
 

- beneficiarul de educaţie permanentă încetează să mai fie obiectul pasiv al educaţiei, acesta 

devenind obiectul ei activ; 

- este necesară şi adoptarea unei metodologii didactice inovative care să favorizeze participarea 

benevolă a fiecărui individ la propria formare; 

- se conturează deplasarea procesului de învăţământ de la informare la formare, de la memorizare la 

raţionament, de la învăţare mecanică la învăţare creativă; 

- este necesară răspândirea cât mai largă în educaţia de toate nivelurile a tehnologiei didactice 

moderne (sisteme audiovizuale multimedia, învăţare asistată de calculator, internet etc.); 

- se impune revizuirea rolului şi funcţiei cadrului didactic, acesta urmând să devină consilier şi 
facilitator al învăţării, îndrumător şi stimulator al efortului de învăţare şi formare a copiilor, tinerilor 

şi adulţilor; 

- autoeducaţia trebuie înţeleasă ca o activitate conştientă, planificată şi sistematică desfăşurată de 

către fiinţa umană în scopul autoperfecţionării propriei personalităţi şi formării de noi deprinderi şi 
competenţe în vederea adaptării eficiente la specificul societăţii prezente şi viitoare. 

Punctând anumite idei de restructurare şi îmbunătăţire a sistemului educaţional în general, acestea s-

ar referi, întâi de toate, la: 

• Managementul educaţiei; 

• Articularea unui cadru legislativ armonizat, flexibil şi coerent; 

• Diversificarea surselor de finanţare; 

• Îmbunătăţirea sistemului de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice; 

• Dezvoltarea şi promovarea unui parteneriat eficient între şcoală şi agenţii sociali. 
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Abstract 

The article contains abstracts from own experience. The author stresses the results gained in 

systematical application of strategies, like Reading against You, Role Play working on the text for the 

development of communication competences for students in the gymnasium level. 

 

„Nu în ştiinţă e fericirea, 

dar în achiziţionarea ştiinţei.” 

E. Poe 

Studiul literaturii în şcoală este un proces complex. Principiile educaţiei literare în clasele gimnaziale 

tind să formeze cititori culţi, capabili să coreleze sistemele instrumentale comunicative/ literare/ lectorale, să 
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recepteze mesajele transmise de operele literare, să interiorizeze valorile culturale, naţionale şi universale, 

vehiculate prin limba şi literatura română, ca premisă a propriei dezvoltări afective, intelectuale şi etic-

estetice, educaţi prin şi pentru valori, iar manualele şcolare propun texte, selectate în baza unor multiple 

criterii: valoarea literară, valoarea educativ-formativă, posibilităţi de reliefare a unor noţiuni de teorie 

literară, accesibilitate etc., toate - vizând formarea de competenţe. 

Studiul literaturii în clasele gimnaziale aduce o contribuţie substanţială la realizarea educaţiei 

multilaterale a elevilor, cultivând gândirea, orizontul intelectual şi cultural al acestora, formând concepţia 

despre lume şi viaţă, prin antrenarea elevului în dezbateri pentru confirmarea sau infirmarea unor teze, pentru 

stimularea discuţiilor controversate şi raporturilor competitive dintre elevi. Astfel, aceşti factori pun în 

centrul receptării operei literare personalitatea elevilor, condiţionându-le dezvoltarea.  

Studiul intrinsec al textului cuprinde ansamblul activităţilor vizând înţelegerea şi receptarea 

complexă a operei literare. Modalităţile de cunoaştere a textului literar de către elevi sunt diferite în funcţie 

de particularităţile de vârstă, de experienţa de viaţă, de specificul fiecărui text literar, iar problema cu care se 

confruntă profesorul este selectarea tehnicilor interactive eficiente care ar forma competenţele lectorale şi 
valorice, deoarece „lectura şi înţelegerea textelor este parte din formarea lingvistică şi literar-artistică a 

elevului” [2, pag.8]. Luând în consideraţie diverse valenţe estetice pe care le comportă un text literar, apare 

