instruire. Ea conţine adevărurile 
fundamentale ale vieţii. Poveştile 
depăşesc hotarele spaţiului şi timpului. 
Ele sunt prima hrană spirituală a 
copilului ce-l învaţă să judece. 
Totodată, o poveste, bine spusă, poate 
amuza, demonstra şi dezarma. 
Poveştile dezvoltă deprinderile de a 
discuta, îmbogăţesc vocabularul, 
cultivă sentimente frumoase, stimulează 
imaginaţia şi creativitatea, educă 
spiritul de sacrificiu, de 

altruism, 
de 
solidaritate, de dreptate. De cate ori noi, 
părinții, bunici sau profesori, nu i- am 
auzit pe copiii noștri, rugându-ne: 
„Citește-mi      o       poveste!”       sau 
„Povestește-mi ceva frumos!”. V-ati 
întrebat însă vreodată de ce copiii vor 
să asculte povești? Doar pentru 
distracție? Doar pentru călătoria pe 
care acestea le-o oferă în lumea 
imaginației? Sau pentru că se identifică 
cu unele personaje, al căror 
comportament sau a căror atitudine 
față de viață îi poate modela în ceea ce 
vor ei să fie? Își doresc ei, prin povești, 
exemple despre cum să acționeze, să se 
comporte sau să se descurce în viață? 
Probabil, câte ceva din toate. Poveștile 
pline de înțelesuri, cu întâmplări 
amuzante, dar, din care copiii noștri pot 
cu adevărat învăța ceva, au capacitatea 
de a atinge sufletul, astfel încât niciuna 
dintre modalitățile de divertisment din 
ziua de azi n-o poate face. Suntem 
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asaltați de o lume a violenței, a 
lăcomiei și a superficialității. Vechile 
povești din paginile cărților sunt 
depășite de filme, în care actorii sunt 
copii și adolescenți sau de jocuri video. 
În felul lor, aceste atracții noi spun 
povești, deși ceva s-a pierdut: 
profunzimea, inocența, gingășia. 

Dintotdeauna, povestile, 
legendele sau parabolele au constituit 
cea mai utilă metodă de a însuși valori, 
de a împărtăși lecții de viață și de a 
comunica informații. Ele sunt o 
invitație de a intra într-o lume a 
imaginației, unde realul este suspendat, 
atenția este concentrată și cel mic poate 
simți emoțiile personajelor. În plus, 
poveștile întrunesc 
caracteristicile 
comunicării 
eficiente:   sunt 
interactive, implică, 
alimentează 
imaginația    și 
creativitatea, învață, 
prin atracția   lor, 
trecând ușor peste 
rezistența copiilor de astăzi: de a studia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceva nou, dezvoltă capacitatea de a găsi 
soluții, creează noi posibilități în 
mintea ascultătorului și-l invită la 
luarea unor decizii de unul singur. 
Lumea basmelor, un univers curat, în 
care întotdeauna binele învinge răul. O 
imagine de vis, ruptă de realitatea 

cotidiană… Așa să fie? De câte ori nu 
le-am citit copiilor despre bine și rău, 
despre iubire ca sarea-n bucate sau 
despre primejdii ce-i pândesc pe copiii 
mai puțin cuminți? Poveștile reprezintă 
deopotrivă un suport pentru copil și un 
instrument corector. Lumea zânelor, a 
prinților și a prințeselor nu este 
neapărat minunată, frumoasă și lipsită 
de pericole. Este adevărat că binele 
învinge, însă cum, cu ce preț și cu ce 
trudă? Poveștile sunt aliații părinților în 
dezvoltarea sentimentelor frumoase, a 
iubirii, fără a evita, desigur, exemplele 
negative. Antiteza este jocul basmului. 
Prezentarea confruntării dintre bine și 
rău definește și dă identitate celor două 
concepte, iar copilul va trebui să aleagă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de partea cui este. Oare în viață, peste 
ani, nu se pune aceeași problemă? În 

realitatea cotidiană, alegerea 
între a fi cinic, egoist, 
nemilos sau altruist, săritor, 
prietenos se face în fiecare zi. 
Totodată, povestea are rolul 
de a-l liniști pe copil, prin 
frumusețea sa narativă, de a- i 
ușura trecerea spre lumea 
viselor și a-i liniști somnul. 

De asemenea, ea are rolul corector de 
a arăta, prin peripeții, ce se întâmplă cu 
copilul răutăcios, minciunos sau 
neascultător. Evident că modul în care 
părinții „se folosesc” de personajele 
basmelor trebuie să fie unul cugetat. 
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Mai ales, copiii mai mici au 
nevoie să înțeleagă și să accepte 
rivalitatea cu frățiorii mai mari. Poate 
că de aceea, în basme, de cele mai 
multe ori, mezinul pleacă la drum, 
pentru a-și câștiga statutul în ochii 
părinților. El pornește de pe ultimul loc, 
iar basmele demonstrează că va reuși. 
De asemenea, basmele modelează 
caractere puternice, insuflând curaj, 
forță, fără a neglija iscusința și 
înțelepciunea. Cu alte cuvinte, basmul 
focalizează atenția copilului asupra 
aspectelor pozitive ale vieții, fără a 
nega dificultățile, oferindu-i răspunsuri 
și arme, cu care trebuie să lupte 
împotriva obstacolelor. Cu siguranță că 
tot acest joc frumos se desfășoară în 
imaginația copilului. Grație benzilor 
desenate sau cărților cu poze, elevii 
mici pot să-și vizualizeze eroii. Firește, 
informațiile pe care le obțin îi vor 
susține, fără îndoială, să-și dezvolte 
limbajul și imaginația. Universul 
fantastic, ireal ajută la crearea unei lumi 
interioare deosebite, mai sensibile și 
mai atente decât a copiilor văduviți de 
frumusețea poveștilor. 

Acum însă ne punem 
întrebarea: „Sunt basmele de domeniul 
trecutului?” Acum, în era computerelor 
și a jocurilor pe playstation, a 
televiziunii agresive cu zeci de 
programe, basmele ar putea să pară 
puțin ieșite din atracțiile copilăriei. Cu 
toate acestea, ele au supraviețuit cu 
brio. Atuul basmelor este, pe de o parte, 
universalitatea și, pe de altă parte, îl 
reprezintă frumusețea de limbaj și 
imagine pe care o realizează. Ba mai 
mult, basmele s-ar putea să recâștige 
terenul pierdut în fața computerelor și a 
internetului. Aici, nu putem să nu 
remarcăm însă faptul că lumea în care 
trăim, cu toate nenorocirile și greutățile 

ei, este lumea noastră, și este de o mie 
de ori mai bună decât o lume a visurilor. 
Căci în visuri nu trăim, ci ne ascundem. 
Așa că, sfatul nostru este să folosiți 
basmele, fără a le idealiza. Prezentând 
răul și binele deopotrivă, deoarece cu 
ele se vor întâlni, fără doar și poate, 
copiii noștri. Lumea înconjurătoare, 
jungla în care ne aflăm și prin care ne 
croim drum în fiecare zi nu se 
deosebește de cea din povește, decât 
prin frumusețea peisajelor, unde se 
desfășoară acțiunea. Poveștile sunt 
încărcate de lighioane primejdioase, de 
balauri, de creaturi ale întunericului, de 
vrăjitoare și magicieni malefici. În 
general, personajul pozitiv se luptă cu 
ei și înfruntă dificultăți mari, pentru a 
izbândi. Totul este ca copilul să fie de 
partea zânelor, a spiridușilor și a binelui 
și să încerce a înfrunta răul și 
momentele dificile. Poate că în viața de 
zi cu zi, avem impresia că binele pierde 
teren din ce în ce mai mult. Evident, și 
în povești, pentru ca adevărul să biruie, 
el trebuie să se prăbușească în cele mai 
dure capcane și să le depășească cu 
iscusință, inteligență și curaj. Sugestiile 
cele mai bune, valoroase pentru părinți 
și profesori , ceea ce e necesar a 
accentua, să nu-l ascundă pe copil de 
fața mai puțin bună a lumii. E important 
să i se explice de ce există încleștarea 
dintre bine și rău, iar, uneori, pentru a 
face un bine mare, trebuie să știi chiar și 
regula compromisului. În lumea 
noastră, firește, puține sunt lucrurile 
albe sau negre. Copilul trebuie să 
înțeleagă faptul că omenirea reprezintă 
o paletă de nuanțe de cenușiu. Este 
preferabil ca el să se situeze cât mai 
aproape de partea luminoasă și deschisă 
a paletei. 

