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                                                                 Educația prin artă 

 

Omul este o ființă interesată nu numai să cunoască, ci să și simtă, să se bucure de frumusețile din 

jurul său. Realizarea unei educații estetice în școală constituie o cerință ce ține de idealul formării unei 

personalități integrale pe linia afectivă, atitudinală, cognitivă, culturală.  

Un om nu este format complet dacă nu cunoaște și nu este sensibilizat față de universul valoric specific 

creației artistice, nu receptează frumosul ipostaziat în alte contexte existențiale (natură, relațiile dintre 

oameni, comunitate etc.), nu dorește să fie înconjurat de frumosul autentic. 

Studiul artelor plastice trebuie să înceapă încă de la grădiniţă, cu antrenarea 

logică, dialectică a funcţiilor perceptive ale simţurilor, cu deosebire ale acelora care 

alimentează „gândirea vizuală”, deci cu culoarea (forma urmând a fi înţeleasă treptat, 

organic, prin culoare) şi, simultan, sincronizarea şi completarea percepţiilor vizuale cu 

modelarea tactilă, totul într-o eventuală ambianţă sonoră (muzicală) care să deştepte şi să 

întreţină o stare sufletească adecvată. 

Concret, programul de studiu, început neapărat la 4-5 ani şi încheiat la sfârşitul 

şcolii generale, ar trebui să cuprindă două cicluri: 

 

 până în clasa a V-a: exerciţii – joc de descătuşarea nelimitată a înclinaţiei native 

pentru culoare, forme fabuloase şi ornamente, facilitată de întrebuinţarea unor 

tehnici şi mijloace practice variate şi accesibile, ca: tempera, guaşa, acuarela, 

modelajul, colajul, montajul, monotipiul, jocul japonez al celor „şapte figuri”, 

săculeţul cu hârtii şi textile colorate. 

 după clasa a V-a: consolidarea descoperirilor sensibilităţii prin travalii 

complementare (prin jocuri de creaţie) a celor trei componente ale limbajului 

plastic (culoare, linie, volum), privind: compoziţia (contraste naturale, armonii, 

ritmuri, modulări – de culori, de linii, de forme structurale, de volume) stilurile 

(pictural, grafic, sculptural, decorativ, arhitectural-monumental) şi tehnicile lor 

specifice. În acest ultim ultim ciclu, pe lângă procedeele tehnice folosite în 

ciclul anterior, s-ar putea practica: tuşul, laviul, pastelul, pictura, sgrafitto-ul, 

xilogravura (eventual, şi gravura în lemn şi în linoleum), metaloplastia, 

imprimeul textil, modelajul în lut sau în alte materiale, proiectul de vitraliu, de 
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mozaic, de ceramică, de grafică publicitară (machete), de obiecte ambientale 

etc. 

     Înainte de a avea un designer cu studii superioare în fiecare instituţie, creăm din 

copilărie din fiecare viitor muncitor, tehnician, inginer, medic, profesor, un OM de 

ARTĂ, nu neapărat cu diplomă, nu un porfesionist al artei plastice, ci un om sensibil, 

care gândeşte şi intuieşte artistic, care face „cu artă”, implicându-şi deliberat exigenţele 

artei în toate produsele mâinilor sale, în toate deciziile estetice pe care le ia pentru sine şi 

pentru alţii. 

 

Bibliografie: Ion. N. Suşală, Culoarea cea de toate zilele,  editura Albatros, Bucureşti, 

1982. pg. 43, 176-177 

 

 

 

 

 

1. DENUMIRE 

 

 

Nufar   Origami 

 

2. SCOP *Ex.: Definirea voluntariatului (daca exercitiul consta 

intr-un brainstorming cu elevii despre ce este 

voluntariatul) 

 

 

 Formarea  deprinderilor  de a plia,  asambla, de a așeza în ordine părţile componente 

pentru a realiza tema propusă. 

Este o activitate care va provoaca nu doar spiritul creativ, ci si rabdarea. 
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3. STRATEGII 

DIDACTICE 

*Metode folosite, resurse materiale, resurse de timp, 

resurse umane (numar de cadre didactice, ce clase, cati 

elevi), instrumente de evaluare etc 

Profesor de educatie plastica Nicolae Rozina Beatrice  

Clasa aVa C - 25 elevi ; Scoala Gimnaziala Sf. Vineri Ploiesti 

Metode şi procedee: conversația, explicația, instructajul, demonstrația, exercițiul, 

observația, analiza, munca independentă/ în perechi  

Mijloace: hârtie colorată de diferite culori,  

    sau 6 foi hârtie dimensiune 12×12 cm 

    o papiotă 

30 minute 

4. DESCRIERE *Prezentarea in amanunt a modului de desfasurare a 

activitatii/exercitiului (desfasurator) 

 

Introducere:  

 Vom realiza o forma spatiala  Nufar –origami modular. 