întrebarea: Cum îi ajutăm pe elevi să descopere aceste valenţe estetice, şi nu doar? Este important să-l 

ajutăm pe elev să-şi construiască un sistem propriu de valori, prin formarea abilităţilor necesare de muncă 

intelectuală. Iar măiestria pedagogului se manifestă atunci când sistemul de valori format nu rămâne doar la 

nivel de teorie în mintea copilului. Lectura interogativă a textului este o activitate ce le ajută elevilor să 

pătrundă în esenţa comunicării literare, descoperind valenţele estetice ale textului, formându-i ca cititori 

activi, avizaţi.  
O tehnică în cadrul lecturii interogative, care ar viza şi acest obiectiv, este Lectura împotrivă, 

promovată de Proiectul „Lectură şi scriere pentru dezvoltarea Gândirii Critice”. Această tehnică este 

utilizată cu intenţia „de a desface firul în patru şi de a exersa abilitatea examinării textului de pe poziţia 

cititorului care vrea să le înţeleagă pe toate”, afirmă T. Cartaleanu [3, p. 74]. 

Am exersat această tehnică în clasa a VI-a şi a VII-a, elevii având deja o experienţă de lucru cu 

textul. Astăzi aplic, deocamdată, tehnica doar pe un text cunoscut, analizat anterior la lecţii. În aceste condiţii 
profesorul „are rol de moderator care stimulează chestionarea reciprocă”.  

Algoritm de realizare: 

1. Fiecare elev formulează, în scris, 3- 4 întrebări – 5 min; 

2. Confruntă, în perechi, întrebările – 5-7 min; 

3. Caută, în perechi, răspuns la întrebările pe care le-au selectat după principiul „cele mai interesante” – 

7- 10 min; 

4. Formează o echipă din 2-3 perechi, selectând doar 3 întrebări şi căutând răspunsul la ele. Apoi, un 

moderator lansează întrebările selectate de echipă. La aceste întrebări răspund mai întâi elevii din 

clasă, apoi citesc / oferă variante de răspuns membrii echipei care le-au lansat. La această etapă, 

deseori, am auzit „La aceasta nu m-am gândit!”. – 20 min. 

Variantă> 

După ce au fost formulate, în grup sau în perechi, întrebările sunt prezentate oral sau în scris (pe 

postere). Elevii îşi aleg o întrebare la care vor să răspundă, ghidându-se de conţinutul textului. Deseori o 

întrebare e aleasă de mai mulţi elevi. După ce lucrează independent, îi pot grupa pentru a completa textul. 

Doar atunci se citeşte textul cu completările realizate. Este foarte importantă şi interesantă „discuţia” (chiar 

dacă necesită timp) care se incită în timpul lecturii textelor / răspunsurilor elaborate. În momentul în care 

diferă răspunsurile la aceleaşi întrebări, elevii încearcă să demonstreze adevărul său. Este etapa când 

„cititorul” devine „coautor” al operei, creând, simţind, de ce nu, trăind opera. Astfel, tehnica contribuie şi la 

dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Elevii învaţă să formuleze întrebări pentru “aprecierea critică” a textului, învaţă să adreseze întrebări 

nu profesorului (după selectarea celor “mai interesante”), ci colegilor (elevii sunt atenţi la întrebările 

profesorului, dar mai puţin atenţi la întrebările colegilor). Pentru un dialog eficient în clasă, elevii vor 
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conversa unul cu altul, profesorul doar ghidând discuţia, intervenind cu comentarii de tipul „Cine vrea să 

mai completeze? Sunteţi de acord cu varianta lansată? ” etc. Elevul se exprimă liber, dezvoltându-şi ceea ce 

numim “competenţa de comunicare”.  

După lectura textelor elaborate de elevi, este binevenit momentul ortografic, căci formarea 

deprinderilor de scriere corectă constituie un element important la lecţiile de limbă şi literatură română. 

Observarea şi corectarea greşelilor ortografice şi de punctuaţie, pe text, se referă la observarea şi explicarea 

rolului alineatului, scrierii cu majusculă, aplicării corecte a semnelor de punctuaţie şi a ortogramelor. În acest 

caz, tehnica permite realizarea unui exerciţiu gramatical. 

De exemplu, această tehnică am aplicat-o în timpul lecturii interogative la textele: 

Ø „Amintiri din copilărie” de I. Creangă (partea a 4-a, Plecarea la Socola), etapa predarea temei / 

realizarea sensului.  

Întrebările formulate:  

- Să presupunem că mama l-ar fi ascultat pe Ionică şi îl lăsa acasă. Cum s-ar fi desfăşurat acţiunea? 

