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COMPETENŢA DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICĂ,  

EVALUAREA EI PRIN JOCUL-DRAMATIZARE 

Nadejda BARALIUC  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
 
The question of assessment the revolting, the scope of understanding for literary text by children, is most important 

in the preschool education context. The assessment of the drama art game is an important component in teaching and 
educational process. Important is the application of the drama art game as a way of formation and assessment.  

 
 
Termenul competenţă este utilizat în cercetarea noastră cu sensul de ansamblu de cunoştinţe, capacităţi şi 

atitudini [7, 8, 10], această formulă fiind acceptată şi de Curriculumul Naţional din Republica Moldova [3, 4].  
În funcţie de tipul de cunoaştere (empiric-tehnologică, ştiinţifică, artistic-estetică, mitic-religioasă) care 

stă la baza activităţii educative/disciplinei şcolare/cursului universitar, specialiştii în domeniu evidenţiază 
competenţe generale şi competenţe specifice [3, 4, 5].  

Conform acestei clasificări, sunt folosite şi noţiunile competenţă de receptare, generică pentru competenţa 
de receptare artistică şi competenţa de lectură, cu varianta competenţă de receptare literar-artistică [9, 6]. 

Conceptul competenţă de receptare literar-artistică este un concept-cheie în cercetarea noastră, căci 
prezenţa şi calitatea ei se referă direct atât la dezvoltarea literar-artistică a preşcolarului, în domeniul căreia s-a 
realizat investigaţia, cât şi la dezvoltarea lui generală. 

Deoarece pentru vârsta preşcolară receptarea literar-artistică se identifică de cele mai multe ori cu receptarea 
oricăror opere de artă (literare, literar-dramatice, muzicale, plastice, coregrafice, cinematografice etc.), am 
ales pentru uz termenul competenţă de receptare artistică în loc de competenţă de receptare literar-artistică, 
această opţiune fiind determinată şi de mijlocul/contextul în care/prin care s-a desfăşurat experimentul de 
formare al acesteia: jocul-dramatizare, despre care se ştie că este o activitate artistic-estetică care sintetizează 
câteva arte [10]. Nu folosim termenul competenţă de lectură, deoarece pentru preşcolari acesta nu este potrivit, 
căci doar unii dintre ei ştiu să citească, iar conceptul modern de educaţie preşcolară nu recomandă învăţarea 
nonformală a lecturii, adică în afara instituţiei educaţionale/de învăţământ, căci nu toţi adulţii ştiu cum se 
realizează corect această activitate didactică fundamentală a instruirii şi educaţiei. 

Specificul noţiunii competenţă de receptare artistică decurge din specificul operei literare (este un obiect 
de cunoaştere constituit din imagini artistice), al receptării literar-artistice (solicită preponderent imaginaţia 
artistică) şi particularităţile de vârstă ale preşcolarului de 6-7 ani (în cunoaşterea şi dezvoltarea lor mai 
predomină emotivitatea şi imaginaţia). În această bază, conceptul general competenţă de receptare artistică 
ar putea fi reprezentat de următoarea formulă grafică: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cunoştinţe 
(artistice, estetice, teoretice, 

morale, religioase) 

capacităţi 
(artistice, estetice, teoretice) 

atitudini 
(artistice, estetice) 

verbal-comunicativ 
(limbaj artistic verbal/nonverbal)   

cognitiv 
(experienţe estetice) 

afectiv 
(emoţii, sentimente, stări afective 

provocate de opera literară) 

RECEPTORUL 

Competenţa de receptare artistică 

Domenii de manifestare/antrenate 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revista {tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.5(25) 
 

 146

Cunoştinţele artistice, estetice, teoretice şi religioase includ cunoaşterea mesajului operei, autorului, per-
sonajelor, acţiunilor acestora etc., a noţiunilor elementare de poveste, proză, povestire (specii care pot fi 
înscenate); bine–rău, frumos–urât, curaj–frică etc.; personaje literare şi folclorice; capacităţile - aplicarea în 
cadrul jocului-dramatizare a acestor tipuri de cunoştinţe elementare (ascultarea atentă a textului în lectura 
educatoarei, vorbirea expresivă conform vorbirii personajului literar, folosind intonaţia, mimica, gesturile etc.; 
caracterizarea personajelor, utilizarea mijloacelor verbale şi nonverbale în reproducerea textului literar etc.); 
atitudinile - trăirile afectiv-spirituale ale copilului în legătură cu opera literară, opiniile elementare şi aprecierea 
personajelor, operei, autorului jocului. 

