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Profesia didactică: provocări și oportunități 

 

Prof. Catargiu Mihaela, Școala Profesională, Comuna Bălțești 

 

Individul se caracterizează și se manifestă printr-un ansamblu de statuturi. In International 

Encyclopedia of Education se relevă că statutul profesorului este afectat de faptul că intermediază între un 

număr însemnat de dimensiuni: lumea copiilor și lumea adulților; lumea învățăturii și lumea muncii;  

ordinea morală a școlii și tipurile diferite de morală acceptate dincolo de zidurile școlii; lumea academică, 

unde se produce cunoașterea, și lumea învățării, unde cunoașterea este diseminată. 

Referitor la rolurile cadrelor didactice nu este lipsită de importanță și de consecințe considerarea 

profesorului în postura generală a individului care are de rezolvat o activitate, ca membru al unui mediu 

profesional (participant la nivelul organizației), mediu social (membru al comunității), mediu cultural 

(beneficiar, actor, dar și producător de cultură), mediu politic (cetățean), mediul familial, mediu particular 

(petrecerea timpului liber). Aceste cadre generale de viață își pun amprenta asupra concepției, atitudinii de 

implicare, corelării rolurilor specifice ca profesor. Și nu rareori constatăm obstacole importante apărute în 

aceste medii, care își pun amprenta asupra calității, asupra succesului profesional. O mare provocare constă 

în a păstra echilibrul între roluri și dozarea exercitării unuia dintre acestea. E.E. Geissler sintetizează 

contradicțiile dintre roluri și îndeplinirea lor de către profesor. 

 Ca informator transmite, păstrând distanța rece impusă de știință, dar oferă în același timp elevilor 

valori și este preocupat de formarea-dezvoltarea personalității acestora. 

 Ca partener al elevului sfătuiește, apelează, îndrumă, sancționează, frânează, în timp ce, în calitate 

de examinator, se străduiește să fie cât mai obiectiv. 

 Ca model oferă și stabilește cerințe morale, dar ca specialist se axează pe predare și instruire morală. 

Competențele științifice de specialitate ale profesorului, aptitudinile sale psihopedagogice și 

metodice, conștiința profesională, receptivitatea față de nou, condiționează creșterea eficienței procesului 

de învățământ. Tot în această direcție au influențe și calitățile intelectuale ale elevilor, frecvența la cursuri, 

pregătirea ritmică a lecțiilor, seriozitatea în realizarea scopurilor și a idealului de viață, folosirea unor 

metode raționale de învățare. 

Printre provocări putem include: dezinteresul elevilor și al familiei; scăderea respectului pentru 

profesia de cadru didactic; analfabetismul funcțional; lipsa dotărilor IT; lipsa unei baze materiale 

actualizate; oprimarea autorității profesorului; influența politică; motivarea cadrului didactic; segregarea; 

bullying; învățarea permanentă.Printre oportunități putem include: libertate de exprimare, profesorul-

prieten, elevul este subiect, nu obiect al procesului de învățare. 

Se remarcă patru tipuri fundamentale de învăţare devenite pe parcursul vieţii „piloni ai 

cunoaşterii”: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să convieţuieşti împreună cu ceilalţi şi a învăţa să 

fii. În raport cu cerinţa educaţiei de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe, şcoala trebuie să-i înveţe, în primul 

rând, pe educabili căile şi mijloacele de supravieţuire, iar de aici – de a face faţă şi de a găsi, totuşi, 

posibilitatea şi capacitatea de a-şi împlini şi realiza viaţa la potenţialul pe care circumstanţele istorice, 

nivelul social general, contextul îl permit.  Astfel, criza financiară şi economică actuală ar putea constitui 

un nou izvor de conflicte sociale, interetnice, interreligioase şi internaţionale. Este recomandabilă 
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promovarea înţelepciunii, a  convieţuirii paşnice prin noi forme de comunicare şi cooperare în a păstra şi 

cultiva darul divin al vieţii umane. Susţinerea elevilor pentru conviețuire – prin condiţiile pe care le oferă 

şcoala – constituie un antidot pentru lipsa de interes a tinerilor faţă de şcoală, facilitează înlăturarea stresului 

şcolar, asigurându-se posibilităţile unei coexistenţe corecte a profesorilor şi elevilor şi oferind şansele 

creării unui climat uman. 

Bibliografie: 

1. Tudorică Roxana, Managementul educației în context european, Editura Memoria, 2006, pag. 89-

90. 

2. Stoica Marin, Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, 2005, pag. 70-71. 

 

Examining  literature  during optional classes 

Profesor limba engleză, Icu Beatrice, Școala Gimnazială Podenii Vechi  

         For the reason that the syllabus in our country does not offer the opportunity of studying literature in 

general, the option remaining for the teacher is to use, if possible, an optional course. 

         The study of literature focuses on reading and analyzing. It should be performed in a clearly organized 

manner as it is meant to provide the students the ability to have a critical view on the literary text and to 

use specific concepts when speaking and writing about it. 

         This kind of optional course is supposed to offer students these abilities. Studying English literature 

is a vast area, therefore the course should be selective and organized. It should focus on specific items, 

according to the targets the teacher wants to reach. Having only one hour per week, a course on literature 

should last at least two years to cover at a minimum level the most important literary works, technique, 

historical, social and cultural backgrounds and the relationships between them. The study of aspects from 

literature may be compressed during a school year and it allows the teacher to use authentic texts during 

classes. 

         Another regard is that of the way the teacher goes behind, while thinking about such an optional 

course. If we decide on a way of studying literature in itself, sharpening on a theoretical approach of the 

text, we might misplace the student’s involvement and interest in reading. These methods do not implicate 

the students in an active mode : One potential disadvantage of the study of literature is that it can hinder 

the use of literature as a resource. This is especially likely to happen if the teaching and examining 

approaches focus more on knowledge about literature means accumulating facts about literary 

contexts,dates, titles of texts, names of conventions, literary terms, etc. Knowledge of literature is perhaps 

better expressed in terms of pleasure and enjoyment rather than in terms of the accumulation of facts, 

however valuable those facts may sometimes be. (Carter and Long,1991,p 4) 

         As the authors’ support, a good way of approaching literature is that of implicating the students into 

the teaching-learning process, as it is based on personal response and emotional reception of the course. It 

is the process in which the teacher could guide the student towards finding personal pleasure in reading a 

literary text and making him find out ways of analyzing it with a critical eye , while engaging him during 

the lesson. In other terms, the teacher will not transmit the information but, by using student-centred 

activities, he will explain the students how to pick a valuable text and how to read it both with pleasure and 

with a critical eye. 

