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ACORDAREA BURSELOR PROFESIONALE 

 

Contabil șef, Adelina Dan Zamfir 

 

 

Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă 

într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice 

şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. 

Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional nu beneficiază de 

bursa profesională pentru anul de studiu din învăţământul profesional pe care îl repetă. 

Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 

absenţe nemotivate în luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în 

ultima lună a anului şcolar anterior. 

Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al 

anului şcolar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea 

mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului şcolar în curs. 

Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului 

şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei 

generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent. 

 

Acordarea burselor de merit 

 

Bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media 

generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului 

școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau professional. 

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început 

ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii 

aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau professional. 

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 

10. 

 

LECTURA, PROFESORUL ȘI CITITORUL DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ 

 

                                                                                                     

  Prof. Adam Elena Mădălina 

                                                                                                                              Școala Gimnazială Tăriceni 

 

Lectura, în spațiul școlar, reprezintă ,,procesul de receptare a cărții într-un teritoriu bine 

dimensionat din punct de vedere socio-cultural, și anume școala. (...) Inițial, lectura, în mare parte, se face 

din imperative didactice, dar pe parcurs, acestora li se adaugă și necesități estetice care devin, în final, unice 

constituind una din marile plăceri ale vieții”.1 

                                                           
1 Nicolae Eftenie, Introducere în metodica limbii și literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p.291 
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             Lectura școlară nu implică alte criterii de citire a cărții decât cele cunoscute. Trebuie însă formată 

deprinderea de lectură, deprinderea de a citi coerent, corect, conștient și expresiv. Proces nu atât de dificil, 

pe cât de dificilă este menținerea acestei deprinderi în condițiile asaltului multor elemente în perioada 

studiilor școlare și mai ales după aceea. 

       Pe lângă deprinderea de lectură, bazată pe gust literar și percepție artistică, trebuie formată, în cazul 

elevului, și deprinderea de comentariu literar, respectiv traducerea în exprimarea orală sau scrisă a 

mesajului reținut care este obligatoriu în spațiul școlar. Cititorul de vârstă școlară trebuie să știe că actul 

lecturii, ca și opera, este un act de opțiune conștientă și de angajare. 

       Școala are ca obiectiv dezvoltarea personalității elevului și, în acest cadru, literatura are un rol esențial. 

Educația estetică nu se poate concepe fără o profundă cunoaștere și apreciere corectă a operelor celor mai 

reprezentative ale literaturii. Odată cu lărgirea orizontului cultural, lectura școlară contribuie și la însușirea 

unei limbi mai bogate, cu exprimare mai aleasă, mai clară și mai precisă, cu posibilități mai multe de a 

concretiza într-o formă cât mai expresivă gândurile, ideile, sentimentele. 

       Lectura semnifică cea mai bună investiție intelectuală. Prin ea dobândim știință și competență. 

       Profesorul de literatură trebuie să-i învețe pe copii că citirea unei cărți este un act ce implică un grad 

major de responsabilitate. Este necesar ca elevul să fie conștient de faptul că atunci când își alege o carte, 

o face pe baza unui criteriu: o informație, o îmbogățire spirituală, un divertisment. Trebuie să se țină seama 

și de alte criterii, cum ar fi: numele autorului, coperta, titlul cărții, ilustrațiile, grosimea cărții, lungimea 

capitolelor, frecvența dialogului etc. 

       Mulți copii și tineri optează pentru un anumit gen de cărți, în măsura în care problemele abordate de 

scriitor au o oarecare afinitate cu interesele lor, ei identificându-se cu eroii înfățișați în universurile 

imaginare, aceștia devenind modele de comportament în viață. 

       Profesorul rămâne principalul îndrumător al activității didactice în multiplele sale ipostaze, între care 

amintim: conducător al acțiunii educaționale, specialist, persoană creativă, calitatea lui umană. 

        
       Lectura sensibilizatoare  se naște atunci când opera solicită afectivitatea cititorului, iar ea este urmată 

de lectura-studiu, ce constă în recitirea integrală a operei cu un ochi critic, atent la nuanțe și sensuri, 

utilizând întregul instrumentar tehnic al muncii intelectuale. 

       Lectura expresivă se face de către profesor și presupune o înțelegere profundă a sensului fundamental 

al textului literar, a intențiilor artistice, astfel, redând prin lectură, prin intonație, semnificația textului. Prin 

lectura expresivă varietatea informațiilor crește, debitul încetează de a mai fi plictisitor și citirea cu voce 

tare sfârșește prin a trezi interesul celor care ascultă. 

       Următorul pas pe scara lecturii este reprezentat de conversația de orientare care conduce la comentariul 

literar prin fragmente semnificative, prin lectura-studiu. 

       Un alt tip de lectură este cea de informare sau lectura de consultare, întrucât este necesară consultarea 

aproape zilnică a unor surse informative pentru a fi la curent cu ceea ce este nou în domeniul de activitate, 

pentru a lămuri sensul exact al unui termen etc. 

       Din acest punct de vedere, biblioteca personală a elevului trebuie să cuprindă un fond de referință, 

dicționare, enciclopedii, ghiduri documentare, lexicoane, dicționare biografice etc. 

     ,,Prin implicațiile ei socio-culturale, lectura școlară are bătaie lungă și o rază largă de influență. Ea nu 

se referă numai la literatura română  (sau literatura universală) – codul lecturii este aplicabil și la lectura 

altor domenii de specialitate – și nu se oprește prin încheierea activității de elev. Eufemistic vorbind, ,,codul 

lecturii” se va transforma în ,,canoanele lecturii”.2 

       Obiectivele formative ale lecturii sunt și obiectivele literaturii: dezvoltarea gândirii, dezvoltarea 

orizontului intelectual-cultural, cultivarea dragostei față de popor, față de cultura națională etc. Toate 

acestea au un țel clar: a forma din elevi cititori avizați de literatură, oameni cu deprinderea de a citi 

permanent și capabili să adopte o poziție personală și față de lecturile lor. 

                                                           
2 Nicolae Eftenie, în op. cit., p. 293. 
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"BOLI" ALE CALCULATOARELOR PERSONALE: VIRUȘII 

 

Prof. Tehnician informatică Carpan Gabi Mihaela

Virusul informatic sau virusul de calculator este un program malware de dimensiuni mici care, în 

general, se instalează singur, fără voia utilizatorului, atașându-se altor programe și poate provoca pagube 

atât în sistemul de operare, cât și în elementele hardware ale computerului. 

 Viruşii se clasifică în: 

-Viruşi Hardware: sunt cei care afectează hard discul, floppy-discul și memoria. 

-Viruşi Software: afectează fişierele și programele aflate în memorie sau pe disc, inclusiv sistemul 

de operare sau componente ale acestuia. 

Câteva dintre efectele pe care le generează viruşii software: 

a) distrugerea unor fişiere; 

b) modificarea dimensiunii fişierelor; 

c) ştergerea totală a informaţilor de pe disc, inclusiv formatarea acestuia; 

d) distrugerea tabelei de alocare a fişierelor, care duce la imposibilitatea citirii informaţiei de pe 

disc; 

             e) diverse efecte grafice/sonore inofensive; 

f) încetinirea vitezei de lucru a calculatorului până la blocarea acestuia; 

Cele mai multe dintre calculatoare se contaminează la citirea mediilor de stocare purtătoare de 

viruşi, care provin de la un alt calculator. Acestea poate conţine orice tip de fişier program deja infectat. La 

rândul lui modemul a devenit un instrument camuflat de transmitare a viruşilor 

Viruşii se pot clasifica în funcţie de efectele lor și de modul în care procedează. Viruşii sectorului 

de sistem au dat amploare unui nou tip de viruşi numiţi "stealth viruses", adică viruşi care se ascund. Chiar 

dacă calculatorul respectiv are un antivirus destul de bun, în momentul când acesta porneşte, virusul are 

posibilitatea de a se ascunde. Deci în momentul când un virus contaminează calculatorul, noi, utilizatorii 

nu mai deţinem controlul lui, acesta fiind preluat de aceşti "stealth viruses" care sunt încărcați automat în 

memorie la pornirea calculatorului. 

Viruşii cu auto-multiplicare fac parte din categoria celor mai inteligenţi, deoarece infectează tot ce 

ating. In lumea utilizatorilor DOS, majoritatea viruşilor sunt transferaţi prin intermediul codurilor 

executabile, adică prin fişiere program (COM, EXE, DLL, SYS sau PIF) nu fişiere date. Efectul acestei 

auto-multiplicări depinde de a doua parte a programului de tip virus informatic. Prima parte este 

responsabilă de găsirea unui mijloc de a se auto-copia. Cea dea doua parte decide ce stricăciune sa facă 

virusul pe disc. Exista oameni care au capturat un astfel de virus, iau modificat partea a doua si l-au repus 

in circulaţie. 

Programele antivirus sunt programe create special pentru a efectua următoarele operaţiuni: 

- să detecteze viruşii prin verificarea conţinutului fişierelor și semnalarea prezenței semnăturii unui virus 

cunoscut sau a unor secvenţe suspecte în interiorul lor; 
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- să dezinfecteze sau să șteargă fişierele infestate de viruşi cunoscuţi; 

- să prevină infectarea prin supravegherea acţiunilor din memorie și semnalarea întâlnirii unor anumite 

acţiuni că ar putea fi generate de existența în memorie a unui virus; 

Există două feluri de antiviruşi după modul în care acționează: 

1. Programe care după ce au fost lansate,  rămân în memoria calculatorului și supraveghează fiecare 

aplicaţie lansată în execuţie; 

 

2. Programe care sunt lansate de către utilizator numai atunci când el doreşte să verifice pc-ul. 

Bibliografie: wikipedia.ro 

 

ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Catargiu Mihaela 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

 

Învățarea on-line are avantajul integrat de a permite proiectantului de instruire să integreze cu 

ușurință funcții care ar face experiența de învățare mai asemănătoare jocului ceea ce ar duce la o 

îmbunătățire semnificativă a procesului de învățare. Evaluarea electronică, cunoscută și sub denumirea de 

evaluare digitală/ evaluare electronică/evaluare online sau evaluare bazată pe computer, este utilizarea 

tehnologiei informației în evaluare, cum ar fi evaluarea educațională. În funcție de scopul evaluării există 

diferite tipuri de evaluări: formativă, sumativă și diagnostică. Pot fi activate (sau nu) feedback-ul instant și 

detaliat. 

Gamification este aplicarea elementelor de proiectare a jocului și a principiilor jocului în contexte 

non-joc. De asemenea, poate fi definit ca un set de activități și procese de rezolvare a problemelor prin 

utilizarea sau aplicarea caracteristicilor elementelor de joc. Gamification folosește în mod obișnuit elemente 

de proiectare a jocului pentru a îmbunătăți implicarea utilizatorilor, productivitatea organizațională, fluxul, 

învățarea, crowdsourcing, recrutarea și evaluarea angajaților, ușurința de utilizare, utilitatea sistemelor, 

exerciții fizice, încălcări ale traficului, apatie ale alegătorilor și multe altele. O colecție de cercetări privind 

învățarea prin joc arată că majoritatea studiilor  consideră că are efecte pozitive asupra indivizilor. Cu toate 

acestea, există diferențe individuale și contextuale. Gamificarea este un tip de instrument digital de evaluare 

care poate angaja elevii într-un mod diferit, în timp ce adună date pe care profesorii le pot utiliza pentru a 

obține o perspectivă.1 Gamificarea este una dintre cele mai recente tendințe în comunitatea de învățare 

electronică care folosește mecanismele jocurilor și elemente de proiectare a jocului orientate spre om pentru 

a măsura, influența și recompensa comportamentele țintă ale utilizatorilor. Sunt implicate caracteristici ale 

jocurilor – cum ar fi stabilirea de obiective, reguli, elemente de distracție, feedback, recompense și promoții 

–  pentru a rezolva probleme de afaceri din lumea reală. 

 

 

Bibliografie: 

 
1 https://tech.proeurocons.eu/mod/lesson/view.php?id=21. 
2 https://revistaprofesorului.ro/gamificarea-procesului-de-educatie

https://tech.proeurocons.eu/mod/lesson/view.php?id=21
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MATEMATICIENI CELEBRI 

 

Prof. Casandra Maria Magdalena, 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

 

„Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi.” (Blaise Pascal) 

 

 Poate că unii nu vor fi de acord cu următoarea afirmaţie, însă niciun alt domeniu nu a jucat un rol mai important 

în schimbarea cursului istoriei decât matematica. Iată şase matematicieni care au revoluţionat lumea modernă cu 

descoperirile lor. 

 

1. Blaise Pascal, inventatorul primului calculator – Blaise Pascal a fost un fizician şi matematician care a 

trăit în secolul 17. A explicat conceptul de presiune şi de vacuum. De asemenea, a inventat o versiune 

incipientă de ruletă şi a creat presa hidraulică. Lui trebuie să îi mulţumim pentru inventarea seringii şi pentru 

dezvoltarea teoriei probabilităţii, Pascal inventând, în acelaşi timp şi primul calculator mecanic. 

 

2. Charles Babbage, vizionar în domeniul computerelor – Babbage, inventator şi matematician englez, este 

considerat „părintele computerului”, acesta inventând prima metoda computerizată de calcul. A creat 

conceptul de motor analitic, primul calculator din istorie, care putea fi teoretic programat cu ajutorul unor 

cartele perforate. 

 

3. Ada Lovelace, primul programator IT – Contesa Ada Lovelace a lucrat împreună cu Charles Babbage, 

fiind considerată primul programator IT din istorie. Ada Lovelace a fost fiica poetului Byron şi l-a asistat pe 

Babbage în încercarea sa de a construi primul motor analitic. Se autodescria drept o „analistă”, în timp ce 

Babbage o caracteriza drept o „zână a cifrelor”. A murit la 36 de ani, iar traducerile şi notele ei sunt azi o 

dovadă istorică a cercetărilor făcute de Babbage. 

 

4. Euclid din Alexandria, autorul primului manual de matematică – Euclid, matematician grec care a trăit 

în perioada lui Ptolemeu I, între 323 şi 283 î.e.n., a scris lucrarea „Elemente”, considerată a fi principalul 

manual de matematică până în secolul 19. A inventat geometria euclidiană, iar elementele de matematică 

primară pe care Euclid le-a creat au contribuit la era modernă aşa cum o ştim acum. 

 

5. Issac Newton, inventatorul analizei matematice – Lista nu ar fi completă fără Sir Isaac Newton, una din 

personalităţile de căpătâi ale Revoluţiei Ştiinţifice. Newton a dezvoltat primele teorii în fizică, teoria 

gravitaţiei şi analiza matematică. A dezvoltat, de asemenea, tehnologia telescopului şi mecanica newtoniană. 

Legile lui Newton sunt cunoscute azi de mulţi oameni, fie că aceştia aparţin comunităţii ştiinţifice sau nu.  

 

6. Joseph Fourier, primul care a explicat efectul de seră – Joseph Fourier a rămas orfan la 8 ani, iar mai târziu   

s-a implicat în Comitetul Revoluţionar local, în timpul Revoluţiei Franceze. Fourier l-a însoţit pe Napoleon în 

expediţia sa în Egipt şi a ajutat la traducerea textului de pe Piatra din Rosetta. Fourier a contribuit la dezvoltarea 

termodinamicii şi a analizei dimensionale. De asemenea, a creat parţial o ecuaţie diferenţială care se referă la 

difuzia căldurii, informaţiile fiind azi predate în cadrul cursurilor primare de fizică. În 1820, a menţionat pentru 

prima oară impactul pe care îl are reţinerea căldurii în atmosferă, proces cunoscut acum drept „efectul de seră”. 
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ANECDOTE CU ŞI DESPRE MATEMATICIENI 

 

 Arhimede (287 – 212 î.e.n.) 

 Sunt cunoscute multe legende despre Arhimede. Ca şi marii matematicieni de mai târziu, când Arhimede era 

preocupat de o problemă de matematică, uita unde se află; ba mai mult, uita şi să mănânce. Aşa, de pildă, într-o zi, pe 

când făcea baie în apa mării, îşi dădu seama că a descoperit celebra sa lege de hidrostatică: un corp scufundat în apă 

suferă din partea acesteia o presiune din toate părţile, care contrabalansează exact greutatea volumului de apă dezlocuit. 

          În momentul când Arhimede a descoperit intuitiv acest principiu, pe când înota în apă, s-a reîntors la mal şi s-a 

îndreptat gol spre casă, strigând: „eureka, eureka”, ceea ce în vechea elenă se pronunţa „evrica, evrica” şi înseamnă „am 

descoperit” sau „am găsit”. Ce se întâmplase, ce problemă se pusese şi el descoperise soluţia? Regele Hieron al III-lea 

al Siracuzei dăduse unui bijutier o anumită cantitate de aur ca să-i facă o coroană. Bijutierul făcuse coroana, dar – fiind 

necinstit – înlocuise o parte din aur cu argint de aceeaşi greutate ca şi greutatea de aur pe care o primise. Regele a bănuit 

falsificarea şi i-a dat lui Arhimede să-i rezolve problema şi să-i spună cât aur şi cât argint are coroana. Arhimede s-a 

chinuit mult s-o rezolve, dar nu a reuşit până nu a descoperit principiul de hidrostatică enunţat mai sus. 

  

Newton (1642 – 1727) 

 Iată nişte anecdote care îl privesc pe Newton şi care arată cât era de distrat acest geniu. 

