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VALENȚELE ACTIVITĂȚILOR CREATIVE ÎN CREȘTEREA COEZIUNII 

GRUPULUI ȘCOLAR 
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Annotation: In this article is elucidated the problem of cohesion of the school group. There are also 

developed various creative activities that will help to increase school group cohesion. Taking into account the 

importance of forming the cohesion of the school group, which can become an important educational factor 

that creates conditions for group and group education, we assume that under the favorable conditions of the 

cohesive training school group it is possible to maintain the well-being of each member of the group non-

uniform. 
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Promovarea educaţiei incluzive în sensul Programului de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în Republica Moldova prevede reconceptualizarea sistemului de învățământ din 

perspectiva incluziunii și formării coeziunii sociale, „schimbarea şi adaptarea continuă a 

sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor acestora în 

contexte integrate şi medii de învăţare comune” [Apud 2, p. 19].  

Ideea de incluziune pleacă de la principiul că orice individ, oricât ar fi de diferit, 

aparţine de fapt şi de drept grupului social, educaţia incluzivă implicând mai ales o atenţie 

deosebită faţă de grupurile cu risc crescut de marginalizare, excludere sau nereuşită şcolară 

[1, p. 19].  

Pentru ca activitatea didactică să funcţioneze la maxim în contextul grupului 

incluziv, trebuie pentru început să stabilim acele modalități, care vor duce la creşterea 

coeziunii grupului. 

Sursele coeziunii grupului sunt [5, p. 2]:  

 atracţia interpersonală; 

 măsura în care membrii se simpatizează unul pe altul;  

 climatul de încredere mutuală;  

 consensul cognitiv şi afectiv al membrilor;  

 succesul în activitatea comună şi satisfacţiile generate de viaţa de grup;  
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 cooperarea în cadrul activităţilor grupului;  

 prestigiul grupului de apartenenţă, măsura în care grupul satisface aspiraţiile 

membrilor.  

Datorită faptului că gradul de incluziune este direct proporţional cu gradul de 

coeziune al grupului şcolar, considerăm că este necesară realizarea unor activități destinate 

creșterii coeziunii grupului școlar.  

În continuare prezentăm concursuri creative care contribuie la creşterea coeziunii 

grupului școlar: 

I. Concursuri creative de pantomimă (teatrale) 

1. Prezentaţi prin mimă, mişcare, sunete: un motan înfuriat, un pinguin trist, un iepure 

vesel, un vulture supărat, un purcel flămând. 

2. Prezentaţi prin pantomimă mersul: unei persoane ce numai ce a luat masa, unei 

persoane pe care o rod pantofii, unei persoane ce s-a lovit cu piciorul de o cărămidă, 

unei persoane ce suferă de un acces de radiculită, unei persoane ce a ajuns întâmplător 

noaptea în pădure. 

3. Prezentaţi prin pantomimă deplasarea unui mijloc de transport: vapor, troleibuz, 

elicopter, aeroplan, trăsură cu cai. 

4. Închipuiţi-vă că toate animalele au devenit amabile şi au hotărât să se salute. 

Demonstraţi în ce mod ar putea să se salute: crocodilii, girafele, antilopele, leii, 

hipopotamii. 

5. Amintiți-vă ce face dirijorul, când dirijează orchestra. Acum luaţi în mână bagheta şi 

închipuiți-vâ că orchestra imaginativă acum interpretează: un vals străvechi, un marş 

militar, simfonie, melodie de dans contemporan, un cântec popular. 

II. Concursuri creative muzical-teatrale 

1. Interpretaţi cântecul „O, brad frumos”, de parcă aţi fi: corul Armatei naţionale, corul 

grădiniţei de copii, corul veteranilor muncii, corul Operei naţionale. 

2. Interpretaţi cântecul „Alunelu, Alunelu, hai la joc!”, de parcă aţi fi: aborigeni din Africa, 

indieni, artiștii teatrului, persoane preocupate de yoga. 

3. Creaţi o orchestră, în care toate instrumentele muzicale ar fi confecţionate din unul din 

materialele: sticlă, lemn, metal, piatră, cărămidă. 

III. Concursuri creative coreografice (de dans) 

1. Imaginaţi-vă şi interpretaţi un dans în care aţi folosi următoarele obiecte: scaunul, 

ceainicul, tamburină, valiza, perna. 

2. Tuturor le este cunoscut „Dansul micilor răţuşte”, în care mişcările ne amintesc de 

mişcările răţuştei, dă din aripi şi coadă, încercaţi după această melodie să improvizaţi 

dansuri cu alte animale: pisicuţelor, căţeilor, căluţilor, purceluşilor, micilor maimuţe. 