 

Bibliography: 

Carter R. and Long M.N. (1991). Teaching Literature, Harlow:Longman; 

Brown, D.H. (2001). Teaching by principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Longman; 
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Curiozități matematice 
 

Prof. Matematică Casandra Maria Magdalena, 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

 

     „Matematica este muzica rațiunii”, spunea James Joseph Sylvester, un matematician englez. Cu toate 

acestea, mulți consideră matematica plictisitoare, o înșiruire de teoreme, teorii, fracții și ecuații care par să 

nu aibă nicio legătură cu lumea reală. Iată o listă de curiozități matematice care s-ar putea să schimbe modul 

în care ai văzut această disciplină până acum.  Poți afla ziua oricui făcând un calcul simplu. Știu, sună a un 

mambo-jambo matematic, dar acest truc chiar funcționează. 

     1. Roagă un prieten sau un coleg să se gândească la luna în care s-a născut. Dacă s-a născut în luna 

ianuarie, atunci va fi luna întâi, februarie va fi luna a doua și tot așa. Roagă-l apoi să înmulțească acel număr 

cu 5. Apoi adaugă 6. Multiplică rezultatul cu 4. Adaugă 9. Înmultește încă o dată rezultatul cu 5. La final, 

roagă-l să adauge ziua în care s-a născut. De exemplu, 25. Cere-le rezultatul și din total extrage 165. 

Rezultatul ar trebui să fie luna urmată de ziua de naștere a prietenului respectiv. Iată cum funcționează 

trucul. Să ne imaginăm că L este numărul lunii, iar Z este ziua de naștere. Ecuația va arăta astfel: 5(4(5L + 

6) + 9) + Z = 100L + Z + 165. În momentul în care scazi 165, rezultatul este data de naștere a persoanei, 

adică luna urmată de zi. urmată de zi. 

     2. Într-un grup de 23 de persoane, șansele ca cel puțin doi oameni să aibă aceeași zi de naștere sunt mai 

mari de ½. 

     3. La fel ca în lumea oamenilor, în lumea matematicii există numere iraționale, numere perfecte și 

numere complexe. Mai departe, la fel ca în filosofie, și în matematică există numere transcedentale și, la 

fel ca în artă, matematica își are și ea numerele ei imaginare și suprarealiste. 

    4. Poți tăia o plăcintă în 8 bucăți din doar trei mișcări.  

    5. Întâmplător nu înseamnă chiar întâmplător Într-o listă oarecare, reprezentând orice de la prețul unor 

produse la populația unui oraș, aproximativ 30% din numere vor începe cu 1. Mai puține vor începe cu 2 și 

chiar mai puține cu 3 și tot așa. Cu cât mai mare este lista și cu cât numerele cresc, cu atât această regulă 

devine evidentă.  

    6. Șirul lui Fibonacci și floarea soarelui Șirul lui Fibonacci este o secvență de numere în care fiecare 

număr se obține din suma precedentelor două din șir. Astfel, 0+0=0, 0+1=1, 1+1 = 2, 2+1=3, 2+3=5, 3+5=8, 

5+8=13 și tot așa. Mai interesant este faptul că numerele lui Fibonacci se regăsesc și în lumea plantelor. 

Floarea soarelui, spre exemplu, respectă această regulă. Dacă vom studia cu atenție o floare a soarelui, vom 

observa două tipuri de spirale, una care merge în sensul acelor de ceas și una în sens invers. Numărând șirul 

de semințe, vom observa că media este de 21 sau 34 într-un sens și 34 sau 55 în alt sens. Toate sunt numere 

Fibonacci.  

   7. Alegeți orice număr format din patru cifre, urmați pașii de mai jos, iar rezultatul va fi 6174. Iată cum: 

Alegeți un număr format din patru cifre, singura condiție fiind să nu fie format din aceleași cifre, ca 2222. 

Aranjați cifrele în așa fel încât să obțineți cel mai mare număr și cel mai mic număr format din acele cifre. 

Scădeți numărul mai mare și cel mai mic și repetați acest proces pentru fiecare număr nou. După 

aproximativ 7 asemenea calcule, veți ajunge la rezultatul 6174.   

 

 

Bibliografie:  

https://bunadimineata.ro/de-dimineata/curiozitati-matematice/ 

 

https://bunadimineata.ro/de-dimineata/curiozitati-matematice/
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Subtema anotimpurilor în creația sadoveniană 

 
Prof. Mihu Mădălina, Școala Gimnazială Comuna Scorțeni, Prahova 

 

              

           O subtemă frecvent întâlnită în opera lui Mihail Sadoveanu este cea a anotimpurilor, autorul 

urmărind succesiunea acestora şi schimbările specifice: ,,Echinocţiul de primăvară a venit cu un cumplit 

austru, care vuieşte în văzduh ca o uriaşă cascadă şi ţipă, geme şi tremură prin toate colţurile, streaşinile şi 

cotloanele casei. Ţiuie la ferestre şi în sobă. Sună parcă şi-n depărtările trecutului şi mă ţine treaz noaptea, 

chemând din ţintirimul lucrurilor duse fantasme şi icoane”. (Sadoveanu, 1967, p. 31) Vara este un anotimp 

al arşiţei, al calmului solar. Alt anotimp, toamna, cu bogata sa paletă coloristică, produce meditaţii grave 

după calmul solar al verii:  ,,Cătră sfârşitul lui august, zilele după zile sfinte. Uşoare neguri dimineaţa, pe 

piscuri de brădeturi, amiezi înfocate, amurguri încununate rumăn, înserări răcoroase….Lumina şi-a 

schimbat aurul, au trecut pe sub cer nouri învălmăşiţi care au scuturat burniţi şi ploi, s-au ciocnit vârtejuri 

de vânturi contrare. Într-adevăr, ciclul zilelor numai ni se părea neschimbat şi monoton; era supus în 

realitate legii eterne care ne călăuzeşte. Am mai adaos şi noi o vară vieţii noastre şi toamna ni se mai apropie 

cu un popas”. (Sadoveanu, 1988, p.293) 

            Prozatorul nu se lasă devorat de tristeţe, dar sezonul autumnal aduce o uşoară notă de melancolie. 