 Mergând o dată călare, preocupat de probleme de matematică, la poalele unui deal a descălecat; a luat apoi calul 

de căpăstru ca un automat, gândindu-se mereu la problemă. A urcat dealul pe jos, ţinând de căpăstrul calului. Ajuns în 

vârful dealului, a constatat că ţinea în mână căpăstrul şi calul nu era nicăieri! 

 Altă dată Newton, care era celibatar, a vrut să-şi fiarbă un ou fără să-şi întrerupă lucrul. Îşi luă şi ceasul său de 

precizie ca să se uite la el şi să vadă când au trecut cele 3 minute pentru fierbere. Era însă preocupat mult de tema pe 

care o trata. Când îşi aduse aminte de fierberea oului, Newton a avut surpriza să constate că a pus ceasul la fiert, iar în 

mână ţinea oul ca să citească minutele! 

 Newton a invitat o dată pe un bun prieten al său la masă. Acesta a venit la ora fixată şi, ca să nu-l deranjeze pe 

Newton de la lucru, se duce direct în sufragerie, aşteptând ca ilustrul său amic să termine lucrul şi să vină la masă. Dar 

Newton nu mai ieşea din biroul său de lucru... Atunci prietenul, răzbit de foame, se aşeză la masa pe care era un pui 

fript, mâncă o jumătate de pui şi plecă fără să-l avertizeze pe Newton. Mult mai târziu l-a răzbit foamea şi pe Newton. 

Savantul uitase complet de invitaţia pe care o adresase prietenului său. Newton vine în sufragerie, vede că e lipsă o 

jumătate de pui şi-şi spuse: „Uite ce distrat sunt; am mâncat şi am uitat”. Şi se întoarce la lucru. 

   

Gauss (1777 – 1855) 
 Cel de-al treilea geniu matematic (ca succesiune în timp) al omenirii, după Arhimede şi Newton, Karl Friedrch 

Gauss, princeps mathematicerum , nu a fost atât de distrat ca Newton, dar aceasta nu înseamnă că nu era adânc concentrat 

atunci când medita la problemele sale. I se întâmpla şi lui ca, în timp ce conversa cu prietenii, să rămână la un moment 

dat mut, fiindcă spiritul său era precupat de gândurile ce-i veneau în legătură cu preocupările sale matematice. În 

matematică a fost un copil precoce. Următoarea întâmplare arată că la vârsta de 3 ani ştia să facă uşor calcule mintale. 

Într-o sâmbătă, tatăl său făcea socoteli pentru plăţile lucrătorilor din subordine, fără să observe că micul Karl îi urmărea 

mersul operaţiilor. Când şi-a încheiat adunările, copilul îi spuse: „Ai greşit, tăticule; uite acolo, la adunarea aceea, trebuie 

pus …”; şi când tatăl său a refăcut calculul a văzut că viitorul matematician avea dreptate, cifra indicată de copil  fiind 

cea bună.  

Euler (1707 – 1783) 

 Euler avea darul de a calcula mintal fără a comite erori. Odată doi studenţi au făcut suma a 17 termeni dintr-o 

serie convergentă, fiecare separat, găsind între ei o diferenţă de o unitate la a 15-a zecimală. L-au întrebat atunci pe Euler 

care-i calculul exact. Acesta, fără a pune mâna pe creion, a dat răspunsul, calculând mintal; iar răspunsul dat de Euler 

era cel corect. Avea o memorie atât de prodigioasă, încât putea să spună, pentru ediţia de Eneida pe care o poseda, cu 

ce vers începe şi se termină o anumită pagină.  

 

Bibliografie: wikipedia.ro                                                                                                   
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CUGETĂRI  PASCALE 

                                                                                                                    

 

     

  Prof. Daniela Sandu – 

      Catedra de limba și literatura română,  

      Școala Profesională Bălțești                                                                                                          

 

În limba română, cuvântul Paște e sfânt. 

El poartă în sine măreția și decăderea voită a lui Dumnezeu, 

sacrificiul și izbânda. 

Un cuvânt mare, dătător de sens, de putere! 

În traducere, Paștele - „Pesah” are semnificația de „trecere”.  

Da, trecere a  noastră, a tuturor, din moarte la viață,  

prin Hristos cel mort și înviat a treia zi.  

Dar cuvântul acesta nu se traduce atât în limba, cât prin inima noastră, 

prin inima neamului românesc.  

prin jertfa purtătoare de mântuire, de bucurie, de pace, de eternitate - 

 atribute ale spiritului național nemuritor și neînfrânt. Încă! 

Paștele acesta să ne fie altfel: mai viu, mai aproape, mai curat, mai adânc, mai plin de sens! 

Mult mai plin de Dumnezeul nostru! 

Să urcăm împreună cu El pe Golgota. Iar și iar! 

Doar cunoaștem atât de bine drumul acesta! 

L-am urcat permanent, de-a lungul întregii noastre istorii... 

Îl urcăm smerit, an după an, știind că la capătul suferinței ne întâmpină El, 

Adevărul și Viața noastră. 

Vă chem a trăi, a retrăi Paștele în limba română 

și în sufletul nostru românesc autentic, în frăție și har, 

așa cum numai noi știm s-o facem, plangând și râzând în același timp. 

Fie-ne fiecăruia după credința noastră!  

Fie-ne să biruim porțile întunericului și să primim triumful Luminii în noaptea Sfintei Învieri, 

auzind din nou strigarea de biruință: HRISTOS A ÎNVIAT! 

Nu-i așa, că în nicio altă limbă de pe pământ,  

aceste cuvinte nu sună mai dulce, mai pur, mai sfânt?  

De Paște, îmi pare că limba română este însăși limba lui Dumnezeu. 

ADEVĂRAT  A ÎNVIAT!                                                 
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TEACHING AND IMPROVING SKILLS IN OPTIONAL CLASSES 

 

Profesor limba engleză, Icu Beatrice,  

Școala Gimnazială Podenii Vechi  

 

         A literature class should use the same language-based activities and methods. But, teaching literature 

varies in content and objectives. In this regard, we start  from the assumption that an optional course on 

literature includes first of all reading. I take into consideration that the development of such a course should 

be founded on teaching productive and receptive skills. The teacher should make an effort to find a way of 

integrating all the four existing skills, if possible in each lesson. 

         This chapter will trade with some activities presented from the outlook of the skills they involve. A 

reading activity may be followed by speaking and writing activities; a listening activity may be prepared 

by a speaking one and it usually involves filling-in exercises or it may be followed by a writing and speaking 

activity; a writing activity cannot be done without a previous speaking activity and so on. 

Developing reading skills 

         Pre-reading activities are belived to present the students to the new reading text and familiarize them 

to it. One significant activity of this kind is to ask students to read the entire text in advance. This will 

guarantee that the students have the necessary knowledge to connect the fragment with ideas to deal with 

the tasks imposed during the lesson. Some background information about the author’s life may be useful if 

they are relevant for the studied text. 

Reading activities 

         One type of activity is to read the text aloud. If the text permits, the teacher may think of role-reading. 

Another type of reading avtivity is to recognize some specific literary features. This activity is usually 

followed by a writing activity (summary, the author’s feelings) or it may be followed by speaking activities, 

in which the student should formulate his personal ideas, assumptions, impressions on the topic. Another 

type of activity of this sort is the gap-filling exercise. The gap may be a word, a phrase, a linking word, a 

part of speech and so on. Another reading activity may be the split text. 

Post-reading activities 

         Usually, reading exercises are followed by speaking or writing activities. One of these activities is 

that of question-answer strategy. The question may differs from ones strictly conducted towards the text to 

others more personally planned, in which the student should express his opinion or belief on a specific idea. 

In this circumstance, the teacher should stimulate originality in student’s interpretation. 

Developing listening skills 

         When using such activities, the students usually act on individual worksheets, as listening activities 

usually includes matching, completing and reconstructing the original text. The teacher may also 

recommend the type of  missing  information or the number of words expected to be identified. 

Listening activities 

         These activiteses are often associated with writing or reading skills during and after the listening 

activity. Listening exercises may differ, corresponding to the demand of the exercise and the purpose of the 

activity. Whatever what task may be asked, the listening will always be accomplished twice and the students 

must be presented the chance to face up their answers with the original text. 

Post-listening activities  

         The most generally activity after listening to a recorded text is to deal with students’selections with 

the original text. An agreeable activity students appreciate, whether it is not significantly one at all times, 

is to permit students to perform their own public version of the text or to study a fragment and interpret it 

in their best method. 

Developing writing skills 
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         As a rule,a writing exercise is inserted by listening, reading or speaking activities. These kind of 

avtivities may oscillate in difficulty and length.Re-writing exercises (substituting a part of a text into a 

personal one or a differently adapted one), substituting exercises (making grammatical changes of voice or 

tense), synonyms and antonyms),extension exercises (students have to add up lines or expression to extend 

the text) are some of the few sort of writing activities that may be absolutely accomplished in class. More 

elaborate exercises are the ones that come after multiple activities such as letters, essays, a full literary 

interpretation of a fragment or a text. These types of exercises usually assume a lot of time and cannot be 

done in class. 

Post-writing activities 

         The most usual activity is to permit students to read their own pieces of writing aloud. These kind of 

activities allow students the possibility of having multiple aspects on the same issue and they have as a 

main favor the fact that students obtain on the instant feedback, both from the teacher and from other 

students. 

        One more successful activity will be that of personal exposition of the text or dialogue they have 

produced. In this instance, they should focus on mood, attitude, facial expressions, gestures. 

         A further activity will be the soliloquy technique. It concerns students’personal implication and 

understanding of the text. Situated on this, they may be requested to write a diary, expressing their feelings 

about a specific aspect and then read it as if talking to themselves. 

Developing speaking skills 

         The most difficult thing for a student learning a foreign language is to open his mouth and speak. 

Students should perpetually be encouraged and explicate that mistakes,especially in speaking, are natural 

and correction is important for their personal feedback and progress. 

         A pre-speaking activity may be that of question-answer. The teacher approaches direct questions 

about a specific subject, inserting in this mode the subject matter of the speaking activity. 

         One convenient activity is constructed on prediction exercises. The students will be requested to 

imagine what will happen next (beginning from an idea or a text). Predictions may diverge from predicting 

words or phrases. These sort of activities go hand in hand with speculation exercises. In this case, the 

students are handed the beginning or the end of a text and are requested to think about the missing part.These 

exercises are intended to arouse students’creativity and inventiveness. 

         Corresponding exercises (title with corresponding story, beginning with ending) are a good basis of 

speaking activities if students are requested to prove their choices. The equivalent thing may be done when 

applying selection exercises (from fixed given fragments the students should select the best one for a 

particular objective) or recognizing the odd one. Every kind of these exercises include a personal course of 

the subject and , obviously, an elementary answer to it. 

Post-speaking activities 

Nearly all speaking activities implicate writing (writing a paragraph about a suggested subject) which may 

be spread as more detailed homework. 

         Some other activity, which is similarly a compound one, implicates media-transfer exercises. For 

instance, students may be requested to think over the argued topic and all the knowledges acquired during 

the speaking activity and to depict a poster or even film or list their own versions, making a short movie or 

audio-track ,adding music or sound/visual results. This necessitates a lot of work, but in the same time is 

stimulating. 

         Summing-up, there are a lot of methods, activities and manners that may be put into practice during 

literature classes for the teacher to decide on. The teacher should bring together all skills if possible and 

that they should be student-centred. 

          Often our activities will have a focus on one particular skill, it is true, so that at a certain stage the 

student will concentrate on reading abilities. But the focus can later shift to one or more of the other 

skills…and although there are cases where individual skills may be treated individually the principle of 

integration is thought to be important.(Harmer,1991,p  52) 
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FAMILIA-SCOPUL FAMILIEI 

 

 

Prof. religie, Ivan Cristian, 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

   

           

  Biserica  este forma instituționalizată a manifestării care se raportează la un timp istoric și la un 

spațiu anume “Nu exista mântuire în afara Bisericii - slujirea cuvântului  trece mai întâi prin slujirea 

Sfintelor Taine și se încheie prin slujirea întrupării. Numai că Trupul  iese în afara istoriei și tocmai prin 

această depășire  eliberează omul de orice alienare sociologică.” 

         Față de toate aceste racile ale societății noastre aflate în tranziție și cu o gândire  socială  secularizată,  

Biserica “trupul tainic al lui Hristos” extins cu trupul Lui îndumnezeit în umanitate sau umanitatea aceasta 

unită cu Hristos, este chemată mai mult ca oricând a-și face simțită prezența prin cuvânt și printr-o poziție 

adecvată chemării sale sfinte. 

Natura  însăși a Bisericii este de a fi în lume, de aceea ea nici nu poate părăsi lumea. O Biserică  în 

afara lumii ar înceta să mai fie Biserică. Rostul ei în lume este de a fi “lumina lunii” (Matei V,14-15 Ioan 

I,) de a lucra în “țarina care este lumea; de a îngriji sămânța cea bună care sunt fii împărăției”(Matei XIII, 

38), deci implicit familia, această instituție de origine divină stabilită de creație “Și-a zis Dumnezeu să 

facem pe om după chipul și asemănarea noastră ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele 

domestice, toate vietățile ce trăiesc pe pământ și tot pământul…” 

            “Și-a făcut Dumnezeu om după chipul Său: după chipul lui Dumnezeu l-a făcut bărbat și femeie…și 

Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul  și-l  supuneți.” 

        Iisus le-a răspuns: nu ați citit cum Creatorul i-a creat la început bărbatul și femeia și a zis: Pentru 

aceea va părăsi tatal și mama și se va alipi de femeia sa, iar amândoi vor fi un singur trup, așa că nu mai 

sunt doi ci un singur trup. Prin urmare ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!”(Matei 19,4-6). 

             “Pe acela pe care voi îl cinstiți fără să-l cunoașteți, pe acela  vi-l vestesc Eu Dumnezeu cel care a 

făcut lumea și toate câte sunt în ea. El dă tuturor viață, suflare și toate celelalte”(Fapte17,25) 

              Din textele anterioare atenția noastră se îndreaptă spre doi termeni: viața și familia. Viața este darul 

lui Dumnezeu prin care omul se împărtășește cu calități divine, se bucură de inteligența și voința liberă și 

este învrednicit cu nota libertății. Viața nu i-a fost dăruită omului numai pentru sine, ci i-a fost încredințată  
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să o transmită altora printr-un prim-plan dumnezeiesc până la sfârșitul  veacurilor, pănă ce toate se vor 

desăvârși în Hristos  spre lauda  veșnicului Dumnezeu, Tatăl tuturor. 

              Dumnezeu le incredințează oamenilor acest mare dar, dar nu oricum, ci prin barbat și femeie, pe 

care i-a creat după chipul Său prin familie. Familia  este comuniunea de persoane  înzestrate cu facultăți și 

calități complementare și diferențiate din punct de vedere al sexelor, pentru a putea realiza celula de bază 

și fundamentală a întregii vieți și a o transmite generațiilor viitoare. Familia are un caracter sacru nu numai 

că a fost instituită de Dumnezeu, dar și pentru că prototipul ei este comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi, 

ce are drept caracteristici iubirea desăvârșită, comuniunea, unitatea și egalitatea Persoanelor Acesteia. Dar  

prin căderea în păcat a protopărinților și armonia familiei a fost stricată, unitatea și relația ei de iubire fiind 

înlocuite cu egoismul, a fost nevoie ca prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos să fie refăcut caracterul 

monogamic al familiei, ridicând-o la rangul de Sfântă Taină.  

                Legătura dintre bărbat și femeie Sfântul Ap. Pavel o numește “taina mare” ce se aseamănă cu 

legătura dintre Hristos și Biserică (Efeseni V, 23). În baza acestor temeiuri scripturistice, căsătoria este 

definită ca “legătura și unirea monogamică dintre un bărbat și o femeie, pentru toată viața și o participare 

reciprocă la dreptul divin și uman”. 

                Din referatul biblic asupra creației primei perechi de oameni reiese că scopul căsătoriei  este 

îndoit: conversarea și înmulțirea neamului omenesc, după cum rezultă chiar și binecuvântarea adresată de  

Dumnezeu lui Adam  și Evei: “Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul!”(Fac.1,28) ; și cel de-al doilea 

scop, întrajutorarea  reciprocă  a celor doi soți: Nu este bine să fie omul singur; să-I facem ajutor asemenea 

lui!”(Fac.2,18). La acestea două s-a adăugat și un al treilea, după căderea omului în păcat, acela de a pune 

frâu pornirilor vinovate care au început a se manifesta în firea omenească: ”Din cauza desfrânării, fiecare  

să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său” (I Cor. 7,12); “Dacă însă nu pot să se înfrâneze, 

să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă” (I Cor.7,9).37 

                Aceste mărturii biblice despre scopul căsătoriei și rolul familiei au fost prelucrate, dezvoltate și 

mărturisite de către Părinții Bisericii în pagini de o aleasă frumusețe. 

               Referitor  la cei dintâi aspect al scopului pentru care a fost rânduita căsătoria, anume dăinuirea și 

înmulțirea  neamului  omenesc, părerile Sfinților Părinți sunt uneori diferite. 

               Clement Alexandrinul, spre exemplu, susține că “scopul celor care se căsătoresc este nașterea de 

copii, iar ținta lor să aibă copii buni. ”El dă exemplul plugarului care aruncă semințele în brazdă cu nădejdea 

dobândirii unei recolte bune.”Cu mult mai bun-zice el- este plugarul, care seamănă  un ogor însuflețit.” 