Suntem un popor norocos. Suntem 
poporul din care a făcut parte și 
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celebrul scriitor român – Ion Creangă. 
Recunoscut prin măiestria basmelor, a 
poveștilor și a povestirilor sale, el este 
considerat unul dintre clasicii literaturii 
române, mai ales, datorită operei sale 
autobiografice „Amintiri din 
copilărie”. De asemenea, I. Creangă 
este faimos și pentru nuvelele, basmele 
și povestirile lui scurte. Principalele 
sale contribuții literare au fost în genul 
de literatură fantastică și în literatura 
pentru copii. A scris și basme, ce erau 
văzute la acea vreme drept o 
capodoperă a limbii române, grație 
modului inedit, prin care a încorporat 
folclorul local și aspecte ale 
realismului, care au fost influențate și 
inspirate mult de experiențele sale 
rurale. Nu există niciun reprezentant al 
acestui popor frumos la suflet, care să 
nu fi auzit de sfătosul bunic din 
Humulești. Nu există copil al neamului 
nostru, care nu a adorimit măcar o dată 
cu vocea mamei sau a bunicii care cânta 
„Trei iezi cucuieți, mamei ușa 
descuieți” ori „Cucurigu! boieri mari, 
dați punguța cu doi bani”. Fiecare copil 
a crescut, visind să semene cu fata 
moșneagului din „Fata babei și fata 
moșneagului ”, cu iedul cel mic și 
ascultător din „Capra cu trei iezi”, cu 
fiul cel mic și viteaz din „Harap Alb”. 

Pentru a putea 
asigura educarea 
în cele mai bune 
condiții,  implicit 
succesul în viață, e 
nevoie ca toți 
factorii implicați în 
procesul 
educațional   să 
formeze o echipă, 
în care fiecare să știe ce are de făcut. În 
practica noastră de lucru, în calitatea 
mea de profesoară și de bibliotecară, 

am observat că există un set comun 
pentru majoritatea părinților cu privire 
la așteptările lor în activitatea cadrului 
didactic. De exemplu, trebuie să fie 
sensibil la nevoile, interesele și talentele 
copiilor; să ofere recomandări cu 
referire la modul în care părinții îi pot 
ajuta pe copii să învețe. Lectura, după 
cum bine se știe, este parte integrantă a 
copilăriei celor mai mulți copii, ce 
contribuie   la dezvoltarea și la 
îmbogățirea vocabularului lor. De 
aceea, pentru a le trezi copiilor și mai 
mult interesul față de lectură, totodată, 
pentru a ocupa cu real folos timpul lor 
liber,   biblioteca Liceului Teoretic 
„Ion Creangă” din orașul Cimișlia, 
alături de învățătoarele elevilor din 
claselele a IV-a și de părinții acestora, 
a inițiat un proiect cu tema „Citim 
împreună cu familia”, ce s-a finalizat cu 
concursul literar „Creangă. Martie. 
Mărțișor”. Proiectul a durat două 
săptămâni, în care copiii, împreună cu 
părinții lor, au citit poveștile lui I. 
Creangă. Concursul literar a fost o 
adevărată sărbătoare de suflet pentru 
copii și părinți, profesori și oaspeți. 
Echipele, ce au fost formate din copii 
și părinții lor, au participat la cinci 
probe, au fost invitați la unele 
provocări, cu care te descurcai, numai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dacă cunoșteai poveștile marelui 
scriitor. La prima probă echipele s-au 
prezentat cu emblema și logoul care-i 
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reprezintă. În cadrul celei de- a doua 
probe, participanții și-au arătat 
cunoștințele, ghicind de pe ecran cine 
spune cuvintele și din ce poveste? 
Pentru fiecare răspuns corect, membri 
juriului le-au acordat câte un punct. Din 
care poveste face parte obiectul dat? a 
fost cea de a treia probă. De asemenea, 
pentru răspunsul corect s-a acordat 
câte un punct. O mare provocare a fost 
proba de creativitate, unde fiecare 
echipă trebuia să confecționeze un 
mărțișor pentru Creangă. Orice 
cerculeț, roșu și alb, urma să conțină 
numele unui erou din operele citite și 
îndrăgite ale marelui povestitor. La 
acestă etapă a concursului, părinții și 
copiii au lucrat umăr la umăr, cu 
dibăcie, descurcându-se de minune. 

Apogeul concursului a fost proba 
„Tema pentru acasă”, unde echipele au 
avut sarcina de a înscena povestea 
preferată a sfătosului bunic. Elevii și 
părinții din clasele a IV-a „A” și a IV- a 
„B”, ghidați de învățătoarele 
Alexandreanu Galina și Mîrza Mihaela, 
s-au prezentat ca adevărați actori. 
Copiii, care au jucat rolurile din 
poveștile   „Capra   cu   trei   iezi”   și 
„Pupăza din tei”, au adus zâmbete și 
liniște în sufeletele celor prezenți în 
sală. Voia bună și dispoziția au fost 
susținute la maximum de elevii din 
clasa a IV-a „C”, cu profil în artă, 
coregraf – Dron Ecaterina, învățătoare 
– Gorschi Mariana, care au dansat cu 
pasiune hora și sârba neamului nostru. 
Activitatea a fost moderată de elevul 

 

 
clasei a VIII-a „A”, Antoci Cristian și 
de bibliotecara Gribinic Tatiana. 
Organizarea și desfășurarea acestui 
gen de evenimente sunt posibile doar 
atunci când este o colaborare strânsă 
între profesori/învățători, elevi, părinți, 
bibliotecari și consiliul de administrație 
al liceului, cărora, în numele dnei 
director Borodin Larisa, le mulțumesc 
din suflet. 

La această minunată activitate 
au fost conectați online și membrii 
comisiei de evaluare de la Agenția 
Națională de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare. În perioada 04- 
18.03.2022, ei au realizat mai multe 
activități în procesul de evaluare a 
cadrelor de conducere și de acreditare a 
instituției noastre. Membrii comisiei au 
rămas plăcut surprinși de talentul 
elevilor, de implicarea activă a 
părinților și de colaborarea dintre 
partenerii educaționali ai Liceului 
Teoretic, ce poartă cu mâdrie numele 
de iscusit povestitor, Ion Creangă. 
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НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРИРОДНЫМ МИРОМ 

Ольга СТАРЦЕВА, 
воспитатель, вторая дидактическая степень, 

ДОУ 161 ,,Улыбка’’, г. Кишинёв 
 

«Мир окружающий ребёнка - это прежде всего мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь в природе, вечный 
источник детского разума». 

(В. А. Сухомлинский) 
 
 

Наверное, сейчас никого не нужно 
убеждать в том, что решение 
экологических проблем невозможно 
без организованного самым 
серьёзным образом экологического 
образования и воспитания людей, 
поскольку действительность любых 
мер, принимаемых по защите 
природы, в конечном счёте, 
определится поведением людей, 
которые взаимодействуют с ней, их 
отношением к природе. А основы 
отношения  к   природе 
закладываются еще в детстве, 
поэтому дошкольный возраст 
должен стать  объектом 
пристального внимания психологов 
и педагогов, занимающихся 
проблемами   нравственного 
образования и воспитания. 