Iarna nu este un anotimp tocmai agreat de prozator. Decorul hibernal are rezonanţe multiple, mai ales 

premonitorii. Zăpada anticipează în mod simbolic răceala morţii: ,,Îi împresură deodată o linişte adâncă. 

Cel dintâi omăt moale sta pe brădetul neclintit deasupra, şi pe cărări era numai un pospai subţire. Nu s-

auzea niciun sunet: munte şi codru parcă muriseră”. (Sadoveanu, 1988, p. 203) 

            În viziunea sadoveniană, peisajul devine un complex sinestezic de imagini vizuale, olfactive, 

dinamice şi mai ales sonore. Culorile radiază sunete, sunetele evocă o atmosferă, atmosfera o lume unică 

prin tot ceea ce are mai desăvârşit. Imaginile sonore din opera sadoveniană sunt surprinse cu fineţe de 

criticul şi esteticianul Tudor Vianu : ,,Dar dacă natura văzută i se prezintă lui Sadoveanu aproape numai în 

aspecte de lumină difuză, în culori fantomatice, în arătări de pâclă şi neguri, cuvinte foarte des  întrebuinţate 

şi acestea, în schimb universul lui sonor prezintă o mare diferenţiere a senzaţiilor. Poate nici aici registrele 

nu sunt variate, dar câtă minuţie a notaţiei în interiorul lor. Murmurul, freamătul, susurarea, gâlgâitul apei, 

ciuruirile îndepărtate de unde, foşnetul zăvoiului, ecourile prelungite, vuietul slab al unei vijelii îndepărtate, 

apoi fierberea ei sunt tot atâtea notaţii pentru care exemplele s-ar putea aduna cu sutele. Mai cu seamă 

glasurile vântului sunt notate cu o mare putere de a discrimina nuanţele lor cele mai delicate şi senzaţiile 

care li se asociază în sinestezii pătrunzătoare”. (Vianu, 1966, p. 56) 

          S-a afirmat despre Sadoveanu de foarte multe ori că acesta este un pictor şi un poet al naturii. În acest 

sens, G. Călinescu analizează relaţia prozatorului cu universul natural: ,,Toţi avem încredinţarea că Mihail 

Sadoveanu e un mare poet al naturii. Îl aşez alături şi chiar mai presus de Chateaubriand, îl socotesc ca pe 

unul dintre cei mai grandioşi contemplatori ai frumuseţilor universului din literatura de pretutindeni şi de 

oricând. El vede şi aude, înaintea lui totul se mişcă şi cântă sau stă într-o nemişcare vibrantă. Pădurile 

îmbracă pământul în valuri, lacurile lucesc în fundul prăpăstiilor, revărsările de ape, stuhăriile, păpurişurile 

freamătă de vietăţi, furtuna răscoleşte sălciile şi încreţeşte luciul bălţii, ploile cad diluviale, izvorul 

forfoteşte sub molizi, muntele se înalţă himalaian, râpos, dezbrăcat de orice verdeaţă, plin de singurătăţi, 

iarba nouă năpădeşte dumbrăvile nelocuite de om, ieşind prin iarba veche. Priveliştile şi simfoniile naturii 

sunt în cărţile lui Sadoveanu infinite, opera lui însăşi e o ţară pe care o străbatem mereu, uimiţi de 

splendoarea şi de ineditul ei”. (Călinescu, 1961, p. 15 ) 

         Bibliografie 

1. Călinescu, G. (1941). Tendinţa naţională. M. Sadoveanu, în Istoria literaturii române de la origini până 

în prezent. Bucureşti: Editura F.R. 

2. Ralea, M. (1963). Scrieri din trecut. Bucureşti: Editura pentru Literatură. 

3. Sadoveanu, M. (1967). Opere.Bucureşti: Editura pentru Literatură. 
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Comunicare şi relaţionare în activităţile educative 

Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia 

Prof.înv.Primar: Borsa Andreea 

Prof.inv. Primar: Şandru Mihaela 

           Step by step 

Comunicarea  este un element esenţial în cadrul vieţii sociale, deoarece reprezintă una din formele 

fundamentale ale interacţiunii omului cu cei din jur. Ca trebuinţă spirituală majoră a oamenilor, 

comunicarea este indispensabilă desfăşurării eficiente a oricărei acţiuni, fără de care viaţa socială ar fi fadă, 

lipsită de sens şi practic imposibilă. 

Prin definiţie comunicarea presupune transmiterea unui mesaj de la emiţător la receptor  printr-un 

canal, ea fiind posibilă sau reală între doi sau mai mulţi indivizi, între care se produce un schimb de 

substanţe, de energie sau de semnificaţii. 

În cadrul comunicării educaţionale un rol important îl are, desigur, relaţia profesor-elev. Aceasta se 

constituie într-o relaţie de comunicare autentică atunci când presupune: 

 cooperarea, care se manifestă prin schimbul de mesaje informaţionale şi prin 

convergenţa activităţilor desfăşurate de fiecare dintre cei doi; 

 lărgirea sferelor atributelor pe care le impun, faţă de statutul profesorului şi al 

elevului, condiţiile psihopedagogice ale învăţării ( profesorul devine din emiţător 

de mesaje, organizator al activităţii de învăţare, iar elevul dobândeşte o mai mare 

independenţă în activitatea de învăţare prin existenţa unei atitudini active, a unei 

motivaţii superioare şi prin colaborarea cu profesorul şi colegii). 

Astfel , J. Withal (1949) distingea şapte roluri ale profesorului în raport cu elevii: îi sprijină şi îi ajută, 

îi confirmă, le pune probleme, se arată indiferent, îi îndrumă, îi dezaprobă, îi încurajează să se ajute singuri. 

Prin umanizarea şi personalizarea interacţiunii educaţionale, profesorul „ devine acea persoană care creează 

condiţiile ca elevul să se comporte într-un anumit fel, să-şi pună probleme şi sarcini de cunoaştere, 

stimulează şi întreţine activismul investigator al elevului”.   

Din nefericire ne confruntăm zilnic cu efectele negative ale lipsei de comunicare. Acestea apar şi ca 

urmare a unor bariere printre care putem enumera: percepţia, emoţiile, încrederea, credibilitatea, 

dificultăţile de ascultare, filtrajul, supraîncărcarea cu informaţii, locul şi timpul, zgomotele etc. 