- Ce s-ar fi schimbat în viaţa personajului dacă Ionică reuşea s-o înduplece pe mama să-l dea la 

mănăstire?  

Vă propun variante de răspuns: 

O altă situaţie 

1. Dacă mama îl lăsa acasă pe Nică, după cum era el de vesel şi după cum îi plăceau 

şezătorile, ar fi devenit un trântor care caută să mănânce mierea albinelor. Ar fi trăit pe 

spatele părinţilor, care, sărmanii, cred că aveau o situaţie materială dificilă, pentru că Nică 

nu era singurul copil, ci aveau încă şase mai mici. Dacă Ion ar fi mers la mănăstire, el nu 

rezista prea mult, cu regulile impuse acolo, şi, oricum, se întorcea în sat să trăiască pe 

spatele părinţilor şi nu devenea Ion Creangă, marele povestitor al românilor. 

2. Cred că tatăl lui Ionică era supărat, pentru că băiatul nu vroia să înţeleagă nişte lucruri 

esenţiale: situaţia materială şi viitorul său. Poate tatăl dorea să aibă la bătrâneţe un sprijin 

din partea copilului său şi pentru aceasta el avea nevoie de cunoştinţe pe care urma să le 

obţină la Socola. 

3. Nică ar rămâne în sat cu toţi prietenii “la un rând”, veselindu-se la orice petrecere. El n-ar 

fi devenit un scriitor, ci preot şi nu ar fi scris în viitor poveşti şi nu  

şi-ar fi descris copilăria. Tata era supărat, probabil, din cauza că s-a săturat de toate 

certurile. El n-a terminat şcoala şi dorea ca măcar fiul să înveţe.  

4. Maturii... să nu creadă că copiii nu se ţin de cuvânt. Nică a promis că va merge la mănăstire 

şi o va face! Uneori copiii sunt mai responsabili decât unii adulţi. Dacă el nu pleca la 

Socola poate nu ne scria “Amintiri din copilărie”. Însă accept aceasta, ştiind că Nică era cu 

inima împăcată acasă în satul său. Sigur că el era să continue petrecerile, horele din sat, 

însă cu măsură, căci era să meargă la mănăstire. Ca orice părinte, mama ţine şi îşi iubeşte 

copiii la fel şi tatăl lui Nică. Pentru binele fiului său cel mai mare şi drag, ea încerca să-şi 

ascundă regretul şi starea de dor ce o simte şi o va simţi la plecarea lui Nică. 

Ø „Delfinul” de G. Meniuc, etapa realizarea sensului.  

Întrebările formulate:  

- Cum arată Delfinul Dik? 

- Ce vârstă au Delfinii? 

- Ce lucruri fac oamenii şi nici nu ştiu dacă trebuie sau nu să le facă? 

- Cum arată bătrânul Nardus?  

- Ce s-ar întâmpla cu Dik dacă l-ar înţelege lumea? 

- Ce s-ar fi schimbat în acţiunea nuvelei dacă Dik ar fi dispărut şi l-ar fi căutat Ursula? 

- De ce Ursula nu l-a anunţat atâta timp unde se află / unde a plecat? 
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O altă tehnică care poate fi utilizată la studierea textului Amintiri din copilărie de Ion Creangă, clasa 

a VII-a, pentru dezvoltarea creativităţii la instruiţi, este Procesul literar (joc de rol cu caracter general). Prin 

această activitate am realizat o dezbatere, de pe poziţii extreme: acuzare-apărare. „Procesul” s-a desfăşurat pe 

baza alocuţiunilor (orale) gândite de elevi, spontan, fiind ghidaţi de profesor. Se formează 3 echipe (prin 

numărare de la 1-3): I echipă – Observatori; a II-a echipă – Avocaţii lui Nică; a III-a – Avocaţii părinţilor lui 

Nică. Judecătorul – profesor lansează cauza procesului: „Organizaţia pentru Drepturile copiilor îi acuză pe 

părinţi în încălcarea dreptului la alegere a copilului”. “Au procedat corect sau nu părinţii?”. Iată, de fapt, 

întrebarea la care vor răspunde elevii. Se ascultă, în continuare, alternativ audierea „acuzărilor” şi 
„apărărilor”. 

Observatorilor li se distribuie câte o fişă de evaluare/ autoevaluare pe care o completează, observând 

clasa. 