Acesta însă nu trebuie să risipească  sâmânța, pentru a nu lucra contra rațiunilor firii. Omul  devine chipul 

lui Dumnezeu atunci când “conlucrează cu Dumnezeu la nașterea omului”.38 

              Dintre Părinții  veacului al IV –lea, Sfântul Ioan Gura De Aur spune o învățătură aparte  în legătură 

cu înmulțirea neamului omenesc. El  este de părere că viața în Rai a protopărinților noștri Adam si Eva era 

împodobită cu fecioria; căsătoria nu era absolut necesară pentru înmulțirea oamenilor, așa cum n-a fot 

necesară pentru aducerea la existență a primei perechi de oameni.”Spune-mi, te rog-zice el-Adam a fost 

născut prin căsătorie? Eva a fost născută din durerile de naștere ale alte femei? Milioane  de  milioane de 

îngeri slujesc lui Dumnezeu, mii de arhangheli stau înaintea lui; și niciunul din ei nu există datorită 

căsătoriei, nașterilor, durerile nașterii și zămislirii. Prin urmare, Dumnezeu ar fi înmulțit cu atât mai mult 

pe oameni fără să fi fost nevoie de căsătorie, așa cum a făcut pe cei dintâi oameni, din care provin toți 

oamenii.”41 

           Din cauza păcatului strămoșesc omenirea a fost condamnată la moarte, iar în firea omenească a intrat 

concupiscența. De aceea, după învățătura acestui Sfânt Printe, Dumnezeu a instituit căsătoria, realizând prin 

ea acest fel de înmulțire a neamului omenesc “prin unirea trupească” și, odată cu aceasta, potolirea 

concupiscenței. A fost legată deci, perspectiva de cel de-al treilea  scop al căsătoriei, înfrânarea poftelor 

trupești care, la Sfântul Ioan, pare să aibă locul cel dintâi. Dupa el, căsătoria “păstrează trupul curat; dacă 

n-ar avea această parte bună-continuă el-căsătoria n-ar fi de niciun folos.”42 

            Legătura trupească între soți ar trebui însă, ca și la Clement Alexandrinul,  să nu fie întrebuințată 

decât în vederea nașterii  de prunci, după exemplul lui Avram, despre care sfântul Ioan spune că “n-a 
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cunoscut-o” pe soția sa decât “după ce a trecut floarea tinereții”; și, de asemenea, după ce  a avut copilul, 

“n-a mai avut relații cu femeia sa”. El n-a urmărit patima trupească, ci servirea făgăduinței lui Dumnezeu. 

                  Cu toate acestea, căsătoria  împlinește mai mult acest ultim scop, deși acum pământul este 

populat, iar dorința naturală a omului de a-și perpetua dăinuirea, satisfăcută prin naștere de fii, este împlinită 

în Noul Testament prin siguranța învierii” La început-spune el-era de dorit să ai copii, pentru ca fiecare să 

lase amintire și urmă (rămășiță) a vieții sale. Fiindcă nu era nicio nădejde de înviere, ci moartea era puternică 

și cei ce mureau socoteau că sunt distruși cu totul după acesta viața, a dat Dumnezeu această mângâiere, 

facerea de copii, ca să rămână chipurile vii ale celor ce mor și ca neamul nostru să se păstreze  și ca să 

pregătească  pentru cei ce mor și pentru familiile lor o mângâiere foarte mare în lăsarea de urmași. Și ca să 

întelegeți că mai ales pentru aceasta  au fost doriți copiii, ascultă de ce se plânge, după  toate suferințele, 

femeia lui Iov: ”Iată, zicea ea, pomenirea lui se șterge de pe pământ și în toată lumea numele i-a pierit.”Și 

iarăși, Saul către David: Așadar, jură-mi pe Domnul că nu vei stârpi pe urmașii mei și nu vei șterge numele 

meu din casa tatălui meu. ”Dar fiindcă  învierea este la ușă și moartea  nu înseamnă nimic, ci ne îndreptăm 

spre altă viață cu mult mai bună, este zadarnică munca pentru acestea. Dacă dorești copii, cu mult mai buni, 

mai folositori, poți să dobândești acum, când ni se aduc îmbrățișări duhovnicesti și nașteri mai bune și 

toiege de bătrânețe mai folositoare. Deci o singură pricină are căsătoria, să nu ne pângărim și de aceea s-a 

găsit acest loc.”Căsătoria potolește furiile firii noastre, nu lasă ca oceanul  să se frământe, ci ne ajută să 

ducem totdeauna corabia în port. Pentru aceasta a dăruit Dumnezeu neamului omenesc căsătoria.” 

 BIBLIOGRAFIE: 

    1. Pr.Prof.Vasile Mihoc “Omul-chip și asemanarea lui Dumnezeu, deși poartă rănile păcatelor, în MA, 

XXVI(1981), nr 79.p.549 

    2. Pr.Prof.Vasile Mihoc, Căsătoria și familia în lumina Sfintei Scripturi, Nașterea de prunci, scop 

principal al căsătoriei, în MA, XXX(1985), nr 9-10, p. 582 

    3. Pr.Prof.Vasile Mihoc, Căsătoria și familia în lumina Sfintei Scripturi, p. 95 

    4. Clement Alexandrinul, Scrieri, traducere de Pr.D. Fecioru, colecția PSB, EIBM, București, 1982, 

p.278 

    5. Ibidem, p.53 

    6. Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie 14,PG XLVIII, P544 

    7. Idem, Om Mt, LIX, VII, P695 

 

 

REGULI PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR CLASEI 

 LA CARE PREDAU (CLASA I A STEP BY STEP) 

 

 

Liceul Tehnologic,,Alexandru Domsa, Alba Iulia 

Prof.inv.Primar:Sandru Mihaela-Valeria  

Prof. inv. Primar:Borsa Andreea 

 

Nr. 

Crt. 
REGULILE CLASEI URMĂRI POZITIVE 

1. Ascultam pe cel care vorbeşte. Vom fi ascultaţi la rândul nostru. 

2. Păstrăm liniştea . Învăţăm mai uşor într-o atmosferă relaxantă. 

3. Păstrăm curăţenia. Ne păstrăm şi sănătatea. 

4. Merg obişnuit în timpul pauzei prin 

clasă. 

Lucrurile din clasă rămân întregi şi nu riscăm să ne 

lovim. 

5. Ne îndeplinim responsabilităţile. Vom deveni oameni harnici şi responsabili. 

6. Ne ajutam colegii la nevoie. Vom avea mulţi prieteni. 
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STABILIREA REGULILOR 

 

Pentru a-i implica pe copii în crearea de reguli, învăţătorul trebuie să-i adune în cerc în mijlocul 

clasei şi să deschidă o discuţie despre finalitatea regulilor. Este important pentru copii să înceapă să 

înţeleagă că regulile – ca şi legile – sunt stabilite pentru a garanta siguranţă, pentru a proteja drepturile şi 

libertăţile individului, pentru a fi un ghid de conduită. Copiii trebuie să ştie că regulile se adresează 

membrilor clasei, arătându-le ce anume trebuie să facă. În timpul discuţiei, învăţătorul poate da exemple de 

reguli clare şi folositoare ca: plimbaţi-vă pe coridoare; pune-ţi lucrurile înapoi la locul lor; discutaţi pentru 

a rezolva problemele; ascultaţi când vi se vorbeşte etc. Poate cere sugestii din partea copiilor. Clasa va 

decide care sunt regulile de adoptat. Învăţătorul trebuie să reamintească elevilor faptul că este de preferat 

să se folosească de câteva reguli concrete decât de reguli multe şi detaliate. Regulile selecţionate trebuie 

tipărite pe un panou şi afişate în faţa clasei, pentru a fi la îndemână. 

După ce au fost create şi afişate regulile clasei, învăţătorul trebuie să observe respectarea acestora 

şi să facă comentarii pentru a-i încuraja pe copii să urmeze modelul de conduită astfel stabilit. De exemplu, 

dacă în clasă s-a adoptat regula „Ascultăm pe cel care vorbeşte” ( şi învăţătorul vede că un anume copil 

chiar ascultă pe altcineva, atunci el poate comenta: „Ionele, am văzut că ai fost într-adevăr atent la povestea 

Alinei.” Când ai zis „Alina, îmi place cum ai deschis casa aceea veche ai dovedit că ascultai ceea ce avea 

ea de spus”. Sau dacă s-a adoptat regula „Ne îndeplinim responsabilităţile”, iar învăţătorul observă că unul 

dintre copii este deosebit de harnic, el ar putea zice: „Maria, văd că ai adunat toate creioanele colorate pe 

care le-ai folosit şi că l-ai ajutat şi pe Mateiaş să şi le adune”.  

Când copiii se abat de la o regulă, învăţătorul va trebui să le-o reamintească şi să-i încurajeze să-şi 

îndrepte comportamentul. De exemplu, dacă s-a adoptat regula „Ascultăm pe cel care vorbeşte” şi apoi 

copiii decid să discute în vreme ce învăţătorul vorbeşte, el poate să zică: „Acum este rândul meu să vorbesc 

şi rândul vostru să ascultaţi”. Dacă cei doi continuă să discute, învăţătorul trebuie să-i roage să părăsească 

grupul. El va zice pe un ton ferm, dar nu dur: „Vă veţi putea întoarce în grup numai atunci când sunteţi gata 

să ascultaţi”. 

Copiii trebuie să ştie că învăţătoarea îi va ajuta să-şi îndrepte comportamentul. Ei vor avea nevoie 

de ajutor şi de încurajare. Învăţătoarea trebuie să fie gata să le reamintească regulile uitate, ori să-i corecteze 

atunci când greşesc. 

 

II. SITUAŢII CONFLICTUALE LA CLASA LA CARE PREDAU 

 

 

1.APRECIEREA ŞI SIMŢUL DE RĂSPUNDERE 

 

Cea mai mare problemă a elevilor din clasa I în primele săptămâni de şcoală este că nu pot sta 

liniştiţi la locul lor (decât foarte puţin, nu au răbdare), nu sunt atenţi, nu se pot concentra decât 10-15 minute, 

sunt foarte gălăgioşi. 

 Lupta noastră este să-i facem să devină responsabili, să conştientizeze că sunt „şcolari adevăraţi”. 

 Le explicăm cum trebuie să se poarte un şcolar, ce sarcini au de îndeplinit. Noi, dascălii, este 

necesar să fim un partener real pentru copii şi să le stăm la dispoziţie când au nevoie de ajutor de orice fel. 

 Sarcina lor este să înveţe, şi o bună învăţare necesită respectarea regulilor clasei stabilite de comun 

acord. 

 

2.TEHNICI DE REZOLVARE: 

 

 Prima măsură luată a fost,desigur, stabilirea de comun acord a regulilor clasei, repetarea acestora 

cu fiecare ocazie, dar mai ales întărirea pozitivă prin laudă în momentul respectării regulilor; 
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 O altă măsură a fost introducerea unui sistem de evaluare (copacul evaluare) a comportamentului 

atât în timpul orelor , cât şi în pauză, sistem compus din acordarea unor stimulente cu semnificaţii diferite: 

- frunză verde - comportament foarte bun-motivat spre succes; 

- frunză mai puţin verde- comportament bun- prin respectarea din convenienţă a regulilor, dar fără motivaţie 

internă; 

- frunză galbenă- nerespectarea regulilor clasei; 

-omidă- comportament indezirabil, deranjant; 

 O măsură recentă care a dat rezultate bune a constat în stabilirea prin rotaţie a responsabililor la 

centru cu liniştea. 

      

BIBLIOGRAFIE: 

E. Joiţa, „Management şcolar”, Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova 1995 

Step by Step. Un program pentru copii şi familii 

Predarea orientată după necesităţile copilului, Autor: Kate Burke Walsh 

 

 

SĂ PREGĂTIM ELEVII ÎNTR-UN MOD DIFERIT 

 

Prof. Loredana Nicolescu, 

 Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Câmpina 

 

 

Analizând diverse situații de  îmbinare cu succes a unor activități de transmitere a informației, de 

pregătire a elevilor în vederea susținerii unui examen sau de evaluare obiectivă a performanțelor, remarcăm 

rolul dublu al cadrului didactic: profesor și evaluator.  

Stabilirea unui echilibru între cele două preocupări didactice poate fi o mare provocare, iar această 

dualitate este dificilă nu doar pentru noi, profesorii, ci și pentru elevii noștri. Ei înfruntă numeroase 

provocări și au diverse temeri atunci când se pregătesc pentru un test sau pentru un examen, cele două 

situații diferite în care profesorul este pus îi inhibă și sperie.  

Materia stufoasă este un subiect atât de dezbătut în cancelarii, săli de consiliu, sau, în zilele noastre, 

pe blogguri. Elevii se plâng de faptul că au de asimilat prea multe noțiuni pe care le consideră irelevante. 

De foarte multe ori se poate spune că subiectele discutate nu intră în sfera lor de interes și, chiar dacă tema 

abordată este foarte importantă pentru evoluția lor, ea nu pare a fi interesantă. O modalitate de a-i încuraja 

să fie atenți este utilizarea unui limbaj adecvat, nu unul academic sau specializat.  

Evaluările implică o încărcătură emoțională fantastică, îndeosebi cele orale, și contextul ideal este 

acela în care elevul a ințeles noțiunile explicate și le poate reda natural, cu încredere, nu mecanic, ca pe o 

poezie anostă pe care o uită a doua zi. 

Trebuie sa fim conștienți de faptul că elevi nu realizează că ei sunt principalii beneficiari ai 

procesului de învățare. Pentru ei totul reprezintă un mare efort, o povară, o distragere de la alte activități 

încântătoare: jocuri pe calculator, conversații cu prietenii sau plimbări. Pentru a fi depășită această barieră, 

elevii trebuie să înțeleagă și să constate utilitatea celor învățate, să experimenteze în mod direct relația 

dintre efort și progres, să realizeze faptul că ei înșiși sunt responsabili de îmbogățirea cunoștințelor și 

abilităților, adică să conștientizeze realizările la care pot duce acest efort și diversele sarcini de învățare.  

Să nu uităm însă că lipsa de motivație și interes este generată uneori chiar de oboseală. Simțindu-se 

împovărați de activități școlare, și, cât ar fi de greu de crezut, uneori de sarcini gospodărești, asimilarea 

cunoștințelor devine greoaie,  cu încărcătura afectivă negativă, suprasolicitantă. Cadrul didactic poate 

contribui inconștient la această situație, oferind informații mult prea bogate, peste cerințele programei sau 

cu prea multe teme. Elevii nu își pierd doar interesul și nivelul de concentrare, ci ajung să se confrunte cu 

o nouă problemă foarte stresantă, mai ales pentru cei mai mici: așteptările părinților.  
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Nivelul de aspirații și solicitare exagerată din partea familiei în raport cu vârsta și interesele copiilor 

implică un grad ridicat de oboseală și generează stres, inhibând procesul de învățare. Este adevărat, că rolul 

familiei este să anuleze sau măcar să atenueze influența factorilor negativi de acest gen, dar, noi profesorii, 

cu empatie, îi putem susține, atât în clasă, cât și în clasa virtuală. 

Raportându-ne la situația epidemiologică actuală, sedentarismul orelor online augmentează 

sentimentul negativ de plictiseală. Noi, adulții, avem abilitatea de a controla această emoție, însă elevii nu 

știu cum să o gestioneze. În societatea modernă momentele de plictiseală sunt foarte blamate, dar în mod 

exagerat. Concepte noi pot apărea atunci când ne plictisim, creativitatea este stimulată prin întrebarea „Ce 

fac acum?”. Totuși, dacă vrem să îi ajutam să depășească bariera lipsei de interes, putem sugera sarcini care 

să recapteze atenția lor, cum ar fi: 

 Activități fizice – deși online, activitatea tuturor nu trebuie neapărat să fie sedentară, iar mișcarea 

ajută elevii să se concentreze pe sensul învățării într-un mod distractiv. 

 Activități mai putin obișnuite, precum cântece, acronime, realizarea unor sarcini bazate pe imagini, 

fotografii, videoclipuri scurte, care să le capteze atenția și să îi mențină curioși. Acestea le oferă 

inclusiv posibilitatea de a face alegeri, ducând la o creștere a încrederii și a stimei de sine și, 

indirect, putem contribui la dezvoltarea lor socială, atât de necesară școlarilor. De asemenea, sunt 

stimulate memoria vizuală și auditivă, iar noțiunile de limbaj specializat sunt asimilate în mod 

natural. 

Totuși, și profesorii trebuie să aibă încredere și să participe la aceste activități, nu doar să le 

propună. Astfel, se poate crea o legătura mai strânsă, elevul văzând că primește suport suplimentar acolo 

unde este nevoie.  

Personalizând activitățile în funcție de nivelul și vârsta școlarilor, utilizând un limbaj adecvat și pe 

înțeresul tuturor, acest rol dual al cadrului didactic, de profesor și evaluator deopotrivă, devine echilibrat.   

