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UN GRAN DMERCI!!!

Prof. Mihaela-Petronela
SCUTARIU
Liceul Tehnologic Vasile
Gherasim Marginea
Singurul curs de perfecționare la care am participat în
acest an școlar 2019-2020 este cursul CRED, desfășurat la
Casa Corpului Didactic Suceava începând cu 12 octombrie
2019 și finalizat pe data de 7 decembrie 2019. Este vorba
despre un curs în format blended-learning, de 120 de ore, cu
activități care au avut loc atât față în față (sâmbăta), cât și
online (sub formă de webinare în timpul săptămânii). Cursul a
presupus și realizarea unor teme pe platformă (destul de
multe!!), 5 dintre acestea făcând parte și din portofoliul de
evaluare. Grupa mea a fost formată din 22 de profesori de
limba franceză, cu care am interacționat extraordinar pe
parcursul activităților propuse de formatorul nostru, domnul
inspector Tiron Constantin.
CRED este de fapt prescurtarea de la titulatura completă
a cursului, "Curriculum relevant, educație deschisă pentru
toți", dar de asemenea poate fi interpretat și ca o metaforă
pentru crezul nostru, al dascălilor, acela de a schimba lumea în
bine prin educație.

Ce am câștigat eu participând la acest curs (în afară de
cele 30 de credite profesionale transferabile obținute)?


CRED este un curs care îți elucidează/fixează ultimele

modificări

ale

curriculum-ului

național,

ca

urmare

a

introducerii noilor programe școlare la gimnaziu (V-VII)
începând cu 2017. Noul curriculum nu mai este centrat pe
profesor și pe școală, nu se mai bazează pe conținuturi livrate
de el și nu mai este focalizat pe procesul învățării. Acum, noul
curriculum are în centru elevul și societatea și este interesat de
rezultatul învățării, pe care să-l poată demonstra elevul. Acum
curriculum este bazat pe competențe (un ansamblu de
cunoștințe/abilități/atitudini), dezvoltate prin învățare, care
permit identificarea și rezolvarea de probleme în situații
contextuale diverse.
Fără doar și poate, programa școlară este primul
document pe care orice profesor, de la orice disciplină trebuie
să-l cunoască, mai ales în situația actuală, când noile programe
școlare aprobate în 2017 sunt aplicate progresiv (anul acesta sa introdus noua programă la clasa a VII-a). La clasa a VIII-a
sunt în uz programele aprobate în 2009.
Cunoașterea în detaliu a noilor programe școlare aduce
clarificări importante asupra demersului didactic, ne ajută să
întocmim o planificare de calitate și să creionăm un profil real

al absolventului. Programele școlare sunt alcătuite din Notă de
prezentare, Competențe generale, Competențe specifice și
exemple de învățare, Conținuturi, Sugestii metodologice, fără
Valori și atitudini. Ele au fost concepute în funcție de
descriptorii CECRL și ca element de noutate ele nu propun
asimilarea de conținuturi, ci vizează dezvoltarea competențelor
de comunicare în limbi străine: de receptare a mesajului
scris/oral și de producere a mesajului scris/oral. Așadar în
activitățile propuse pornim întotdeauna de la competențe la
conținuturi.
Demersul

didactic

are

în

vedere

dezvoltarea

competențelor specifice, care sunt prezentate în progresie de la
un an la altul, la sfârșitul clasei a VIII-a stabilindu-se nivelul
pentru fiecare elev: A2+ (L1), A1+ (L2) sau B1 (intensiv).
Fiecare competență specifică este formulată în concordanță cu
lumea în care trăim, exemplele de învățare sunt concepute în
așa fel încât să aibă semnificație pentru elevi și să permită
construirea treptată a competenței de comunicare. Rolul nostru,
al profesorului este acela de a concepe un demers didactic
coerent,

atractiv,

interesant,

care

să

țină

cont

de

nevoile/interesele/caracteristicile elevului (profil, stil, ritm de
învățare), noi având posibilitatea de a propune și alte modalități
prin care se pot structura competențele specifice. Un plus al

noilor programe este această liberate (tradusă și prin încredere)
care îi este acordată profesorului. De aceea este util să apelăm
la diferite resurse de informare, la documente autentice, nu
doar la manual, este important să lăsăm în urmă practicile
sterile și neatractive, cum ar fi conjugarea verbelor sau
traducerea a ceea ce citim și este indicat să creăm noi înșine
fișe de lucru, de evaluare pe teme actuale și de interes pentru
elevi.
Nu uitați, toate componentele dintr-o programă școlară,
începând de la competențele specifice și până la sugestiile
metodologice trebuie să fie logic și armonios corelate pentru ași atinge scopul pentru care a fost creată, acela de a fi un
instrument de lucru util pentru profesor.
Nu putem vorbi despre o nouă abordare a programelor
școlare, din perspectiva dezvoltării competențelor, fără a ne
gândi la metodele prin care se realizează acest lucru. Cu
siguranță este timpul ca noi, profesorii să renunțăm la acele
practici vechi și sterile care nu fac altceva decât să încarce
inutil memoria elevului sau să-l determine să memoreze
mecanic noțiuni pe care nu le corelează între ele. Parcurgerea
integrală a manualului, fără a ține cont de utilitatea/
atractivitatea/noutatea celor transmise nu mai poate fi acceptată
ca o metodă de dezvoltare a competențelor. Traducerea

integrală a textelor, a exercițiilor este desuetă, conjugarea
verbelor scoasă dintr-o situație contextuală nu își pun amprenta
asupra evoluției elevului. Evaluările în care erau luate în calcul
doar competențele de receptare/producere de mesaje scrise
trebuie uitate. Aceste metode generează pasivitate în rândul
elevilor și stimulează motivația extrinsecă pentru învățare.
Noi, profesorii trebuie să fim conștienți că metodologia
didactică actuală este orientată către implicarea activă și
conștientă a elevilor în procesul propriei formări. Metodele
activ-participative pun accent pe învățarea prin cooperare și pe
gândirea critică, care înseamnă să deții cunoștințe valoroase și
utile, să ai opinii personale, să construiești argumente
suficiente pentru ceea ce crezi. Metode ca problematizarea,
jocul de rol sau învățarea prin descoperire, Mozaicul, Cubul
sau Turul Galeriei, evaluarea sub formă de proiect au rolul de a
transforma elevii din receptori de informații în participanți
activi în activitățile propuse de noi.
O atenție deosebită ar trebui acordată proiectării
didactice, fără de care noul curriculum nu poate fi aplicat!
Proiectarea didactică, atent și conștiincios realizată, este
elementul de legătură între cerințele programei școlare și
învățarea efectivă și autentică. Pentru a aplica programa școlară
la clasă, este necesară o proiectare care să asigure o ordine a

succesiunii momentelor demersului didactic, să stabilească
durata acestor secvențe și să anticipeze (să pregătească bine)
niște activități coerente.
Proiectarea didactică este un act personalizat, pentru că
noi, profesorii stabilim modul de parcurgere a etapelor
învățării, alegem situațiile de învățare, adaptăm conținuturile la
nevoile/ interesele/ preferințele/ experiențele elevilor, selectăm
resursele cele mai potrivite/ utile/ interesante (fără a ne limita
numai la manual!), toate acestea nu înainte de a ne stabili
competențele specifice ce urmează a fi dezvoltate. În urma
feed-back-ului primit de la elevi, ne dăm seama dacă
proiectarea noastră a fost eficientă și s-a putut aplica efectiv la
clasă. Trebuie să avem în vedere că proiectarea este flexibilă și
se poate modifica pentru rezultate mai bune ale învățării.În
realizarea unei proiectări didactice trebuie să primeze
corelațiile dintre elementele sale componente și mai puțin
formatul. Pornind de la competențele specifice vizate, alegem
activitățile de învățare potrivite pentru a transmite conținuturile
lecției prin metode tradiționale, dar și moderne, având ca
suport materiale diverse- documente autentice, fișe de lucru,
manual.
Nu trebuie neglijată evaluarea, care trebuie văzută și ea
de asemenea în lumina noilor modificări aduse programelor

școlare. La limbi străine a existat tendința să se evalueze în
mod deosebit competența de înțelegere și de producere a
mesajului scris, componenta orală fiind oarecum neglijată (mai
ales la testele predictive!) În ceea ce privește evaluarea
manifestată prin teste, trebuie avut în vedere un context
motivant: elevilor li se propune la test (predictiv. formativ sau
sumativ) un text pe un subiect atrăgător, din viața cotidiană, pe
baza căruia se construiesc mai multe sarcini de lucru care să
angajeze elevii în descoperirea rezolvării într-un demers
prietenos, sub formă de joc.Pentru componenta orală se impune
elaborarea unei grile de observare la clasă, un instrument cu
care să se exploreze măsura în care elevii citesc/comunică
corect în limba străină, interacționează pe diferite teme,
dovedesc interes și curiozitate față de aspectele culturale/de
civilizație, utilizează noile tehnologii, se manifestă creativ în
cadrul proiectelor /portofoliilor / autoevaluărilor.Evaluarea
trebuie să fie constantă și să aibă în vedere toate cele 4
competențe.



CRED este cursul care ne atrage atenția că profilul

absolventului de clasa a VIII-a s-a schimbat! Elevul care învăța
mecanic, care era orientat doar spre achiziția de informații sau
de note în sine a fost înlocuit de elevul implicat în propria
învățare, atras de activități ce-i dezvoltă creativitatea, spiritul
inovator și gândirea critică, conștient de provocările lumii în
care trăiește. Este elevul modelat de vremurile în care trăim și
care ne obligă și pe noi, dascălii să ne adaptăm demersul
didactic și să-l personalizăm în funcție de nevoile și interesele
elevului, astfel încât fiecare elev să-și valorifice propriul
potențial la cote maxime mai întâi la școală și apoi în viață.
Este timpul ca noi, dascălii, să folosim metode și strategii
didactice inovatoare și interactive pentru a crea un context de
dezvoltare a competențelor-cheie.