 Vom folosi tehnica de lucru  pliere.  

 Origami reprezinta, fara indoiala, un mijloc de exprimare. 

 Pe langa faptul ca va imbunatateste capacitatea de concentrare, arta origami va va 

ajuta sa deveniti mult mai atenti la detaliile si lucrurile care se petrec in jurul 

vostru. 

 Aceasta activitate a fost introdusa in foarte multe scoli din intreaga lume deoarece 

reprezinta un mijloc inedit de a-i convinge pe elevi sa socializeze. 

 

Activitate principala: 

 

Pentru a putea realiza nufarul modular aveti nevoie de 2 patrate verzi pentru sepale si de 

8 patrate colorate pentru petale. Puteti face toate petalele de aceeasi culoare sau puteti 

face miezul o culoare si petalele din exterior de alta culoare. 

Ce trebuie sa retineti este ca floarea va avea 4 straturi de petale fiecare facut din cate 2 

patrate, deci daca veti alege sa faceti fiecare strat alta culoare veti avea nevoie de cate 2 

patrate din fiecare culoare. 
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De asemenea aveti nevoie si de o bucata de sfoara sau de sarma. 

Nufarul este alcatuit din 20 de unitati. 

Construirea unei unitati: 

1.Taiem patratele in jumatate. Unitatile sunt impaturite din bucati dreptunghiulare de 

hartie. 

 2.Dreptunghiul asezat cu partea colorata in sus, il impaturim pe jumatate.      

3.Aveti grija ca hartia sa fie cu deschizatura in sus, apoi indoiti colturile. 

Repetati pe partea cealalta. 

4.Indoiti stratul de suprafata pe jumatate. Repetati pe partea cealalta.      

 5.Desfaceti modelul pe jumatate. 

6.Astfel trebuie sa construiti toate 20 de unitati, inclusiv cele verzi pentru sepale 

(frunzulitele mici de la baza florii  ) 

 

Asamblarea nufarului. 

Vom face 4 grupuri de cate 5 unitati. Asezam unitatile una peste cealalta cu fata in sus 

incepand cu una verde si continuand cu cele pentru petale in ordinea culorior dorita de la 

exterior spre interior. 

Fiecare grup va fi indoit pe jumatate pe lungime si prins cu o agrafa. 

Cele 4 grupuri vor fi legate la jumatate cu ata (sau sarma) iar apoi se va ridica cate o 

petala din fiecare grup. 

 

 

Evaluare sau feedback:  

Realizarea unei expozitii 

Rezultatul va fi un frumos nufăr de hârtie înflorit, pe care îl poţi oferi cadou cuiva drag 

sau îl poţi folosi pentru a decora biblioteca ta. Operaţiunea de realizare a acestui nufăr de 

hârtie prin arta Origami nu a durat mai mult de 30 de minute. Dar rezultatul este unul de 

efect. 
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5. E BINE DE STIUT 

 

*Sugestii utile, indicii pentru profesor 

Recomandarea mea ar fi să folositi hârtii cât mai colorate pentru a obține un efect cât mai 

special. Având în vedere că realizăm un nufăr poți folosi culorile specifice acestei flori: 

galben, alb, verde. Delimitarea coloristică te va ajuta să scoți în evidență mult mai bine 

petalele și frunzele nufărului, iar rezultatul obținut va fi mult mai plăcut. 

 

 

 

 

6. ANEXE *Fise de lucru, chestionare, desene, schite etc - ce vor fi 

tiparite si multiplicate de profesor pentru a fi folosite de 

catre elevi in timpul exercitiului/activitatii; vor fi 

enumerate in rubrica de mai jos si atasate acestui 

formular 

Fisa cu scheme de pliere 

 

 

 

 

 

Fisa cu scheme de pliere 

 

Construirea unei unitati: 

1. 
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2. 

  

3. 

 

4.  

 

5. 
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6.  

 ... 
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Profesor,  

Nicolae Rozina Beatrice 
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Palatele iernii 

 

 Prima ninsoare a venit hotărâtă să fie stăpână atotputernică. A încremenit albia 

râului sub o platoşă de gheaţă transformând-o într-o uriaşă întindere albă. 