În  comunicarea educaţională o barieră tot mai des întâlnită este reprezentată de înţelegerea greşită a 

acesteia ca simplă transmitere de informaţii, cadrele didactice concentrându-se mai mult pe conţinutul 

predat decât asupra metodei de comunicare. Fie că stilul de prezentare a informaţiilor este deficitar, 

prezentările sunt confuze, prea lungi sau neconvingătoare, bariera de netrecut în comunicare o constituie 

de fapt lipsa dăruirii de sine în actul educativ, profesorii influenţând mai mult prin caracterul şi dăruirea 

lor, decât prin mesaj. 

Pornind de la faptul că responsabilitatea profesorilor este de a-i stârni pe elevi să înveţe in Cele 7 legi 

ale învăţării descoperim anumiţi paşi prin aplicarea cărora am pune bazele unei comunicări educative care 

ne-ar împlini sufleteşte şi profesional: 

Comunicaţi subiectul gândindu-vă la nevoile şi interesele elevilor. 

Urmăriţi permanent atitudinile, punctul de interes şi acţiunile elevilor voştri. 
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Profesorii eficace citesc constant „ limbajul celui ce învaţă” sau limbajul trupului. Maeştrii sunt atât 

de obişnuiţi cu acesta , încât aproape că menţin o conversaţie continuă cu studenţii fără ca aceştia din urmă 

să rostească vreun cuvânt. Receptând mesajul fizic, profesorul răspunde oral. Uneori, elevii spun despre 

aceşti profesori că sunt „ la curent” cu toate. 

Cu cât puteţi discerne mai bine ceea ce vă comunică nonverbal studenţii, cu atât mai bine veţi şti ce 

trebuie să îndreptați pentru a-i face să înveţe. 

În procesul comunicării privirea constituie actul psihofizic esenţial, care nu rezidă numai în facultatea 

de a culege imagini, ci şi în aceea de a exprima trebuinţe, emoţii, atitudini, precum şi a descifra stările 

afective ale interlocutorului şi de a stabili relaţii interpersonale. 

În activitatea cu elevii este important şi studiul mişcărilor fizice ale învăţătorului. De pildă, printr-o 

anumită mişcare a mâinii, învăţătorul poate structura, printr-o înclinare a capului el poate reacţiona, oferind 

un răspuns elevilor, aşa cum printr-o fluturare a degetelor poate angaja în acţiune. 

Există două categorii de mişcări ale învăţătorului în procesul educaţional: 

Mişcări de instruire 

Exemplificare: 

Mişcări de solicitare Semnificaţii implicate 

Indicarea cu degetul spre unul sau altul dintre 

elevii clasei. 

Continuă activitatea, răspunsul. 

Indicarea tablei şi, în acelaşi timp, fixarea 

privirii spre un elev. 

Rezolvă în continuare exerciţiul sau 

pregăteşte tabla pentru lucru. 

Aruncarea privirii asupra clasei. Aţi terminat de lucru? Are cineva ceva de 

spus? 

Mişcări de reacţionare 
 

Mişcarea capului în sens afirmativ, în timp ce 

corectează un caiet. 

Răspuns bun, mulţumitor 

Înmânarea unei casete care conţine o 

secvenţă de program. 

Fixeaz-o în casetofon. 

Aruncarea privirii spre priză şi înmânarea 

prelungitorului unui elev. 

Racordează calculatorul la reţea. 

Mişcări personale sau de autoreglare 

 Acestea nu ajută direct actul educaţional, dar sunt importante. Astfel sunt mişcări de relaxare: 

aranjarea cravatei, fixarea ochelarilor; ticurile: aranjarea părului cu o anumită frecvenţă, mersul printre 

bănci, etc., precum şi mişcări-simptome ale confortului sau ale disconfortului intern sau care indică o 

schimbare a dispoziţiei generale (oboseală, iritare, etc.)  

Formulaţi-vă aşteptările cu încredere 

Ceea ce gândeşti are un impact puternic şi de necontestat asupra tuturor celor pe care-i întâlneşti în 

sală şi în afara sălii de clasă. Când sunt în clasă, învăţătorii care au aşteptări mici de la elevi tind să facă 

următoarele greşeli: 

Aşteaptă mai puţin timp ca elevul să răspundă la o întrebare. 

Le cer mai rar elevilor să răspundă la întrebări. 
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Accentuează răspunsul incorect al elevului. 

Răspund în locul elevului sau solicită pe altcineva. 

Nu dau  informaţii  ajutătoare  şi  nu  repetă  sau nu  reformulează întrebarea. 

Dau răspunsuri scurte şi sărace în informaţii la întrebările elevului. 

Întrerup mult prea repede elevul, când acesta face greşeli. 

Când stabilesc standardele, învăţătorii cu aşteptări mici tind: Să critice mereu elevul pentru greşeala 

sa. Să laude rareori elevul pentru succesele sale. Să scrie puţine explicaţii pe lucrările de control. Să predea 

într-un ritm cu mult mai lent şi mai puţin susţinut. Să nu ajute la rezolvarea dificultăţilor în cazurile limită. 

Să folosească mai puţine metode didactice eficiente, dar care cer timp. Să pună accentul mai mult pe studiul 

intens decât pe realizarea unor proiecte importante. 

În ce priveşte relaţia personală cu elevul, învăţătorii cu aşteptări mici tind: 

Să nu facă aprecieri pozitive concrete cu privire la răspunsurile date de elev în faţa 

clasei. 

Să nu acorde prea multă atenţie elevului şi să aibă puţine contacte cu acesta. 

Să vorbească cu elevul mai mult în particular decât în public. 

Să se implice mai rar în legături de prietenie. 

Să zâmbească mai puţin şi să evite încurajarea prin atingere fizică. 

Să se folosească mai rar de contactul vizual. 

Să limiteze comunicarea pozitivă nonverbală ce reflectă atenţie şi sensibilitate faţă 

de auditoriu, incluzând aplecarea în faţă, aprobarea prin înclinarea capului şi un limbaj al 

corpului încurajator 

În schimb aşteptările născute din iubire dau putere celorlalţi. Pentru a atinge acest scop W.Adams ne 

indică alţi paşi : 

Examinaţi atent persoana pe care vreţi s-o încurajaţi. 

Scoateţi în evidenţă ce a făcut persoana respectivă. 