CRED este cursul care ne-a arătat că orice materie



școlară, deci inclusiv limbile moderne, are capacitatea de a
dezvolta toate cele 8 competențe-cheie recomandate de
Comisia Europeană. Nu pornim în expediția noastră didactică
cu scopul de a dezvolta la elev doar competența de comunicare
în

limbi

străine,

considerând

că

celelalte

7

sunt

responsabilitatea colegilor noștri de diferite materii. Trebuie să
avem mereu în gând că toate cele 8 competențe-cheie se
întrepătrund. Așadar și noi, profesorii de limbi moderne putem
dezvolta de asemenea și celelalte competențe: comunicarea în
limba maternă, când apelăm la diferite asemănări/deosebiri la
nivel

gramatical/lexical

între

limba

română

și

limba

franceză/engleză; competențele matematice(A) și competențele

de bază în științe și tehnologii (B), când folosim numeralele
(exprimarea orei, a prețului), operațiile matematice, când
caracterizăm situații concrete din punct de vedere cantitativ,
când aplicăm reguli simple de menținere a unei vieți sănătoase
și a unui mediu curat; competența digitală, când elevii fac apel
la dicționare virtuale sau referințe electronice; a învăța să
înveți, când stabilim planuri, obiective, durate pentru
îndeplinirea sarcinilor, când vorbim de oportunități ce trebuie
valorificate, de obstacole ce trebuie depășite cu încredere, de
motivația că orice învățare iți deschide ferestre noi spre lume și
cunoaștere; competențele sociale și civice, când realizăm
activități pe grupe, iar elevii învață să coopereze, să facă
schimb de informații, să fie toleranți și să valorizeze
diversitatea

de

orice

natură;

spiritul

de

inițiativă

și

antreprenoriat, prin proiectele de la sfârșitul fiecărei unități de
învățare, unde ideile se transformă în acțiune; sensibilizarea și
exprimarea culturală, prin activități care să vizeze înțelegerea
diversității culturale și lingvistice francofone/anglofone din
întreaga lume, înțelegerea profundă a propriei culturi și
afirmarea identității ca bază a atitudinii deschise față de
diversitatea culturală.

Și nu în ultimul rând, CRED este cursul unde teoria
este explicată foarte bine, prin exemple concrete, unde
formatorul este serios și bine pregătit profesional, unde
atmosfera este relaxantă și propice studiului real și unde
socializezi cu drag și folos cu oamenii care împărtășesc același
crez ca al tău.

Ca urmare a participării la cursul CRED, reușesc să fac
o lectură corectă/personalizată a programei școlare și sunt

capabilă să-mi elaborez singură și eficient planificările anuale/
calendaristice/ proiectările unităților de învățare, ceea ce îmi
asigură o viziune mult mai exactă și mai clară a ceea ce am de
făcut. Am devenit mai conștientă de cum arată profilul
absolventului de clasa a VIII-a, ce nevoi și interese îl
caracterizează în aceste timpuri moderne. Și am aflat ce rol
important avem noi, profesorii, nu doar de a dezvolta
competența de comunicare în limbi străine, ci și pe celelalte 7
competențe-cheie recomandate de Comisia Europeană. Am
aflat de asemenea modul corect de elaborare a unui opțional și
beneficiile/bucuriile pe care le aduce în viața de elev.
Un grandmerci!!
Aștept să-mi confirmați ceea ce v-am povestit după ce
urmați și voi cursul CRED!

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PARTICIPĂRII
CADRELORDIDACTICE LA CURSURI DE FORMARE
CONTINUĂ

Prof. Liliana Cornelia CÎRMACI,
Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi
Confruntat cu marile schimbări sociale şi culturale ale
lumii contemporane, cel care îşi alege nobila misiune de a
îndruma tinerele generaţii îşi pune tot mai des problema
eficacităţii sale personale şi profesionale. Obţinerea succesului
şi a eficacităţii personale răspunde unei nevoi fireşti de
autoafirmare şi este o problemă de filozofie personală, dar şi de
principii de acţiune ce implică adesea un plan riguros cu
strategii şi termene concrete. Făcând un bilanţ al competenţelor
sale cognitive, metodologice, relaţionale, personalul didactic,
oricare ar fi funcţia didactică pe care o îndeplineşte, se află în
situaţia de a decide între posibile şi variate căi de abordare.
Prin parcurgerea unor programe de formare continuă,
acreditate de comisii şi experţi în domeniul educaţiei, se poate
economisi timp, se beneficiază de orientare şi îndrumare
competentă în câmpul informaţional şi se asigură aplicarea
strategiilor şi metodelor moderne de învăţare solid verificate.
Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă

importanţa din ce în ce mai mare acordată formării
profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o
modalitate de dezvoltare personală a cadrelor didactice, ci
devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și
a vieții. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială
și continuă a personalului în dezvoltarea capitalului uman, cu
impact

didactic

și

a

managerilor

din

învățământul

preuniversitar urmărește, printre altele, dezvoltarea unei „piețe
educaționale a programelor de formare continuă” prin
intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă
variată de programe de formare. Aceste programe trebuie
orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le
deţină cadrele didactice și care derivă din extinderea rolului
școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde
pentru profesia didactică.
Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea
competențelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi
competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a
curriculum-ului, precum și în funcție de exigențele privind
adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările
din structurile/procesele de educaţie.
,,Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă
evoluție și elevii care sunt pe cale să pătrundă în această lume.

Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă.
Responsabilităţile profesorilor sunt în creştere. Mediile în care
aceştia lucrează sunt din ce în ce mai dificile.” afirmă
Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European
privind îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor. Eforturile
acestora sunt susţinute prin perfecţionarea profesională
continuă.
Cadrul instituţional, creat şi reglementat de politicile
educaţionale,

oferă

posibilitatea

acordării

creditelor

profesionale transferabile, necesare promovării în cariera
didactică. Acestea se vor înscrie pe o curbă ascendentă a
evoluţiei de împlinire profesională, expresie a democratizării şi
flexibilizării accesului absolventului şi personalului didactic,
aflat pe diferite trepte de evoluţie, la construcţia propriului
viitor şi a propriei cariere. Desigur se pot urma cursuri pe piaţa
liberă a furnizorilor de formare pentru adulţi în orice domeniu
şi pe orice temă, dar cele acreditate vor avea girul
profesioniştilor în domeniul educaţiei şi certificate prin
diplome de competenţe, recunoscute în sistemul educaţional
românesc şi, probabil, al partenerilor europeni.
Formarea continuă reprezintă atât un DREPT cât şi o
OBLIGAŢIE potrivit legislaţiei in vigoare.
Principalele modalități de realizare a formării continue:

1. programe și activități de perfecționare a pregătirii
științifice și psihopedagogice și didactice;
2. programe

de

formare

în

domeniile

conducerii,

îndrumării și evaluării învățământului;
3. cursuri de pregătire și susținerea examenelor de
obținere a gradelor didactice II și I;
4. programe de conversie profesională;
5. studii corespunzătoare unei specializări în domeniul
licenței.
Formarea

continuă

profesionalizează

formatorul

educaţional încât domeniul să răspundă nevoilor personale ale
educaţilor şi obiectivelor educaţiei. Educatorul profesionalizat
are puterea de a ameliora calitatea, de a promova schimbarea,
de a asigura eficacitatea educaţiei, de a anticipa schimbarea.
Formarea continuă este o necesitate permanentă a cadrelor
didactice indiferent de domeniul profesional şi de nivelul
pregătirii fiecăruia, deoarece nici o profesiune nu cere
posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de
educator, pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai
preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în devenire.
Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile
posibile ale personalităţii, educatorul sau cadrul didactic,
instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează,

corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul
formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine.
Alături de discipoli, el este nevoit să se autoevalueze şi
perfecţioneze neîncetat. Cu regret nu întodeauna această
necesitate este conştientizată de cadrele didactice şi echipele
manageriale. Cauza merită a fi căutată în dimensiunea
motivaţiei şi motivării. Instituţia de învăţământ deseori este
asemuită unui mecanism, funcţionarea căruia depinde de buna
pregătire a fiecărei piuliţe. Atunci când oamenii nu vor şi/sau
nu pot să realizeze obiectivele instituţiei de învăţământ, adică
nu au motivaţia necesară şi pregătirea corespunzătoare, acestea
nu vor fi realizate şi „mecanismul” va funcţiona cu dificultate.
Standardele naţionale pentru personalul didactic din
învăţământul

preuniversitar

descriu

harta

competenţelor

necesare desfăşurării activităţii instructiv-educative, grupate în
competenţe generale şi specifice. Ele constituie repere clare, de
ordin calitativ, care descriu niveluri minimale de performanţă
ale exercitării funcţiei didactice. Prin competenţe profesionale
se înţelege ansamblul cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor
socio-profesionale asumate, necesare exercitării profesiei
didactice.
Educatorul trebuie să înţeleagă că eficacitatea sa
depinde de evoluţia contextului social. Nu se vor parcurge cu

orice preţ programe de formare pe orice temă, fără a avea în
vedere rentabilitatea la clasă sau pentru unitatea şcolară unde
fiecare cadru didactic îşi desfăşoară activitatea.
În activităţile comune - cursuri de formare – se formază
şi se dezvoltă capacitatea de a asculta, respectul de sine şi de
ceilalţi, arta de a face faţă confruntărilor de idei şi opinii, de a
evita şi soluţiona conflictele, de a conlucra pentru atingerea
unor ţeluri propuse. Garantul reuşitei personale este reuşita în
activităţi colective – performanţa colectivă.
Competenţele didactice, înţelese ca achiziţii latente şi
capacităţi de punere în practică a lor, se obţin excelent într-un
cadru instituţionalizat şi anume prin parcurgerea programelor
acreditate de pregătire continuă oferite de furnizori, conform
legii.
Ghid metodologic pentru formarea formatorilor. Management
educaţional. Bucureşti, 2001
Învăţământul primar nr.2-3/2003, Revistă dedicată cadrelor
didactice, Editura Miniped, 2003
NECULAU, A. Educaţia adulţilor. Experienţe româneşti. Iaşi:
Editura Polirom, 2004.

ALFABETIZAREA DIGITALĂ ȘI COMPETENȚELE
DIGITALE
ÎN BIBLIOTECILE ȘCOLARE
Prof. Daniela ARGATU,
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

De-a lungul istoriei, evoluția tehnologică a dus la
apariția celor șapte mass-media (tiparul, biblioteca, muzeul,
radio-televiziunea, filmul, telefonia, internetul etc.) și au avut
ca implicație educațională1 și alfabetizarea 2 (conceptul a
înglobat mai multe dimensiuni: de bază, funcțională, multiplă –
educațională:

tehnologică,

informațională

și

digitală,

emoțională, globală, organizațională, ecologică, ...). Criza
actuală provocată de pandemia de covid-19 poate deveni un alt
mare moment generator de efecte cu impact major, cu multiple
implicaţii şi interdependenţe, la nivelul tuturor sistemelor,
inclusiv cel al sistemului de învățământ preuniversitar și,
1

Zece „lecții” pentru sistemul educativ ca urmare a pandemiei 26 IUNIE
2020
http://www.constantincucos.ro/2020/06/zece-lectii-pentru-sistemuleducativ-ca-urmare-apandemiei?fbclid=IwAR1NDXMPP3Qsyyu4ZqyToGIIxqo78SdLtSh07Szk
n7LBjUGAJMoWRFFav2E
2 “este un drept fundamental al omului, aceasta fiind o condiție esențială
pentru procesul de învățare și dobândire a unor cunoștințe și competențe
esențiale
în
dezvoltarea
omului
modern.”http://www.unesco.org/education/uie/confintea/repfra.html

inevitabil, în bibliotecile școlare în care industria de tehnologie
să-şi dovedească utilitatea în cadrul celei de-a 5-a revoluţii
industriale, a transformării digitale spre care ne îndreptăm toți.
Această resimțire stringentă a nevoii de aliniere
sistemică este subliniată, pe de o parte, de transformările din
domeniul tehnologiei și, pe de altă parte, de importanța
accentuată pe care resursele tehnologiilor digitale o au în viața
noii generații a nativilor digitali și a generației tradiționale. A
devenit imperativă găsirea de noi soluţii tehnologice eficiente,
necesare adaptării noastre la actualele condiții: vizibilitate
concretă,

conectivitate

parcurgerea

graduală

la
a

distanţă
bazelor

şi

securitate,

informaticii,

adică

incluzând

programarea, în completarea competenţelor ce ţin de
alfabetizarea digitală şi tehnologia informaţiei, printr-o
abordare standardizată.
Digitalizarea educației presupune implicarea complexă
a tehnologiei în actul educațional, online și offline, gândită ca
suport pentru predare, studiu și învățare, pentru creativitate și
inovare. De aceea, digitalizarea școlii nu trebuie privită
conjunctural, numai pentru situații de criză, ci ca un proces
normal..