 Fiecare mal este străjuit de vestigii din alt veac, ce par să se înfrunte în priviri. Pe 

malul stâng, cupolele aşezate pe rotunjite turnuri par pudrate cu pulbere de stele. Pe 

celălalt mal se află un castel desenat în linii drepte, puternic conturate, înconjurat de 

copaci înalţi, albiţi de ger şi de promoroacă. 

 Desprinse parcă din basme, palatele iernii păstrează actuală prezenţa domniţelor şi 

a prinţilor de altă dată. În realitate, siluete firave şi mărunte de oameni înfriguraţi se 

zăresc trăgând de sănii în căutarea bunurilor pentru foc. Câteva colibe sărăcăcioase sunt 

îngropate cu totul în nămeţii îngheţaţi. 

 Doar albastrul de cerneală al norilor, contopit cu albul zăpezii, alunecă la fel de 

leneş şi indiferent peste turnurile impresionante ale palatelor şi peste acoperişurile scunde 

ale bordeielor înfrigurate. 

 

Tenciu Teodora 

Clasa a VIII-a D 

Prof. Tudor Luminiţa 
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PLANTEAZA UN COPAC PENTRU PACE 

 

                  Era vară. În păduricea de lângă şcoală erau mulţi copaci minunaţi, ce ne arătau 

frumuseţea coroanei lor. Doamna profesoară 

de biologie ne ducea adeseori la umbra 

copacilor, unde ne învăţa despre fumuseţile 

naturii. 

                  Venind vacanţa de vară, am mers într-o 

tabără, care era organizată pentru cunoaşterea 

tainelor naturii, cu scopul de a învăţa mai multe 

lucruri despre aceasta. 

             Doamana profesoară de biologie, cea 

care ne-a organizat tabăra, ne-a rugat să 

aducem un copăcel, pe care îl vom planta la 

final, ca un simbol al taberei. 

                 Seara, ne strângeam cu toţii în jurul doamnei profesoare, care ne povestea 

despre copaci şi importanţa acesora pentru mediul inconjurător. 

             La un moment dat, se auzi un zgomot ciudat, de parcă cineva ar fi în tabăra 

noastră şi ar vorbi foarte tare. Doamna s-a dus afară, dar  nu  a văzut nimic, iar 

vocile tot se auzeau din ce în ce mai tare.Toţi ne-am speriat de acele sunete ciudate. 

            Dintr-o dată auzim cum cineva vorbeşte cu o altă persoană, căruia îi spune că 

este un copac nefolositor şi aiurit. 

             Atunci ne-am dat seama că sunetele şi vocile veneau de la copaci, care se 

certau între ei. 

             Am încercat să îi facem să ne spună de ce se ceartau, dar prima dată nu am 

reuşit. Apoi, după multe rugăminţi, aceştia au spus că se ceartă, deoarece nu ştiu 

care din cei doi copaci sunt mai buni şi mai folositori. 
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              Noi le-am spus că amândoi sunt copaci împortanţi pentru mediul înconjurător 

şi că oamenii nu ar putea trăi  fara  copaci si ceea ce le oferă aceştia. 

             Cei doi au înţeles că sunt la fel de buni si nu s-au mai certat. Ba, din contră, s-

au înţeles foarte bine de când le-am spus noi acele lucruri. 

             În ultima zi, am plantat cu toţii copăcelul pe care l-am cumpărat pentru tabără. 

Acum, copacii mai bătrâni au făcut pace şi împreună vor veghea pentru liniştea 

pădurii. Doamna a fost atât de mândră de noi, încât ne-a dat medalii la toţi, pentru 

că amajutat copacii să aduca pacea în pădure.             

             Anul viitor,dacă doamna profesoară va mai organiza o tabără despre cunoaşterea  

naturii, voi merge din nou,  să  ascult vocea copacilor, ce au adus pacea în pădure!  

 

TOAMNA, ANOTIMPUL CULORILOR 

   Timpul a zburat. Parcă ieri era 

primăvară. Toamna, frunzele aţipesc şi cad lin, 

formând un covor multicolor. Lumina 

trandafirie a soarelui, care parcă îmbătrâneşte, 

reflectă frumuseţea şi strălucirea florilor şi 

fructelor de toamnă. 

  Veveriţele, iepurii şi restul animalelor 

se strâng pentru o ultimă atingere a apei din 

iazul care îşi aşterne faţa umedă, peste  

iarba pictată de zânele toamnei. 