 

BIBLIOGRAFIE: 

David Valente – A Fun and Physical Approach to Exam Preparation 

 

 

TEMA NATURII ÎN CREAŢIA SADOVENIANĂ 

Prof. Mihu Mădălina,  

Școala Gimnazială Comuna Scorțeni, Prahova 

Scriitor a cărui operă impresionează prin vastitate şi varietate, Mihail Sadoveanu se impune în 

literatura română a primei jumătăţi a secolului al XX-lea prin originalitatea creaţiei, prin interferenţa dintre 

epic şi liric, dintre trecut şi prezent. Întreaga sa creaţie este „un adevărat epos al mişcării poporului român 

prin timp, cu obiceiurile, cu instituţiile şi credinţele sale fundamentale”. (Crohmălniceanu, 1972, p. 252) 

Temele fundamentale ale operei lui Mihail Sadoveanu sunt anunţate încă din volumele debutului. 

Natura, istoria, viaţa satului şi a târgului provincial sunt teme valorificate în opera sadoveniană. 

Natura este prezentă pe tot parcursul evocării sadoveniene reprezentând  o temă constantă a operei 

scriitorului şi constituie o coordonată definitorie a universului literar al acestuia. Percepută în esenţa ei, în 

cele mai fine detalii, natura descrisă în opera sadoveniană „vede”, „aude”, „simte”, trăieşte şi însoţeşte omul 

de-a lungul existenţei sale, apărându-l de pericolele ce i-ar putea distruge sufletul. Flora, fauna, formele de 

manifestare ale fenomenelor naturii sunt evocate cu un simţ artistic inconfundabil. Natura cuprinde 

teritoriul românesc în diversitatea lui: muntele, pădurea, văile, ostroavele, Delta sunt locuri de pace şi 

meditaţie, de ocrotire a sufletului omenesc de violenţa existenţei şi un refugiu al libertăţii depline. Orice 

trăire sufletească se proiectează în natură, aceasta devine stare de spirit, de aici rezultând profunda 

comuniune a omului cu mediul natural. 
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Tema naturii şi atitudinea meditativă a prozatorului asupra peisajului autohton se remarcă în 

volumele Ţara de dincolo de negură, Împărăţia apelor, Istorisiri de vânătoare, Valea Frumoasei, Nada 

florilor, prin evocarea lirică a peisajului românesc, a pulsaţiei pământului şi a marilor mişcări cosmice. 

Pasiunea cinegetică şi pescuitul îl conduc pe scriitor în cele mai variate privelişti. Trecută prin sensibilitatea 

şi imaginaţia sa, natura se transfigurează plastic. Volumul reprezentativ pentru atitudinea lui Mihail 

Sadoveanu faţă de natură este Ţara de dincolo de negură. Acest volum, mai mult o istorisire de vânătoare, 

reprezintă o modalitate de a pătrunde într-un univers fascinant şi de a-i dezvălui misterele. Titlul volumului 

are o rezonanţă simbolică, sugerând ideea naturii ca univers, prin substantivul ţară, prozatorul se referă atât 

la bălţile Dunării, la Câmpia Bărăganului, cât şi la vârfurile împădurite ale Ceahlăului, locul în care natura 

şi omul îşi trăiesc dramele. Aceste tărâmuri sunt o proiecţie simbolică a unei realităţi condusă după legi 

propri. Drumul prin natură este un drum al cunoaşterii, al iniţierii, căci presupune pătrunderea într-un 

univers neprihănit. Scriitorul este un fin cunoscător al naturii, ceea ce l-a determinat pe criticul Mihai Ralea 

să afirme: ,,La Sadoveanu natura nu apare într-un aspect pur plastic, pictural: culori, linii, contururi. Natura 

are un suflet ce vibrează ascuns. Ea trăieşte, suferă, consolează sau persecută. Natura lui Sadoveanu e o 

natură istorizantă, natura care a văzut, a auzit, a înghiţit multe suflete”. (Ralea, 1963, p.10) 

În viziunea lui Sadoveanu, vânătoarea, evocată în Ţara de dincolo de negură şi pescuitul, ocupaţie 

predilectă în volumul Împărăţia apelor, sunt două îndeletniciri ancestrale ale omului. Acestea îl apropie pe 

om de natură, dându-i entuziasmul regăsirii şi a descoperirii altei vieţi. O taină fără sfârşit, la care omul 

participă direct, îndeamnă la întoarcerea la o civilizaţie de tip arhaic, creând sentimentul participării fiinţei 

umane la ordinea sacră a naturii. Natura sadoveniană nu este un simplu decor în care sunt plasate anumite 

întâmplări şi personaje. Ea este un topos suprem al universului imaginar. În Ţara de dincolo de negură este 

zugrăvit spaţiul mitic al naturii eterne cu ,,munţii în care au împietrit parcă îndrăzneli de gândire singuratice; 

pâclele care acopăr liniştile văilor; apele care zvonesc cântarea vieţii etern înoite; codrii care suie râpile şi 

coboară văgăunile, deschizând luminii poieni şi grămădind întuneric în sihle nestrăbătute; satele înşirate pe 

coline, cu biserici poetice; Dunărea şi Marea; oameni în costume pitoreşti râzând clipei care trece...“ 

(Sadoveanu, 1971, p. 7). În Împărăţia apelor fascinaţia pescuitului constă şi în apropierea de natura eternă: 

,,Era într-un asfinţit de soare, după ploaie, şi balta lucea aprinsă de un foc lăuntric...”. (Sadoveanu, 1971, p. 

237) 

Natura este de asemenea un spaţiu al libertăţii, un cadru de manifestare a tuturor factorilor 

existenţiali, iar elementele naturii devin nişte semne pe care doar cei iniţiaţi le pot descifra. Vitoria Lipan, 

personajul feminin din romanul Baltagul afirmă la un moment dat: ,,Dar eu ca un om care stau şi judec, zic 

aşa că toate cele de pe lumea asta au nume, glas şi semn’’. (Sadoveanu, 2005, p. 51). Argatul Mitrea, 

personaj din acelaşi volum, observă cu luciditate schimbările din natură: ,,Dar mai ales m-am uitat la un 

nour cătră Ceahlău. Nouru’ acela-i cu bucluc. De-acu’ vine iarna”. (Sadoveanu, 2005, p. 14) 

Natura poate constitui şi un refugiu, un tărâm al intimităţii, un spaţiu specific copilăriei. Lizuca, 

fetiţa orfană de mamă din Dumbrava minunată, se simte acasă în mijlocul naturii. Ea se sfătuieşte cu 

Patrocle, câinele devotat sau cu Sora Soarelui şi crede că dumbrava moştenită de la mama sa este un tărâm 

magic, „minunat”. Un animism universal caracterizează natura: ,,Şi sălcii bătrâne, cu forme ciudate, îşi 

mişcau domol pletele argintii. Lizuca ştia că sălciile astea sunt oameni şi dihănii înţeleniţi din veacuri vechi 

de o vrajă. Le privea cu sfială şi le asculta cum oftează şi cum şoptesc”. (Sadoveanu,1966, p. 102) 
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ROLUL ÎNVĂȚĂTORULUI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ 

 

 

Prof. Inv. Primar, Popescu Florentina  

Școala Gimnazială ,,Profesor Nicolae Simache” 

 

 

Cunoașterea limbii române reprezintă o datorie pentru orice elev fiind un element definitoriu de 

continuare şi conservare a culturii naţionale. Tezaurul limbii române a fost moştenit din generaţie în 

generaţie şi îmbogăţit continuu. Înțelegerea corespunzătoare a limbii române este premisa evoluţiei 

intelectuale viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline de învăţământ, 

precum şi pregătirea lor pentru activitatea socială. 

Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar este acela care dă viaţă metodelor, 

de calitatea pregătirii lui depinde fondul şi calitatea înnoirii întregului învăţământ. 

Basmele, poveştile, povestirile trebuie prezentate şi valorificate prin îmbinarea metodelor 

tradiționale cu cele moderne. Un loc central îl ocupă tactul şi măiestria dascălului formator, felul cum ştie 

să-i facă pe copii să vibreze la frumosul din viaţă şi din natură: „A învăţa pe copil să citească înseamnă a-i 

deschide calea dezvoltării intelectuale a-i oferi posibilitatea descoperirii unor idei capabile să genereze 

motivaţia muncii”. Îndrumarea lecturii şi stabilirea principiilor muncii cu textul literar devin elemente 

principale în organizarea procesului instructiv de predare a limbii și literaturii române în învăţământul 

primar. 

Munca la catedră m-a ajutat să gândesc şi să realizez lecţiile de limba și literatura română, în 

interdisciplinaritate cu celelalte discipline care se predau în ciclul primar. 

Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, ar trebui să fie un bun cunoscător al 

copiilor, al formelor şi metodelor de educaţie, un om care îşi iubeşte profesia, dar îi iubeşte şi pe copii, 

revenindu-i nobila misiune să pună bazele formării şi dezvoltării intelectuale a elevului. 

Prin corectarea greșelilor de exprimare ale elevilor, am urmărit: explicarea sensurilor cuvintelor 

noi la fiecare nivel de vârstă precum, folosirea unor jocuri didactice, metode și procedee adecvate. 

Mijloc de comunicare, limba se învaţă în etape succesive începând cu familia, și terminând cu școala. 

Operele lui Ion Creangă sunt printre cele mai îndrăgite de copii, cărţile cu poveşti rămân un mijloc 

de cultură şi educaţie, chiar în era tehnologiilor modeme, iar poveştile lui pot fi socotite drept adevărate 

bijuterii educative despre mediul înconjurător. Copiii valorifică aceste învăţături în orele de limba şi 

literatura română prin acțiuni integrate. Ei pot fi deprinşi încă de mici cu tehnica textului narativ şi a 

adoptării unei atitudini moral-civice faţă de faptele personajelor, comparativ cu ale lor. Micii şcolari trebuie 

ajutaţi să aleagă, să decidă, să-şi exprime liber ideile, într-un limbaj corect şi coerent din punct de vedere 

lexical şi gramatical.  

 Emoţiile şi sentimentele copiilor de această vârstă se manifestă spontan şi viu, copiii trăiesc intens 

bucuriile şi suferinţele personajelor pozitive, trecând uşor de la un sentiment la altul. 
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Cadrul didactic trebuie să dea dovadă de flexibilitate în selecţia, organizarea şi planificarea 

conţinuturilor învăţării, precum şi în adaptarea acestor conţinuturi la nivelul de vârstă al copiilor, la nevoile 

şi interesele lor. În acelaşi timp va trebui să fie creativ şi să încurajeze creativitatea  

elevilor în cadrul activităţilor comunicative. Imaginea învăţătorului iubit şi stimat pentru munca lui rămâne 

întotdeauna în conştiinţa elevilor. 

Stimularea interesului pentru lectură, nu numai din opera lui Creangă, formarea deprinderii de citire 

conștientă, activă și expresivă, redarea aspectelor pozitive sau negative din cele citite, reținerea și 

prezentarea sub diferite moduri, îi va ajuta pe elevi să discearnă între bine și rău din viața de zi cu zi, 

alegându-le pe cele mai bune. 

În decursul timpului, grija cea mai mare a omului de la ţară era aceea de a găsi toate mijloacele de 

a face să aibă o sănătate bună pe tot parcursul anului, pentru toată familia şi tot neamul, să aibă animale în 

putere ca să poată realiza, la timp şi de bună calitate, muncile câmpului şi ale gospodăriei. Era preocupat 

de toate evenimentele şi întâmplările din colectivitate şi urmărea cu atenţie toate aspectele ce ţineau de 

bunăstarea lui şi a familiei: răsărirea grâului, înflorirea viilor, viaţa animalelor, mai ales a celor nou născute, 

etc., pentru care, în lunile de iarnă sau pe timp nefavorabil, îşi pregătea, cu migală şi meşteşug, tot ce-i 

trebuia atunci când va începe sezonul muncilor agricole. În sfera largă a preocupărilor lui, săteanul 

aparținând comunităților tradiționale, includea şi preocuparea pentru plantele aparent spontane, alături de 

cele cultivate în unele găsind hrana, în altele leacuri pentru sănătate, culori şi bucurii de zi cu zi. De la 

ierburile cele mai mici, cele mai umile până la copacii gigantici, ţăranul din comunitățile tradiţionale a 

urmărit în toate locurile şi timpurile evoluţia tuturor plantelor, căutând să le găsească pe cele care să-i aducă 

numai foloase, şi care au intrat, cu timpul, într-o tradiţie perpetuată prin experienţă şi viu grai. 

Fiecare om, fiecare colectivitate cunoştea într-un grad oarecare acest patrimoniu etnic, pentru că 

rolul plantelor nu s-a redus niciodată numai la acela de a satisface cerinţele vitale. În toate locurile au fost 

şi mai sunt leacuri pentru vindecarea durerilor trupeşti, așa cum făcea și Smaranda Creangă, „închega apa 

numai cu două picioare de vacă, de se încrucea lumea de mirare”, au fost idoli îmblânziţi şi chemaţi prin 

procedee magice, unora atribuindu-li-se puteri oculte protectoare, iar problemele din domeniul vieţii 

sufleteşti, anumite dorinţe, dragotea, urâtul, norocul, ş.a., a căror rezolvare ieşea din cadrul puterilor 

omeneşti, i-a determinat pe oameni să invoce cu ajutorul plantelor și animalelor puterile supranaturale, 

cosmice. Poporul nu a avut şi nici acum nu are noţiuni precise asupra diferitelor afecţiuni ale organelor, de 

multe ori tratându-le ca dureri şi terminologia medicală populară nu întodeauna exprimă adevărata 

suferinţă. Şi factorii geografici cum ar fi regiunile izolate de munte, depărtarea mare de un centru orăşenesc, 

lipsa medicului şi a farmaciilor, un grad mai redus de informare etc., au contribuit la menţinerea practicilor 

cu buruieni, şi, cu timpul, au dispărut unele credinţe şi practici magice în întrebuinţarea plantelor cu efect 

terapeutic. 
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ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC, PRINCIPALII   REPREZENTANŢI ŞI PRINCIPALELE 

DIRECŢII 

 

Prof. înv. primar  Roșu Corina 

Școala Profesională, Comuna Bălțești 

 

 

               După primul război mondial, Europa a intrat într-o perioadă de mari transformări politice şi 

sociale, ca urmare a prăbuşirii Imperiului Austro - Ungar şi a înfrângerii Germaniei, pe de o parte, şi a 

revoluţiei din Rusia, pe de altă parte. România cunoaşte şi ea o epocă nouă în care elementul dominant îl 

constituie împlinirea idealului unităţii naţionale. Întregindu-se ţara şi sporindu-i forţele creatoare, se 

accentuează tendinţa de depăşire a unui spirit oarecum provincial şi de integrare mai rapidă în spiritul 

european de modernizare. Cultura noastră începe să se raporteze la cea europeană, îndeplinindu-se astfel 

un vis al paşoptiştilor, formulat încă din 1848 în Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu. 

               Această preocupare oferă şi prima notă a literaturii interbelice: tendinţa de sincronizare, de 

„europenizare” şi concomitent, de valorificare, mai insistentă ca oricând a originalităţii naţionale.      În 

aceasta perioadă, romanul ocupa și în țara noastră un loc principal, reuşind într-un timp relativ scurt să 

regleze valorile celorlalte specii literare şi să dea naştere unor creaţii care pot sta cu cinste alături de marile 

romane ale literaturii universale. Un an de referinţă pentru romanul românesc este 1920, când apare Ion al 

lui Liviu Rebreanu. Până la apariţia acestuia au existat puţine romane româneşti notabile: Ciocoii vechi şi 

noi de Nicolae Filimon, Viaţa la ţară, Tănase Scatiu de Duiliu Zamfirescu, Mara de Ioan Slavici, Neamul 

Şoimăreştilor de Mihail Sadoveanu şi Dan al lui Alexandru Vlahuţă.  Ion este însă primul roman românesc 

comparabil cu cele mai importante romane din literatura  universală prin impresia copleşitoare de viaţa pe 

care o degajă.  

              Tot în această perioadă apar romanele citadine, cadrul de desfăşurare al acţiunii acestora fiind 

oraşul modern. Acest lucru se poate observa în creaţiile lui Camil Petrescu, G. Călinescu, Hortensia Papadat 

Bengescu. Legat de mediul citadin se dezvoltă şi problema intelectualului strălucit ilustrată de romanele lui 

Camil Petrescu. 

               Deci evoluţia de la subiectiv la obiectiv este caracteristică prozei interbelice până în deceniul al 

treilea. Alături de procesul de obiectivare a literaturii în care Ion de Liviu Rebreanu constituie o strălucită 

izbândă, romanul românesc va cunoaşte în deceniul următor alte tendinţe. 

               În ansamblul prozei interbelice, romanele se pot grupa în funcţie de gradul de  modernitate în trei 

categorii: 

 

a.  Romanul tradiţional - continuă temele şi procedeele romanului din secolul al XIX-lea- Ciocoii vechi 

şi noi de Nicolae Filimon-1863; Viaţa la ţară, Tănase Scatiu de Duiliu Zamfirescu; Mara de Ioan Slavici. 

Acest tip de roman este preocupat de aspectele sociale ale realităţii, personajele sunt tipice şi reprezintă 

toate categoriile sociale. Tematica şi reprezentanţii direcţiei tradiţionale sunt fie de inspiraţie rurală (M. 

Sadoveanu, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu), fie de tematică citadină. Modelul de referinţă pentru scriitori 

realişti îl constituie Honore de Balzac, în opera căruia atitudinea autorului faţă de universul prezentat este 

obiectivă şi impersonală, el adoptând o poziţie de atotştiutor, dirijându-şi personajele, pe care le cunoaşte 

în toate faptele şi gândurile lor, din trecut şi viitor. Evoluţia personajului este previzibilă, naratorul este cel 

care povesteşte acţiunea, ordinea evenimentelor este cea logică. 