Дошкольный возраст - самоценный 
этап в развитии экологической 
культуры личности. В этом возрасте 
ребенок начинает выделять себя из 
окружающей среды, развивается его 
эмоциональное отношение к 
окружающему миру, формируются 
основы нравственных позиций 
личности. Традиционно, в 
дошкольном воспитании в общий 

процесс освоения природы 
включается элемент её познания, 
выработка гуманного отношения к 
ней и осознанного поведения в 
природной среде. 

Природа обогащает человека 
духовно, общение с ней 
способствует формированию 
положительных моральных качеств. 
Ведь известно, что истинная красота 
заложена в природе, и задача состоит 
в том, чтобы помочь ребёнку 
увидеть её, научиться ценить её. В 
результате, при ознакомлении детей 
с природой, открываются широкие 
возможности для нравственного 
воспитания. 

Все выдающиеся мыслители и 
педагоги прошлого (и настоящего) 
придавали (и придают) большое 
значение природе как средству 
воспитания детей: Я. А. Коменский, 
Э. И. Залкинд, Д.Б. Эльконин, К.Д. 
Ушинский, В.В. Давыдов, О.С. 
Богданова, А.С. Макаренко, Л.Р. 
Болотина, А.Н. Захлебный, В.Н. 
Волчкова, В.И. Петрова, В. А. 
Сухомлинский и др. 

Педагогические условия 
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становления нравственных качеств, 
как фундаментального качества 
личности, остаются важнейшей 
проблемой, на решение которой и 
направлена моя работа. 

Цель: определить уровень 
нравственного воспитания у детей. 

Задачи: 
- Подобрать материал и 
провести диагностику 
формирования нравственных 
знаний у детей. 
- Выявить эффективность 
проведенной 
экспериментальной работы. 

- Апробировать разработанную 
методику. 

В эксперименте участвовали 26 
детей дошкольного учреждении 
№161 г. Кишинёва. Контрольная 
группа -13 детей и 
экспериментальная -13 детей. 

В ходе педагогического 
эксперимента был использован 
метод   педагогического 
тестирования. Критерии оценки 
знаний дошкольников были 
заимствованы из методик С.Н. 
Николаевой, а также из 
национальных Стандартов обучения 
и развития детей. Критерии 
формирования знаний и отношений, 
по  которым  проводилась 
диагностика детей, следующие: 

 
 

- о растительном мире; 
- о животном мире; 

-о временах года; 
- о неживой природе; 

- об отношении к миру. 
 
 
 

Всего, в ходе диагностики, ребёнку 
необходимо было ответить на 30 
вопросов. 

По результатам диагностики, 
было определено три уровня 
формирования у детей знаний: 
отлично, хорошо, 
удовлетворительно. 

 
Несмотря на 

приблизительно равные средние 
результаты обеих групп (81% и 83%), 
наблюдается незначительная 
разница 2 балла - в пользу 
экспериментальной группы. Отсюда 
следует, что представления детей о 
бережном отношении к природе и её 

богатстве, о помощи животным и 
растениям, об охране природы и 
правилах поведения в природе 
несовершенны, неглубоки и имеются 
далеко не у всех дошкольников. 
Дети любуются природой, но всё - 
таки ломают ветви, позволяют себе 
рвать цветы. 

В экспериментальной работе 
использовались разнообразные 
формы и методы экологической 
работы: 

- экологические занятия (большое 
внимание уделялось 
художественной литературе, 
которая     глубоко воздействует на 
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чувства детей: А.С. Пушкин, А. 
Ферт, М. Пришвин и др.); 
- беседы экологического 
содержания; 
- экологические викторины (Осень); 
- целевые прогулки и наблюдения (в 
лес, по территории детского сада). 
На прогулках мы вместе с детьми 
организовывали игры с природным 
материалом (песок, вода, снег, 
листья, плоды); 
- труд в природе (выращивали лук и 
фасоль; сбор семян цветов, 
высаживание цветов и семян, 
ухаживание за растениями на 
клумбе, полив растений, уборка 
клумб, взрыхление почвы); 
- экспериментирование (поисковая 
деятельность детей: вода, песок, 
глина, камни, метал, дерево); 
- игровая  деятельность  (она 
включает в себя много других 
разнообразных видов деятельности 
и поэтому является универсальной). 

Также, на формирующем 
этапе нравственного воспитания 
детей, использовала яркий, 
наглядный,  художественно 
оформленный материал. Проводила 
уроки доброты, праздники, 
тематические дни: «Наш друг - лес», 
«Растения - лёгкие Земли». 
Практиковала игры «Узнай и 
назови», «Построй домик 
животному», игры - экскурсии, 
путешествия в зоопарк, игры - 
путешествия.  Старт игры 
проводится в театральной форме 
(Лесовичок приглашает детей в 
сказочный лес, на пути они 
встречают препятствия, которые 
преодолевают). Ведём «Панораму 
добрых дел», календарь природы. С 

Библиография: 

целью обучения детей умению 
классифицировать животных со 
средой их обитания, было проведено 
знакомство с атласом животного 
мира. Чтобы определить 
сформированность знаний у детей, я 
провела контрольную диагностику. 

Анализ результатов 
диагностики знаний дошкольников 
контрольной и экспериментальной 
группы в эксперименте позволяет 
сделать следующие выводы: 

-уровень знаний детей повысился; 
- результаты дошкольников в 
контрольном эксперименте 
показали, что уровень знаний в 
контрольной группе увеличился на 4 
%, и     составил  85%,    а  в 
экспериментальной          группе 
увеличился на 14%, и составил 97%. 

По результатам проведенной 
работы, мы видим, как изменилось 

отношение детей к природе. У детей 
формировано   ясное,     точное 
представление о предметах  и 
явлениях      природы.      Следует 

заметить, что у детей создается 
прочный    фундамент    конкретных 
знаний   о  природе    ближайшего 
окружения,  развиваются   умения 
позитивно взаимодействовать с ней. 
Расширены знания и представление 
детей о том, что в живой природе всё 
связано между собой, что организм и 
среда  -   неразрывное    целое, что 
любая  особенность   в  строении 

растений, в поведении животных 
подчинена определенным законам, 

что человек - это часть природы и он 
активно воздействует на неё. 
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Domeniul ARTE 
CREEAZĂ UN FELINAR DECORATIV, PENTRU A 

ORNAMENTA CASA! 
 

Veronica JOSAN-ADOMNIȚA, 
conducătoare de cerc ,,Arte plastice și design”, grad didactic I, 

Centrul de Creație al Copiilor, or. Orhei 
 

Un pic de... istorie 
Piese de mobilier, telefoane, 

computere, corpuri de iluminat, servicii 
de masă, tacâmuri, pahare, automobile, 
bijuterii, haine, pantofi, mobilier urban 
- toate aceste obiecte pe care le 
utilizăm sunt create în serie (în multe 
exemplare identice) de ramuri 
industriale. Pentru orice tip de obiect 
sunt       elaborate        un proiect sau un 
desen (de concepție)  și 
un prototip* ,după  care se 
realizează produsul în serie. 

Această concepție și metodă de 
creație, prin care se urmărește să se 
asigure oricărui produs o bună 
funcționalitate și un aspect estetic, se 
identifică prin noțiunea de design. 
Până la începutul secolului al XIX-lea, 
decorațiunile interioare erau în grija 
unui constructor care colabora cu un 
tapițer sau cu un artizan. În urma 
progresului tehnologic, odată cu 
prosperarea clasei de mijloc din țările 
industrializate, ce dorea să-și 
evidențieze statutul social, capătă 
amploare design-ul ambiental. Astfel, 
apar primele mari companii 
producătoare de mobilier, de 
decorațiuni, ce ofereau servicii de 
design. 