  Vântul bate liniştit, părând că o aşteaptă pe  DOAMNA  TOAMNA, să îşi arate 

frumuseţea ţinutei sale ruginii. 

  Iar noi ne bucurăm de toate aceste minunăţii, pe care natura ni le oferă şi spunem 

încântaţi ,, Bun venit, şcoală!” . 

                                                                                           Alina Alexandru 

                                                                                                           Clasa aVI-a E                                                                                                                               

Prof. Ionescu Monica 
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LECTURA, MIJLOC DE EDUCARE PERMANENTĂ 

 

 

Lectura este o metodă complexă de informare, instruire şi de evaluare. Ea  a fost 

reintrodusă atât la clasele mici, cât şi la 

gimnaziu. Reprezintă o metodă 

permanentă de culturalizare, de 

realizare a unei educaţii continue.  

O inscripţie aflată la sediul 

UNESCO de la Paris spune cam aşa: 

Dacă omenirea şi-ar distruge toate 

fabricile acestea s-ar putea reface în 

200-300 de ani. Dacă omenirea  şi-ar distruge cărţile, ar fi aruncată în epoca de piatră. 

O întrebare similară adresez elevilor mei: Cum ar arăta lumea fără literatură? Este o 

întrebare pe care de multe ori o adresez elevilor mei şi adeseori răspunsurile îmi rezervă 

surprize plăcute. 

Un rol important în atragerea elevilor spre lectură îl au profesorii, părinţii, 

cluburile de lectură sau bibliotecile. Biblioteca şcolară constituie un bun câştigat, de 

multe decenii, în viaţa şcolii româneşti, încât nimeni nu mai concepe absenţa ei dintr-o 

instituţie de învăţământ. Biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. 

Pe lângă rolul de sprijinire a elevului, în scopul adâncirii activităţii la învăţătură, 

biblioteca şcolară îi formează elevului deprinderi temeinice de lectură, îl învaţă cum să 

folosească informaţiile primite, îl deprinde cu tehnica muncii intelectuale. De exemplu, 

tehnica extragerii datelor din lucrările citite reprezintă o componentă a muncii cu cartea, 

pe care elevii o întrebuinţează la orice disciplină. 

Şcolarul trebuie ajutat să descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o 

poveste. Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a 

factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, 

voinţă. 

Stimularea elevului pentru lectura suplimentară nu este numai datoria 

profesorului, ea este şi o misiune a părinţilor. Lectura independentă a elevilor se 

efectuează în majoritatea cazurilor acasă. Din această cauză părinţii au cea mai mare 
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posibilitate să supravegheze lectura elevilor, s-o îndrume şi s-o controleze. În limba latină 

legere înseamnă a citi, dar înseamnă şi a culege. Iată de ce este foarte important ca din 

noianul de cărţi care apar, să le alegem copiilor pe cele  potrivite. Preocupările pentru 

stimularea elevilor pentru lectură, pentru controlul şi aprecierea lecturii trebuie să 

constituie un obiectiv permanent în activitatea fiecărui cadru didactic. Elevii solicită cărţi 

legate de anumite subiecte, literatură ştiinţifico-fantastică, cărţi de aventuri, legende, 

biografii ale unor oameni iluştri.  

 În astfel de situaţii, profesorul trebuie să aibă mult tact în recomandarea lucrărilor 

pentru a ajunge la scopul pe care şi-l propune şi anume trezirea interesului şi dezvoltarea 

gustului pentru o lectură potrivită. Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută elevul să-şi 

lărgească orizontul cunoştinţelor, contribuie la dezvoltarea gândirii şi a limbajului. 

Profesorului de limba română îi revine sarcina de a trezi în sufletele dornice de 

cunoaştere ale elevilor interesul pentru lumea fascinantă a cărţii prin intermediul 

bibliotecii. El poate folosi diverse procedee: de exemplu, alege un pasaj interesant legat 

de povestirea unei întâmplări şi i-l citeşte elevului, sau poate povesti sumar conţinutul 

unor capitole. Acest mod de orientare a elevului către o anumită carte, dacă este folosit cu 

tact, poate fi decisiv în trezirea interesului elevului pentru o lectură sistematică. 

Schimburile de experienţă între cititorii de aceeaşi vârstă, schimburile de opinii asupra 

unor cărţi, asupra unor autori sau a unor tematici sunt în măsură să îmbogăţească 

experienţa fiecărui cititor. 

Cartea este  învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să 

plângi. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu 

jigneşte, te aşteaptă să revii. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi 

răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. 