 

b. Romanul de tranziţie - aparţine prozei obiective, de formulă tradiţională; el  creează o  nouă viziune 

asupra lumii şi omului şi se adaptează la o estetică modernă. Romanele citadine înfăţişează  

imaginea burgheziei naţionale de la epoca ascendentă a primei generaţii, până la momentul de declin al 

ultimei. Romanele Hortensiei Papadat Bengescu prezintă istoria unei familii burgheze, cu diversele alianţe 

matrimoniale. Problematica intelectualului în conflict cu lumea capitalistă este abordată în romanele lui 
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Camil Petrescu. Pentru aceşti autori, modelul de referinţă este romancierul francez Marcel Proust. Omul 

este prezentat sub raport psihologic; este analizată conştiinţa, modul în care reflectă lumea reală. Realitatea 

nu mai este obiectivă şi impersonală, ci subiectivă, profund marcată de psihologia personajului narator. 

Evoluţia personajului nu este previzibilă, deoarece el nu este consecvent, nu are un caracter static, ci se 

modifică, are complexitatea, profunzimea şi inconsecvenţa oamenilor reali. Acţiunea nu mai este urmărită 

în continuitatea ei cronologică, ci discontinuu. Personajul narator se află în centrul operei, în mijlocul lumii 

evocate, nu în sfera ei. Nararea se face la personana întâi. 

 

c. Noul roman- se dezvoltă în ultimul deceniu al perioadei interbelice şi are ca punct de plecare operele H. 

P. Bengescu şi ale lui Camil Petrescu. El se constituie din formulele moderne ale scriitorilor Andrè Gide, 

Aldous Huxlez. Acum se adânceşte caracterul subiectiv al romanului prin sondajul psihologic. Personajele 

sunt atipice, într-o gamă care variază de la eroi bolnavi, la eroi cu experienţe spirituale deosebite. Ca 

modalităţi artistice sunt caracteristice: naraţiunea la persoana întâi, jurnalul intim, monologul interior. 

Reprezentanţii acestui roman românesc sunt Anton Holban şi Mircea Eliade. 

 

 

 

ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ ȘI EFICIENTĂ 

 

Școala Profesională  comuna Balțești 

Prof. înv.Primar, Săraru Claudia 

      Generațiile actuale de elevi  au, în general, nevoie de sprijin, de mobilizare și doresc să desfașoare 

activități plăcute într-un mediu  atractiv, modern și prietenos în care să se întâlnească cu colegii și prietenii 

lor. Acest loc poate fi școala în care ei învață, iar motivația pentru învățare este principala cale de a asigura 

elevilor competențe însușite temeinic și într-o manieră plăcută. 

 Problemele comportamentale ale elevilor, cum ar fi absenteismul, violența școlară, neimplicarea in 

activitatea educativă, etc., reprezintă semnale de alarmă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți. 

Acestea perturbă mediul de învățare și duc la probleme sociale și economice grave. Specialiștii susțin că 

dezvoltarea competențelor elevilor de a răspunde adecvat situațiilor problemă cu care vin în contact este 

preferabilă încercării  de prevenire/corectare. (Dryfus,1990);( Wernwe&Smith, 1992). Aceștia consideră că 

participarea elevilor la activități atractive în cadrul unei școli prietenoase, văzută ca alternativă eficientă, 

reprezintă o sursă importantă de influență pozitivă în viața copiilor. 

 Crearea unui mediu atractiv  pentru elev și modernizat pe lângă o abordarea integrată a activităților, 

poate duce la o schimbare pozitivă a raportului dintre succesul și insuccesul școlar, la dezvoltarea abilităților 

de relaționare și comunicare la nivelul grupului social al clasei și nu numai, la formarea unei atitudini 

pozitive a elevului față de învățare, la dezvoltarea stimei de sine și a capacității de asumare a 

responsabilităților. 

 Modalitatea de proiectare a unui conținut astfel încât acesta să devină interesant și antrenant, mediul 

în care acesta se desfășoară, metodele utilizate și formele de organizare a colectivului de elevi pot duce la 

activități atractive, la o învățare conștientă și la o activizare a competențelor însușite. 

Un alt factor determinant în optimizarea procesului instructiv-educativ o constituie centrarea pe 

elev, implicarea lui direct în realizarea mediului de învățare și în contribuția la propria instruire, având,de 

exemplu, în cadrul unui proiect de parteneriat, posibilitatea de a lua decizii și de a folosii propriile subiecte 

de interes și propriile cunoștințe digitale. În acest mod, elevul  se simte motivat, direct implicat și 

responsabilizat în ceea ce are de realizat. De aceea, produsele și rezultatele obținute vor avea o utilitate și 

o importanță considerabilă pentru cel care a depus efort și le-a realizat. 
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 Abordarea unei teme integrate contribuie la apropierea elevilor de conținuturi dificil de asimilat, la 

achiziționarea de tehnici moderne de învățare eficientă, la creșterea sintalității colectivului școlar, la o mai 

bună cooperare și, cel mai important, la motivarea internă a elevului pentru învățare. 

 În consecință, implicarea în mod activ a elevilor în desfășurarea activităților propuse și 

responsabilizarea acestora pentru organizarea tematică a spațiului educațional au efecte benefice în procesul 

de învățare. 

 Necesitatea cerințelor de schimbare a modalității de abordare a învățării poate duce , implicit, la 

activități de învățare în care copiii manifestă entuziasm, bucurie, bună dispoziție, implicare emoțională, 

intercomunicare, mobilizare, implicare activă și, nu în ultimul rând, învățare eficientă. 

              În concluzie, un astfel de mediu școlar atractiv și prietenos, actualizat și modernizat, creat cu 

implicarea directă a elevilor, nu poate avea decât un efect benefic  asupra motivației  și a invățării active a 

elevilor. 

Bibliografie: 

http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/630055_modul_6_calitate_final.pdf 

https://wwwprofesoriitineranți.files.wordpress.com/2013/01/metode-interactive-de-predare-invățare-

suport-de- curs.pdf 

 

AUTOANALIZA 

 

Profesor Toma Răzvan-Gabriel, 

Școala Gimnazială Ciupelnița,  

structură a Școlii  

Gimnaziale „Înv. Dinu Nicolae” 

comuna Dumbrava, Județ Prahova. 

 

Autoanaliza se referă la impunerea termenului și a trăsăturilor caracteristice apariției conștiinței de 

sine, în opera postmodernistă. Autoanaliza presupune o depașire a limitelor și vorbește despre intervenția 

personajului asupra propriei sale personae ca urmare a conștientizării de sine. În multe piese scrise de Matei 

Vișniec este prezentă această trasătură specifică literaturii postmoderniste în care personajul se întoarce 

asupra sa și pentru o reflecție amănunțită și o reorientare de sine. 

Personajele lui Matei Visniec prezintă probleme contemporane și, nu întâmplător, autorul alege ca 

aceste personaje să facă parte din categoria personajelor banale, poate și pentru a atrage cititorul operelor 

sale sau pe spectatorul din sala de teatru în realitatea evocată în acea piesă  care înfățișează probleme general 

umane. Una dintre aceste probleme o reprezintă conștiința de sine sau autoanaliza care determină o gândire 

profundă, încărcată cu flash-back-uri din trecutul personajului. Aceste momente de profunzime sunt 

prezente, în special, în cazul personajelor care se afla în pragul morții și care își fac o auto-analiză a propriei 

vieți dintr-o perspectivă, aparent,  obiectivă.  

Astfel de momente în care conștiința de sine crește și în care o autoanaliza își face simțită prezența sunt 

prezente în deja celebra piesă de teatru „Caii la fereastră” care, deși tratează tema războiului, persjonajele 

au momente de reflexie asupra lor. 

În prima parte a piesei observăm atitudinea „Fiului” care rămâne indiferent la întreg șirul de 

indicații pe care mama lui i le oferă și se concentrează asupra unui fapt cât se poate de firesc și anume la 

momentul propriei sale morți. Acesta conștientizează că timpul său se scurge și că, indiferent de câte alte 

priorități îi stabilește mama sa, trăsura care simte ca se apropie, îl va conduce spre ultimul său drum. Prin 

atitudinea sa,  „Fiul” demonstrează că acceptă soarta, iar textul ne permite să interpretăm replicile în acest 

fel deoarece poartă un dialog ofertant cu mama lui, oferindu-i acesteia niște replici scurte care sunt propriile 

sale concluzii în fașa prezenței iminente a morții.  

http://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/630055_modul_6_calitate_final.pdf
https://wwwprofesoriitineranți.files.wordpress.com/2013/01/metode-interactive-de-predare-invățare-suport-de-%20curs.pdf
https://wwwprofesoriitineranți.files.wordpress.com/2013/01/metode-interactive-de-predare-invățare-suport-de-%20curs.pdf
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„FIUL: Uite și trăsura! 

MAMA: Zahărul. Zahărul nu trebuie ținut niciodată în pungi de hârtie. Orice pungă de hârtie are 

câte o gaură minusculă prin care se scurg milioane de fire de zahăr. 

FIUL: Plouă. Totuși, eu cred ca o să înhame calul.  

MAMA: Cămașile. Cămașile se pleoștesc numai după două zile. După trei zile cămașa se lipește 

de piele. 

FIUL: Calul e din ce în ce mai aproape. Oare și el mă simte?  

MAMA: Când ți se zâmbește în stradă, răspunde râzând. Nu împrumuta nimănui lucrurile tale 

mărunte, cum ar fi acul de siguranță. Dacă cineva te strigă pe stradă nu întoarce capul... Sunt mii de 

oameni care poartă numele tău... 

FIUL: Trăsura e gata.(se ridică și se îndreaptă spre ușă) 

MAMA (accelerează ritmul, vorbind din ce în ce mai tare, intrând într-o transă verbală): Stai! 

Fularul! Nu vorbi niciodată cu vântul în față...Nu arăta cu degetul în sus, nu lovi cu pumnul în masă...Nu 

trânti cărțile de joc și nu mototoli bancnotele! Nu umbla desculț pe ciment... 

FIUL: Nu mai e mult și se întunecă...”3 

 

O altă astfel de situație se afă în finalul acestei piese cand Sofia află despre soțul ei care a murit pe 

frontul de luptă într-un mod mai puțin onorant. Sofia, al cărei nume ne amintește de zeița înțelepciunii, este  

șocată iar autorul transformă decorul scenei în decorul subconștientului Sofiei. Când îi cere mesagerului 

morții să deschidă fereastra pentru a intra lumina în acea încăpere, fapt ce poate fi interpretat ca fiind o 

analiză a cunoașterii de sine în care femeia dorește o elucidare poate pentru propriile sale greșeli făcute în 

viață, este dezamăgită de mesager deoarece acesta îi răspunde că „afara este la fel de întunerici4”. Așadar 

femeia este nevoită să accepte un moment inevitabil înaintea căruia există un prolog constituit dintr-un  

moment de reflexie asupra sinelui. 

 

“SOȚIA(descumpănită, sufocată): N-ai vrea să deschizi puțin fereastra? E cam întuneric aici. 

MESAGERUL: O deschid. Dar să stiți ca afară e la fel de întuneric. 

SOTIA: Nu poate fi mai întuneric decât aici.”5 

 

 O altă piesă de teatu care se încadrează în tendința personajelor de a-și depăși propriile limite printr-

o conștientizare de sine, o reprezintă piesa de teatru pentru copii scrisă de Matei Vișniec, „Omul de zăpadă 

care voia să întâlnească soarele”. În această piesă de teatru, personajul principal, Omul de zăpadă acceptă 

schimbare care-i survine odată cu schimbarea anotimpului și înțelege și acceptă rolul său în restabilirea 

echilibrului naturii datorită părților sale componente: „ Un morcov în loc de nas, doi cărbuni pentru ochi, o 

castană mare în loc de gură, trei nuci pe post de nasturi, o căciuliță uzată pe cap, un fular în jurul gâtului... 

Tot în dotarea OMULUI DE ZĂPADĂ : o pipă din lemn de bambus și o mătură.”. Pe măsură ce își dorește 

mai mult să întâlnească SOARELE, constată că se topește și că își pierde din caracteristicile materiale, însă 

toate părțile sale componente sunt donate animalelor pădurii care aveau mare nevoie de ele. În final, OMUL 

DE ZĂPADĂ se topește de tot în urma discuției finale avute cu SOARELE și din care și-a recăpătat 

încrederea. 

 

„ OMUL DE ZĂPADĂ: Păi cred că asta este tot ce am vrut să vă cer... Vă mulțumesc că m-ați 

ascultat, domnule Soare. Tare bine mi-a făcut să vorbesc cu dumneavoastră, mi-ați redat încrederea... Ce 

fericit sunt că v-am putut întâlni... Sunteți atât de cald... Numai că în aceste momente am impresia că razele 

cu care mă mângâiați m-au făcut una cu pământul... Nu știu de ce, dar capul meu, chiar așa redus la 

                                                           
3 Matei Vișniec, Caii la fereastra. Ultimul Godot, Brasov: Editura Aula, 2001, p 15. 
4 Op cit., pagina 33. 
5 Ibidem. 
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dimensiunea unei nuci, devine din ce în ce mai greu... A, domnule Soare, acceptați un cadou din partea 

mea? Din toată recuzita cu care m-au dotat copiii, mi-a rămas o pipă... Și mă gândeam că dumneavoastră...  

aveți cu ce să o aprindeți... 

SOARELE: Mulțumesc, zăpădețule... O pipă adevărată, din lemn de bambus, chiar dacă e spartă. 

O primesc cu plăcere... Am să o aprind în momentele când mă las dus de gânduri... Iar acum îți spun somn 

ușor, omuleț- gânduleț de zăpadă... în virtutea puterilor pe care mi le-a dat universul, te transform în 

vis...vei plana timp de nouă luni pe deasupra norilor și a vântului... Vei fi un vis viu, un vis cuibărit în 

gustul vieții și în plăcerea de a trăi a copiilor... Și peste nouă luni, când va veni din nou iarna, vei redeveni 

om de zăpadă, cel mai bun prieten hibernal al copiilor.6 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII CREATOARE, OBIECTIV PRIORITAR ÎN MUNCA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 

 

autor: prof. ptr. înv. primar Vișoiu Florentina 

Școala Gimnazială “George Emil Palade”, Ploiesti 

judeţul Prahova 

 

 Rolul învăţătorului este acela de a organiza şi îndruma activitatea desfăşurată de elevi în vederea 

însuşirii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prin efort propriu. 

 Învăţătorul este acela care îi ajută pe elevi să-şi însuşească nu numai informaţii ci şi operaţiile 

implicate în procesul învăţării, să dobândească tehnicile muncii intelectuale şi practice, el este acela care îi 

învaţă cum să înveţe. 

 La intrarea în şcoală, copilul are o gândire concret-intuitivă, rigidă, lipsită de supleţe şi mobilitate, 

dar sub îndrumarea permanentă şi atentă a învăţătorului, prin efortul depus atât de învăţător cât şi de elev, 

se fac paşi însemnaţi. Crearea unor situaţii-problemă în timpul învăţării atrage de la sine o gimnastică a 

gândirii în vederea găsirii de noi situaţii. Se dezvoltă astfel calităţi superioare ale gândirii: fluiditatea, 

flexibilitatea, originalitatea, sensibilitatea faţă de probleme. 

 Formarea şi dezvoltarea calităţilor gândirii se impune a se începe cât mai de timpuriu, deoarece cu 

cât solicităm mai devreme un efort intelectual de la copii, prin depăşirea cadrului reproductiv şi creşterea 

treptată a operativităţii mintale, cu atât avem o şansă mai mare în reuşita dezvoltării personalităţii creatoare. 

 Calitatea esenţială prin care este definită creativitatea gândirii este „capacitatea proprie a spiritului 

omenesc de a depăşi prezentul şi faptele liniar constituite şi de a descoperii printre ele adevărurile realităţii 

noi”. 

 Este nevoie aşadar de un nou tip de învăţare şi anume : învăţarea creativă, o formă specială a 

învăţării şcolare. Activitatea creatoare presupune dezvoltarea tuturor proceselor  intelectuale: spiritul de 

observaţie, memoria, imaginaţia, gândirea. 

 Învăţătorul trebuie să dea frâu liber gândirii sale, imaginaţiei în găsirea celor mai bune strategii 

didactice, în combinarea metodologiilor de instruire şi de experimentare a unor metode şi procedee noi, 

ataşament faţă de elevii cu care lucrează. 
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Cultivarea la elevi a capacităţilor creatoare se realizează prin activitatea şcolară pornindu-se de la 

însuşirea unui bagaj de cunoştinţe, de informaţii care să fie prelucrate şi structurate în sfera arhitecturii 

mentale. 

 Aceasta presupune respectare unor coordonate în activitatea de direcţionare a actului creator de 

către toţi învăţătorii: 

a. Încurajarea manifestărilor creatoare ale elevilor, 

b. Sesizarea şi înlăturarea factorilor de blocaj care frânează creativitatea elevilor, 

c. Simularea în mod gradual şi sistematic a potenţialului creator al elevilor. 

 Creativitatea copilului este diferită de cea a adultului. Procesul creativităţii copilului este nou numai 

pentru el şi este realizat în mod independent . De exemplu, rezolvarea unei probleme de matematică de 

către un elev printr-un alt procedeu decât cel prezentat de manual sau de dascăl, este considerată creatoare 

chiar dacă modul de rezolvare găsit de elev nu este nou pentru ştiinţă. 