Design-ul ambiental sau de 
interior se referă la decorarea unui 
spațiu privat sau public (muzeu, spital, 

birou, aeroport, gară, hotel, vilă, 
apartament etc.). 

Pentru a crea un spațiu echilibrat, 
armonios, se ține cont atât de 
elementele funcționale (mobilier, 
corpuri de iluminat etc.), cât și de cele 
decorative (picturi, sculpturi etc.). 

Design este un cuvânt de 
origine engleză, se pronunță [ pron. di- 
zain ]     și     înseamnă     proiect (plan), 
desen (de concepție), schiță (de 
concepție), produs, pentru a arăta 
aspectul și funcțiunile unui obiect ori 
sistem (lucrările unei clădiri, 
îmbrăcăminte ori alt obiect), înainte de 
a fi făcut. Termenul de „design" a 
apărut în 1851, în legătură cu 
complicatele realități ale producției 
industriale. E vorba de o concepție și de 
o metodă de creație, ce au ca scop să 
asigure fiecărui produs un înalt 
randament funcțional, însoțit de un 
aspect agreabil. În toate epocile de 
prosperare umană a existat o corelare 
între posibilitățile materiale, nivelul 
tehnologic, relațiile economice interne 
și externe, orizontul spiritual, exprimat 
prin gustul artistic și prin capacitatea de 
creație. 

În lumea complexă de azi, 
design-ul este, fără îndoială, la putere, 
fie el, de obiect, arhitectură, de interior, 
graphic design sau fashion. 
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În ultimii ani, tot mai multe 
persoane apelează la profesioniști, 
pentru a-și amenaja locuințele. Ce ar fi 
însă, dacă noi singuri am putea realiza 
obiecte de design sau singuri ne-am 
decora locuința? 
Frumusețea unui interior sau exterior 
depinde de elementele de decor . E 
necesar a opta pentru elemente 
spectaculoase, pentru a-i da o notă cât 
mai elegantă și distinctă decorului. 
Nu ştiu de ce, dar felinarele au 
reprezentat întotdeauna un obiect 
fermecător… 
Felinarele nu trebuie să fie o sursă de 
lumină. De exemplu, felinarele din 
hârtie de gumă pot fi un decor minunat 
pentru casă, în legătură cu orice 
anotimp, sărbătoare, eveniment. Astfel, 
de Crăciun și de Anul Nou pot fi 
agățate felinare pe pomul de Crăciun, 
agățăm felinare din hârtie de ziua de 
naștere sau de Halloween, aranjăm 
odaia ori exteriorul casei. 

Asemenea decoruri vor fi 
combinate perfect cu celelalte 
decorațiuni 
festive și se vor potrivi aproape în 

orice stil, deoarece acestea pot fi 
diferite - totul depinde de avântul 
gândurilor creative, dacă doriți 
să faceți cu propriile mâini. 

Eu am pornit de la ideea că 
trebuie să realizăm un felinar pe care ar 
putea să-l asambleze şi un copil. Un 
copil mai măricel, desigur, unul mai 
mic n-ar putea să facă decât decorul. 
Am ales spre executare un felinar cu o 
tematică de primăvară, pentru a ne 
imagina fantezia, formele și culorile de 
primăvară, pentru a ne trezi spiritul 
creativ și a ne entuziasma de ceea ce e 
frumos. Şi cred că am reuşit. Discipolii 
mei au fost încântaţi, când au văzut 

opera, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propunându-și ca fiecare să efectueze 
câte un model. 

Cuvinte-cheie: design, produs, 
décor, felinar, creativitate, formă 
tridimensională, elemente decorative, 
hârtie de gumă. 

Disciplina: Arta plastică și 
design-ul 

Denumirea tehnicii: 
„Confecționarea felinarului decorativ 
din hârtie de gumă” 

Scopul:     Crearea      lucrării 
„Felinar decorativ cu print de 
primăvară” 

Obiectivele: Dezvoltarea 
imaginației creative prin realizarea 
elementelor de decor 

Durata: 60 min. 
Materiale necesare: hârtie de 

gumă cu gliter de diverse culori, 
foamiran 
subțire cu 
grosimea 
de 2mm, 
clei 

 
 
 

fierbinte,foarfecă, cuțitaș bisturiu, 
elemente de decor confecționate 
manual. 
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Etape de lucru: 
Decuparea formelor după șablon 

1. Avem pregătite din timp șabloanele cu mărimi ale suprafețelor felinarului 
(câte două forme pentru fiecare suprafață). 

2. Trasăm mărimile și formele pe foi de gumă. 
3. Decupăm elementele mici din interiorul formelor, utilizând cuțitașul bisturiu 

și suprafețele ce vor forma felinarul. 
 
 

 
Asamblarea felinarului 
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Pregătirea elementelor de decor, aplicarea pe suprafața felinarului: 
1. Pentru un aspect mai decorativ, vom folosi elemente florale și zoomorfe. 
2. Decupăm formele după conturul din hârtie de gumă de diverse culori, luând 

în considerare coloritul de primăvară și combinațiile de culori. 
3. Decorăm felinarul. 

 
 

Lucrarea finală: 
Felinarul este ușor de realizat, iar în interior puteți 
instala o lumânare electronică sau luminițe. 

1. Unim părțile laterale ale felinarului cu ajutorul cleiului fierbinte, 
pentru o fixare mai rapidă și sigură. 

2. Forma dimensională obținută o fixăm pe suprafața de jos a 
felinarului, baza. 

3. Apoi fixăm și partea de sus. 
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Realizând, vei: 
* putea crea un lucru din materiale simple, ce sunt la îndemâna oricui; 

* vei simți bucura de imaginație creativă; 
* acumula cunoștințe și emoții noi. 

 
 Spor la lucru şi inspiraţie maximă!  

 
Bibliografie/webografie: 
1. Solomon, Oana-Mari, Sidonia, Călin. Educație plastică. Manual pentru clasa a 

VIII-a. București: Litera, 2020, pag. 19. 
2. https://www.pinterest.com/ 
3. https://talentedenazdravani.eu/ 
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ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО - СВОИМИ РУКАМИ 
Снежана МОСКОВЧУК, 

руководитель кружка „Имитация Ковки”, 
Дом Детского Творчества, г. Единец 

 
 

Ключевые слова: декорирование, 
оформление, панно, имитация ковки, 
декорирование монет. 

«Имитация Ковки», как метод, 
направлен на развитие творческих 
способностей - процесс, который 
пронизывает все этапы развития 
личности ребёнка, пробуждает 
инициативу и самостоятельность 
принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению, 
уверенность в себе. 

Как руководитель, я стремлюсь 
увлечь каждого ребёнка делом , 
помочь раскрыть творческие 
способности, фантазию, получить 
новые умения, навыки, прити к 
уверенному успеху. Научить 
мастерски использовать 
декоративную краску, овладеть 
мастерством paper mache - для 
школьников это не просто игрушки, 
сделанные своими руками, а способ 
самовыражения и познания мира. 
Лепка развивает мелкую моторику, 
творческие занятия для детей 
способствуют развитию их 

мышления и воображения, воли, 
настойчивости, организованности. 
Аппликация из paper mache наиболее 
простой и доступный способ 
создания художественных работ. 
Мастер-классы вызывают 
необыкновенный интерес как у 
ребят, так и у взрослых - это значит 
попробовать своими руками сделать 
что-то удивительное, раскрыть свои 
возможности.Таким   образом, 
декоративно-прикладное творчество 
способствует  развитию 
воссоздающего воображения и на 
его основе развитию творческих 
способностей, воспитанию 
эстетических чувств и интереса к 
творчеству. 

Для меня и моих детей, лепка 
дерева в технике пей-арт - это самое 
интересное дело. Такое дерево 
можно сделать как угодно и почти в 
любой технике, но я представлю 
дерево в «Технике пей-арт 
(коллаж). 