Eforturile

depuse

pentru

introducerea

noilor

tehnologii, conform cerințelor europene și nu numai, au făcut
ca mediul educațional să beneficieze de multiple modificări: la

nivel unităților școlare s-a asigurat infrastructura și logistica
necesară, la nivelul personalului didactic s-au dezvoltat
programe de formare pentru contextul folosirii tehnologiei în
școli, la nivelul curriculum-ului s-a urmărit transformarea lui în
acord cu noile surse ale conținuturilor educaționale specifice
acestei etape.
Competența digitală, ca și competenţă transversală,
reprezintă una dintre cele opt competențe-cheie3: utilizarea cu
“încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale
informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și
soluționare a problemelor în toate domeniile vieții.” Comisia
Europeană a conceput Cadrul european al competenței digitale
pentru cetățeni (DigComp), structurat în cinci domenii
(alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și
colaborare, creare de conținut digital, siguranță și soluționare
de probleme) cu 21 de competențe. Pentruprofesioniştii
europeni în domeniul informării și documentării, inclusiv al
bibliotecarilor4s-a realizat Euroreferențialul competențelor:
sunt identificate treizeci şi trei de domenii de competenţe

3 Recomandarea Parlamentului European și a Consiliuluidin 18 decembrie
2006privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții(2006/962 / CE)Disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
4
ARGATUDaniela, Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocompetențe
profesionale. Ed. Stef, lași, 2014

repartizate în cinci grupe şi douăzeci de aptitudini principale
(Grupul I – Informare; Grupul T – Tehnologii; Grupul C –
Comunicare; Grupul M – Management; Grupul S – Alte
cunoştinţe; 4 nivele de calificare: Nivelul 1 – Asistent în
informare-documentare; Nivelul 2 – Tehnician în informaredocumentare; Nivelul 3 – Manager în informare-documentare;
Nivelul 4 – Expert în informare-documentare).Iar în viitorul
apropiat și profesorii vor avea propriul cadru, numit
DigCompEdu (cu șase domenii de dezvoltare: mediul
profesional, crearea și schimbul de resurse digitale, gestionarea
utilizării instrumentelor digitale, evaluarea, autonomizarea
elevilor și facilitarea competenței digitale a elevilor. Tot în
sprijinul lor vine și cea mai mare rețea din Europa, eTwinning,
sauplatforma European Schoolnet Academy
Un alt document, Raportul Eurydice din 2012, arată că
aproape toate țările europene au o strategie națională vizând
competența digitalăpredată, prin intermediul unei abordări
interdisciplinare. În toate aceste documente se insistă pe
consolidareagândiriicritice și alfabetizarea mediatică a copiilor,
tinerilor și adulților
Alfabetizarea digitală, generic, este definită ca limbajul
secolului al XXI-lea (totalitatea aptitudinilor, cunoștințelor și
înțelegerea necesară pentru utilizarea noilor tehnologii și mass-

media pentru a creare și distribuire. Ea reunește grupuri de
abilități importante: abilități tehnice de bază și speciale în
domeniul calculatoarelor, abilități pentru utilizarea serviciilor
și ofertelor culturale, abilitatea de a găsi soluții optime, de a
primi, alege, procesa, transmite, creează și folosește informații
digitale.

De

exemplu

blogging-ul

cereabilități

în:

creareaidentității personale/amprenta digitală prin folosirea
hypertextului, limbajului, utilizarea etichetelor, a categoriilor,
#tags, link-uri, tehnici importante de navigare digitală, aspecte
etice legate de securitate cibernetică, plagiat, cetățenie digitală,
comerț digital, sau bază pentru conexiuni digitale - contacte
virtuale

decomunicare,

și

de

ce

nu

multi-

alfabetizarea(expunerea mass-mediei digitale, date vizuale,
animaţii, podcast-uri, filme digitale, muzică, povești digitale,
podcasting.
În 2018,Comisia Europeană trimite o Comunicare către
Parlamentul European, privind Plan de acțiune pentru educația
digitală5 sau cunoscută și ca Rezoluția Parlamentului european
referitoare la educația în era digitală: dificultăți, șanse și
învățăminte

pentru

elaborarea

politicilor

UE6,

iar

pe

5

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
6

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20180485_RO.html

18/06/2020 lansează o consultare publică cu privire la noul
plan de acțiune pentru educație digitală pe tema experiențelor
cauzate de criza coronavirusului în învățământ, deschisă până
la 4 septembrie 2020.
Acest document include 11 acțiuni,articulate în jurul a
trei priorități, menite să sprijine utilizarea tehnologiei și
dezvoltarea competențelor digitale în sectorul educației și să
facă față provocărilor și să profite de oportunitățile oferite de
educație în era digitală:O mai bună utilizare a tehnologiilor
digitale în procesul de predare și de învățare (acțiunile 1-3)
 Acțiunea 1 – Conectivitate în școli
 Acțiunea 2 – Instrumentul de autoevaluare SELFIE și
programul de mentorat pentru școli
 Acțiunea 3 – Calificări semnate digital
 Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale (acțiunile
4-8)
 Acțiunea 4 – Centrul de învățământ superior
 Acțiunea 5 – Competențe în materie de știință deschisă
 Acțiunea 6 – Săptămâna UE a programării în școli
 Acțiunea 7 – Securitate cibernetică în educație
 Acțiunea 8 – Formarea în domeniul competențelor digitale
și antreprenoriale pentru fete

 Îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a
datelor și al unei viziuni prospective (acțiunile 9-11)
 Acțiunea 9 – Studii privind TIC în educație
 Acțiunea 10 – Inteligență artificială și analiză
 Acțiunea 11 – Previziuni strategice7
Primul pas, lasfârşitul anului 2007,făcut în această
direcție de către Guvernul României a fost făcut prin aprobarea
Politicii publice pentru digitizarea resurselor culturale în
concordanţă cu recomandările Comisiei Europene. Ulterior, s-a
iniţiat programul de realizare a Bibliotecii Digitale Naţionale,
ca parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. Pentru
sistemul de învăţământ preuniversitar se înfiinţează Biblioteca
Școlară Virtuală8şi Platforma şcolară de e-learning, ale căror
resurse digitale vor fi protejate de prevederile Legii nr. 8/1996,
privind dreptul de autor şi drepturile conexe9 O altă
oportunitate a reprezentat-o Parteneriatul pentru o Guvernare
Deschisă (OGP)-un acord internaţional, realizat în septembrie
2011 şi care a fost lansat de 8 state, iar în 2012 a fost corelat în
7

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-actionplan_ro
8
Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning
[online],[accesat
la:
26
aprilie
2017].
Disponibil
la:

https://www.edu.ro/biblioteci-0
9

Art.14, aliniatul (3) din Legea nr. 8/1996: “Nu se consideră difuzare
distribuirea către public prin împrumut, cu titlu gratuit, a unei opere, în
cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice”

România şi cu alte obiective importante (acces la informaţii,
participare, guvernare deschisă la nivel local, anticorupţie,
cultură, educaţie, transparenţa procesului deachiziţii publice şi
date deschise). În anul 2014, Ministerul Educaţiei şi cel al
Societăţii

Informaţionale

propuneau

informatizarea

învăţământului românesc prin introducerea tabletelor, a ereaderelor sau laptopurilor pentru copii în şcoli şi înlocuirea
definitivă a manualelor tipărite10 cu cele digitale11 sau
adoptarea unui sistem BYOD. În România OGP12prevede
pentru educaţie la punctul 15, ca Ministerul Educaţiei
Naţionale împreună cu ARACIS, ARACIP, Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
10

Conform
Metodologiei
din
20
octombrie
2013
privind
evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor
şcolare în învăţământul preuniversitar (Art. 1. – (2) Manualul şcolar este un
instrument de lucru al elevului, elaborat în conformitate cu programa
şcolară. În sistemul de învăţământ preuniversitar, manualele şcolare se
prezintă în următoarele forme: a) varianta tipărită; b) varianta digitală; c)
varianta online)
11
Ordinul nr. 3411.03.2017 privind Metodologia de gestionare a manualelor
şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (manualul sub formă
tipărită şi varianta digitală disponibilă pe platforma www.manuale.edu.ro).
Ordin nr. 5913/2008 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul
preuniversitar (cap I, art. 3, bb) şi cc))
12
Parteneriatul pentru o guvernare deschisă. Planul naţional de acţiune
2016-2018,
p.42-46[online],[accesatla:25aprilie2017].
Disponibil
la:http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/PNA-2016-

2018.pdf

Dezvoltării şi Inovării, Unitatea pentru Tehnologia Informaţiei
în Educaţie, Inspectorate Şcolare, CCD-uri şi Coaliţia Resurse
Educaţionale Deschise România să crească transparenţa
sistemului public deeducaţie învederea extinderii accesului la
informaţii şi încurajarea participării publicului de a folosi noile
tehnologii şi inovații.
La punctul 16 mai prevede ca Ministerul Educaţiei
Naţionale împreună cu Centrul Naţional pentru Evaluare şi
Examinare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Coaliţia
Resurse Educaţionale Deschise România să creeze Biblioteca
Şcolară Virtuală şi încărcarea ei cu resurse educaţionale
deschise (RED).
Ministerul Educaţiei Naţionale din România a demarat
procesul de digitizarea manualelor şcolare, disponibile (parţial)
în trei forme: varianta tiparită, digitală (stocată pe un CD
respectând cerinţe minime pentru rularea manualelor digitale în
mediul online).Automat s-au creat oportunităţi de schimbare
radicală a procesului biblioteconomic în bibliotecile şcolare şi,
implicit, dezvoltarea conceptului de „muncă inteligentă”13.
13

ŞERBĂNESCU, Laura. Formarea profesională a cadrelor didactice –
repere pentru managementul carierei [online]. Bucuresti: Printech, 2011,p.
79
[accesat
la
:
26
aprilie
2017].
Disponibil
la:

https://www.researchgate.net/profile/Laura_Serbanescu/publication/3
01823079_Formarea_profesionala_a_cadrelor_didactice_repere_pent
ru_managementul_carierei/links/5729df4408aef7c7e2c4d344/Formar

Proiectul a fost amânat până în 2020, deşi o parte dintre
manualele digitale14erau gata din 2013.
La

începutul

anului

2018,

Ministerul

Educației

Naționale în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și
Societății

Informaționale, posibil

partener

Serviciul

de

Telecomunicaţii Speciale - Agenția de Administrare a Rețelei
Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, în
calitate de solicitanți eligibili15, depun un alt proiect la
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
A urmat lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3
– Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și ecultură – Secţiunea E-educaţie, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă,

aprobat

prin

Ordinul

ministrului

nr.