 Stimularea creativităţii elevilor cuprinde simultan fenomenele de activizare, antrenare, cultivare şi 

dezvoltare a potenţialului creator. În acest sens trebuie să avem în vedere atât condiţiile cât şi factorii 

favorizanţi ai afirmării şi dezvoltării creativităţii. Cunoşterea acestora nu poate releva care trebuie să fie 

natura solicitărilor în cadrul antrenamentului creativ şi care sunt direcţiile principale în acţiunile de educare 

a creativităţii. 

 În ciclul primar nu interesează produsul elevilor ca valoare socială, ci – în plan psihologic- 

interesează supleţea soluţiei găsite pentru rezolvarea problemelor, prin caracterul lor revelator produc 

elevilor o stare de surpriză şi, în acelaşi timp, o trăire intensă în plan afectiv, aceasta reanimă dorinţa şi 

curiozitatea de a descoperii şi alte căi şi soluţii mai elevate. 

 În procesul de învăţământ nou trebuie să facem din copii participanţi activi la redescoperirea 

adevărurilor despre lucruri şi fenomene. 

 O formă specială a învăţăturii şcolare , prin care urmărim dezvoltarea gândirii creatoare, este 

învăţarea creativă. Învăţarea creativă pune accent pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin 

efort propriu, independent sau dirijat. 

 Pentru educarea creativităţii în activitatea instructivă sunt necesare anumite condiţii. Pe lângă 

fondul de cunoştinţe de care dispune elevul, pe lângă capacităţile şi deprinderile sale este necesară 

asigurarea unui climat educaţional favorabil creativităţii. Însuşi stilul de muncă al învăţătorului poate fi 

sursa educării elevilor în spirit creator. Elevii trebuie să se manifeste liberi, fără teama de a greşi. Astfel se 

poate cultiva îndrăzneala, independenţa şi originalitatea. 

 Creativitatea nu se învaţă prin lecţii speciale ci prin întreaga activitate a elevilor desfăşurată în 

procesul învăţăturii. 

 Se poate vorbi de stilul învăţării creatoare. Există anumite strategii de gândire care, utilizate în spirit 

creator, pot duce la formarea calităţilor specifice gândirii creatoare. 

 Creativitatea cadrului didactic trebuie să fie prezentă în acţiunea de a concepe şi a dirija o lecţie, în 

alegerea celor mai potrivite strategii de antrenare a creativităţii elevilor atât în activităţile şcolare cât şi 

extraşcolare. 
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SUPRAVEGHEREA COMUNIȘTILOR ÎN PRIMA PARTE A ANULUI 1940 

 

Dr. Baroian Sergiu  

Școala Radu Stanian Ploiesti. 

       

          Atenția acordată activităților organizate de comuniști fusese, încă de la începutul anului 1940, cu 

totul specială, fiind motivate de numeroase informații care semnalau o intensificare a acestora. 7 Propaganda 

comunistă se manifesta în special prin răspândirea de manifeste și broșuri, menite  a atrage noi membri în 

rândul organizației. Mișcarea comunistă trimisese organizațiilor județene din țară materiale de propagandă 

care aduceau acuze regelui și guvernului român și îndemna populația să se revolte.8  

 Organele de ordine trebuiau să împiedice răspândirea manifestelor comuniste pentru a evita 

revoltele maselor care puteau fi manipulate prin aceste manifeste.    

           Amploarea activităților comuniste era socotită a fi foarte mare și în directă legatură cu integritatea 

teritorială a României. Importanța unor informații de acest gen este mare, indicând și gradul în care 

autoritățile românești cunoșteau intențiile de viitor ale Uniunii cât și măsurile ce încercau sa le ia în acest 

sens. 9 Scopul acestei revolte era realipirea Basarabiei la Rusia și ,in consecință, aveau să fie aduse în țară 

bani și manifeste din Rusia. Guvernul rus urma ca în lunile următoare, martie sau aprilie, să emită pretenții 

teritoriale față de România. Poliția trebuia, ca în cazul în care nu avea informatori în rândul mișcării 

comuniste, să-și facă, urmând să transmită chesturii câți informatori au pentru a li se trimite bani cu care 

aceștia urmau să fie plătiți. Pentru a preîntâmpina izbucnirea unei astfel de revolte, statul român suplimenta 

fondul destinat informatorilor comuniști. 

                Biroul de Siguranță Ploiești înainta și el tuturor Comisariatelor de Poliție din județ un ordin primit 

de la Inspectoratul Regional al Poliției Ținutului Bucegi prin care se cerea accentuarea supravegherii 

activităților breslelor muncitorești dar și a organizațiilor israelite, deoarece aceștia din urmă simpatizau cu 

comuniștii. Se preciza că, datorită contextului internațional favorabil, cei menționați pregăteau manifestații 

și activități dăunătoare statului. Poliția trebuia ca împotriva comuniștilor, care erau identificați până în 

prezent, să organizeze o ofensivă de descentralizare pentru a-i împiedica să se organizeze. Datorită politicii 

duse de Moscova, organele de ordine românești încercau a face, pe această cale, tot posibilul pentru a 

împiedica o revoltă comunistă care să dea posibilitatea rușilor să intervină în Basarabia. 

                Despre conținutul activității de propagandă a comuniștilor, aflăm din ceea ce Poliția Ploiești 

înainta, la 25 aprilie 1940, tuturor comisariatelor de poliție printr-un  ordin primit de la Inspectoratul 

Regional al Poliției Ținutului Bucegi. Prin acesta se făcea cunoscut că în alte ținuturi comuniștii instigau 

muncitorii să ceară majorarea salariilor, contracte colective de muncă, asigurarea timpului de lucru de 48 

de ore pe săptămână etc. Aceste condiții nu puteau fi acceptate de către angajatori din cauza crizei de materii 

prime, ei trebuind să-și reducă producția10. Potrivit aceluiași ordin, poliția trebuia să supravegheze 

îndeaproape activitatea breslelor, în special a celor unde se aflau lucrători comuniști. Informatorii poliției 

trebuiau să-i înștiințeze imediat asupra tuturor intențiilor și mișcărilor muncitorești. Deoarece comuniști se 

foloseau de orice șansă ivită pentru a instiga populația împotriva statului ei trebuia permanent 

supravegheați. 

               În Prahova nu s-au petrecut însă, de 1 mai, manifestări notabile. Șeful Detașamentului de Poliție 

din Filipeștii de Târg, de pildă, raporta, la câteva zile după 1 mai, adica la 4 mai 1940, Chesturii Ploiești, 

                                                           
7 S.J.A.N. Prahova, Fond Inspectoratul Județean al Ministerului de Interne Prahova dosar 43/1940, f. 2. 
8 Ibidem,   dosar 5/1940, f. 5. 
9 Ibidem,   dosar 43/1940, f. 7. 
10  Ibidem,   dosar 1/1940, f. 319. 
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că în localitate nu se sărbătorise de 1 mai ziua muncii11. Această sărbătoare nu avusese loc deoarece nu 

existau bresle ale muncitorilor înființate, fiind arborate doar steagurile oficiale. 

               Dar și în alte privințe, în Prahova nu păreau să fie pentru oficialități motive de îngrijorare asemeni 

celor din alte județe. Chestura Ploiești, de exemplu, raporta, la 6 mai 1940, cu privire la ordinul primit, că 

în urmă cercetărilor efectuate în localitate comuniștii nu desfășurau nici o activitate în legătură cu majorarea 

salariilor și a celorlalte revendicări.  

          La fel, la 16 mai 1940, Comisariatul Slănic raporta și el, cu privire la ordinul nr. 1.719, că, în urmă 

cercetărilor efectuate, pe raza comisariatului nu-și făcuse apariția, până la data respectivă, nici un spion 

sovietic, a cărui sosire se semnalase anterior. 

               Și totusi, ca linie generală, Direcția Administrației de Stat a Ministerului de Interne  adresa tuturor 

Rezidenților Regali ai Ținuturilor, Prefecților de Județe, Prefectului Poliției Capitalei, Comandantului 

Corpului de Jandarmi și Directorului General al Poliției un  ordin secret, cu nr. 6.751 Această informație 

fusese primită de către minister de la Marele Stat Major, Secția a II-a. Marele Stat Major considera că, 

pentru combaterea activităților comuniștilor, era neapărat necesar că toate organele de administrative să 

lucreze împreună12.  
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PROFILUL DE FORMARE A ABSOLVENTULUI DE CLASA A VIII-A 

 

prof. Gheorghe  Elena  Daniela 

Școala  Profesională, comuna  Bălțești 

  

„Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el.”  

(Immanuel Kant)  

 

 

Stimați colegi, 

Aș dori să vă împărtășesc  tema prezentată în cadrul formării online a Proiectului CRED.  

 

Pentru că suntem părți componente ale procesului instructiv-educativ, sigur ne-am gândit la cât este 

de relevant curriculum-ul național în vederea asigurării unui parcurs  educațional de calitate pentru 

fiecare elev? Care este profilul de formare dorit astăzi pentru absolventul cursurilor gimnaziale? Plecând 

de la aceste întrebări, cu certitudine, am dorit să conturăm profilul absolventului de la Școala Gimnazială 

Bălțești,  pentru învățământul liceal. 

După cum știți, în cadrul orelor de istorie este necesară dobândirea unor competențe ce se vor realiza 

după o planificare riguroasă și personalizată. Care sunt acestea? Pentru început îmi doresc a vă face o 

                                                           
11  Ibidem,   dosar 44/1940, f. 8. 
12  Ibidem,   dosar 27/1940, f. 105. 
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scurtă incursiune printre elementele educaționale care vor contribui la formarea profilului absolventului 

învățământului gimnazial. 

Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a din perspectiva disciplinei ISTORIE este 

structurat pe baza celor 8 competențe-cheie: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, 

competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competența digitală, competența a 

învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat,  sensibilizare și 

exprimare culturală. Competenţele cheie sunt rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 

abilități şi atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe 

parcursul întregii vieți. 

În cele ce urmează o să vă prezint o sinteză a formării, din cadrul Proiectului CRED, cu  privire la 

competențele-cheie pe care școala trebuie să le dezvolte. 

 

 

Profilului de formare al absolventului de gimnaziu din perspectiva disciplinei de studiu – ISTORIE 

Disciplina: 

ISTORIE 
Aria curriculară: 

Om și societate 
Nr. ore/ disciplină: 

 V- 2h/ săpt. 

 VI - 1h/săpt. 

 VII – 

1h/săpt. 

 VIII – 

2h/săpt. 

 

Direcții de studiu a disciplinei ISTORIE: 

Direcții de 

studiu 

V VI VII VIII 

Reconstrucția 

trecutului 

5% 5% 5% 5% 

Elemente de 

cultură și 

civilizație 

70% 50% 25% 25% 

Relații sociale 25% 45% 70% 70% 
 

Competențe generalepentru 

disciplina ISTORIE: 

1. Utilizarea în contexte 

diverse a coordonatelor și 

reprezentărilor de timp și 

spațiu; 

2. Utilizarea critică și reflexi-

vă a limbajului de specia-

litate și a surselor istorice; 

3. Manifestarea comporta-

mentului civic 

prin valorificarea experien-

ței istorice și a diversității 

socio-culturale; 

4. Folosirea automată și res-

ponsabilă a instrumentelor 

necesare învățării perma-

nente; 

„Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai 

târziu, să lumineze cu lumină proprie.” 

COMPETENȚE CHEIE PROFILUL ABSOLVENTULUI DE MÂINE 

-Învățareadurabilă- 

1. Comunicare în limba maternă -Abilitatea de comunicare orală și în scris, capacitatea de a formula 

şi a exprima argumente în mod adecvat contextului. 

2. Comunicare în limbi străine -Abilitatea de a comunica într-o limbă de circulație internațio-nală 

pentru a permite mobilitatea în Europa. 

3. Competențe matematice și 

competențe de bază în științe și 

tehnologii 

-Abilități de calcul în variate domenii științifice și tehnologice. 

-Abilitatea de a interpreta grafice și prelucra date de tip cantitativ, 

calitativ, punând accentul pe gândirea critică și rezolvarea 

problemelor. 
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4. Competențe digitale 

 

- Capacitatea de a utiliza diverse dispozitive digitale, cu conexiune 

la internet, pentru căutarea unor informații relevante pentru 

învățare, astfel respectând normele și regulile privind dezvoltarea 

și utilizarea conținutului virtual (drepturi de proprietate 

intelectuală, siguranță pe internet). 

5. A învăța să înveți - Atitudinea corespunzătoare față de cunoaștere și capacitatea de a-

și organiza învățarea pe parcursul întregii vieți (longlife-lear-ning). 

6. Competențe sociale și civice - Capacitatea de a relaționa, colabora și comunica cu ceilalți. 

Acoperă interacțiunile interpersonale și cum lucrăm cu alții. 

Include cetățenia activă, participarea, implicarea și construirea 

unui viitor. 

7. Spirit de inițiativă și 

antreprenoriat  

- Creativitatea și abilitatea de a plănui și gestiona procese finan-

ciare și orientare antreprenorială, ca fiind dimensiuni esențiale 

pentru o gândire antreprenorială. 

8. Sensibilizare și exprimare 

culturală 

-Sunt subliniate atitudinile pozitive și mentalitățile deschise față 

de alte culturi și față de diferențele culturale. Ia în considerare o 

gamă mai largă de forme contemporane de expresii culturale. 

             Rolul predării ISTORIEI constă în formarea tinerilor pentru piața muncii, în epoca globalizării, 

formarea tinerilor în spiritul integrării în societatea democratică, cunoașterea trecutului pentru gestionarea 

prezentului și pregătirea viitorului. 

PERFORMANȚA ÎNSEAMNĂ RELAȚIA ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

                     „Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 

  

Competențele-cheie dezvoltă gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme, luarea 

deciziilor, dar și gestionarea constructivă a emoțiilor. Poate vom cădea cu toții de acord, la final, că emoțiile 

și caracterul construiesc oamenii. Erudiția doar le urmează și nu le poate eclipsa.  

În concluzie, vom face tot ce  stă  în puterea noastră pentru a-i însoți pe elevi  în această frumoasă 

călătorie care este învățarea pe tot parcursul vieții.      

Vă mulțumesc! 

 

Profilului de formare al absolventului de gimnaziu din perspectiva disciplinei de studiu – ISTORIE 

Disciplina: ISTORIE 

Aria curriculară: Om 

și societate 
Nr. ore/ disciplină: 

 V- 2h/ săpt. 

 VI - 1h/săpt. 

 VII – 1h/săpt. 

 VIII – 

2h/săpt. 

Direcții de studiu a disciplinei ISTORIE: 

Direcții de 

studiu 

V VI VII VIII 

Reconstrucția 

trecutului 

5% 5% 5% 5% 

Elemente de 

cultură și 

civilizație 

70% 50% 25% 25% 

Relații sociale 25% 45% 70% 70% 
 

 

Competențe generalepentru 

disciplina ISTORIE: 

5. Utilizarea în contexte 

diverse a coordonatelor și 

reprezentărilor de timp și 

spațiu; 

6. Utilizarea critică și 

reflexivă a limbajului de 

specialitate și a surselor 

istorice; 

7. Manifestarea 

comportamentului civic 

prin valorificarea expe-
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rienței istorice și a diver-

sității socio-culturale; 

8. Folosirea automată și res-

ponsabilă a instrumen-

telor necesare învățării 

permanente; 

 

COMPETENȚE 

CHEIE 

ABILITĂȚI PROFILUL ABSOLVENTULUI DE 

MÂINE 

9. Comunicare în 

limba maternă 

 

- Abilitatea de comunicare orală și 

în scris, capacitatea de a formula şi 

a exprima argumente în mod adec-

vat contextului. 

- Elevii vor fi capabili să participe la 

interacțiuni verbale în diverse contexte 

școlare și extrașcolare, să exprime opinii în 

formă orală și scrisă, precum și să coreleze, 

să proceseze informații dintr-o varietate de 

mesaje ascultate sau citite. 

10. Comunicare în 

limbi străine 

- Abilitatea de a comunica într-o 

limbă de circulație internațională. 

- Elevii se familiarizează cu termeni 

istorici/expresiile istorice dintr-o limbă 

străină. 

11. Competențe 

matematice și 

competențe de 

bază în științe și 

tehnologii 

- Abilități de calcul în variate 

domenii științifice și tehnologice. 

-Elevii vor avea abilitatea de a interpreta 

grafice și prelucra date de tip cantitativ, 

calitativ. Totodată pot înțelege efectele 

pozitive și limitările introduse de procesele 

tehnologice. 

12. Competențe 

digitale 

 

- Capacitatea de a utiliza diverse 

dispozitive digitale cu conexiune la 

internet. 

-Elevii folosesc dispozitive digitale pentru 

căutarea unor informații relevante pentru 

învățare, astfel respectând normele și 

regulile privind dezvoltarea și utilizarea 

conținutului virtual (drepturi de proprietate 

intelectuală, siguranță pe internet). 

13. A învăța să înveți 

 

- Atitudinea corespunzătoare față de 

cunoaștere și capacitatea de a-și 

organiza învățarea pe parcursul 

întregii vieți (lifelong-learning). 

- Elevii vor fi motivați pentru a continua să 

învețe pe parcursul întregii vieți, mani-

festând curiozitate în a căuta oportunități 

pentru a aplica ceea ce a învățat anterior 

sau căutarea și valorificare sprijinului 

extern pentru învățarea permanentă. Moti-

vația și încrederea sunt cruciale pentru 

această competență. 