Для работы нам понадобится: 

1. Поверхность для коллажа, фанера, плотный картон 
ДВП 
2. Рамка деревянная. 
3. Бумажные салфетки. 
4. Масса для paper mache из салфеток. 

5. Монеты настоящие или самодельные. 
6. Клей ПВА. 
7. Акриловые краски, чёрная, золотая. 
8. Серебряный контур для выделения основы. 
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Этап 1: 
Нашу основу, в моём случаи, это ДВП 

обклеиваем обойной бумагой с рельефами. Даём 
высохнуть нашей работе. 
Подготовьте монеты для денежного дерева. Монет 
уходит много, берём золотую краску и кистью 
покрываем монеты, даём им высохнуть. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Нашу рамку красим в чёрный цвет. Даём высохнуть рамке. Этап 2 
На плоскости панно размечаем положение дерева. Этап 3 
Проклеиваем участок ствола и накладываем для объёма массой папье – маше. 
По свежей массе ножом или ножницами делаем узор коры. В качестве папе- 
маше можно использовать салфетки или яичные лотки, нарезаем салфетки на 
части и смешиваем их с клеем ПВА, образуя массу папе-маше. Так же делаем 
ветки и корни дерева. Даём дереву высохнуть. Этап 4 

 

 

 

 

 

 

Этап 5 Этап 6 Этап 7 
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Дальше окрашиваем фон гуашью, панно и наше дерево в чёрный цвет. Этап 5 
Затем серебряной краской выделяем только фон, высветляем его. Оставляем 
работу до полного высыхания. Ствол, крону аккуратно протираю губкой золотой 
краской, все узоры прописываю тонкой кистью и подчёркиваю их. Этап 6 
Затем клеевым пистолетом наклеиваю монеты на ветки и пару монет 
накладываю на фон, губкой слегка окрашиваю рамку, наше «Денежног дерево» 
готово. Работа изготавливается в течении одной недели. Такую работу вы 
можете с гордостью подарить своим родным и близким. Этап 7 

 
Библиография/вебография: 
1. https://avtovsamare.ru/imitaciya-kovannyh-izdelii-iz-bumagi-imitaciya- 

hudozhestvennoi-kovki-holodnyi/ 
2. https://br.pinterest.com/pin/863494928547436115/?fbclid=IwAR2vUYvKEuEL 

5xO4uBKvpEqZHJxvxDuor8nVFGcj9FeLpXvmEUr_JJe1_9k 
3. https://zen.yandex.ru/media/zhenskie_uvlecheniya/imitaciia-kovki-iz-vtulok-ot- 

tualetnoi-bumagi--prevrascenie-kartona-v- 
4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/04/13/programma- 

kruzhkovoy- 
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Domeniul ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, 
TEHNOLOGII 

 
SCULPTURA TRADIȚIONALĂ ÎN LEMN: FORMAREA 
DEPRINDERILOR DE APLICARE A ELEMENTELOR 
NAȚIONALE PRIN INTERMEDIUL ORNAMENTULUI 

GEOMETRIC 

Grigore POSTERNAC, 
conducător de cerc „Meșteșugarii”, grad didactic superior, 

meșter popular, membru al Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, mun. Chișinău 

 

Sculptura tradițională în lemn 
este o artă vie, care dezvoltă, în 
corespundere cu timpul potrivit, 
necesitățile sale. Fiecare secol și-a creat 
arta de sculptură specifică. De aceea 
prezintă un interes deosebit sculptura în 
lemn, originea și dezvoltarea sa, 
deoarece această artă reflectă cultura 
popoarelor din lumea întreagă. 

operațiilor în timpul confecționării 
obiectelor concrete. 

2. Însușirea procedeelor 
profesionale în munca de 
prelucrare artistică a lemnului. 

Schimbările social-economice 
din țara noastră și din lume, noile 
cerințe față de viață înaintează noi 
obiective ale procesului instructiv- 
educativ de pregătire a tinerei generații, 
pentru a se încadra în societate. 

Acest concept orientează 
instruirea spre aplicarea specificului 
național, în scopul renașterii 
meșteșugurilor populare, uitate în 
ultimele deceniii. El prevede 
dezvoltarea și instruirea a 11 
meștețuguri populare, unul dintre care 
este prelucrarea artistică a lemnului. 

Pentru a forma abilități de 
prelucrare artistică a lemnului, trebuie 
realizate următoarele obiective: 

 
 

1.Dezvoltarea 
la elevi a priceperii de 
a înțelege sarcina, de a 
planifica 
consecutivitatea 

 
3. Orientarea elevilor spre 
utilizarea ornamentelor, a 
stilurilor și a formelor 
tradiționale în confecționarea 
articolelor decorative. 
4. Educarea atitudinii pozitive 
față de muncă, a satisfacției în 
urma rezultatelor obținute. 
5. Cultivarea responsabilității și 
a sincerității, dezvoltarea 
activității de gândire, a 
imaginației, a fanteziei. 
6. Corectarea personalității 
copilului deficient mintal și 
integrarea lui în societate. 
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Ornamentul geometric este un 
tip deosebit al cioplirii în sculptura 
tradițională, ce îmbină diferite figuri 
geometrice. De cele mai dese ori, este 
vorba de triunghiuri cu forme și 
dimensiuni diverse, unite în figuri mai 
mari. Cu ajutorul lor, poate fi alcătuit 
orice ornament, de aceea acestea mai 
sunt numite integrate (îmbinate). 

Ornamentele geometrice sunt 
întotdeauna simetrice. Acest fapt 
înseamnă că partea lor stângă 
reprezintă o reflectare ca în oglindă a 
părții drepte, iar linia ce divizează 
ornamentul în 2 părți egale se numește 
axa simetriei. 

Ornamentele efectuate după 
regulile simetriei constituie o 
compoziție integrală, finisată, fiind 
frumoasă, armonioasă, echilibrată. 

Deseori, din unul și același 
element se formează un ornament de 
panglică, prin repetarea lui multiplă pe 
aceeași linie. El se numește ornamentul 
geometric în șanț (fig.1). 

 
 

Fig.1 Ornament în șanț 
În cioplitura geometrică toate 

ozoarele și ornamentele constau din 
combinații de figuri geometrice. De 
cele mai dese ori, sunt combinate 
triunghiurile. 

Combinând triunghiuri, 
diferite ca formă și mărime, pot fi 
alcătuite nu numai ornamente 
geometrice simetrice, dar și figuri de 
animale. 

ale elementelor geometrice în ozor. 
Marcajul ornamentului trebuie 

executat doar cu creionul bine ascuțit, 
folosind rigla, compasul. Pe desenul de 
mai jos sunt reprezentate unele 
exemple de ornamente integrate în șanț. 
Alcătuiește un ozor propriu. Schițează- 
l pe foaie. Execută-l în lemn. 

În    creația     populară     din 

 
Moldova se utilizează frecvent cercul, 
ca element decorativ, mai ales, în 
cioplirea geometrică, fiind divizat în 
părți. Circumferința poate fi împărțită 
cu raportorul sau cu compasul. 

Desenînd o circumferință cu 
orice rază, fixați acul compasului în 
orice loc pe circumferința obținută, fără 
a schimba deschizătura compasului. 
Punând creionul pe circumferință, 
schițați un arc sau puneți 2 semne în 
locurile intersectării cu arcul. 
Transpunând acul compasului pe 
fiecare semn nou și conturând un arc 
nou, veți crea o circumferință împărțită 
in 6 părți. Dacă divizăm în jumătate 

Unele ozoare au obținut o 
denumire proprie, de exemplu: a) 
scăriță, b) spirală, c) romburi, d) ozor 
șerpuit, e) aureolă. 

Alcătuirea ozorului este o 
muncă minuțioasă și necesită 
responsabilitate. Aspectul estetic al 
cioplirii și al articolului în întregime 
depinde de precizia marcajului. 