Numele, prenumele 

elevului 

Aspecte comportamentale şi 

cognitive 

 

Mereu 

 

Deseori 

 

Uneori 

 

Niciodată 

 Pregătesc ceva suplimentar     

 Îşi exprimă clar gândurile     

 Se implică activ     

 Ajută colegii     

 Pun întrebări, monitorizând 

învăţarea 

    

 Îşi impun ideile     

 Împiedică colegii, care 

vorbesc cu alţi colegi în timp 

ce restul lucrează 

    

 Refuză să lucreze     

 

Are loc un dialog cu caracter polemic, formativ. Elevii dau dovadă de competenţă în analiza critică a 

faptelor personajelor, învaţă să se exprime corect, dovedind receptivitate şi toleranţă faţă de interlocutori, 

învaţă să adreseze întrebări adecvate contextului discuţiei, ţinând cont de regulile de aur ale comunicării. 

Instruiţii au fost puşi în situaţie de viaţă, deoarece au recunoscut că, deseori, nimeresc şi ei în situaţii 
similare, tehnica oferindu-le posibilitatea de a-şi autoevalua comportamentul în anumite momente. Mă bucur 

că majoritatea elevilor au fost de părere că părinţii nu le vor rău, dar părinte nu te naşti, ci înveţi să devii unul 

bun pe parcursul vieţii.  
Echipa-observatori prezintă rezultatele procesului, anunţând „decizia”, fiind ghidaţi de judecătorul-

profesor, analizează greşelile, observă elevii activi sau pasivi şi “impulsivi”, care au încălcat regulile de 

comunicare. 

Deci, activitatea oferă oportunităţi pentru validarea / sancţionarea unor comportamente, exersarea 

lucrului în echipă şi a colaborării. Această tehnică permite facilitarea socializării elevilor şi deschiderea către 

comunicare, le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii dificile, capacitatea de a înţelege „trăirile” 

personajelor din opera analizată. Prin această tehnică se realizează şi interdisciplinaritatea, elevii utilizând 

cunoştinţele acumulate la educaţia civică sau istorie. 
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Abstract 

Creativity is the ability of human specific, characterized by the deliberate transformation of the 

human environment in an anticipated way. The world is constantly enriched with material or spiritual 

objects, who had originated the "mind" of man, the things made by "hand" of human creative activity. 

In the article are listed the factors, stages and the techniques that stimulate creativity.  

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi.  

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari.  

Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.  

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

Maria Montessori 

 

Creativitatea este capacitatea specific umană, care se caracterizează prin transformarea deliberată a 

mediului de către om, într-o modalitate anticipată. Lumea se îmbogăţeşte permanent cu obiecte materiale sau 

spirituale, care-şi au originea în “mintea” omului, cu lucruri făcute de “mâna” omului în activitatea lui de 

creaţie. Putem considera creativitatea o aptitudine, o dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele 

noi, originale. Existenta creativităţii se constata prin flexibilitatea, noutatea, originalitatea, fluenta, 

senzitivitatea, ingeniozitatea elevului.  

Creativitatea se dobândeşte ca abilitate de a realiza ceva nou prin activitate, prin experienţă 

(necreativitatea implica foarte multa munca). Edison spunea ca”in creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 
1% inspiraţie”. De aceea putem considera că este un proces, deoarece necesita evoluţie în timp, dezvoltări şi 
uneori necesita învingerea unor obstacole. 

Plecând de la aceste consideraţii este necesar să identificăm factorii creativităţii:  
a. imaginaţia (foarte importanta la creaţia originala). Are rolul de a transforma impresiile, ideile, 

realizând noi combinaţii, producând imagini neobişnuite. Se poate aplica celor mai variate 

conţinuturi: matematica, lingvistica, lumea dansului, chiar în domeniul afectivităţii unii trăiesc în 

mod neobişnuit sentimente cum ar fi dragostea. Imaginaţia se caracterizează prin:fluiditate 

(bogăţia asociaţiilor de imagini ori idei), flexibilitate (uşurinţa cu care o persoana este capabila 

să schimbe puncte de vedere în abordarea unei situaţii), originalitate. 

b. memoria - acumularea unui bogat material de imagini, scene, idei, concepte 

c. gândirea - permite clasificarea imaginilor furnizate de simţuri şi formarea unei concepţii asupra 

realităţii şi a valorii lucrurilor. 
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