14. Competențe 

sociale și civice 

 

- Capacitatea de a relaționa, 

colabora și comunica cu ceilalți, 

-Elevii învață să relaționeze pozitiv cu 

ceilalți, în contexte școlare și extrașcolare, 

prin exercitarea unor drepturi și asumarea 

de responsabilități, conștientizând anumite 

concepte de bază cu privire la grupuri, 

egalitate de gen, nondiscriminare și înțele-

gând dimensiunea multiculturală a socie-

tății. 

15. Spirit de 

inițiativă și 

antreprenoriat  

- Abilități financiare și orientare 

antreprenorială. 

- Elevii vor fi capabili să pună în practică 

idei inovative, proiecte, manifestă abilități 

de lucru individual și în echipă pentru 
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rezolvarea unor probleme care presupun 

schimb de opinii. Să aibă inițiativă și 

independență în viața personală. 

16. Sensibilizare și 

exprimare 

culturală 

- Fini observatori, creatori și degus-

tători ai culturii. 

-Elevii conștientizează moștenirea cultu-

rală și apreciază critic și estetic lucrări de 

artă, își dezvoltă propriul simț estetic prin 

realizarea de lucrări creative. 

                           Rolul predării ISTORIEI constă în formarea tinerilor pentru piața muncii, în epoca 

globalizării, formarea tinerilor în spiritul integrării în societatea democratică, cunoașterea trecutului pentru 

gestionarea prezentului și pregătirea viitorului. 

PERFORMANȚA ÎNSEAMNĂ RELAȚIA ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

                     „Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 

  

Competenţele cheie sunt rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini 

care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.  

COMPETENȚE 

CHEIE 

Elevul de ASTĂZI Absolventul de MÂINE 

Comunicare in limba 

maternă 

  

      Pe parcursul orelor de istorie se va urmări dez-

voltarea cunostințelor de vocabular prin procesarea 

de informații și receptarea de opinii. 

     Voi încuraja căutarea, colectarea, procesarea de 

informații, participarea la interacțiuni verbale în 

diverse contexte școlare și extrașcolare, în cadrul 

unui dialog proactiv. 

            Abilitatea de comunicare orală 

și în scris, capacitatea de a formula şi 

a exprima argumente orale şi scrise în 

mod adecvat contextului, conştienti-

zarea impactului asupra celorlalţi şi 

nevoia de a înţelege şi a folosi 

limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere 

social. 

  

Comunicare în limbi 

străine 

  

    Încurajarea elevilor să utilizeze diverse softuri 

educaționale, realizate în alte limbi. 

    Vizionarea unor filmulețe, materiale power-point 

realizate în limbi străine. 

    Relaționarea cu elevi din alte țări,  prin participarea 

la diferite proiecte educaționale, parte- neriate,  fiind 

utilizată o limbă      străi-

nă.                                                               

         Abilitatea de a comunica în 

limbi de circulație internațională bine 

și foarte bine. 

Competențe 

matematice și 

competențe de bază în 

științe și tehnologii 

  

   Manifestarea interesului pentru identificarea unor 

regularităţi şi relaţii matematice întâlnite în situaţii 

şcolare şi extraşcolare şi corelarea acestora. 

   Proiectarea şi realizarea unor produse utile pentru 

activităţile curente. 

         Abilități de calcul în variate 

domenii științifice și tehnologice. 

Competențe digitale 

  

   Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale 

pentru căutarea şi selectarea unor resurse informa-

        Capacitatea de a utiliza diverse 

dispozitive digitale necesare pe 

parcursul întregii vieți. 
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ţionale şi educaţionale digitale, relevante pentru 

învățare. 

A învăța să înveți 

  

            Accesare, procesare şi asimilare de noi 

cunoştinţe şi deprinderi; managementul timpului 

propriei învăţări şi al structurilor de muncă şi de 

carieră, abilitatea de a persevera în învăţare, 

concentrarea pe perioade extinse şi reflectarea critică 

asupra scopurilor şi ţintelor învăţării. 

       Atitudinea corespunzătoare față 

de cunoaștere și capacitatea de a-și 

organiza învățarea pe parcursul 

întregii vieți. 

Competențe sociale și 

civice 

  

           Operarea cu valori şi norme de conduită 

relevante pentru viaţa personală şi pentru interact-

ţiunea cu ceilalţi. Disponibilitate și valorizarea di-

versității etnoculturale, lingvistice, religioase,etc). 

        Abilitatea de a colabora și 

comunica într-un cadru restrâns sau 

mai larg. 

        Capacitatea de a relaționa cu 

ceilalți într-un mod pozitiv și 

constructiv. 

Spirit de inițiativă și 

antreprenoriat 

           Interes și inițiativă pentru identificarea unor 

soluții și rezolvarea unor sarcini sau probleme indi-

vidual sau în cadrul grupului. 

        Abilități financiare și orientare 

antreprenorială. 

Sensibilizare și 

exprimare culturală 

          Aprecierea unor elemente definitorii ale con-

textului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi 

universal. 

        Fini observatori, creatori și 

degustători ai culturii și artei locale, 

naționale și universale. 

 

Bibliografie: 

Recomandările Consiliului Europei privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 

Bruxelles, 2018. 

Programa de istorie, clasele V-VIII, Anexa 2 la OMEN 3393/2017. 

Suport de curs Curriculum Relevant - Educație Deschisă pentru toți – Aplicarea noului Curriculum 

național pentru învățământul gimnazial. Disciplina de studiu Istorie, 2020. 

 

DESPRE MATEMATICĂ ȘI DIVINITATE 

 

Analist programator. 

Tudose Denisa 

Liceul Tehnologic de Servicii” Sf. Ap. Andrei” Ploiești 

 

Motto: 

„Orice cunoștinţă care se poate dobândi, se poate dobândi prin metode știinţifice și ceea ce știinţa 

nu poate descoperi omenirea nu poate cunoaște.” 

Bertrand Russell 

 

 

Când afirm că matematica și știinţele indică spre Dumnezeu, nu sugerez că există vreo dovadă 

matematică sau vreun experiment de laborator care să demonstreze existenţa lui Dumnezeu. Dar nici 

contrariul. 
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Studiile aprofundate, au descoperit că un număr de elemente matematice și raportul matematicii cu 

știinţele sunt în armonie cu revelaţia lui Dumnezeu din Scriptură, care pot servi ca un catalizator al credinţei 

scepticilor. 

E chestia asta unde ei spun că 1 se află în toate ecuațiile matematice, precum Dumnezeu se află în 

noi toți. Eu spun că noi nu existăm.  

Primul om a existat; posibil și al doilea: toți care au urmat sunt doar copii, ei nu există cu adevărat. 

Ne-am născut din ei. Suntem doar dovezi ale existenței lor. Noi nu suntem.  

Trăsăturile noastre sunt îmbinări ale trăsăturilor lor, care sunt și ele îmbinări ale altor trăsături 

dinaintea lor. Fizic, suntem niște materie plutitoare care ocupă un loc în spațiu, care a luat naștere din altă 

materie existentă anterior. Moral, suntem personalitatea creată din toate experințele anterioare, o combinație 

a tuturor vieților altor persoane. Fiecare om născut e mai complex decât cel anterior, pentru că, în combi-

nația sa, are o necunoscută nouă; omul acumulează din antecedent. Deși el nu este, ci există ca o materie ce 

ocupă spațiu și o cumulare de sentimente, el demonstreză existența istoriei și cum s-a desfășurat ea. Omul 

întruchipează tot ce a fost înaintea sa, nici fizic, nici moral, el nu este el, ci doar o copie a altcuiva; este 

alcătuit exclusiv din altcineva. 

Omul este doar o dezvoltare a primei sale imagini, în diferite ipostaze; toți suntem personalități ale 

aceluiași om în diferite împrejuări.  

 

 

Bibliografie: 

https://semneletimpului.ro 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – BAZA ÎNVĂȚĂRII UNEI MESERII 

 

        Director adj. Alexandrescu Mircea 

Școala Profesională Bălțești 

 

    

La finalizarea clasei a VIII – a, elevii pot opta pentru continuarea studiilor în învățământul liceal 

sau profesional. 

 

Avantajele formei de învăţământ profesional: 

- Posibilitatea parcurgerii unui ciclu de studii mai scurt, finalizat cu certificat de calificare recunoscut în 

Uniunea Europeană 

- Acordarea unei burse de studiu în cuantum de 200 RON/lună pentru fiecare elev înscris în această 

formă de învăţământ 

- Efectuarea instruirii practice atât în şcoală, cât şi la agentul economic, cu creşterea şanselor de inserţie 

profesională după absolvire 

- pregătirea teoretică şi practică de specialitate se desfăşoară în laboratoarele tehnologice, atelierele 

şcolii şi la agentul economic partener şi reprezintă: 

 

 

 

 

 

- pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni 

– 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în cel de-al doilea şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an; 

Primul 
an 

37% 

Anul al 
doilea 
72% 

Anul 
al 

treilea
a 72% 

https://semneletimpului.ro/
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- Parcurgerea unei programe în care accentul cade pe studierea disciplinelor tehnice şi pe instruirea practică, 

pentru învățarea unei meserii cerute pe piața muncii. 

 

- Examenul de certificare a calificării profesionale constă într-o probă practică și este organizat 

de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere ale unităţii de 

învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru. 

- Comisia de examen va avea în componenţă câte un reprezentant al unităţii de învăţământ şi al operatorului 

economic selectat pentru respectiva calificare. Evaluarea în cadrul examenului de certificare a calificării 

profesionale este realizată atât de către evaluatori autorizaţi, cât şi de către reprezentanţi ai operatorilor 

economici parteneri. 

- Finalitatea învăţământului profesional de 3 ani constă în dobândirea unui certificat de calificare 

profesională cu care elevii se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea 

Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului se dobândeşte certificatul de absolvire a ciclului 

inferior al liceului, certificat care permite continuarea studiilor în învăţământul liceal (din clasa a XI – a). 

 

Pentru anul şcolar 2021 – 2022, Școala Profesională Bălţeşti propune următoarea ofertă 

educaţională: 

 

- 0,50 clase (12 locuri) învăţământ profesional de stat, domeniul de pregătire Mecanică, 

calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic” – cod calificare 501 

- 0,50 clase (12 locuri) învăţământ profesional de stat, domeniul de pregătire “Industrie textilă 

şi pielărie”, calificarea “Confecţioner produse textile” – cod calificare 620. 
 

Unitatea noastră a fost reabilitată şi dotată prin programul PHARE TVET RO – 2003 şi dispune de 

echipamente  şi cadre didactice specializate pentru aceste calificări. O nouă reabilitare a avut loc prin 

programul PNDL, în anul 2019. 

Poziţia geografică a şcolii noastre este avantajoasă, fiind accesibilă elevilor din foarte multe localităţi 

învecinate. Transportul se poate efectua cu autobuze sau microbuze, cheltuielile de navetă fiind decontate. 

 

Perioadele pe parcursul cărora se pot depune fişele de înscriere la secretariatele unităţilor de 

învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional de 3 ani: 

 

Etapa I – 5 - 14 iulie: în această etapă poţi opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru 

care există ofertă; 

Acolo unde numărul de candidați depășește numărul de locuri, se va susține o probă suplimentară 

de admitere. 

Etapa a II – a – 26 – 30 iulie: în această etapă poţi opta numai pentru calificările profesionale şi 

numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, este posibil ca în această 

etapă să îţi poţi revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care ai optat. 

Etapa a III – a – 18 - 20  august – în această etapă se fac repartizări de către Inspectoratul Școlar 

Prahova numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma 

etapei a II – a. 
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Alte informații se pot găsi la: 
 

http://ipt.epractica.ro 
http://www.alegetidrumul.ro 
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Delta-Dunării 

Puiuleț Andrei, Școala Profesională, comuna Bălțești 

Sub coordonarea prof. Catargiu Mihaela 

  Este o zi minunată de noiembrie, bântuită de funigei și de aroma dulce a tufănelelor, când cerul 

însuși, uns cu mierea ultimilor faguri de vară se oglindea în apa tulbure a Dunării. Pescărușii își înmuiau 

penele în albastrul infinit al cerului, presărat în unele locuri cu nori cenușii, căutând pești sau alte vietăți 

subacvatice. Frunzele copacilor au început să devină arămii pe lângă stuful foșnitor, în care se mai ascundea 

uneori câte o rață sălbatică rătăcită de cuibul său. 

                 În timp ce toamna picura pete ruginii peste pământul cafeniu, iar firele subțiri de aur umpleau 

natura cu lumina de chilimbar, eu împreună cu tatăl meu ne aflam la o partidă târzie de pescuit pe brațul 

Sfântu Gheorghe al fluviului Dunarea. În ciuda faptului că este un loc pustiu sunt impuse reguli care trebuie 

respectate: nu trebuie să lăsăm ambalaje oriunde, nu este permisă aprinderea focului, iar în cazul în care 

prindem pești cu o greutate de pe 25 de kilograme este necesară eliberarea acestora. Peisajul era superb. 

Razele roșii ale amurgului se reflectau în undele tulburi ale fluviului, lăsând impresia că este o pictură. Pe 

malul îngust cresc răchitele și sălciile, care, sub lăsarea nopții reci, par rochii de mireasa. Prin valurile 

agitate, din când în când se mai zărește câte un pelican pornit către cuib, lăsându-se purtat. Elementele 

naturii fac ca peisajul să semene cu o grădină îngrădită de apă. 

                     Natura este singura în care ne putem refugia atunci când avem un gol în suflet sau nu ne simțim 

capabili să ne împărtășim gândurie cu alte persoane, liniștindu-ne de fiecare dată. 
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Poezii dedicate zilei mamei-8 MARTIE 

 

Mama 

                    

 Tănase Ana Maria, clasa a V-a, Şcoala       

Profesionala comuna Bălţeşti 

 

LOCUL 2 la Concursul de poezie “MAMA, Cea 

mai sfântă ființă” organizat de Asociația pentru 

Dialog și Valori Universale. 

 

Dintr-o mare de safire 

Te-am ales mamă pe tine 

Te-am ales din cer de sus 

Fericire ți-am adus. 

 

 

Mamă, în brațele tale 

Chiar nimic nu mă mai doare 

Cu tine trec peste toate 

N-am aripile tăiate. 

 

Ochi frumoși, chip de poveste, 

Nimeni nu-i cum mama este. 

Îi sunt datoare o viață 

Că-i soarele-n dimineață 

 

Tu ești floarea mea de colț 

Mă ajuți cu tot ce poți 

În inima mea ți-e locul 

Tu îmi ești în viață norocul. 

Dragă mamă, 

 

 

Toader Ana Maria, clasa a V-a, Şcoala Profesională 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

 

Dragă mamă, în această zi, 

Vreau să mă asigur că știi, 

Că mereu te voi iubi. 

  

 

Când stelele din ochii tăi strălucesc, 

Eu tot mai tare te iubesc. 

Indiferent de supărare, 

În tine văd o rază de soare. 

 

 

Planetele din galaxie le-aș aduna, 

Doar pentru a sta în poala ta. 

Tu ești mai dulce decât ciocolata, 

Mai dulce decât ce aș putea aduna. 

 

 

Când vin acasă vreau să mă aștepți, 

Așa cum și pe ceilalți îi aștepți. 

Chiar de vreodată nu mă vei mai iubi, 

Eu, aici pentru tine voi fi. 

 

Mulțumesc, mama 

 

Trifan Iasmina, clasa a V-a, Şcoala Profesională 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

 

Luminoasă ca un soare 

Şi frumoasă ca o floare, 

Este mama mea iubită 

Dulce, caldă, liniștită. 

 

Vei rămâne întipărită 

În a mea inimă mică. 

Şi pe veci ne va lega 

Soarta  mea și a ta. 

 

Mamă dragă , ești o floare! 

Una cum nimeni nu are. 

Și mă bucur tare mult 

Că-mi ești aici pe pământ. 

 

Ești cea mai de preț comoară 

Și în lume alta nu-i 
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De ziua ta 

 

Constantin Patricia, clasa a VI-a, Şcoala 

Profesionala comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

De ziua ta, mamico, 

Eu vreau să-ţi dăruiesc 

Iubirea mea curată 

Şi un sincer te iubesc. 

 

Mămica mea frumoasa, 

Ca zâna din poveşti 

Eşti ca o floare-n glastră 

Mulţi ani tu să trăieşti, 

 

De mine tu ai grijă, 

Duios tu îmi vorbeşti 

 

Tu ești ca o floare 

Parfumată și sclipitoare. 

Pentru tine, mamă dragă, 

Îți ofer viața întreagă. 

 

Mamă n-aș putea să te descriu 

În cuvinte sau în poezii, 

Pentru mine ești unicată 

Chiar și- atunci când ești supărată. 

 

Tu ești soare pe Pământ 

Tu ești tot ce vreau mai mult 

Și tot ce mă înconjoară. 

Tu îmi faci viața mai ușoară.  

 

De-aș putea aș cumpăra  

Zile pentru mama mea.  

Azi e doar despre tine 

Tu ești totul pentru mine 

Și mă rog lui Dumnezeu 

Să rămâi așa mereu . 

 

Ești mămica mea iubită 

Și mereu tot fericită. 

Cât pe lume mai trăiesc, 

Zâmbetul pe față mereu să-l găsesc. 