Este mai bine a începe ozorul 
pe foia în pătrățele, iar mai târziu se 
poate lucra pe lemn. Pe desen sunt 
prezentate câteva variante de îmbinări 
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distanțele dintre fiecare puncte vecine, 
atunci căpătăm o circumferință cu 6 
puncte pe ea, la distanță egală unul de 
altul. Astfel, se obține o circumferință 
împărțită în 6 părți. Dacă împărțim în 
jumătate distanțele dintre fiecare 
puncte vecine, atunci vom avea o 
circumferință împărțită în 12 părți. 

Această divizare este necesară 
pentru a executa unul dintre cele mai 
răspândite elemente tradiționale, cum 
este „aureola”. În mitologia populară 
„aureola” simbolizează soarele și, sub 

aspect compozițional, deseori, este 
plasat în centru. 

Această metodă de împărțire 
a circumferinței este destul de dificilă, 
de aceea este rațională confecționarea 
șablonului. 

Șablonul este un instrument 
auxiliar de marcaj, confecționat din 
carton tare, 
după forma și 
mărimile 
viitoarelor 
detalii sau 
elemente 
decorative. De 
exemplu, 
pentru divizarea circumferinței poate fi 
confecționat un șablon cu orificii 
pentru creion, cum este reprezentat pe 
desenul propus. 

Stimularea manifestărilor 
creative, a dragostei față de muncă este 
posibilă doar în cazul când elevul își va 
vedea rezultatul muncii, va auzi 
aprecierea specialiștilor, va avea 
susținerea altor persoane. În acest scop, 
sunt binevenite participările elevilor la 
expozițiile școlare, raionale, 
municipale și republicane. 
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IMPACT OF ICT IN EDUCATION AND 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES - IMPACTUL TIC 

ASUPRA EDUCAȚIEI ȘI A ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAȘCOLARE 

 

 
 
 

Rezumat: În secolul XXI, TIC rămâne 
transparentă pentru fundalul țintei de 
învățare. Odată cu utilizarea tehnologiei, 
rolul profesorului s-a schimbat. El a fost 
nevoit să dobândească noi competențe 
digitale, să se adapteze la noile metode de 
învățare a elevilor. Actualmente, se pun la 
dispoziție noi instrumente pentru inovarea 
didactică. Toate acestea trebuie realizate, 
luând în considerare comunicarea cu elevii 
și factorul uman prezent în orice proces 
educațional. 

Cel mai bun mod de a dezvolta 
abilitățile TIC e a oferi activități 
importante, încorporate în contextul 
subiectului - țintă. Copiii sunt fascinați de 
tehnologie, ce îi încurajează și îi motivează 
să învețe la clasă. E necesar a păstra 
cunoștințele și participarea la educația 
TIC: dacă TIC este integrată în lecții, 
elevii vor deveni mai atractivi în munca lor. 
Această tehnologie se datorează faptului 
că oferă o oportunitate mai eficientă de a 
preda același lucru în mod diferit. 
Cuvinte-cheie: TIC, tehnologii 
informaționale și de comunicare, 
educație, activități extrașcolare. 

 
The development of education is 
directly linked to the integration of 
ICT. There is no future without ICT 
and therefore ICT education is the 
future of humanity. The times we live 
in are a dynamic constant flux. What is 
present one day may not be present the 
next. Take a look at what's happened to 
Covid-19! The changes that we have all 
witnessed mark a pivotal moment in 
our lives. These transformations have 
been technological for me. Due to the 
pandemic, almost all of the world is 
under lockdown, so people are working 
from home if they can, students are 

Olesea IPATII, Primary School No. 19, 
Vadul lui Voda 

learning online, and parents are filling 
in for teachers and supporting their 
children. 

 
ICT is a generic term referring to 
technologies that are being used for 
collecting, storing, editing, and passing 
on information in various forms. 
Information Technology (IT) is defined 
as the study or use of electronic 
equipment, especially computers, for 
storing, analyzing, and sending out 
informational communication. 
Technology (CT) is a process of 
sending, receiving, and exchanging 
information. 

 
Many studies describe the motivating 
effect of using ICT in college, and it's 
observed the positive effect it can have 
on students' attention and effort in 
class. Michael Trimmel and Julia 
Bachmann (Cognitive, social, 
motivational, and health aspects of 
students in laptop classrooms) have 
studied the impact of introducing 
laptops into classrooms and one of their 
conclusions was that: "information 
technology has a positive impact on 
college attendance and learning 
interest." 

 
ICT can play an important role in 
motivating learners and encouraging 
them to be involved in learning process, 
within and beyond the classroom. Most 
students enjoy working on computers, 
and if it is a novelty rather than the 
norm, then that makes it even more 
motivating. However, whilst student 
enjoyment is an important factor in 
education, adherence to the curriculum 
is even 
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more so, and therefore, careful 
planning is an essential element of 

teaching with ICT 

 

Benefits of ICT in Education: 
 
- Extends learning opportunities beyond the classroom. 
- Access to global learning resources and information. 
- Makes learning interesting and enjoyable. 
- Improves presentation standards. 
- Can serve multiple (various) audiences. 
- Uniform quality of content. 
- World-wide collaboration with other students. 
- Pedagogy is evolving. 

 
 
 
 
 

Figure 1. Multimedia tools in extracurricular activities 
 

Using multimedia tools in 
extracurricular activities, that is, using 
audiovisual media and development 
within the learning environment, is 
among the characteristics of ICT- 
oriented instruction. Learning becomes 
easier, more persistent, and more 
extraordinary as a result of this. 
Another advantage of incorporating 
information and interaction into 
extracurricular activity development is 
that ICT makes life much easier for 
both students and instructors. 

 
Both of the best-developed skills In the 
21st century, ICT remains transparent 

to the background of the learning 
target. The best way to develop ICT 
skills is to provide meaningful 
activities embedded in the target 
subject context. Children are fascinated 
by technology, which encourages and 
motivates them to learn in the 
classroom. Keep up participation and 
knowledge in ICT education: If ICT is 
integrated into lessons, students will 
become more interested in their work. 
This technology is used because it 
provides a more cheerful opportunity to 
teach the same thing differently. The 
use of ICT enables an efficient 
operation that operates with 
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technology. We all studied differently 
at different speeds, and style and 
technology provide opportunities for 
this. ICT integration is a key part of the 
national curriculum: The integration of 
digital technology or ICT is an 
important part of the Moldavian 
curriculum, for example, a trend that 
has seen a lot of global governments 
begin   to    show    the    value    of ICT 
education. 

 
Teachers' roles have evolved as a resul 
t of the use of technology, and they ha 
ve had to acquire digital abilities whil e 
adapting to the students' new learnin g 
techniques and having new 

tools available 
for teaching innovation. 

 
All of this must be accomplished, not t 
o mention the importance of communi 
cation with students and the human co 
mponent in any educational process. 
ICTs can be 
used in the classroom for teaching, lea 
rning, and school administration. The 
adoption and usage of information and 
communication technologies (ICTs) h 
as a favorable impact on education. 
To improve the educational system, ev 
ery school adopts the use of ICT 

 
 
 
 
 
 

References: 
 

1. Ahmadi‚ H. The Guide to the supplement activities and extracurricular 
activities in the Elementary career‚ Tehran: Azmoon Novin press, 2005. 

2. Ataran‚ M. IT the bed of information in Education ‚ Tehran: Instructional 
Development press, 2000. 

3. Cunningham, K. Integrating CALL into the Writing Curriculum, The Internet 
TESL Journal, Vol. VI, No. 5 Osaka, Japan, 2000. 

4. Fazli Khani‚ M. The Guide to Provide the complementary and curricular 
activity in the Guidance Schools‚ Tehran:Monadi Tarbeiat press, 2003. 

5. Hossein Poor Poor Abadi, A. The Examination of ICT in students’s‚Manager’s 
Holidas in High schools Girls in Mashhad,Tehran, 2006. 