Tratăm noţiunea de competenţă de receptare artistică ca pe una generică altor câtorva noţiuni aferente, 
care o explică şi o determmină, precum receptivitatea, ca proprietate a unui sistem de a primi şi a asimila cu 
uşurinţă acţiunea unor stimuli din mediul exterior, receptarea şi textul (literar-artistic). 

După cum menţionează cercetătoarea S.Cemortan, la vârsta preşcolară competenţa de receptare artistică 
abia începe să se formeze. Ea se dezvoltă treptat în cadrul activităţii verbal-artistice comune a copilului cu 
adultul prin utilizarea diferitelor tehnologii pedagogice (inclusiv a jocurilor-dramatizări). Cităm: „Succesul 
recepţionării textului literar în cadrul activităţii literar-artistice este condiţionat de măsura în care copiii posedă 
modalităţi particulare concrete speciale şi generalizate de acţiune. Aceste modalităţi de acţiune, fiind utilizate 
sistematic, conduc la stabilirea legăturii reciproce a competenţelor structurale ale activităţii literar-artistice: 
participarea, analiza elementară, reproducerea şi creativitatea” [1, p.47; 2]. 

Pentru obiectul cercetării noastre sunt valoroase tipurile de recptivitate indicate de autorii autohtoni 
M.Şleahtiţchi şi I.Ignatiuc, conform cărora aceasta poate fi „afectivă, emoţională, artistică, intelectuală, 
primară, profesională, psihică, selectivă, senzorială, specializată”.  

Noţiunea de competenţă de receptare în cercetarea noastră este esenţial legată şi de noţiunea de text literar. 
Conform lui U.Eco, un text nu doar se bazează pe competenţă, el contribuie la producerea ei. Prin urmare, 
pentru a recrea mesajul unui text literar, întrucât asta presupune receptarea, copilul face apel la experienţa sa 
de viaţă, la cunoştinţele asimilate anterior; în repovestirea textului literar copilul foloseşte cuvinte proprii 
pentru redarea mesajului. Tocmai aceasta şi constituie competenţa.  

Legată direct de educaţie este o menţiune a lui Ph. Perrenoud cu privie la competenţă: „Competenţa nu 
rezidă în resurse, ci în mobilizarea acestor resurse”. Pentru ca aceste resurse să se transforme în competenţe, 
ele trebuie să fie dinamice, mobilizabile. Tocmai această mobilizare de resurse (cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, 
atitudini) defineşte noţiunea de competenţă. 

Sursele examinate de noi denotă că elementele esenţiale care se preiau de la o definiţie la alta sunt cunoş-
tinţele, capacităţile şi atitudinile. Deci, anume ele se identifică cu resursele interioare ale receptorului la care 
se adaugă şi deprinderile, motivaţiile etc. 

Deoarece în activitatea de cunoaştere a preşcolarilor, în special în cea de receptare artistică jocul-drama-
tizare are rolul de sintetizare, în contextul acestuia are loc şi integralizarea cunoştinţelor, capacităţilor, atitu-
dinilor în procesul receptării literar-artistice – condiţie esenţială a formării competenţei de receptare artistică. 
Astfel, receptarea în cadrul jocului-dramatizare şi, implicit, formarea competenţei de receptare literar-artistică 
întruneşte criteriile: 

 activitatea de joc în care copilul interpretează un rol axat pe text; 
 acţiunea care mobilizează cunoştinţele, experienţele afectiv-spirituale, capacităţile, priceperile, reacţiile 

emoţionale ale preşcolarului; 
 mecanismul de decodificare a mesajului; 
 activitatea de joc care rearticulizează cunoştinţele receptorului; 
 acţiunea de apreciere estetică a operei literare, axată pe capacitatea de a recepta frumosul şi prezenţa 

gustului estetic. 
Or, competenţa de receptare a textului literar, la preşcolarii de 6-7 ani, antrenează două sau mai multe 

persoane; este orientată spre realizarea obiectivelor de educaţie literar-artistică; reprezintă o activitate de 
interacţiune şi sintetizare a cunoştinţelor–capacităţilor–atitudinilor acestora; se formează preponderent în 
cadrul jocului-dramatizare. 