2397/12.03.2018 şi apelul de proiecte de tip necompetitiv, cu
ea-profesionala-acarierei.pdf
14

cadrelor-didactice-repere-pentru-managementul-

Lecţia Verde – Societatea Read Forward a realizat primul manual digital,
după unul tipărit (lectiaverde.ro), lansat la 27 martie 2013 şi aprobat de
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) [online],[accesat la: 18 aprilie 2017].
Disponibil la: http://www.diacaf.com/stiri/economic/ read-forward-startupromanesc-care-produce-manuale-digitale-se_19513184.html
15
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programuloperational-competitivitate

depunere continuă până la epuizarea bugetului alocat(Proiect 3:
Portalul national al educatiei ‘Biblioteca Scolara Virtuala’
(buget maxim FEDR este de 29.600.000 euro).
În cadrul acestui apel se vor finanţa proiectele: Sistem
Informatic de Management al Şcolarităţii, Wireless-Campus şi
Portalul Naţional al Educaţiei „Biblioteca Şcolară Virtuală”.16
Cel dedicat „Bibliotecii Şcolare Virtuală” va sprijini pe de o
parte “crearea unui mediu coerent integrat, administrat și
protejat, centralizat, prin upgradarea unei platforme existentei
în mediul școlar, pentru a răspunde nevoilor specifice utilizarii
resurselor de conținut electronic, de interes educațional ca
resurse critice pentru procesul educational modern”, iar pe de
altă parte, “vizează asigurarea, pe de o parte, a inventarierii, a
catalogarii si a organizarii tematice a datelor de referinta in
format digital existente, iar, pe de alta parte, a unui cadru
functional coerent si standardizat de integrare si de valorificare
de noi resurse digitale, inclusiv a literaturii clasice, moderne si
contemporane, a lucrarilor stiintifice si de popularizare a
stiintei selectate, precum si a oricaror materiale documentare

16

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/20023/poc-s-a-lansat-apelul-incadrul-caruia-va-fi-finantat-portalul-national-al-educatiei-bibliotecascolara-virtuala
/http://poscce.adrmuntenia.ro/newsletter/csfianuarie2019.pdf

multimedia, de interes educational, pentru studiu individual,
suport metodic și colaborare.”17
Din

punct

de

vedere

istoric,

computerizarea

bibliotecilor şcolareromânești începe timid în anul 2009, când
doar câteva biblioteci ale caselor corpului didactic au iniţiat
procedura de informatizare în urma realizării bazelor de date în
Excel, Fox Pro, Access, apoi prin achiziţionarea gratuită de la
BCU „Carol I” Bucureşti a unui soft de bibliotecă (CDS/ISIS)
şi ulterior contracost (Sziren, Bibliosoft, eBibliophil, BiblioeXpert, Bibioteq Standard, BCDI3, TLIB, Koha, Qulto, soft
„Mijloace fixe şi obiecte de inventar”).
Datorită impactului pe care noua tehnologie de
comunicare îl va avea asupra bibliotecarului școlar18 și asupra

17

https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-22323791-fondurinerambursabile-peste-100-milioane-euro-pregatite-pentru-trei-proiecteeducatie-campus-scolile-nivel-gimnazial-biblioteca-scolara-virtuala-sistemmanagement-scolaritatii.htm
18“Rolurilecheiealeunuibibliotecarșcolarspecializatsunt:educație,manageme
nt,leadershipșicolaborare,șiimplicareîncomunitate....Activitățile principale
ale muncii educative a bibliotecarului școlar (... ) includ: ... Cultura
informației (abilități informaționale, competențe informaționale, fluență
informațională, alfabetizare media, abilitatea de a citi, scrie și interacționa
pe mai multe platforme, cu mai multe instrumente și în mai multe medii)” în
Ghidul IFLA pentru biblioteci școlare, elaborat de (IFLA) Comisia
Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare, Ediția a II-a, revizuită în iunie
2015 și aprobată de Comisia Profesională IFLA Romanian Translation/
Traducere în limba română Tradus de: Laura Mihaela Pascariu, membră în
Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România, sub egida
Asociației Bibliotecarilor din România Iunie 2017 [online], [accesat la:26

bibliotecii şcolare tradiţionale se va redefini rolul acestora în
cadrul sistemului de învățământ preuniversitar. Pornind de la
crearea unui loc „de stocare” a full-textelor, dar şi a unui
„centru de învăţare”cu resurse educaţionale deschise19 viitorul
aparține

unei

biblioteci

şcolare

inteligente,

Resursele

tehnologice au devenit, de altfel, un act de identitate pentru
orice bibliotecă.
Criza actuală provocată de pandemia de covid-19 a dus
la demararea unor măsuri urgente cu aplicare și în biblioteca
școlară. Așa a fost emis Ordinul nr. 4247/2020 din 13 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
aprobată

prin

Ordinul

ministrului

educaţiei,

cercetării,

tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, emitent: Ministerul
Educaţiei și Cercetării, publicat în: monitorul oficial nr. 413
din 19 mai 2020. Noua fișa-cadru a postului pentru personalul
didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
arată că dascălii trebuie proiecteze lecții online și să folosească
instrumente de evaluare aplicabile online.Sala de bibliotecă se

martie 2020]. Disponibil la: https://www.ifla.org/files/assets/schoollibraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-ro.pdf
19
Open learning [online], [accesat la: 3aprilie 2017]. Disponibilla:

https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=https://en.wikip
edia.org/wiki/Open_learning&prev=search

recomandă să fie utilizată individual numai cu scopul de a
primi sau returna literatura de studiu.
Pe 29 mai 2020 se fac recomandările oficiale realizate
de Institutul Național de Sănătate Publică. Documentul cu
regulile a fost publicat de Ministerul Sănătății și trimis în școli
de către DSP și cuprinde măsurile de protecţie care trebuie
aplicate “pentru reluarea activităţilor în unităţile pentru
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, clasele 0-XIII, în
contextul epidemiologic al COVID 19”. Redeschiderea școlilor
va avea loc pe 14 septembrie 2020, conform structurii anului
școlar 2020-2021.)
Ordinul comun nr. 2.855/830/15 mai 2020 (Ministerul
Culturii și Ministerul Sănătății) privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și
pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de
siguranță sanitară în

domeniul

culturii, a activităților

desfășurate în muzee și galerii de artă, biblioteci, librării, în
domeniul producției de film și audiovizual, activități în aer
liber și drive in. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial
Partea I, Nr.460/29.V.202020 și Ordin nr. 2.941/1.120/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
20

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225847

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul
culturii21
Pe 29 mai 2020 a avut loc Videoconferință informală de
nivel înalt a miniştrilor educaţiei din Uniunea Europeană,
organizată sub egida preşedinţiei croate a Consiliului Uniunii
Europene,Ministerul Educaţiei şi Cercetării are în vedere mai
multe tipuri de intervenţii pentru pregătirea noului an şcolar,
precum formarea profesorilor şi dezvoltarea competenţelor
digitale de utilizare a platformelor online de predare-învăţare şi
realizarea unei Biblioteci virtuale22.
În acest context, bibliotecile, inclusiv cele școlare, deşi
reflectă trecutul, reprezintăprezentulși construiescviitorul, iar
automatizarea, informatizarea și digitizarealor nu este numai o
necesitate a supravieţuirii lor, ci şi condiţia adecvării la
cerinţele etapei viitoare.
Se

impune

o

politică

națională

de

susţinere

abibliotecarilor școlari, competenți din punct de vedere
tehnologic și socio-emoțional,ca modele pentru elevii lor, din
urban și rural, să fie sprijiniți să-şi dezvolte abilităţile digitale

21

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226915
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2020/06/23/sprijinirea-elevilorcu-echipamente-it-formarea-online-a-profesorilor-si-realizarea-biblioteciivirtuale-in-atentia-mec--528528?fbclid=IwAR2V6t3l7Nb1UCWePvmsTusvAE0JB8rW3Iaax2nnce_cM1xqzX7XGy88ok
22

prin acces gratuit la platforme de e-learning , prin formarea
profesională continuă.
Câteva din aceste reglementări sunt conturate încă din
1996, la cea de-a 62-a Conferinţă IFLA de la Beijing Comitetul
Executiv şi Consiliul Profesional IFLA au adoptat documentul
"Position paper on copyright in the electronic environment",
redactat de Sandz Norman - un document care arată rolul
bibliotecilor în epoca documentelor electronice şi subliniază
necesitatea unei legislaţii internaţionale flexibile privind
circulaţia informaţiilor.
Implementarea tehnologiei informaţionale a generat
numeroase conflicte legate de nerespectarea copyright-ului.
IFLA propune, tratament egal al informaţiei electronice cu
informaţia tipărită în ceea ce privelte legislaţiile naţionale
pentru copyright23. Astfel pentru documentele în format
digital, fără plata vreunei taxe, utilizatorul bibliotecii ar trebui
să aibă dreptul de a citi, de a asculta sau de a vedea aceste
documente.
Viitorul bibliotecilor rezidă în politica de acces la
documente, mai mult decât în deţinerea acestora. Bibliotecile
au nevoie deopotrivă de de accesul la distanţă şi de achiziţia de
23