 

Tu ai fost mereu cu mine 

Și m-ai învâțat ce-i bine. 

De aceea în astă viață 

Îți voi urma a ta povață. 

 

Tu ești zâna din povești 

Cu ochi mari și verzi, 

Cu surâs mângâietor 

Și glasul răsunător. 

Și voi spune în gura mare: 

,,Ești minunea mea dintâi ! '' 

 

Nu ești mare, dar nici mică 

Iar în ochii mei slăvită 

Și cununi de flori îți fac 

Ca să îți fiu mereu pe plac. 

 

Mamă dragă, ce-aș putea 

Să-ți urez de ziua ta ?  

Bucurie, sănătate , 

Mult noroc și spor în toate. 

Pace și zile senine 

Să mă poți crește pe mine. 

 

Mama 

 

Dinu Irina, clasa a VI-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

 

Aş vrea să îţi dau inima mea, 

Dar nu pot să ţi-o dau. 

 

 

 

Dacă ai avea nevoie de inima mea 

O să ţi-o dau. 

Te iubesc şi mi-aş da şi viaţa pentru tine. 

Nu am putut să îţi dau inima mea  

şi ţi-am desenat-o pe piese mici.  

Te iubesc! 
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Şi de greşesc ceva 

Tu nu mă pedepseşti. 

 

Aş vrea să îţi dăruiesc 

Tot ce e mai bun în lume, 

Că pentru mine, mami, 

Eşti singura minune. 

 

Mulţi ani şi sănătate 

În viaţă să ai parte 

Şi multă fericire, 

Mereu să fii cu mine. 

 

Mama 

 

Tameşu Daria, clasa a VI-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

Mama mea iubită, 

Vreau să te văd fericită. 

Eu voi fi mereu cu tine 

Şi la rău, dar și la bine. 

 

 

 

Ca să fie lângă mine,  

Și atunci când nu mi-e bine. 

 

 

Dragă mamă, 

 

Dascălu Carmen, clasa a VIII-a, Şcoala Profesională, 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

 

Cu ocazia zilei de 8 martie,  

Eu îţi dăruiesc un ghiocel,  

Mititel, aşa ca mine  

Și îţi mai urez,  

Un sincer la mulţi ani,  

Şi un sincer mulţumesc  

Pentru tot ce-mi dăruiești  

 

Mama bună! Mama dragă!  

Și îți mai dau o sărutare,  

Fiindcă ai avut grijă de mine,  

M-ai născut şi m-ai crescut  

Cum nu ar reuși nimeni. 

 

 

Mama 

Dobre Loredana, clasa a VII-a, Şcoala 

Profesională, comuna Bălţeşti 

 

Mama e cel mai sfânt cuvânt,  

Ea e înger păzitor. 

O iubesc extrem de mult, 

La fel ca pe tatăl meu . 

 

De  8 martie, mamico,  

Ți-am adus un ghiocel . 

Şi- ți mai dăruiesc inima mea , 

Ce cuprinde dragostea pentru tine . 

 

Tu eşti tot ce-i mai frumos pe lume . 

Ochii tăi sunt ca două fântâni cu apă limpede . 

Când tu eşti tristă sunt şi eu ! 

Când tu eşti fericită, sunt şi eu! 

Şi mereu vom fi la fel. 

 

Mamă, tu mândră şi frumoasă esti ! 

 

Nouă luni m-ai purtat cu tine peste tot, 

Eram al tău copilot. 

De mână m-ai ținut la primul pas, 

Şi mă ridicai unde făceam câte-un popas... 

Când am mai crescut, m-ai pregătit pentru lumea 

mare, 

Mama, a mea binecuvântare. 

 

De 8 Martie vreau să-ți ofer în dar, 

Un mărțișor extraordinar! 

Dragă mamă, vreau sa știi, 

Ca mereu te voi iubi! 

 

Mama 

 

Ene Daria, clasa a V-a, Şcoala Profesionala comuna 

Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 
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Şi tot mereu întinereşti . 

Eşti cea mai bună şi frumoasă ființă , 

Ce exiști pe pământ. 

 

Chiar de ne mai certam , 

Noi repede ne împăcăm. 

Şi întotdeauna vom fi , 

Ca două surori . 

 

Mama e un suflet curat, 

Care ma iubeşte neîncetat  . 

Și îmi este mereu alături,  

Și la bine şi la rău . 

 

Mama, cea mai Sfânta Ființă 

 

Dragomir Teodora, clasa a V-a, Şcoala 

Profesională comuna Bălţeşti 

 

Mama, a mea binecuvântare, 

M-ai crescut, m-ai făcut mare. 

Mama, a mea binecuvântare, 

Cuvintele sunt de prisos. 

 

Mama, un cuvânt special,  

Nici nu știți cât mi-e de drag. 

Ea mă alintă, mă iubește 

Şi mereu mă prețuiește. 

 

Mama este raza mea, 

Chiar de-i bună, chiar de-i rea 

O iubesc și n-am ce spune, 

Pe lume e o minune. 

 

Mamă, știi cât te iubesc, 

Știi și cât te prețuiesc. 

Și mereu când stau cu tine, 

Îmi spui ,,Totul va fi bine"! 

 

   

 

 

 

Mama 

 

Frusina Nicoleta, clasa a VI-a, Şcoala 

Profesionala comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

,, Mama" un cuvânt special. 

Mamă, nu am cuvinte să-ți mulțumesc.  

M-ai purat nouă luni în pântece. 

Nu-mi văd viața fără tine  

Și nici zilele senine! 

 

Mamă dragă și frumoasă,  

Mi-ai dat viață, m-ai crescut,  

M-ai îndrumat numai spre bine , 

M-ai iubit și educat,  

N-am cuvinte să-ți spun  

Cât de mult te prețuiesc . 

 

Acum, că am crescut,  

E rândul meu să te ajut,  

Știu că am greșit, 

Mi-am dat seama  

Încerc adesea s-o cuprind 

Și-n drumul ei s-o ocrotesc. 

Că știu că vine ziua în care 

Pe ultimul drum eu o-nsoțesc. 

 

Neputincioasă mă întreabă adesea 

Despre nimic, despre ceva. 

Îi răspund fără ezitare, 

Îi dau, până și inima. 

 

Și dacă tot nu înțelege, 

Îi dau tot, nu vreau s-o supăr  

Mă gândesc că vine ziua  

Când nimeni nu va mai întreba... 

 

Mama mea 

 

Puiulet Andrei, clasa a VIII-a, Şcoala Profesională, 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

Viaţa mea, pură să fie, 

Şi a mamei bucurie, 
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Că nu e bine, 

Nu te-am ascultat!  

 

Dar știu că mereu  

Vei fi lângă mine  

Și la bine și la greu.  

 

Mama 

 

Lepădatu Timeea, clasa a VII-a, Şcoala 

Profesionala comuna Bălţeşti 

 

Privesc la mama, îmbătrânește... 

Tânără n-o să rămân nici eu. 

Tot ce face ușor acum, 

Cândva i se va părea greu. 

 

Văd ochii dragi, plini de iubire, 

Privind la mine osteniți. 

Simt pașii ei, acum tineri  

Cândva vor fi obosiți. 

 

Mama dăruie iubire, 

Să culeagă fericire. 

 

Mama dăruie cântare, 

Să culeagă desfătare. 

 

Fără tine, 

Nimic nu ar fi, 

Nici noapte, nici zi, 

Tu pe toţi îi înveseleşti, 

Şi chipul mi-l îndrăgeşti.  

 
 

Mama mea e ca o floare 

 

Neagu Roxana, clasa a VII-a,  Şcoala 

Profesională, comuna Bălţeşti 

 

Foaie verde de cicoare 

Mama mea e ca o floare. 

Mă îndrumă și mă învață 

Și mereu îmi dă povață. 

 

Mama mea e ca o albină  

Face totul în grădină. 

Face curat și mâncare  

Și e lăudată tare. 

 

La ea în bătătură  

Au ieșit trei fragi și o mură 

Un băiat și trei fetițe 

Sunt cele mai dulci copilițe. 

Când plângeam, 

Tu ai venit, 

Mi-ai şters lacrima 

Şi ai fugit.           

           

Eu atunci când m-am rănit  

Tu rana ai vindecat, 

Şi cu lacrimi pe obraz  

ai clipit. 

             

Ghiocei, trandafiri şi lalele 

Aş vrea să ţi le dau 

Pentru bucuria ce mi-o redai!        

  

 Notă mica eu când luam 

Tu mă linişteai  

Şi mă ascultai. 

           

 Mai greşesc 
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Mama, vreau să-ți spun: 

-Tu ești totul pentru mine 

Te iubesc neîncetat  

Și mereu mi-e dor de tine. 

 

Mamă, mamă, draga mea, 

Eu pentru tine mi-aș da viața  

Numai să te văd fericită  

Și de toți să fii iubită. 

 

Scumpa mea mămică 

 

Popescu Iustina, clasa a V-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

În această zi de martie 

O floricică îti ofer 

Să te bucuri, mamică  

De lumina ce mi-o oferi.    

 

M-ai crescut,  

M-ai îngrijit 

Şi totul mi-ai oferit.         

 

 

Şi ştiu bine. 

Dar, te rog,  

Nu te supara pe mine! 

 

Mama 

 

Rusnacu Sebastian, clasa a VI-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

 

Ființă minunată, 

Ești tu mamă, 

Nu am cuvinte să-ți spun, 

Ce-nsemni tu pentru mine. 

 

Mi-ai fost alături mereu, 

Și pentru asta sunt dator, 

 

Chipul tău îmi oferă fericire, 

Când te privesc simt iubire, 

Zile multe şi frumoase, 

Şi la fel de minunate 

Te iubesc! 

 

  

Draga mamă, 

 

Stoica Denis, clasa a VI-a, Şcoala Profesională, 

comuna Bălţeşti 

 

Dragă mamă, m-ai născut, m-ai iubit și m-ai 

crescut. 

Tu, una, inimioara mi-ai cusut, 

Mereu când nu mă simțeam bine 

Erai acolo, lângă mine. 

Ești singura persoană care stă 

Durerile să mi le-aline. 

 

Ți-aș zice-o a mia oară 

Că te iubesc nemărginit. 

Ca și-acum odinioară 

Te iubesc pân' la infinit. 

 

Căci te iubesc, mămico! 

Căci ca tine nu e nicio 

Ființă-n mintea mea 

Asta pentru c-ai o mie, 

Mămici ca tine nu vor mai fi 

Chiar daca ai căuta zi de zi 

Ca tine, sincer, nu vor mai fi. 

 

Când 8 Martie va veni, 

În zori de zi, tu te vei 

Trezi plină de bucurii. 

 

Eu la intrare îţi voi zâmbi 

Şi îţi voi dărui un mărţişor 

Cu trandafiri, lalele, ghiocei. 

 

Diverse  flori vei primi 

De la mine şi alţi copii, 

De la tata şi chiar de la jucării. 

 

Eu te voi iubi ori ce ar fi, 

De-acum încolo zi de zi. 
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O mie de virtuți, 

Dar una-mi place mie, 

Iubirea ta, mămico. 

Nu ești una într-o mie, 

Că ești de nedescris, 

Ca tine-i numai una, 

Într-un infinit. 

 

Mama mea 

 

Vasiloiu Antonie, clasa a V-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

 

Dragă mama, să ştii, 

Că de acum înainte, 

Voi fi mai cuminte. 

 

De 8 Martie îţi voi dărui 

Un mărţişor de-l vei primi. 

Eu te iubesc mai mult ca  

Orice din lume. 

 

Mama mea 

        

Velicu Cosmin  Eduard, clasa a V-a, Şcoala 

Profesională comuna Bălţeşti 

 

Mama mea este tot ce-i bun.  

Eu din suflet  vreau  să-ţi spun. 

Cu inima mea mică, 

Oriunde, cu tine nu mi-e frică. 

 

Tu eşti lumea mea,  

Universul şi steaua mea . 

Să fii cu mine mereu  

Mă rog, la bunul Dumnezeu. 

 

Mamă, vreau să-ţi mulţumesc. 

Pentru tine eu trăiesc.  

Eu sunt un om corect  

Cu iubire şi respect. 

 

Cu iubire de la tine, 

De la tine pentru mine. 

La multi ani eu îţi doresc  

Şi ce mult, te mai iubesc. 

 

 

 

Mamă scumpă, mamă dragă 

 

Velicu Iulian, clasa a VIII-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

 

 

 Mamă scumpă, mamă dragă,  

 Trandafirul vieții mele,  

 Tu ești tot ce mă-nconjoară  

 Te iubesc până la stele  

 

 Mama mea, eu te iubesc  

 Eu din suflet îți doresc:  

 Iubire, multă sănătate 

 Și în viață să ai de toate. 

 

 Tu m-ai crescut cu mare dor,  

 M-ai legănat cu mare spor. 

 Pentru asta-ţi mulțumesc  

 Dragă mamă, te iubesc! 

 

Mamă 

 

Velicu Nicol, clasa a VI-a, Şcoala Profesionala 

comuna Bălţeşti 

Sub îndrumarea prof. coord. Catargiu Mihaela 

 

Mamă, știi că te iubesc 

Și mereu te voi iubi 

Și orice s-ar întâmpla 

Tu pe primul loc vei fi. 

 

Ești femeia ce mă învață 

Ca să-mi fac un rost în viaţă. 

Și oricât ar fi de greu 

Nu renunț la visul meu. 

 

Mamă, tu m-ai susținut 

Chiar și când n-am mai putut 

Și îmi dai un sfat mereu 

Chiar și atunci când îmi e greu. 
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 Tu ești raza mea de soare  

 Printre stele călătoare  

 Ai avut grijă de mine  

 În viață, îți doresc doar bine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Grădina fermecată 

          Constantin Denisa Ioana, clasa a III-a 

 

        Era o zi frumoasă de primăvară. Grădina era plină de flori colorate și parfumate, de 

pomi îmbrăcați în haină de sărbătoare  și de ciripit de păsărele. Se simțea aerul răcoros al dimineții 

și vântul care adia ușor.  

        Mihaela a ieșit în grădină și a zărit pe una dintre ramurile unui copac pe Zâna 

Primăverii. Ea știa că aceasta împlinește dorința celui căruia i se arată, așa că nu a ezitat să îi spună 

care este visul ei. Mihaela își dorea foarte mult o căsuță, în care să se joace împreună cu prietenii 

săi. Zâna i-a promis că îi va îndeplini dorința, apoi a dispărut.  

        Fetița a fost foarte bucuroasă, a doua zi, când a găsit, în grădină, căsuța mult visată. 

 

 

 



Revista Școlii Profesionale, Comuna Bălțești, Prahova, nr. 6 

AN ȘCOLAR: 2020-2021  

 

47 
 

Munca ne este răsplătită-PREMII CÂȘTIGATE 

An școlar 2020-2021-Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

1. Concursului Internațional ”Jurnal de toamnă”-Secțiunea 1.2 

Premiul III: Dragomir Teodora (Clasa a V-a), Popescu Iustina (Clasa a V-a) 

Premiul II: Puiuleț Andrei (Clasa a VIII-a), Toader Ana Maria (Clasa a V-a) 

Mențiune: Lepădatu Timeea (Clasa a VII-a). 

2. Concursului Național de creații artistico-plastice ”Ruginiu de toamnă”-Prin formă și culoare, 

o șansă pentru fiecare 

Premiul II: Velicu Nicol (Clasa a VI-a). 

Mențiune: Lepădatu Timeea (Clasa a VII-a), Tănase Ana Maria (Clasa a V-a), Ene Daria (Clasa a VI-a, 

lucrarea FOCUL DIN FRUNZE). 

Premiul publicului: Ene Daria (Clasa a VI-a, lucrarea ARBORELE VIEȚII), Popescu Iustina (Clasa a V-

a), Dragomir Teodora (Clasa a V-a), Velicu Eduard (Clasa a V-a). 

 

 

 

Sursa:Kudika 
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3. Concursului Internațional ”Formidabilii” Etapa 1, an școlar 2020-2021 
 

STOICA DENIS 86 2 

TAMESU DARIA 67 MENTIUNE 

VELICU NICOL 87 2 

MIHAILA VERONICA 37 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

ENE DARIA 87 2 

FRUSINA NICOLETA 72 3 

FURCEANU LUCIAN 54 MENTIUNE 

LEPADATU TIMEEA 69 MENTIUNE 

BICA CONSTANTIN 47 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

DOBRE IOANA 76 3 

NEAGU ROXANA 83 2 

PIRVAN ANDREI 82 2 

PUIULET ANDREI 85 2 

STAN VALENTIN 74 3 

LEPUS ALEXANDRA 78 3 

DASCALU CARMEN 77 3 

VELICU IULIAN 63 MENTIUNE 

RUSNACU ALEXIA  71 3 

MARIN IRINEL 51 MENTIUNE 

BUGHEANU PATRICIA 19 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

DRAGOMIR TEODORA 100 1 

TANASE ANA 84 2 

TRIFAN IASMINA 80 2 

POPESCU IUSTINA 100 1 

TOADER ANA MARIA 87 2 

LEPADATU IOANA 63 MENTIUNE 

VELICU EDUARD 98 1 

 

4. Concursului de poezie MAMA, CEA MAI SFÂNTĂ FIINȚĂ organizat de Asociația pentru 

Dialog și Valori Universale. 

 

Premiul II: Tănase Ana Maria (clasa a V-a) 
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