6. Norro‚ M. Designing The New Model for choosing IT Methods in Teaching – 
Learning process of Schools, Tehran, 2007. 

7. Tavasoli, M A. Learning and the supplement activities and extracurricular 
activities, Tehran, 2005. 

47 

DOMENIUL TIIN, TEHNIC I TEHNOLOGII 



CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO 
 

 
 

Domeniul SPORT, TURISM ȘI AGREMENT 

IMPACTUL PRACTICĂRII EXERCIȚIILOR FIZICE 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII OMULUI ȘI A PREVENIRII 

HIPODINAMIEI 

Vasile COZMA, 
profesor de educație fizică, 

conducător de cerc „Escalada”, grad didactic superior, 
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” , mun. Chișinău 

 
„Nouăzeci la sută din fericirea omului se datorează stării de sănătate”. 

(Arthur Shopenhauer) 
 

Cuvinte- cheie: sănătate, 
hipodinamie, exerciții fizice, sport, mod 
de viață sănătos , prevenire a bolilor. 

 
În ultimele decenii, importanța 

practicării activităților fizice a crescut 
în mod considerabil, deoarece acestea 
au un rol indispensabil asupra sănătății 
omului și a stării de bine. Este 
primordial să punem pe primul loc 
asanarea sănătății omului, și nu alte 
laturi triviale ale vieții. Filozoful 
german, Arthur Șchopenhauer, afirma 
că „Sănătatea nu e totul, dar fără 
sănătate, totul este nimic”. 

Tehnologiile moderne din 
sec.XXI, pe lângă faptul că au 
simplificat în mod esențial viața 
oamenilor, au dus și la apariția bolii – 
hipodinamia. S-a intensificat și acțiunea 
altor factori, precum poluarea aerului, 
alimentația nerațională, existența 
diferitor situații de stres. Acestea, 
evident, acționează negativ asupra 
stării de sănătate. De aceea, acum, e 
important să valorificăm procesul de 
asanare a sănătății și de prevenire a 
bolilor. 

Hipodinamia vizează în mod 
direct și tînăra generație. Copiii fac 
puțină mișcare, circulă mai mult cu 
mijloacele de transport, urcă la etaj cu 
ascensorul, petrec mult timp în fața 

calculatorului sau a televizorului. Ei 
preferă ca mișcarea să fie înlocuită cu 
jocurile electronice. Acestea, desigur, 
stimulează mintea, dar neglijează 
corpul. 

În cele din urmă, din cauza 
hipodinamiei, devin tot mai evidente: 
obezitatea, atrofierea mușchilor, 
dereglarea sistemului osos, bolile 
cardiovasculare, arteroscleroza, de 
asemenea, crește riscul infarctului 
miocardic și se micșorează volumul 
vital al plămânilor. Un adult, cu o 
condiţie fizică slabă, va pierde la 
fiecare 10 ani aproximativ 10% din 
capacitatea sa cardiopulmonară. 

Un remediu bun pentru 
prevenirea hipodinamiei este 
efectuarea exercițiilor fizice, a 
activităților extrașcolare sau a altor 
activități în afara școlii. Astfel, putem 
practica mersul, alergarea, ciclismul, 
turismul, diferite jocuri la aer liber. 

Un rol important îi revine și 
disciplinei de educație fizică, inclusă în 
programa școlară. Activitățile fizice 
din școală constituie un aspect atât de 
util al educației generale, încât trebuie 
să se aplice pentru toate categoriile de 
copii. 

Săptămânal, aceste două ore de 
educație fizică asigură doar 18 % din 
motricitatea elevilor ce este necesară, 
pentru ca corpul uman să se dezvolte în 
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stil armonios. Mulți dintre copii nu 
folosesc nici aceste 18 %. Celelalte 82 
% elevul trebuie să le practice astfel: să 
facă mișcare individuală sub diferite 
forme, să frecventeze activitățile 
extrașcolare sau să efectueze exerciții 
fizice într-o manieră de sine stătătore 
sau cu familia. 

Atât părinții, cât și copiii 
urmează să conștientizeze importanța 
practicării exercițiului fizic și a acestor 
2 ore de educație fizică, realizate în 
fiecare săptămână, care mai apoi vor 
avea un impact benefic asupra 
dezvoltarii armonioase a tinerei 
generații. Trebuie să fie prioritare: 
asanarea, menținerea sănătății și 
promovarea modului de viață sănătos 
pentru tânăra generațiie, fiindcă, 
actualmente, societatea are nevoie mai 
mult ca niciodată de copiii sănătoși. 
Dacă astăzi vom avea copii sănătoși, 
mâine vom dispune de o generație 
sănătoasă!!! 

Sunteți de părerea că scopul 
asanator al orei de educație fizică în 
instituțiile de învățămînt general, 
extrașcolar și profresional tehnic îl 
constituie întărirea și menținerea 
sănătății, dezvoltarea corpului 
armonios, a calităților fizice, formarea 
deprinderilor și capacităților de a 
practica în mod de sine stătător și 
regulat exercițiile fizice, educarea unui 
stil de viață sănătos și călirea 
organismului? Cred că va urma un 
răspuns prompt: „E absolut adevărat!” 

 
Activitatea motrice 

influențează starea generală a 
organismului; exercițiul fizic 
contribuie la dobândirea unei stări 
optime a acestuia, la menținerea și 
fortificarea sănătății. Așadar, veți putea 
să vă asigurați dezvoltarea intelectuală 
și spirituală. 

Mișcarea, fiind stimulentul de 
bază al vieții umane, influențează în 

mod nemijlocit procesul de dezvoltare 
a organismului. Cu cât mai devreme 
copilul va reuși să practice exercițiile 
fizice, cu atât efectul va fi mai mare. 
Activitatea fizică e prielnică atunci când 
se realizează în mod sistematic, dar nu 
de la caz la caz. 

Acestea acționează destul de 
benefic asupra tutror sistemelor de 
organe ale omului. În primul rând, are 
loc influența directă asupra sistemului 
osos și muscular: acestea devin mai 
rezistente, mărind mobilitatea și viteza 
de contracție. În timpul efortului fizic, 
se intensifică viteza de circulație a 
sângelui și cantitatea acestuia, ce 
transportă oxigen și substanțe minerale 
tuturor sistemelor de organe. În mușchi 
se deschid capilarele de rezervă, crește 
cantitatea de sânge, favorizîzând 
îmbunătățirea schimbului de substanțe; 
plămânii ventilează mai mult aer într- 
un minut. 

Pe lângă toate acestea, un rol 
important îl au și cunoștințele 
cognitive, specifice modului de viață 
sănătos. Acestea vor contribui la 
conștientizarea necesității de practicare 
a exercițiilor fizice în mod de sine 
stătător și pe tot parcursul vieții. 

Reţeta pentru un mod de viaţă 
sănătos: 

activitate fizică sistematică; 
alimentație rațională și 

sănătoasă; 
respectarea regimului de somn 

7-8 ore; 
respectarea igienei personale; 
călirea organismului; 
evitarea factorilor dăunători 

sănătății; 
relații sociale bune și evitarea 

stresului. 
Mișcarea înseamnă viață ! 
Imaginea modului de viață 

sănătos trebuie să fie primordială 
pentru oricare dintre noi. Așadar, 
practicați exercițiile fizice și respectați 
rețeta stilului de viață sănătos! 
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SĂNĂTATEA - CEL MAI PREȚIOS DAR 
 

Olga STARȚEVA, 
educatoare, grad didactic II, 

IET nr. 161 ,, Zâmbetul ”, mun. Chișinău 
 

Cuvinte-cheie: sănătate, 
educație pentru sănătate, preșcolar. 