Regneală, Mircea. "Copyright-ul în preocupările IFLA." În: Studii de
Bibliologie şi Ştiinţa Informării, nr. 2/1996. Bucureşti: Editura Universităţii
"Al.I. Cuza", 2000, p.69-70

documente. Trebuie însă găsit un echilibru între aceste două
tendinţe şi o politică generală pe care trebuie să o urmărească
biblioteca. Accesul la distanţă nu va fi în mod cert mai puţin
costisitor în viitor.24 Şi pentru accesul la distanţă, şi pentru
achiziţia de documente, bibliotecarii trebuie să obţină bugete
mai mari. În cazul în care nu se va reuşi cuplarea la noile
tehnologii, bibliotecile vor deveni încetul cu încetul similare
unor instituţii dedicate arhivarilor, fără a-şi mai putea îndeplini
menirea pentru care au fost create.25
În condiţiile în care Europa îşi propune trecerea la eEurope și impunerea e-Learning ca instrument de furnizare a
cunoştinţelor în reţea, bibliotecile școlare trebuie să-şi dezvolte
mai ales, colecţiile de documente electronice prin:
apelarea la servicii de difuzare a documentelor
electronice cerute de utilizatori;
formarea competențelor de cultura informației;
să caute mai mulţi furnizori de documente
să caute și echivalentul documentului în format fizic
sub formă electronică;
24

Dragomir, Voichiţa. "BCU din Bucureşti între biblioteca tradiţională şi
biblioteca virtuală". În: Buletin A.B.I.R., vol.8: nr. 4/1997, p.7
25
Michel Jean; Nicoleta Marinescu; Mariana Ianuş, Formarea în societatea
informaţiei,
societate
în
formare
Disponibil
la:http://www.bcub.ro/cataloage/unibib/noile-tehnologii-informationaleprovocare-si-necesitate-in-managementul-dezvoltarii-colectiilor[online],
[accesat la: 27 iunie 2020

să încurajeze cooperarea cu alte biblioteci;
să se folosească de platforma Bibliotecii școlare
virtuale.
În acest fel, bibliotecile școlare se vor integra în
Societatea Informaţională (unul din obiectivele strategice al
Guvernului României pe perioada 2001-2004 şi una din
condiţiile de preaderare la Uniunea Europeană).
Școala online, și deci și biblioteca școlară, a întâmpinat
dificultăți nu a putut suplini interacțiunea directă dintre cadrele
didactice și elevi, complexitatea și substanța comunicării
didactice. De aceea informatizarea sistemului de învățământ
preuniversitar nu trebuie asociată doar cu școala online, formă
extremă a tehnologizării, dezvoltată, din necesitate, în timpul
pandemiei ori, în alte cazuri, ca o modalitate autonomă,
alternativă de instrucție.
A. Informaţia structurată
Este o caracteristică a surselor de informare de tip
secundar şi terţiar, de tipul bazelor de date bibliografice. Pe
Internet se găsesc patru tipuri de baze de date diferite,
corespunzând unor oferte informaţionale distincte:
 baze de date bibliografice accesibile contra cost: marile
servere oferă acces online concomitent într-un număr mare de
baze de date bibliografice pe bază de contract. Interogarea

implică cunoaşterea unui limbaj de comandă, specific fiecărui
server, facturându-se atât durata conexiunii, cât şi volumul de
informaţii selectate şi imprimate sau înregistrate la postul
utilizatorului;
 baze de date specifice: constituie mai ales la nivelul
organizaţiilor universitare şi dispunând de un volum mai mic
de informaţii, aceste baze de date, în general bibliografice,
oferă o sursă importantă de accesare gratuită; ele presupun
numai costuri legate de furnizarea textelor integrale ale
documentelor;
 cataloage de bibliotecă: sute de biblioteci de dimensiuni
diferite, oferă prin Internet posibilitatea accesării cataloagelor
informatizate

în

regim

gratuit.

Realizate

cu

soft-uri

specializate, ele presupun interfeţe şi posibilităţi de interogare
specifice;
 cataloagele editurilor prin Internet: se pot accesa gratuit.
Limbajul de interogare este simplu, direct; aceste baze se pot
interoga după titlu, autor, colecţie.
B. Informaţie textuală
Corespunde surselor de informare primare şi cunoaşte o
adevărată explozie, datorită varietăţii de tipuri de documente
disponibile.
Principalele surse din această categorie sunt:

 reviste electronice (reviste de informare bibliografică);
 preprinturi; (CIP - Bibliografia cărţilor în curs de apariţie
editată de Biblioteca Naţională a României);
 pagini de Web (pagini publicitare dedicate unei reviste sau
cărţi electronice în curs de apariţie).
Datorită ritmului deosebit de dezvoltare piaţa editorială
românească are nevoie de sisteme deschise. Pentru realizarea
acestor sisteme online este nevoie de conectarea tuturor
editurilor româneşti la Internet.
Managementul dezvoltării colecţiilor digitale trebuie:
 să se bazeze pe identificarea cerinţelor utilizatorilor;
 să răspundă tuturor utilizatorilor (celor ce accesează la
distanţă) pentru a fi eficient;
 să se aplice pronind de la cunoaşterea şi participarea la
programe de cooperare locale, regionale, naţionale şi
internaţionale.3
 Specialistul în managementul dezvoltării colecţiilor în era
informaţională trebuie să ţină cont de:
 piaţa tehnologiei digitale a documentelor;
 să exploateze informaţia (adunată, concepută);
 să ştie să descopere resursele pertinente, să evalueze ceea ce
se găseşte în baze de date sau în reţele;
 să aibă o mare flexibilitate în modul de gândire

Diferenţele cele mai importante faţă de resursele
"tradiţionale"

se

referă

la

faptul

că

informaţia

este:

expandabilă, compresibilă, înlocuită, transportabilă, difuzabilă,
partajabilă, intactă chiar şi după utilizări repetabile.
Serviciile

de

furnizare

a

documentelor,

permit

bibliotecilor să asigure accesul la sursele de informaţie, fără ca
acestea să fie în proprietatea lor sau să fie păstrate de ele.

DIN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL
CERCULUI PEDAGOGIC DE FIZICĂ, NIVEL
GIMNAZIAL, DIN ZONA RĂDĂUȚI-SIRET
prof. Magdalena COSOVANU,
Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea

La începutul anului școlar 2019-2020, prin participarea
la activitățile organizate de Societatea Științifică Cygnus,
Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”, în
parteneriat

cu

Inspectoratul

Școlar

Județean

Suceava,

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, la activitățile din
plen și pe secțiuni de la Colocviul Internațional de Fizică
”Evrika Cygnus” de la Vatra Dornei, din perioada 30 august-1
septembrie, am audiat lucrări de specialitate, cu caracter
metodic, teoretic și practic, susținute de profesori din

învățământul preuniversitar și universitar din țară și străinătate,
de cercetători, masteranzi sau doctoranzi, într-un cuvânt, de
oameni pasionați de studiul științelor, de oameni care m-au
inspirat și care m-au determinat să dau aceste informații mai
departe.
La prima întâlnire, în cadrul activităților de la
Consfătuirea profesorilor de fizică din județ, colegilor din
Cercul pedagogic al profesorilor de fizică, nivel gimnazial, din
zona Rădăuți-Siret,

le-am făcut cunoscute aspecte privind

activitatea de dezvoltare profesională prin activități metodicoștiințifice și le-am împărtășit unele părți din materialele
vizionate și audiate în cadrul colocviului. Așa a apărut invitația
pe care am adresat-o domnului conf. univ. dr. Nicolae
BALMUȘ, de la Facultatea de Științe ale Educației și
Informatică de la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion
Creangă” din Chișinău, Republica Moldova și cea adresată
domnului prof. univ. dr. ing. Romeo IONESCU, de la
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management,
Departamentul de Mecanică și Tehnologii din cadrul
Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru a realiza
activitățile de cerc pedagogic în colaborare cu cele două
universități și beneficiind de sprijinul celor doi formatori.

Pentru stabilirea datelor celor două activități din
semestrul I și II, a fost nevoie să ținem seama de faptul că unii
colegi din cerc predau două discipline sau chiar mai multe și
este nevoie să participe și la alte cercuri pedagogice, pe
parcursul anului școlar, cum ar fi: chimie, cei mai mulți, apoi
matematică,

biologie

și

informatică. Am avut de luat în
calcul și faptul că cei doi
formatori sunt activi în mediul
universitar, și susțin activități cu
studenții sau activează în cadrul
unor proiecte de cercetare sau participă la conferințe, așa încât,
activitățile au fost programate pentru luna octombrie (ziua 24),
în semestrul I, respectiv, finalul lunii ianuarie (ziua 30), pentru
semestrul al II-lea. În urma primirii tuturor răspunsurilor și
ținând seama că unele lucruri se mai pot schimba pe parcurs,
am procedat la timiterea răspunsurilor către colegii de cerc
pedagogic, așa încât colegii au fost înștiințați că am primit
răspunsul pentru cele două activități pentru a fi desfășurate în
data de 17 octombrie, în avans, cea din semestrul II, respectiv
24 octombrie, cea din semestrul I, la data planificată. Am
primit susținerea din partea lor și la rândul meu am confirmat

susținerea activităților către cei doi formatori din universitățile
partenere și am procedat la pregătirea celor două activități.
Tema primei activități desfășurate în data de 17
octombrie 2019 a fost o dezbatere despre ”Manuale școlare (în
forma tipărită) și manuale digitale”, activitate pe care am
organizat-o la liceul din Marginea. Primirea invitaților s-a
realizat în clădirea corpului nou al liceului, iar activitățile pe
ateliere, într-o locație apropiată de unitatea școlară, aparținând
unui agent economic implicat în acțiuni de parteneriat cu liceul
din Marginea.
Activitățile pe ateliere s-au axat pe subiectele
prezentate de domnul conf. univ. dr. Nicolae BALMUȘ,
cuprinse sub numele de ”Tehnologii de creare a manualelor
digitale interactive de fizică”. A fost instalat pe fiecare laptop
personal al cadrelor didactice softul prezentat și apoi s-au
efectuat exerciții practice de folosire și de introducere de noi
exerciții, materiale video sau audio, prezentări, rebusuri, teste
de evaluare necesare în lecții etc.
Cei 26 de profesori participanți, prin intervențiile din
timpul dezbaterii temelor, au arătat că activitatea la care au
participat a fost de un real folos, iar în continuare voi prezenta
câteva din opiniile exprimate: ”O activitate foarte frumoasă,
bine organizată din care am învățat lucruri noi și interesante

referitoare la implementarea și
folosirea

manualului

digital”

(doamna

profesoară

Dorina

Chițan de la Școala Gimnazială
Burla), ”O lecție care mă va
ajuta în munca la catedră”
(doamna profesoară Camelia Pîslar de la Școala Gimnazială
"Iraclie Porumbescu" Frătăuții Noi, ”O activitate științifică
atrăgătoare și efervescentă care îmi permite să dezvolt
strategiile didactice în predarea fizicii” (doamna profesoară
Mariana Mica de la Liceul Tehnologic "Vasile Gherasim", ”O
provocare și o încântare pentru toți profesorii de Fizică”
(doamna profesoară Simona Picioc de la Școala Gimnazială
"Iraclie Porumbescu" Frătăuții Noi , ”O activitate practică
deosebit de folositoare pentru învățământul modern al elevilor
din ziua de astăzi” (doamna profesoară Georgeta Antochi de la
Școala Gimnazială Satu Mare, ”Domnul profesor a realizat un
soft foarte bun, cu o interfață prietenoasă și ușor de folosit
pentru oricine are cunoștințe minime de TIC ... sunt foarte
încântată de participarea la această activitate” (doamna
profesoară Evelina Juravle de la Școala Gimnazială ”Dimitrie
Onciul” Straja etc.