În procesul formării competenţei de receptare artistică, subiecţii educaţiei fac schimb de mesaje prin limbaje 
verbale şi nonverbale. 

Competenţa de receptare artistică se formează în baza transformărilor şi modificărilor achiziţiilor emoţionale, 
artistic-estetice şi sociale anterioare ale copilului preşcolar. 
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Ca structură, competenţa de receptare artistică se configurează pe componentele verbală, cognitivă, literar-
artistică şi experienţa afectiv-spirituală. 

Sistemul de criterii pentru evaluarea nivelului de formare a competenţei de receptare a textului literar 
constă în îndeplinirea anumitelor sarcinii cum ar fi: 

 să recreeze mesajul operei literare prin descifrarea elementelor limbajului poetic; 
 să posede cunoştinţe elementare despre operele literare; 
 comportamentul moral al copilului să fie influenţat de mesajul textului literar; 
 să posede competenţe de a înţelege mesajul operei literare; 
 să manifeste emoţii bazate pe imaginaţie; 
 să trăiască afectiv conţinutul textului, adică să vadă, să audă, să simtă, să creadă în conformitate cu 

solicitările textului literar; 
 textul literar şi limbajul poetic trebuie să fie încărcat cu propriile trăiri sufleteşti; 
 să exploreze mesajul operei literare, creat prin limbaj, prin includerea sensibilităţii afective, experienţei 

de viaţă şi a cunoştinţelor asimilate anterior; 
 să utilizeze imaginaţia în procesul decodificării mesajului literar. 
Dacă copiii se emoţionează ascultând textul artistic, dar nu-şi pot explica starea emoţională, nu înţeleg 

despre cine şi ce se povesteşte, înseamnă că competenţa lui de receptare este slabă. Manifestarea emoţiilor este 
o însuşire importantă a copiilor în procesul de receptare a textului literar. Criteriile au fost sistematizate luând 
drept reper cercetările efectuate de S.Cemortan, P.Cornea, T.Vianu, C.Radu, O.I.Nichiforova, L.G.Jabiţcaia, 
A.V.Zaporojeţ.  

 

Criterii de evaluare a receptivităţii literar-artistice a copiilor  
de vârstă preşcolară mare în cadrul jocului-dramatizare 

 

 Componente 
Identificarea faptelor şi a fenomenelor ce au loc în opera literară. 
Selectarea informaţiei din textul literar, îmbogăţirea experienţei afectiv-spirituale. 
Descoperirea, explorarea, recrearea mesajului operei literare. 

Înţelegerea şi decodifi-
carea mesajului operei 
literare (ideatic şi emotiv) 

Caracterizarea personajelor, identificarea relaţiilor dintre personaje. 
Utilizarea vorbirii expresive a mijloacelor verbale şi nonverbale. 
Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi copii din grupă pe parcursul jocului-dramatizare.

Interpretarea rolului în 
jocul-dramatizare 

Folosirea expresiilor din text, în cadrul jocului-dramatizare. 
Reacţia afectivă la mesajul operei literare. 
Interesul faţă de opera literară, nevoia de a asculta poezii, poveşti, povestiri. 
Formarea atitudinii faţă de personaj. 

Manifestarea trăirilor 
emoţionale 

Reprodocerea unor stări: supărare, mirare, bucure, tristeţe, frică. 
Existenţa imaginaţiei 
artistice 

Experimentarea, rezolvarea situaţiilor de problemă, generarea de idei, demonstrarea 
acţiunilor în cadrul jocurilor. 
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