Arătaţi-vă sentimentele provocate de ceea ce a făcut persoana respective.  

Spuneţi-i persoanei respective ce aşteptaţi de la ea pe viitor. 

Faceţi-vă plăcut prin contactul vizual, limbajul corpului sau alte elemente nonverbale. 
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Când relaţia cu elevii este punctul vostru forte, ei vă consideră prietenul sau susţinătorul lor, o 

persoană foarte „apropiată" de ei. Vă este uşor să comunicaţi cu ei.  

Ei simt că sunteţi o persoană deschisă, practică şi sinceră, că vă pasă de ei. S-ar putea să dorească să 

vă caute când au probleme — mulţi crezând că sunteţi  singurul care-i înţelege şi, de aceea, îi poate ajuta. 

O concluzie importantă ar fi că această comunicare educaţională se dezvăluie şi se construieşte 

asemeni unui dans deoarece : 

Comunicarea e folosită în scopuri multiple;  

Comunicarea implică o bună coordonare a înţelesurilor;  

Comunicarea presupune capacitatea de a anticipa reacţiile celorlalţi;  

Când comunicarea se întrerupe, nu e întotdeauna rezultatul neînţelegerilor, ci mai 

degrabă fiindcă unul din parteneri nu are capacitatea de a prevedea reacţiile celuilalt.  

Comunicarea e guvernată de reguli;  

Există două tipuri de reguli care funcţionează în conversaţii – reguli de interpretare şi 

reguli de reglare.  

Comunicatorii deţin un repertoriu de abilitaţi care pot trece dincolo de nivelul conştient;  

Comunicarea, poate fi privită ca o activitate schematizată;  

Reuşita în comunicare, e o funcţie a gradului de coordonare, a modului în care şti să te 

adaptezi la mediu şi la partener.  

BIBLIOGRAFIE: 

The 7 Laws of  the  Learner: 305 W. Adams -2003, Editura LOGOS, Cluj, România 

 I. Neacşu, Mariş, T. Hărăbor, - The relation educator- child- parent in the educational action, Social Issues 

and rules, Bucureşti, 2000 

 

 

 

 

 

 

Desen realizat de Șandru Maria-Antonia,Clasa Pregătitoare, 

Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia 
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Stimularea învăţării prin intermediul activităţilor extracurriculare 

 

Profesor înv. Primar:Săraru Claudia, Școala profesională, Bălțești  

  Educaţia copilului, în general, reprezintă piatra de temelie pe care se va desfăşura întreaga sa 

personalitate şi viaţă.  

  Esenţa unui proces eficient de învăţare constă în dezvoltarea gândirii abstracte, în crearea 

independenţei şi iniţiativei în soluţionarea problemelor complexe. Acest proces trebuie să se bazeze, în 

general şi pe cultivarea motivaţiei(C.Cucoş, 2005). 

  Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul obligatoriu de învăţământ) îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor, dar şi în motivarea acestora. Învăţarea prin activităţile 

extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 

cultivarea unui stil de viaţa civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

 Activităţile extracurriculare reprezintă educaţia informală şi nonformală pe care învăţământul o 

asigură pentru a acorda elevilor egalitatea şanselor de dezvoltare şi integrare socială şi pentru diversificarea 

formării acestora în funcţie de aptitudini, înclinaţii şi preferinţe. 

  Activitaţile extraşcolare reprezintă modalitatea neinstituţionalizată de realizare a învăţării. 

  Grija faţă de timpul liber al elevilor, importanţa cunoaşterii şi respectării dorinţelor acestora trebuie 

să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar 

unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaşterea unor  aptitudini.  

             Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 

tinerei generaţii în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 

responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o combinaţie eficientă între componenta cognitivă şi cea 

comportamentală. 

  Rolul cadrului didactic, în special al învăţătorului sau al dirigintelui este acela de a contribui din 

plin la orientarea în carieră a elevilor săi.  

  În cadrul Curriculumu-lui la decizia şcolii nu toate activităţile extracurriculare pot fi aprobate de 

conducerea şcolii, prin urmare acestea pot fi realizate ca activităţi extracurriculare. 

  Există numeroase programe extracurriculare dedicate completării sau recuperării studiilor: 

 activităţi culturale; 

 activităţi sportive; 

 activităţi de completare a informaţiei şcolare; 

 program prelungit; 

 realizarea unor proiecte;  

 consultaţii;  

 orientare şcolară; 

 centre de zi care oferă copiilor şi adolescenţilor posibilitatea de a primi sprijin competent  în 

pregătirea şcolară şi pentru succes şi performanţă etc. 
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  Activităţile extracurriculare în afara şcolii pot fi organizate de către: 

 cadrele didactice: drumeţii, excursii, vizite,( muzee, locuri istorice, case memoriale, etc.); 

 de către alte instituţii cu care şcoala colaborează (palatele copiilor, casele de cultură şi artă, ONG-

uri, organizaţii de copii şi tineret, cluburi, fundaţii, etc.) 

  Principalii colaboratori rămân însă părinţii. Ei sunt în mod direct implicaţi şi interesaţi de calitatea 

educaţiei copiilor lor. 

             În consecinţă implicarea în mod activ a elevilor în desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi 

responsabilizarea acestora pentru creşterea calităţii actului educaţional au efecte benefice în învăţare. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoş, C (coordonator)-Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Editura Polirom, Iaşi; 

2. Ionescu, M., Chiş,V.- Pedagogie aplicată, Editura Eikon,Cluj-Napoca, 2010 

3. http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_6_

calitate_final.pdf 

4. Voiculescu,E- Educaţie şi schimbare II, Editura Universitas , Alba Iulia 2008 

 

Autoreferențialitatea în opera postmodernă dramatică a lui Matei Vișniec 
 

Profesor Toma Răzvan-Gabriel, Școala Gimnazială Ciupelnița, structură a Școlii  

Gimnaziale „Înv. Dinu Nicolae” comuna Dumbrava, Județ Prahova. 

 

Un element de bază al postmodernismului, schițat în intervențiile cu caracter pragramatic ale 

principalilor optzeciști ar fi, printre altele, și autoreferențialitatea. Această trasatură este asamblată la Matei 

Vișniec într-o viziune mobilă, cu pregnante note de ironie și autoironie, de ludic și parodic și este transpusa 

într-un limbaj apt să asimileze elemente argotice și dialectale, arhaisme și neologisme. 