Înfiinţarea cluburilor de lectură în şcoli este binevenită, dar presupune o muncă 

suplimentară din partea profesorului de limba română, prin parcurgerea unei programe 

parelele. 

Televizorul, jocurile video şi calculatorul, tableta sunt cele care au deturnat 

interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte. Concurenţa făcută cărţii de 

către acestea este una de suprafaţă. În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne 

nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. 
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Sper, ca educator al sufletului, că lectura va dăinui multe decenii de acum înainte 

şi că majoritatea copiilor vor continua să citească înainte de culcare, pentru ca visele lor 

să rămână la fel de frumoase ca şi anii coplilăriei.  

 

                                                                                 PROFESOR, 

                                                                              IONESCU MONICA 

 

 

Cum ar fi lumea fără cărți ? 

 

Lena este o fată de paisprezece ani. Ea a primit ca temă la Limba și Literatura 

Română să redacteze o compunere despre Cum ar fi 

lumea fără cărți?. Lena nu știa ce să scrie. S-a 

gândit, s-a tot gândit, dar nimic. După ceva timp a 

adormit. 

La un moment dat, s-a trezit într-o bibliotecă 

foarte mare. Un abecedar se apropie de ea și îi spune: 

- Bună, eu sunt Abecedarul, tu cum te numești? 

- Bună, eu mă numesc Lena și am nevoie de 

ajutorul vostru. Am primit o 

compunere la școala Cum ar fi lumea fără cărti?, dar nu știu ce să scriu. 

- Draga mea Lena, gândește-te, dacă eu nu aș mai fi existat cum te-ai fi descurcat? 

- M-ar fi învațat mama alfabetul. 

- Da, dar eu am imagini frumos colorate și personaje care te ajută să înțelegi mai 

bine un text. 
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- Nu m-am gândit la asta! 

- Dar, dacă eu, cartea de povești nu aș fi existat? 

- Mi-ar fi spus bunica multe povești! 

- Dar, bunica ta știa și povești din cele mai îndepărtate părți ale pământului? 

- Nu! 

- Vezi tu, spune abecedarul, lumea fără noi, cărțile at fi o lume prea simplă. Cu noi 

 totul pare interesant. Poveștile prind viață când le citești, cifrele sar din pagină   

când le înveți penrtu prima oară. Fiecare om are nevoie de o carte, indiferent că 

este de matematică, limba română sau de povești. Cărțile ne fac să credem că 

binele există, chiar dacă, lumea este foarte rea. 

- Acum am înțeles cât de greu ar fi fost ca în lume să nu existe cărți. Vă 

mulțumesc! 

           Lena s-a trezit la soneria cesului, tristă deoarece a încheiat discuția cu 

cărțile, dar fericită în același timp că a înțeles într-adevăr că lumea cu cărți este 

frumoasă și interesantă. 

                                                                                              Mitu Raluca-Priscila 

                                                                                                        Clasa aVI-a E 

                                                                          Prof. Ionescu Monica 
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RECENZIE 

 

 Nu mică mi-a fost mirarea când am descoperit-o acum două săptămâni, pe 

doamna Ştefania Iene, nu în calitate de dascăl, ci de artist plastic. Şi nu unul oarecare, ci 

cu un gust şi un simt al culorilor ieşit din comun, dublate de o tehnică desăvârşită ce 

îmbină echilibrat forma, culoarea, expresia, ca o trinitate coborâtă din înaltul azurului. 

 Nu întâmplător, artista semnează Siene, ce reprezintă la nivel grafic o combinaţie 

între  abreviera prenumelui şi contopirea numelui de familie. Din punct de vedere 

stilistic, anagrama simbolizează puritatea cerului, nobleţea albastrului şi aspiraţia spre 

desăvârşire, căci doamna se autoperfecţionează  ca o pasăre măiastră. 

 Priviţi-i lucrările şi dati-mi dreptate sau contraziceţi-mă! Vă invit în universul 

mirific şi oniric al doamnei învăţătoare, pe care o rog să păstrăm colaborarea, căci doresc 

ca în ediţiile următoare să vă prezint creaţiile sale poetice . 

 Muzele să se coboare diafan asupra dumneavoastră şi să  pecetluiască pacea şi 

asupra noastră, căci ne aduceţi o undă de linişte în oceanul de frământări zilnice. 

 

                                                                                                      Cu stimă şi admiraţie, 

                                                                                                            O umilă neiniţiată, 

                                                                                                      Prof. Ionescu Monica 
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