Activitatea de dezvoltare
profesională a fost continuată în 24
octombrie 2019, prin participarea
la

activitățile

desfășurate

în

organizate

și

parteneriat

cu

Facultatea de Inginerie Mecanică,
Mecatronică și Management, Departamentul de Mecanică și
Tehnologii din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din
Suceava și Cercul pedagogic al profesorilor de fizică, nivel
gimnazial, din zona Rădăuți-Siret, în baza acordului de
parteneriat încheiat cu nr. 816/FIM din 24.102019, având ca
temă ”Importanța pregătirii elevilor în domeniul științelor și
tehnologiilor”.
Într-o primă etapă ne-am
reunit în

amfiteatrul facultății

pentru a participa la întâlnirea
cu domnul prof. univ. dr. ing.
Ilie MUSCĂ, decanul facultății,
unde am aflat atât informații
despre specificul facultății, cât
și

despre

încheierea

unui

acord de parteneriat prin care
am inițiat o colaborare ce

poate să ajute elevii în sensul că se pot organiza vizite la
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management,
în cadrul cărora ei pot să știe și să vadă ce înseamnă inginerie,
cum trebuie să te pregătești pe parcursul gimnaziului pentru ca
să-ți dezvolți abilitățile inginerești. Ulterior, în același
amfiteatru, am participat la cursul cu tema ”Roboții în
economia mondială, actualitate și perspectivă” și colocviul cu
tema ”Fizica, știință fundamentală în formarea inginerilor
mecanici”, activități susținute de prof. univ. dr. ing. Romeo
IONESCU și urmărite de cei 19 profesori de fizică participanți
la activitate.
Mi-a plăcut o expresie din expunerea domnului prof.
univ. dr. ing. Romeo Ionescu, că ”Europa gâfâie în fața Asiei!”,
din perspectiva dezvoltării științelor și aplicațiilor tehnice, iar
apropierea elevilor de studiul acestora le poate oferi un loc de
muncă mai bine plătit, o bursă de specializare, posibiliatatea
deschiderii unei afaceri. Am crede că robotica este foarte
departe de noi, dar ea este chiar foarte aproape, pentru că în
zona Suceava-Botoșani sunt cel puțin 14-15 roboți industriali,
iar pentru a putea lucra pe un astfel de echipament îți trebuie o
pregătire inginerească care începe chiar din gimnaziu prin
studiul și aprofundarea fizicii.

Activitatea

noastră

a

continuat în laboratorul de fizică al
facultății, un laborator nou, cu
materiale

didactice

de

ultimă

generație prin care se pun în
evidență fenomene fizice și se fac cercetări științifice specifice,
activitate susținută de doamna lector dr. fiz. Ana-Camelia
Pîrghie, care ne-a prezentat principalele lucrări de laborator
care se fac și pe care, dacă este disponibilitate, le pot vedea și
elevii, în viitor.
În timpul discuțiilor privind activitatea de laborator, am
avut

posibilitatea,

oferită

de

gazdele noastre, să intrăm în direct
cu domnul lector. dr. fiz. Cristian
Pîrghie, fizician teoritician, aflat în
acele

momente

la

laboratorul

CERN de lângă Geneva, de unde ne-a făcut o prezentare
deosebit de cuprinzătoare, însoțită de imagini în direct, despre
acest imens Laborator European pentru Fizica Particulelor.
Toate aceste lucruri au ajuns să fie posibile prin studiul
disciplinelor din aria curriculară matematică și științe, iar
preocuparea noastră pentru a le dezvolta elevilor abilități în
acest sens, reprezintă cea mai frumoasă parte din cariera

didactică a unui profesor de fizică, care însuflețește și face
cunoscute tainele științelor.
Activitatea noastră
a continuat cu vizitarea
laboratoarelor de grafică
asistată

de

calculator,

laboratorul de robotică, dar
și partea de laboratoare ce
conțin roboți industriali,
mașini CNC etc.
Spre finalul întâlnirii am discutat despre inserția în
câmpul muncii, partea spre care tinde orice absolvent și spre
surprinderea noastră, am descoperit că toți studenții sunt
angajați sau colaborează cu angajatori, în domeniul pregătirii
lor, chiar din anii de început ai facultății, pentru că cererea de
ingineri în piața muncii este mare, iar sprijinirea elevilor pentru
dobândirea de abilități în studiul fizicii reprezintă un pas mare
spre o profesie inginerească. În acest sens, domnul profesor Ilie
Cosovanu de la Liceul Tehnologic ”Tomșa Vodă” din Solca
(profesor de fizică, la nivel liceal) a apreciat activitatea de cerc
ca fiind binevenită pentru că pregătirea echilibrată din
gimnaziu oferă perspective în ce privește punerea bazelor în
domeniul științelor necesare în învățământul tehnic superior,

iar vizitarea laboratoarelor acestei facultăți, atât de aproape de
noi, trezește interesul elevilor pentru studiul fizicii și al
roboticii.
Prin susținerea acestor activități de cerc și acestui mod
de interacțiune, profesorii din Cercul pedagogic al profesorilor
de fizică, nivel gimnazial, din zona Rădăuți-Siret, dovedesc că
se sprijină reciproc, comunică și conlucrează pentru a crește
împreună, pentru a schimba viziunea în ce privește studiul și
aprofundarea disciplinelor din spectrul științelor, iar eu, și pe
această cale, țin să le mulțumesc pentru tot.

ÎNCEPUTURILE ȘCOLII ÎN MOLDOVA
Prof. Mihaela Angela COST,
Școala Gimnazială“Petru Mușat“ Siret
Începuturile învățământului în Moldova datează din
prima jumătate a secolului al XIV-lea. La Siret, pe atunci
centru politic al unei formațiuni statale românești, numită
Walahia Minor sau Valachia Mică, pe lângă mănăstirea
franciscană, atestată documentar din anul 1326, era o școală
mănăstirească la care copiii siretenilor învățau „carte
latinească”. Tradiția susține că la această școală au învățat carte
fiii Doamnei Margareta Mușata viitorii domni ai Moldovei,

Petru și Roman. Papa Grigore XI (1370-1378), care a fost un
mare prieten al Moldovei, la 9 martie 1371, a ridicat Siretul la
rangul de

“civitas” și a transformat școala mănăstirească

francisciană în școală episcopală. Aceasta era organizată după
modelul școlilor din Occident, având două cicluri: ciclul I,
numit Trivium, și ciclul II, numit Quadrivium. Scopul ei era să
pregătească din rânduș băștinașilor preoți, dascăli și dieci, atât
de necesari noului stat în formare, Țara Moldovei.
Cu timpul, școala sireteană a cunoscut o înflorire
deosebită. A fost înființată o școală episcopală, un gimnaziu
inferior, gimnaziu teoretic și un gimnaziu comercial.
În 1948 apare la Siret o școală Pedagogică Mixtă, cu 2
secții, de română și ucraineană. În 1956 aceasta se transformă
în școală medie, apoi in 1965 în liceu teoretic cu secții de reală
și umană.
Anul 1989 a a dus schimbări importante în viața
înățământului siretean prin mărirea numărului cadrelor
didactice. S-a introdus studiul religiei: ortodoxă, romanocatolică, greco-catolică și a altor culte neoprotestante.
Pe 20 mai 2000 s-a sărbătorit un dublu eveniment, 225
ani de existență a școlii și atribuirea numelui de „Petru Mușat”.
Cu un trecut multisecular, Școala Petru Mușat a fost și a
rămas o școală prestigioasă în cadrul Moldovei.

Numele școlii are în spate o istorie deosebită. Petru
Mușat I a copilărit la Siret. El a învățat carte la școala
mănăstirească minorită de aici. La începutul verii anului 1374 a
fost ales/ ajuns domn. El a înființat prima școală domnească
din Moldova, la Siret. El a luat hotărârea de a întemeia Biserica
Ortodoxă a Moldovei, în 1382. Din cei 18 ani de domnie, 14
ani a domnit la Siret. Școala noastră este continuarea școlii
întemeiată de voievod și, totodată, cea mai veche școală din
Moldova.
II. Pe aceste meleaguri vei întâlni cu învățătorul cu
vocea domoală, cu privirea șăgalnică, cu glasul răsunător și
melodios ca al unui râu de munte, cu privirea limpede și adâncă
precum adâncimea văzduhului, cu mintea ageră și vorba
înțeleaptă a românului călit în focul greutăților.
Așa au rămas, în inimile copiilor de atunci și ale
maturilor de azi, figurile învățătorului Ilie Andrieseiși a
minunatei și bunei învățătoare Constanța Platec, de la școala
din Pădureni.
Învățătorul a înțeles tot timpul că munca lui se face cu
răbdare și tenacitate, cu sudoare și entuziasm, nerăbdător să le
facă pe toate odată.
Așa se face că învățătorul devine idolul copilăriei
elevilor săi. Și totuși n-am putut descifra secretul unui

învățător, secretul de a rămâne o dată la cinci ani “repetent” tot
în clasa 0 și de a o lua de la capăt mereu, cu aceeași bogăție
sufletească și aceeași căldură.
Acest învățător a fost zidit în școala vieții și experienței.
Înzestrat de Dumnezeu cu un munte de calități, învățătorul își
încheie activitatea, niciodată ostentativă, preocupat în fiecare
clipă să gasească soluțiile cele mai delicate și rafinate în
rezolvarea problemelor, de orice natură ar fi ele.
Ai să întâlnești pe învățătorul care și-a încheiat
activitatea, dar care a rămas tot învățător, ce se uită cu drag la
copii, se amuză de șotiile lor și parcă e gata, gata să-I întrebe
iar și iar: “Ce am învățat noi astăzi?“
III. O văd mereu, e aici, colo, pretutindeni…
Ea e prezentă în fiecare din noi cei cărora ne-a dat câte
puțin din sufletul și chiar clipe din viața sa.
O văd mereu purtându-și nepoțeii de mânuță, vorbindule, dojenindu-i… Aud aceleași cuvinte pe care le-am auzit cu
mulți, mulți ani în urmă. Mă văd parcă în prima zi de școală
când ne-a condus de mână într-o lume mare, parcă prea mare
pentru noi, niște țânci sfioși și mici, o lume ce avea să devină
pentru mulți ani “a noastră“. Fie că au fost opt, zece,
doisprezece sau șaisprezece, anii de școală râmăn cei mai
frumoși ani ai vieții.