Autoreferențialitatea este o repetiție, o reluare care duce la autonomizare, apoi la paralelism. În 

postmodernitate, autoreferențialitatea este explicită, tematizată și reprezintă în viziunea unor critici literari 

precum Eugen Negrici, singura opțiune posibilă a scriitorilor, de vreme ce epuizaseră toate modalitățile de 

a face literatură.  

Autoreferențialitatea sau nivelul hipertextual reprezintă elemente inerente textului metaficțional, neputând 

astfel să fie discutate de pe același nivel al procedeelor așa –numitul textualism. 

            Un precursor de-ai lui Matei Vișniec, în sensul acesta, îl reprezintă Eugen Ionescu care obișnuiește 

să își reia în mai multe piese aceleași nume proprii, de exemplu Beranger care apare în piesa de teatru 

„Regele moare”, apoi în piesa „Rinocerii”, și este reluat, de asemenea în piesa „Ucigas fară simbrie”.  

La Matei Vișniec, apariția personajelor Gufi, Bruno și Grubi este frecventă. Este și acesta un mod de a 

relativiza sau de a reduce la minimum „identitățile” celor care apar pe scenă. Aceste personaje recurente, 

numite Gufi, Bruno, Grubi, sunt, totodată și subtile aluzii la un ,,circ“ ce tocmai se joacă pe scenă. În 

aproximativ toate piesele în care apare, Bruno este și el un personaj care contestă cu vehemență aparențele, 

descoperind în cea mai inocentă împrejurare un motiv de panică. Nimic nu este ce pare a fi pentru că un 

complot universal îndreptat împotriva cui nu se știe încă îl obsedează pe Bruno.  

Un cuplet care se repetă în piesele lui Matei Vișniec îl reprezintă cel alcătuit din EL și EA. Acest cuplu este 

prezent, inițial în piesa „Frumoasa calatorie a ursilor panda povestita de un saxofonist care avea o iubita 

la Frankfurt” și este reluat, apoi, în ”Despre tandrețe” și în „ Teatru vag”.  

http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_6_calitate_final.pdf
http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_6_calitate_final.pdf
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              Tendința aceasta de a crea personaje recurente capătă direcții inovative deoarece personajele, în 

timp, capătă identități noi, noi caracteristici, practic asistăm la o evoluție a lor.  Matei Vișniec se înconjoară 

de o armată de personaje pe care le reia în piese noi și pentru care cititorul este încântat să le recunoască 

deoarece se oferă senzația de reîntlnire. La orice reîntâlnire, actanții comunicării expun succint sau mai pe 

larg ultimele lor experiențe. Vișniec anticipiează dorul față de anumite personaje astfel încât, prin 

reintroducerea lor în scenă, le determină să se manifeste corespunzător pentru a încânta sau surprinde 

cititorul.  

             Autoreferențialitatea are un substrat tragic în piesele lui Matei Vișniec deoarece o constatare va 

reveni în mai toate piesele sale, fiind realizată de către personaje și în diferite situații și anume aceea că 

vremurile s-au schimbat. Deși Matei Vișniec folosește frecvent nume generice precum Soldatul, Călătorul, 

Bărbatul, Doamna, EL, EA sau repetă, de la o piesă la alta, unele nume, precum Gufi, Bruno, Grubi, EL și 

EA etc, autoreferențialitatea se mai remarcă într-un fel, acela că personajele au mereu o povară proprie de 

purtat, o povară pe care cei din jur, cel mai adesea, nu fac decât să o amplifice. În piesa „Artur osânditul”, 

călăii îi propun condamnatului să colaboreze cu aceștia; În Ușa, până și în anticamera morții, personajele 

încearcă să se păcălească unele pe altele; în „Angajare de clovn”, jalnicii eroi se luptă cu disperare pentru 

singurul post disponibil, utilizând toate argumentele și trucurile posibile pentru a-și demoraliza, a-și pune 

la pământ oponentul.  

             O altă caracteristică care se raportează la autoreferențialitate și care are o frecvență considerabilă 

în piesele lui Matei Vișniec este reprezentată de tiranii care devin cu ușurință, la randul lor, victime. Este 

ușor de remarcat felul cum se reia ideea că nu există practic, învingători, ci o continuă succesivitate a 

învinșilor sugerată mai subtil sau mai elocvent. 

 

 

 

Bibliografie: 
1. Anamaria Blănaru, Metaficțiunea contemporană, editura Adendium , 2014. Pag 64. 

2. Manolescu Nicolae, Istoria critică a literaturii române- 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, 

2008, pagina 1390. 

 

 

Adaptarea copiilor la viața de grădiniță 

 

 
Prof. înv. primar Roșu Corina 

Școala Profesională, Comuna Bălțești 

 

Perioada preșcolară este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică. Presiunea 

structurilor sociale, culturale, absorbția copilului în instituțiile preșcolare solicită toate 

posibilitățile lui de adaptare. Diferențele de cerințe din grădiniță și din familie solicită, la rândul 

lor, o mai mare varietate de conduite. Ca atare, contradicțiile dintre solicitările extreme și 

posibilitățile interne devin mai active. Aceste forme de contradicții constituie puncte de plecare 

pentru dezvoltarea explozivă a comportamentelor, a conduitelor sociale diferențiate, a câștigării 

unor modalități diverse de activități, a dobândirii de abilități înscrise în programele grădinițelor. 

Comunicativitatea și sociabilitatea copilului cresc în aceste condiții. Copilul traversează programe 

educative diverse care-i măresc sensibilitatea intelectual-observativă, îl abilitează cu manualități 



Revista Școlii Profesionale, Comuna Bălțești, Prahova, nr. 5 

AN ȘCOLAR: 2019-2020, SEMESTRUL 1 

 

15 
 

tot mai complexe, uneori îl pun în contact cu elemente ale simbolisticii artistice (atelierele de 

creație plastică). Imaginea utilizează probabilul fantastic mai puțin în viața de fiecare zi, rămânând 

activă însă în joc. 

Referitor la problema adaptării copilului la ansamblul cerințelor ce se exprimă față de el, 

inclusiv la diferențele dintre mediul familial și cel de la grădiniță, putem considera că există, cel 

puțin, trei planuri ale conduitelor în care este solicitată adaptarea preșcolarului în mod diferit, 

planul deservirii, cel al prezenței regimului de activități obligatorii din grădiniță și implicit 

solicitarea intensivă a atenției, a memoriei, a activităților intelectuale și planul integrării în 

colectivitate, în activitățile ce o caracterizează la un moment dat.  

