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În articol este abordată compoziția școlară ca dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii 

elevilor din clasele primare. Mai întâi, sunt evidențiate resursele de expresivitate pe care le folosește profesorul în demersul 

didactic. În continuare este descrisă tehnica elaborării unei compuneri: definiție, scop, importanță, subiectele compoziției, 

documentare, elocuțiune. Sunt prezentate tipurile de compuneri practicabile în școală, fiind exemplificat unul dintre ele – 

descrierea. În încheiere, accentul se pune pe importanța evaluării compunerilor și pe analiza nivelului expresiv al textului, 

prin raportarea la calitățile expresivității. 
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clasificarea compunerilor, descriere, evaluarea activităților de creație. 

 

SCHOOL COMPOSITION – OPERATIONAL DIMENSION OF SPEECH EXPRESSIVENESS      

DEVELOPMENT PROCESS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

The article refers to the school composition, the operational dimension of the speech expressiveness development 

process in primary school students. First, the resources of expressiveness that the teacher uses in the didactic approach 

are highlighted. Next, I describe the composition writing technique based on the definition, purpose, importance, the 

subjects of the composition, documentation, and eloquence. I present the types of compositions practiced in school and 

I exemplify one of them, i.e. the description. In conclusion I focus on the role of evaluating compositions and analysing 

the expressive level of the text with reference to the qualities of expressiveness. 
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