Doamna învățătoare a intrat în viața celor mai mulți
dintre noi, cu o forță a cărei putere aprinde și astăzi în suflet
luminița bucuriei. Chiar dacă în perioada de ucenicie a noastră,
a micilor învățăcei, joaca rivaliza cu școala întotdeauna au
existat învingători.
Pot să mă laud- de ce nu ?! – fără pic de modestie că mă
număr printer fericiții care au descoperit o lume nouă,
minunată, cu palate construite din litere și cifre sub îndrumarea
doamnei.
De ce tocmai azi am scos “cutia cu amintiri“ ? Poate că
tocmai acum, când stau aplecat asupra căpătăiului fiului meu,
străduindu-mă să-l fac să înțeleagă cel mai banal lucru: că
1+1=2 și nu 3. La fel, ore întregi, vegheat de “marea doamnă“,
am pătruns în minunatele taine ale cărților. Și n-a fost ușor și
nici foarte complicat. Dar trebuia să existe acolo, cineva…
Și pentru că acel cineva trebuie să poarte un nume, a
fost Nectaria Hurmuz, invatoatoare multi ani la școala din
SIRET.
Când ești trist și simți că lumea se prăbușește peste tine,
te rog, cititorule, gândește-te la anii de școală, când orice lucru
cât de neînsemnat îți aducea multă bucurie (poate prea multă
pentru un suflet așa de mic) și te simțeai poate la fel de
important ca oricare din cei la care doar puteai privi.

Dacă ne-am întoarce privirea în urmă ne vom da seama
că tot “prima doamnă“ ne-a învățat cum, să ne descoperim
niște repere pentru întreaga viață. În jurul lor ne-am construit o
personalitate de care astăzi suntem mândri.
Nu cred că e foarte greu să-ți întorci privirea sau măcar
gândul către cea care, în felul ei, te-a ajutat să-ți desenezi un
drum în viață. Și-atunci de ce să n-o facem mai des?
Fără ea, fără “doamna“ care-și făcea bine cu adevărat
meseria, care-și împlinea cu adevărat rolul de dascăl, noi astăzi
am fi fost nimic.
Măcar o data trebuie să scoatem “cutia cu amintiri“
prăfuită de vreme, s-o deschidem și să mai fim măcar puțin
copii.
De

când

n-ați

spus

“Vă

mulțumim,

Doamnă

Învățătoare! “
Bibliografie:
Franz Pieszczoch, Francisca-Iulia Pieszczoch, “File din
istoria orașului Siret“, Editura Biblioteca Miorița, Câmpulung
Bucovina

PROIECTUL STRATEGIC
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ
PENTRU TOȚI – CRED“
prof. înv. primar Silvica RUSU
prof. înv. primar Diana MOISOC
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”Rădăuți
Proiectul

strategic„Curriculum

relevant,

educație

deschisă pentru toți – CRED“ beneficiază de finanțare
europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2020 și reprezintă „ointervenție sistemică de prevenire a
părăsirii timpurii a școlii,prinmăsuri care să susțină aplicarea
inovativă și sustenabilă a noului curriculum național și
creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale
elevilor

din

învățământul

primar

și

gimnazial“.

Prin

intermediul activităților CRED, se urmărește creșterea calității
și relevanței educației înșcolile aflate în zonecu populație
vulnerabilă, în vederea reducerii ratei de abandon școlar, prin
implementarea de proiecte inovative axatepe dezvoltarea
competențelor-cheie,în contexte de învățare curriculare și
extracurriculare stimulative și motivaționale.
Programul de formare a fost structurat pe trei module:
Modulul 1. Un nou Curriculum național - conceptualizări
necesare

- Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de
educație și formare europene la societatea cunoașterii
-

Noul

Curriculum

național

-

o

perspectivă

asupra

documentelor curriculareURL
- Proiectarea demersului didactic, demers esențial pentru
experiențe de învățare semnificativă
Modulul 2. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii
specialității
Ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de studiu
din invatamantul primar:
AVAP. CLR și LLR. Educație civică. Istorie. Geografie. Joc și
mișcare. Muzică și mișcare. MEM și Matematică. Științe ale
naturii
Modulul

3.

Aspecte

transversale

în

abordarea

și

implementarea curriculumului național
Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în
construirea și dezvoltarea unor mediide învățare inclusive
- Resurse educaționale deschise (RED)
Schimbul de idei, exprimarea părerilor personale și a
modului propriu de acțiune în diverse situații, colaborarea în
cadrul echipelor de lucru, realizarea temelor pentru fiecare
modul și feed-back-ul primit din partea formatorilor ne-au

ajutat să întelegem cât de importantă este cunoașterea și
implementarea Curriculum-ului Național pentru desfășurarea
unei activități didactice eficiente, care să genereze progres
școlar, dar și faptul că, personalizând predarea și adaptând
demersul didactic la nevoile și interesele elevilor, fiecare dintre
aceștia își va putea valorifica propriul potențial. CRED ne-a
prezentat o abordare metodologică centrată pe competențe
cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de
învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, ne-a ajutat să
regândim

proiectarea

didactică,

să

elimininăm

clișeele

didactice, să ne punem amprenta în formarea profilului elevului
prin implicarea acestuia în propria formare.
În cadrul cursului CRED ne-am dezvoltat competențe
digitale și ne-am familiarizat cu învățarea în mediul online.
Webinariile la care am participat, parcurgerea, exclusiv
online, a ultimului modul și a evaluării la final de curs au fost
un punct forte pentru noi, deoarece ne-au pregătit pentru
învățământul online. Astfel că am reușit să ne gestionăm
clasele virtuale și să lucrăm eficient cu elevii noștri pe
platforme de învățare.
Cursul ne-a oferit oportunitatea de a întâlni formatori
foarte bine pregătiți, oameni minunați, din a căror experiență la

catedră am învățat multe lucruri interesante, participarea la
activități fiind benefică formării noastre profesionale.

FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE - TRADIȚIE LA ȘCOALA
STRAJA
Prof. înv. primar, Florentina POPESCU
Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja
Îndrăznesc să spun că în școala noastră, Școala
Gimnazială

„Dimitrie

Onciul”

Straja,

formarea

și

perfecționarea cadrelor didactice a devenit o tradiție. Toate cele
40 de cadre didactice din școală, 8 din învățământul preșcolar,
15 învățământul primar și 17 învățământul gimnazial sunt
calificate la disciplina pe care o predau. Întocmind baza de date
privind gradele didactice, se poate observa că 23 dintre cadrele
didactice au gradul I, 10 gradul II, 5 au definitivatul și 2 sunt
debutante, înscrise la examenul de definitivat. În fiecare an
școlar, în septembrie, întrunim Comisia pentru echivalarea
creditelor profesionale, unde echivalăm creditele obținute în
urma promovării gradelor didactice sau absolvirii de masterate.
Preocuparea colegilor pentru formare și perfecționare se
vede și din participarea lor la diferite cursuri de formare.

Doamna profesoară de Cultură civică și Educație socială, a
participat la Proiectul „Cetățeanul” pentru că începând cu anul
școlar 2019-2020 a intrat în vigoare noua programă școlară
pentru disciplina Educație socială la clasa a VII-a, Educație
pentru cetățenie democratică. În această nouă programă,
Proiectul Cetățeanul / Project Citizen este recomandat atât ca
exemplu de bună practică, atât la capitolul de Sugestii
metodologice, cât și la capitolul de Competențe specifice și
exemple de activități de învățare. După finalizarea acestui curs
d-na profesoară ne-a împărtășit opinia dumneaei:„Participarea
la cursul de formare pentru implementarea la clasa a VII-a a
metodei „Proiectul Cetățeanul” a fost absolut necesară, cel
puțin pentru mine, deoarece nu aș fi reușit să implementez
această metodă fără să particip la formare. Cursul s-a
desfășurat în câteva ședințe față în față cu formatorii, care neau implicat activ pentru înțelegerea metodei. Ședințele au fost
realizate concomitent cu aplicarea metodei la clasă ceea ce ne-a
oferit sprijin și exemplu acolo unde întâmpinam dificultăți. În
perioada pandemiei au existat webinarii și email-uri prin care
am primit precizări și aplicații pentru a putea continua
aplicarea metodei. Chiar dacă nu aș renunța la metodele
tradiționale, consider că metoda Proiectului este o bună
alternativă pentru predarea educației sociale, deoarece implică

elevii, viitorii cetățeni, în mod activ în viața societății iar
implementarea acestei metode necesită formare.” (Elena
Șoflău, prof. Istorie , Cultură civică și Educație socială)
Un alt curs, la care au participat cadre didactice din
școala noastră, a fost „Utilizarea TIC în procesul de predareînvățare”. Un astfel de curs vine în ajutorul cadrelor didactice
în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii pentru predare,
învățare și evaluare și aduce un plus de valoare calității
procesului de învățământ. Impresia unuia dintre cursanți este
următoarea: „Acest curs mi-a fost de un real folos mai ales in
contextul unei lumi tot mai digitalizată. Regretatul inspector,
Giorgie Daniel Vlad, coordonatorul cursului, spunea în una din
prelegeri următorul gând: copiii își petrec jumătate din timpul
lor de lucru la școală și cealaltă jumătate acasă, acolo unde
accesul la orice formă digitală este cât se poate de prezentă. Nar fi potrivit ca atunci când elevii vin la școală să fie total rupți
de IT, este prea mare discrepanța. La școală ar trebui să
continue același mod de învățare, același mod de acumulare de
cunoștințe. Spusele domnului inspector cred că relevă cel mai
bine importanța cursului pe care l-am absolvit.” (Cotos Ionuț,
profesor de religie)
Tot în acest an școlar, 2019-2020, învățătoarele au
participat, în prima serie, la cursul de formare CRED -