3. Imaginaţi-vă că va răsuna melodia „Zâmbetul”. Creaţi după această melodie o compoziţie 

coreografică la tema: 

 „Eu am primit o notă negativă”; 

 „Părinţii mi-au cumpărat o minge de fotbal”; 

 Am stricat vaza preferată a mamei”; 
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 Azi e ziua mea de naştere şi vor veni oaspeţi”; 

 Eu am pierdut cheia de la apartament”. 

IV. Concursuri creative verbale 

1. Imaginați-vă 20 de variante noi de utilizare a unui obiect vechi şi inutil: o cutie folosită de 

conserve, un ciorap rupt, un balon spart, o căldare cu fundul spart. 

2. Imaginaţi-vă o denumire nouă a lecţiilor de: Matematică, Educație muzicală, Educaţie 

fizică, Limbă și Literatura română. 

3. Creaţi un sfârşit neobişnuit la povestea: Punguţa cu doi bani, Soacra cu trei nurori, Capra 

cu trei iezi, Motanul încălţat, Scufiţa roşie, Gogoaşa. 

4. Alcătuiţi o povestire despre: un câine care locuia în frigider, cioară care prefera să meargă 

cu bicicleta, un peşte ce cânta la chitară, un mesteacăn care dorea să înnoate, un gândac ce 

se temea de înălţime. 

V. Concursuri creative de artă plastică 

1. Desenaţi o medalie frumoasă care ar putea fi înmânată prietenilor:  

 amatori de ciocolată; 

 cei mai buni navigatori prin băltoace;  

 cei mai rapizi legători de şireturi; 

 cei mai buni consumatori de plăcinte. 

2. Modelaţi din lut sau plastilină un animal neobişnuit care ar putea fi: 

 coadă – cub; 

 blană – cactus; 

 ochii – dinţi; 

 burta strâmbă. 

3. Personajele poveștii „Ridichea” au dorit să-și procure chipiuri. Desenați ce chipiu ar putea 

să poarte: moșneagul, baba, nepoțica, câinele, pisica, șoricel. 

4. Desenați o plantă care nu a existat niciodată și denumiți-o. 

În dependenţă de conţinut, în condiţiile organizării concursurilor, trebuie incluse 

următoarele momente: 

 timpul necesar pentru pregătirea probelor de concurs; 

 termenul demonstrării rezultatelor prealabile; 

 sediul demonstrării prealabile; 

 parametrii rezultatului final; 

 posibilitatea de a primi ajutor din partea adulţilor sau semenilor. 

În concluzie, conchidem că există unele variabile ce caracterizează grupul și care pot 

influența elevii, acestea fiind: coeziunea în clasă, cooperarea elevilor, organizarea clasei, 

interacțiunile dintre membrii grupului, comunicarea în grup, climatul afectiv. 
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Practicarea exerciţiilor fizice la orele de educație fizică a studenților implică şi unele 

riscuri, riscuri care deşi sunt conştientizate (mai grav atunci când nu sunt) sunt asumate fie: 

de profesor, fie de student, fie de ambii. Fără aceste riscuri nu putem vorbi de progres la 

orele de educaţie fizică a studenților.  

Medicul al antichităţii, Hipocrate, spunea „În primul rând să nu faci rău”, adresat la 

vremea aceea medicilor, dicton care se potriveşte în domeniului nostru, domeniu care 

alături de medicină, îndeplineşte funcţii comune (profilactice şi terapeutice). Acest dicton 

îşi arată pe deplin utilitatea şi în zilele noastre, când alături de medici şi împreună cu ei, 

specialiştii domeniului educaţiei fizice şi a sportului caută noi sisteme de acţionare, 

standardizate şi perfecţionate în scopul atingerii tuturor obiectivelor propuse, reducând 

cât mai mult posibil rănirile şi accidentările care în mod invariabil fac parte din specificul 

celor două meserii. 

Este imposibil de-a descrie toate tipurile de accidente, lucru de altfel şi imposibil de 

realizat în prezenta lucrare, ci mai degrabă lucrarea dată are ca scop coagularea surselor de 

accidente în jurul unor aşa denumiţi "factori de risc" care pot fi identificaţi cu uşurinţă de 

toţi profesorii de educație fizică. 

Pentru a opera mai ușor în prevenirea accidentelor tradițional este necesar de 

divizat factorii de risc. Aceşti factori de risc au fost divizați după cum urmează: 

1. Biologico - medicali; 

2. Economico – sociali; 

3. Pedagogici; 

4. Psihici; 

5. Ambientali;  
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