Educaţia pentru sănătate îşi 
propune să ajute oamenii să înțeleagă 
factorii ce le afectează starea de 
sănătate, de aceea este legată în mod 
obligatoriu de calitatea vieţii, de 
promovarea bunăstării individului din 
punct de vedere fizic, social şi mental, 
de cunoştinţe despre ce este benefic şi 
ce este periculos pentru bunăstarea 
individului. De asemenea, îşi propune 
să formeze şi să dezvolte priceperea de 
a aplica cunoştinţele despre sănătate, de 
a creşte competenţa individului de a le 
utiliza pentru sine şi de a face ca acestea 
să devină un scop social, realizat cu 
participarea comunităţii şi cu 
acceptarea responsabilităţii pentru 
propria stare de sănătate. 

Educaţia pentru 
sănătatea copilului preşcolar 
este o latură a educaţiei 
generale, alături de educaţia 
psihimotoare, de educaţia 
artistică și plastică, de educaţia 
intelectuală, educaţia morală și 
civică, realizându-se prin 
intermediul acestora. 

Cunoştinţele 
despre sănătate se oferă treptat, 
la fiecare etapă de vârstă, din ce 
în ce mai complexe, mai 
corelate,  având grija să  se 
asigure   continuitatea    în 
predarea şi însuşirea acestora. 
Procesul educativ în grădiniţă 
poate  oferi un model al 
sănătăţii, ca parte a modelului 
educaţional,   propus  de 
societate la un moment dat. 
Sănătatea înseamnă mai mult 

decât prezenţa bolii. Este o „stare de 
bine fizică, mentală şi socială” şi se 

manifestă ca abilitate de adaptare 
continuă la cerințele de schimbare 
constantă, la stimulii mediului natural 
şi social. 

Pentru realizarea unei bune 
calităţi a vieţii, sunt necesare 
promovarea protecţiei şi educaţia 
sănătăţii. 

Specifică tuturor, sănătatea 
trebuie conştientizată prin acţiuni 
educative, începând cu vârsta 
preşcolară, continuând pe întreg 
parcursul vieții, până la vârsta 
senectuţii. Ca demers practic, sănătatea     
presupune afirmarea 
persoanei şi a comunităţii şi chiar mai 
mult decât atât, trecerea de la interesul 
individului la cel al comunităţii. În 
acest sens, grădiniţa, mai apoi şcoala 
reprezintă cadrul instituţionalizat 
propice educaţiei pentru sănătate. 

Aici se pot conştientiza aspecte 
legate de sănătate şi boală, se pot oferi 
cunoştinţe mai mult decât educaţia 
medicală în sens tradiţional; ea include 
noţiuni şi cunoştinţe nu numai despre 
propriul organism, igienă, accidente şi 
prim ajutor, alimentaţie, siguranţă în 
circulaţia pe stradă, ci şi despre relaţiile 
interumane şi igiena acestora, despre 
propria persoană în scopul cunoaşterii, 
despre boală şi sănătate, despre sărăcie 
şi bogăţie, despre inegalitate şi egalitate 
socială, despre sănătatea şi 
îmbolnăvirea naturii sau a planetei. 

Scopul educaţiei pentru 
sănătate în grădiniţă este să asigure 
cunoştinţele despre sănătate în noua 
reconsiderare a conceptului şi 
cultivarea deprinderilor de viaţă 
sănătoase, adecvate vârstei preşcolare, 
stadiului dezvoltării psihologice şi 
cerinţelor vieţii sociale de a forma 
persoane flexibile, care se pot integra şi 
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adapta uşor la condiţiile de mediu 
social. Obiectivele unei astfel de 
educaţii, vizează conştientizarea unor 
probleme de sănătate fizică, mentală şi 
socială pe înţelesul copilului preşcolar, 
depistarea unor deficienţe şi boli şi 
îndrumarea spre cabinetele de 
specialitate pentru asistenţă. 

Educaţia pentru sănătate, ce se 
desfăşoară în grădiniţă, se manifestă 
ca orice tip de activitate, specifică 
preşcolarilor. Aceasta include 
cunoştinţe despre organism, igienă, 
alimentaţie, accidente, prim ajutor, 
siguranţă în circulaţia pe stradă, factori 
nocivi şi relaţii interumane. 

Începută chiar din prima etapă 
a copilăriei, educaţia pentru sănătate 
contribuie la educaţia copilului, în 
vederea formării şi dezvoltării 
intereselor pentru sănătate, la însuşirea 
şi aplicarea unor norme de comportare, 
menite să mențină şi să întărească 
sănătatea proprie a familiei, a 
comunităţii. 

În desfăşurarea activităţilor în 
grădiniţă, pentru efectuarea unei 
educaţii pentru sănătate, pot fi folosite 
diverse mijloace de realizare: 

➢ Observarea 
➢ Convorbirea 
➢ Jocul de mişcare 
De asemenea, se pot utiliza şi 

diferite strategii didactice: 
➢ 

Problematizarea 
➢ Jocul de rol 
➢ Studiul de caz 
➢ Reţeaua de discuţii 
➢ Brainstormingul 
➢ Ştiu/Vreau să ştiu/Am 

învăţat 
Toate acestea pot conduce la o 

înţelegere corectă, ştiinţifică a 
cunoştinţelor transmise. Desigur, un 
rol important, pentru a obține efectul 
scontat în ceea ce ne propunem, îl are 
stabilirea obiectivelor. Acestea pot fi: 

✓ cunoaşterea necesităţii de a 
respecta igiena personală în toate 

împrejurările de viaţă; 
✓ formarea deprinderilor de a 

aplica în mod corespunzător regulile 
de igienă; 

✓ dezvoltarea capacităţii de 
cunoaştere şi înţelegere a mediului 
înconjurător; 

✓ cunoaşterea şi respectarea 
normelor de exploatare în societate; 

✓ educarea abilităţii de a intra 
în relaţie cu ceilalţi, în scopul înţelegerii 
în viaţa socială; 

✓ cunoaşterea efectelor 
negative, rezultate din încălcarea 
regulilor de igienă; 

✓ cunoaşterea şi respectarea 
unor reguli de securitate personală; 

✓ educarea trăsăturilor pozitive 
de viaţă şi de caracter; 

✓ formarea unor atitudini 
pozitive faţă de sine şi față de ceilalţi, 
demonstrând relaţii de prietenie, 
respect, toleranţă. 

În procesul de educaţie pentru 
sănătate întâlnim două elemente 
distincte, ce, în viziunea noastră, nu pot 
exista una fără alta: igiena şi regulile 
bunei -cuviinţe. Se poate conchide că 
„igiena merge mână în mână cu regulile 
bunei-cuviinţe”. De aceea, o impoliteţe 
poate avea, de multe ori, şi un aspect 
igienic negativ. 

Igiena trebuie să fie prietena 
oamenilor, iar oamneii, da la mic la 
mare, urmează să o promoveze prin 
toate mijloacele. De ce trebuie să fim 
amicii ei? Pentru că igiena este o 
condiţie a sănătăţii şi nu poate fi dată 
uitării, nici măcar pentru un timp 
oarecare. 

Din vechime, igiena a fost o 
armă în slujba sănătăţi, şi de aceea 
vechii greci înălţau zeiţei Hygiea, fiica 
lui Asclepios - la rândul lui, părintele 
medicinei – nu numai statui, temple şi 
cânturi, dar și aveau o veneraţie pentru 
ea, cinstindu-i numele pretutindeni. 

Pentru a fi frumoşi şi sănătoşi, 
copiii trebuie să cunoască şi să respecte 
regulile de igienă. 
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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 până la data de 25 a fiecărei luni, 15 
a lunilor decembrie, martie, iunie, septembrie 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 
includerea unui articol dacă: 

 
- Acesta nu corespunde tematicii; 
- Nu prezintă caracter inovativ; 
- Este text preluat din alte surse fără indicarea acestora; 
- Este coincidența cu tematicile propuse de alți colegi. 

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