Într-o cercetare axată pe aceste probleme și aspecte s-au pus în evidență șase tipuri de 

adaptare la mediul grădiniță, acesta fiind mediul nou. 

1. Adaptarea foarte bună, ce se caracterizează prin despărțiri fără ezitări de persoana 

care a adus copilul la grădiniță, prin conduite saturate de curiozitate și de investigație activă a 

mediului. La acestea se adaugă stabilirea rapidă de relații cu educatoarea și cu ceilalți copii. 

2. Adaptarea bună, ce se caracterizează prin despărțirea fără ezitări de persoana care 

a adus copilul la grădiniță, prin stabilirea facilă de relații verbale cu educatoarea și cu câțiva copii, 

dar cu atitudine de expectativă și nu atitudine activă de investigație. 

3. Adaptarea dificilă, intermitent tensională, ce se manifestă prin nervozitate, reținere 

tacită (de mână) a persoanei însoțitoare, dispoziție alternantă, nesiguranță, dar și curiozitate față 

de ambianță. 

4. Adaptarea tensională continuă, ce se maifestă printr-o nervozitate de fond, prin 

reținere insistentă a persoanei însoțitoare (insistențe verbale – uneori scâncit), prin stabilirea de 

relații foarte reduse cu educatoarea și ceilalți copii – în limitele stricte ale solicitărilor de moment. 

Conduite de abandon evidente. 

5. Adaptarea dificilă ce se manifestă prin refuzul copilului de a se despărți de persoana 

însoțitoare, prin refuzul de a stabili relații verbale, prin blocajul curiozității și al investigației, prin 

dispoziția tensională evidentă și continuă. 

6. Neadaptarea, refuz activ al copilului de a se despărți de persoana însoțitoare, 

negativism, uneori violent, conduite refractare, uneori agresive. 

Așadar, procesul de adaptare este relativ dificil și complex și are particularități în care se 

exprimă vârsta, temperamentul și experiența anterioară. 

 

 

În lumea lui Creangă 

 

Prof. Inv. Primar, Popescu Florentina  

Școala Gimnazială ,,Profesor Nicolae Simache” 

 

 

Viaţa satelor, schimbată pe zi ce trece, ca un proces social în continuă devenire, a făcut ca 

unele practici în folosirea plantelor medicinale dar şi în alte scopuri gospodăreşti (cromatica), a 

făcut ca și aceste tradiţii seculare ale săteanului român să fie aproape uitate. 

Fiind în permanenţă în mijlocul naturii, în mijlocul lumii vegetale, începând cu muşcata 

din fereastră, până la florile izolate de pe stâncile abrupte, omul a deprins cunoştinţe, cu ele şi-a 
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împletit viaţa, la bine şi la rău, cu ele s-a bucurat, a cântat, a jucat cu flori la pălărie, a jelit pe cei 

plecaţi într-o veşnicie, cu ele şi-a cântat bucuria şi amarul în creaţii nemuritoare, şi tot cu ele şi-a 

gătit casa mare, de sărbătoare şi oaspeţi dragi, ele i-au luminat viaţa şi bucurat inima. Tot plantele, 

uneori în totalitatea lor (frunze, flori, tulpini, rădăcini, seminţe), au fost şi mai sunt cele mai 

eficiente mijloace de tratare a unor afecţiuni, până la venirea celor investiţi să apere, să 

îmbunătăţească şi în ultima fază, să salveze sănătatea celor ce apelează la acest mod tradiţional de 

însănătoşire. 

Reconfigurarea demersului didactic impus de școlarizarea copiilor de la 6 ani, începând cu 

clasa pregătitoare la nivelul școlii, a adus în atenția cadrelor didactice o altă abordare a activităților 

de predare, învățare și evaluare. Dezvoltarea competențelor elementare de comunicare orală și 

scrisă ale copiilor, familiarizarea acestora cu texte literare semnificative, formarea la elevi a unui 

asamblu de atitudini și de motivații care vor încuraja și sprijini ulterior studiul limbii și literaturii 

române sunt tot atâtea ținte urmărite în activitatea de predare-învățare. 

Activitățile de predare ne oferă libertatea de a ne valorifica inteligența, creativitatea 

pedagogică și imaginația. Avem posibilitatea de a ne apropia de o lume aparte, cu individualități 

distincte, plină de provocări și de noutăți – elevul. A învăța pe cineva înseamnă a schimba o viață 

pentru totdeauna, înseamnă să arzi ca o flacără dăruind nu numai cunoștințe, ci și suflet. De aceea 

a învăța pe alții limba română nu poate fi un lucru făcut la întâmplare. 

Bibliografie: 

Apostolescu, Mihai, Ion Creangă între marii povestitori ai lumii, Editura Minerva , Bucureşti, 

1978  

Bojor, O, Ghidul plantelor medicinale şi aromatice de la A la Z, vol. 3, Ed. Fiat Lux, Bucuresti, 

2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul memorial Ion Creangă, Humulești,Târgul Neamț 
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DIN CREAȚIILE ELEVILOR 

 

NINSOAREA NEAȘTEPTATĂ 

 

Puiuleț Andrei, elev al Școlii Profesionale, comuna Bălțești  

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

         

   Era o incredibilă după-amiază de noiembrie, bântuită de funigei și de aroma dulce a tufănelelor, 

când cerul, acoperit de nori cenușii se oglindea în porțelanul limpede al iazului, presărat în unele locuri cu 

mătasea broaștei. Frunzele sângerii pluteau ca niște bărcuțe dezorientate purtate de adierea molcomă a 

vântului, printre copacii bătrâni și case. Firele subțiri de aur umpleau natura cu lumina de chilimbar alături 

de petalele aromate ale ultimilor trandafiri. 

             În timp ce toamna picura pete ruginii peste pământ, iar mercurul din termometre scădea din ce în 

ce mai mult, eu cu tatăl meu ne aflam la o partidă târzie de pescuit pe râul din apropierea satului. Ținta 

noastră era cleanul, bibanul sau știuca. Ceilalți pescari ne-au informat că pe acest râu s-au stabilit recorduri 

uriașe. Deodată, am simțit pe obrazul roșu ca flacăra un fulg de nea, după care a  urmat o mulțime. Eram 

uimit de apariția neașteptată a fulgilor de nea. Săream și zburdam de bucurie. Alb ca spuma laptelui, cerul 

arunca mii de diamante strălucitoare pe meleagurile amorțite. Fulgii pluteau nestingheriți. În scurt timp, 

mărgăritalele dese au format o pătură moale de nea. Pădurea și împrejurimile pitorești au devenit albe. 

                Când am ajuns acasă, am coborât sania din podul dărăpănat al casei, după care am fugit la 

derdeluș, fericit, alături de ceilalți copii din sat, bucurându-ne de zăpada proaspăt așternută. 

 

 

PLOAIA 

Dragomir Teodora 

Şcoala Profesională, comuna Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

 

Era o zi plăcută de toamnă. Picăturile atingeau cu putere pământul. Pe stradă vedeai doar maşini. 

Nici urmă de oameni, copii voioşi sau animăluţele ce colindau zilnic străzile. În pauză, elevii priveau atent 

şiroaiele de picături ce se întreceau sub ochii lor.  

Doamna profesoară de limba şi literatura română, inspirată de vremea de afară, a început să le spună 

elevilor o poveste: 

„A fost odată ca niciodată o fată frumoasă pe nume Ploaia. Ea iubea apa, se scălda zilnic în apa 

cristalină a lacurilor. Toată lumea o admira, era un exemplu pentru toţi! Într-o zi, ea se scălda liniştită în 

lacul de la marginea satului. Un vânt puternic a împins-o la fundul apei. Prinsă de curenţii puternici, nu a 

mai putut ieşi la suprafaţă, chiar dacă ştia să înoate.  Aceasta s-a înecat şi a murit. Imediat după ce a murit, 

a început să plouă. Se zice ca ea s-a răzbunat, aducând ploaia pe pământ. De atunci acest fenomen îi poartă 

numele.” 

La sfârşitul orelor, ploaia s-a oprit, iar pe stradă puteai revedea oamenii, copiii voioşi care se 

îndreptau spre casă, câini fericiţi, iar în aer se simţea adierea plăcută cu parfum de toamnă. 
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SCHIMBARE 

Lepădatu Timeea 

Şcoala Profesională, comuna Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

 

          În sfârșit a sosit toamna! Un anotimp fermecător cu multe recolte şi frunze roşiatice peste tot în 

văzduhul parcă nesfârșit.  

         Cu toate că natura ,,moare", copacii mai au, pe alocuri,  câte-o frunzuliţă, care mai trezește câtuși de 

puţin peisajul la viaţă. Cerul mohorât zace tăcut, iarba s-a vestejit, florile au adormit, iar păsările au plecat 

repejor în ţările cu soare din abundenţă care să le mângâie preţiosul penaj. 

          Cu dimineţi gri și amurguri violete, soarele abia reușește să mai străbată cu o rază perdeaua groasă 

de nori. Serile lungi şi călduroase s-au transformat în unele reci și întunecoase și deja văd cum fumul caselor 

iese pe hornurile perfect aliniate și se îndreaptă către cer. 

 

 

 

TABLOU DE TOAMNĂ 

 

Puiuleţ Andrei Robert 

Şcoala Profesională, comuna Bălţeşti 

sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

 

             

 

 În sfârşit mult aşteptata toamnă a sosit pe meleagurile româneşti. Frunzele ruginii plutesc ca nişte 

bărcuţe rătăcite în văzduhul sângeriu, printre razele palide ale soarelui care mângâie toate ţinuturile. Firele 

subţiri de aur umplu natura cu mantia de chihlimbar împodobind  ramurile copacilor bătrâni. În văzduhul 

sângeriu sunt pictaţi norii cenuşii care anunţă venirea picăturilor de ploaie pe pământul cafeniu şi uscat. 

           În timp ce copacii sunt îmbrăcaţi în veşmânt de aramă, iar păsările călătoare migrează către o ţară 

mai călduroasă, eu împreună cu părinţii mei ne îndreptăm spre pădure, pe o cărare îngustă. În faţa noastră, 

câinele Congo adulmecă terenul şi alergă iepurii rapizi care îşi pregătesc vizuina pentru iarna grea şi aprigă.     

În vârful copacilor înalţi, şoimul îşi învaţă puii să zboare şi să vâneze pentru ca în curând să devină maturi 

şi independenţi. În dreapta, pe câmp, păsările înfometate se hrănesc cu grâul semănat de către tractoarele 

zgomotoase şi mari. Pădurea arată minunat. Din copacii despuiați, veveriţele adună alunele şi ghindele pe 

care le depozitează în scorburile mici şi călduroase.  

          Ajungând la jumătatea drumului, tata a hotărăt să facem un popas pentru a ne odihni şi pentru a mânca 

ceva. Când ne-am reluat traseul, mama a observat în depărtare o siluetă scundă şi neagră care se deplasa de 

la un copac la altul. În momentul în care ne-am apropiat de locul în care zărisem silueta bizară, nu am mai 

văzut nimic. Deodată, am auzit lătratul patrupedului undeva mai în faţă. În cele din urmă, am descoperit că 

silueta era a pădurarului care monta camere de supraveghere pe copaci, pentru a studia comportamentul 

animalelor sălbatice pe timp de noapte. 

             Ziua de azi mi s-a părut foarte reușită, fiindcă am petrecut timp în familie, ne-am bucurat de 

frumoasa zi de toamnă şi am vizitat pădurea care era acoperită de un covor foşnitor de frunze uscate şi 

galbene, parcă rupte din soare. 
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Popescu Iustina-Ploaia 

 

Toader Ana-Maria-Toamna 

 

Dragomir Teodora-Recolta 

 

Trifan Iasmina-Colț  de chihlimbar 
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Lucrări realizate  de elevii Cls.Pregătitoare  de la Șc. Profesională, Bălțești sub coordonarea prof. 

Săraru  Claudia. 

 

Grigore Andra-Ursulețul 

 

Chiroiu Amalia-Păpușa 

 

Vasiloiu Anastasia-Păpușa 

 

 

Buzoiu Rareș- Alexandru-Broscuța 
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Grigore Andra-Păpușa 

 

Ene Maria Cosmina-Broscuța 

 

Robert Ioniță-Păpușa  

Constantin Eliza-Ana –Maria-Universul 

 
 

 

Grigore Andra-Sorcova 

Tănase Sergiu-Toamna,Universul 
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