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, apoi au
urmat cursul cele trei profesoare de limba și literatura română.
Toate cadrele didactice care au participat la acest curs, l-au
finalizat cu succes și din opiniile lor se poate vedea necesitatea
unui astfel de proiect.
Un cercetător științific de la Institutul de Științe ale Educației,
Ciprian Fartușnic, vorbește cu pasiune despre învățământul
românesc și despre posibilitățile de metamorfozare ale acestuia,
dar și despre Institutul care elaborează programele școlare. Și
crede în CRED, programul de formare al profesorilor. Știe că
acest proiect poate schimba ceva. Ceva mai mult. Tot
dumnealui spunea că: „Noile programe le-am introdus în 2013.
Dar ele nu s-au impus în toate clasele o dată. În 2012-2013 s-a
început cu clasa pregătitoare și acum s-a ajuns la clasa a VII-a.
Așadar, cei care tocmai au terminat clasa a VII-a au mers
numai pe programe noi, pe noile planuri cadru. Dar abia acum,
după ani de zile, se face primul program național de pregătire
al profesorilor și se fac primii pași în zona dezvoltării acestor
resurse. Până acum, a fost un fel de învățare din proprie
experiență...”
Opinia mea este că acest program național de pregătire
al profesorilor, CRED, trebuia să înceapă mult mai devreme,
atunci când s-au introdus noile programe centrate pe

competențe. De ce spun acest lucru? Am avut prima serie de
clasă pregătitoare, 2012-2013, prima serie de elevi cărora a
trebuit să le dezvolt competențe prin organizarea de activități
integrate, dar și prin crearea unui univers al poveştilor şi al
învăţării prin joc, aceasta fiind modalitatea de a aduce şcoala
către copil şi nu copilul către şcoală. Formarea pentru clasa
pregătitoare s-a derulat timp de o săptămână, față în față, apoi
au urmat ore de activitate online, 94 de ore obligatorii, pe
platforma ICOS . Formarea online a presupus, de fapt, o
instruire personală prin parcurgerea de lecții și teste, dezbateri
pe forum împreună cu colegii, schimbul de idei, materiale și
bune practici, toate sub îndrumarea formatoarei de grupă. Noile
programe centrate pe competențe, denumirea disciplinelor,
întocmirea planificărilor integrate, predarea integrată, diferitele
modalități de organizare a colectivului de elevi, strategii
didactice specifice fiecărei discipline, completarea raportului
de evaluare de la sfârșitul clasei pregătitoare au fost doar o
parte din elementele de noutate de la acea vreme.
Din aceste motive, cred cu tărie că acest program de formare
CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”,
reușește să rezolve provocările legate de curriculum, predarea
pe competențe, resurse educaționale deschise etc.

În continuare voi reda câteva impresii ale colegilor care au
participat la programul de formare CRED:
„Participând la cursul de formare CRED am dobândit și
dezvoltat atitudini, aptitudini și cunoștințe noi, atât prin
intermediul teoriei prezentate cât și prin intermediul exercițiilor
practice, care ne-au stimulat spiritul de investigație, de lucru în
echipă, de competiție.
Am conștientizat importanța predării-învățării centrate pe elev,
respectând particularitățile psiho-fizice ale fiecaruia.
Am învățat că informațiile transmise elevilor trebuiesc
transpuse în situații de viață, astfel elevii formandu-și
competențe.
Am înțeles că trebuie să rămânem deschiși la nou, la
schimbare, societatea aflându-se într-o continuă „mișcare”.”
(Maria Schipor, prof. înv. primar)
„Informațiile bine organizate, schimbul de idei și
modelele de bune practici ne-au ajutat să adăugăm un suflu nou
abordării didactice.
Aplicațiile ne-au pus în valoare creativitatea, facilitând
integrarea în practica didactică a unor strategii inovative,
utilizarea resurselor educaționale deschise și a platformelor
online.” (Adriana Cotos, prof. înv. primar)

„Cursul de formare CRED mi-a dat ocazia să îmi folosesc
optim timpul alături de colegi creativi și dedicați profesiei.
Formatorii profesioniști, implicați și creativi ne-au
determinat să participăm cu drag și interes la activitățile față în
față și online. Interacțiunea și schimbul de experință m-au
pregătit și perfecționat teoretic, dar și practic, pentru
provocările învățământului de la distanță cu elevii.
Indiferent de modalitatea în care va fi abordat procesul
predării/învățării/evaluării în anul școlar următor, eu CRED în
educație și în puterea ei pentru adaptare, schimbare și
dezvoltare, tehnologie și progres.” (Ana Juravle, prof. înv.
primar)
„Cursul CRED a constituit un program de formare
profesională corespunzător nevoilor actuale cu care ne
confruntăm în activitatea didactică.
Mi-am actualizat cunoștințe teoretice cu privire la noul
Curriculum Național, am realizat aplicații și teme pe baza
noilor programe școlare și am primit suporturi de curs care îmi
sunt foarte utile în activitatea la clasă.
De asemenea, am indentificat/selectat/creat resurse
educaționale digitale pe care le-am folosit pentru facilitarea
accesului elevilor și părinților. (Alina Zepciuc, prof. înv.
primar)

„În opinia mea programul de formare continuă CRED a
fost gândit conform tuturor criteriilor necesare în proiectarea,
organizarea și desfășurarea unui curs.
Unul dintre atuurile acestuia este faptul că au lipsit practicile
stereotipe. Nu s-a limitat la a recapitula cunoștințe, ci a pornit
de la realități ale vieții contemporane cu care se confruntă
cadrele didactice în carieră oferind soluții la diverse probleme
și provocări.
Pentru mine a fost un exemplu de bună practică necesar în
vederea dezvoltării mele în plan profesional.” (Elena Popa,
prof. înv. primar)
„Cursul de formare CRED mi-a oferit oportunitatea
învățării colaborative autentice.”
Am avut șansa de a cunoaște formatori de o înaltă ținută
profesională, care mi-au întărit credința că în noi (profesori și
elevi) se află puterea de a face ca EDUCAȚIA să capete
valoare.

(Maria-Paraschiva

Pătrăucean,

prof.

Limba

și

literatura română)
Cursul CRED a venit cu o serie de elemente de noutate
și inovație. În ciuda timpului limitat pe care l-am avut la
dispoziție și a consumului mare de energie, am învățat că
trebuie să cred și „altfel” , să gândesc „altfel”. Societatea
actuală, denumită „societatea cunoașterii”, ne obligă la

schimbare. Profesorul trebuie să găsească permanent resurse
pentru a se reinventa, trebuie să fie mereu în pas cu nevoile
elevului contemporan, dornic să exploreze noi orizonturi
culturale. Așadar, am petrecut timp prețios, util și de calitate
alături de colegi care au împărtășit din experiența lor didactică
evidențiind abordarea unor strategii activ-participative menite
să pună elevul în situații concrete de învățare, care să îi facă
învățarea mai ușoară, mai utilă și motivată.
(Maria Comărița, prof. Limba și literatura română)
Am menționat doar trei forme de perfecționare a
personalului didactic, cea prin grade, masterate și cursuri de
formare deși activitatea de formare/perfecționare a cadrelor
didactice din școala noastră se desfășoară și sub celelalte
forme. Acest lucru arată preocuparea permanentă a celor
implicați în procesul instructiv-educativ pentru îmbunătățirea
managementului școlar și pentru dezvoltarea profesională și
evoluția în cariera didactică.
(Prof. înv. primar, Florentina Popescu)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACADEMICIAN
HARALAMBIE MIHĂESCU” UDEȘTI - COMPETENȚE
SOCIALE ȘI CIVICE
Prof. Oana Anda POPESCU
Prof. înv. primar Daniela IsabelaTELEAGĂ,
Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu”
Udești
În cadrul Școlii Gimnaziale „Academician Haralambie
Mihăescu” Udești se derulează proiectul cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman
2014-2020 - „Educația pe primul loc în comuna Udești, jud.
Suceava, în perioada 2018-2021, implementarea acestuia fiind
menită să corecteze nivelul scăzut de educație din mediul rural
și fenomenul părăsirii timpurii a școlii. Grupul țință vizează
patru categorii distincte: preșcolari, părinți, elevi și cadre
didactice.
Astfel, pentru cele 75 de cadre didactice din școlile
comunei Udești a fost organizat un curs de formare
profesională „Competențe sociale și civice”, acreditat ANC,
furnizat de Asociația Alternativa 2013, prin care s-a urmărit
formarea competențelor sociale și civice. Pe parcursul celor 40
de ore, profesorii s-au implicat rezolvând exerciții individual
sau pe grupe, au ținut prelegeri pe anumite teme (Empatie,
Responsabilitate, Toleranță, Solidaritate, Egalitate, Voluntariat,

Comportament social) și au elaborat lucrări practice (referate,
prezentări power point).Criteriile de performanță urmărite în
cadrul

cursului

au

fost:

Metode

și

tehnici

de

comunicare/negociere, Managementul conflictelor, Diagnostica
propriului stil social, Adoptă comportamentul /stilul personal în
relație cu ceilalți, Comunicarea Feedback-ului.
Cursul și-a propus să dezvolte: capacitatea de a
manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor care afecteaza
comunitatea locală, capacitatea de relaționare eficientă cu
instituții din domeniul public, capacitatea de valorificare a
oportunităților oferite de UE, capacitatea de

comunicare

constructivă în situații sociale diferite (a tolera alte puncte de
vedere,

a

conștientiza

responsabilitatea

individuală

și

colectivă), capacitatea de creare a încrederii și empatiei în alți
indivizi, capacitatea de separare a problemelor din viața
personală de cea profesională, capacitatea de conștientizare și
înțelegere a identității culturale locale și naționale.
Pentru a evalua modul în care au fost atinse obiectivele
stabilite prin programul de formare, profesorii au susținut un
test scris și o lucrare practică. În urma evaluării, toți
participanții la curs au obținut certificate de formare
profesională.

Participând la această activitate de instruire, cadrele
didactice din școala noastră au dobândit competențele necesare
pentru a lucra eficient și cu acei copii aflați în situații de risc
educațional.

ROLUL PROFESORULUI

Prof .înv. primar Giorgiana NEVINGLOVSCHI,
Școala Gimnazială "Grigore Ghica Voievod" Suceava
Cerinţele şi nevoile copiilor de azi pretind dascălilor o
radicală schimbare a modului de abordare a activităţii
didactice:

schimbare

de

mentalitate,

dezvoltare

socio-

emoțională, utilizarea mijloacelor audio-video în activităţile
didactice, opţionale, activităţi non-formale. Să nu uităm că
elevii cresc alături de calculator de la cea mai fragedă vârstă.
„Cutia magică” face parte din viaţa lor. Ei încearcă, fascinaţi,
să pătrundă în lumea misterioasă pe care le-o oferă
„maşinăria”. Ea îi poate în același timp îndepărta de trăiri și
sentimente caracteristic umane.
De aici se intră în joc. Un joc serios de data aceasta, pe
care un grup insolit, format din buni pedagogi, profesori de
diverse discipline şi metodiști ai Casei Corpului Didactic l-au
înțeles. Ne-au așezat pe „masa de lucru” componenta cea mai

prețioasă din sistem: copilul cu psihicul său. Ne-au făcut
mândri că avem în mâinile noastre ”viitorul” dar ne-au
îndemnat să alegem oglinda cu care vrem să îl privim . Am
simțit alături de alți colegi că traversăm momente în care
societatea se va schimba radical ca urmare a procesului
tehnologic și că fiecare dintre noi va avea de schimbat ceva la
el însuși.
Acești formatori au fost capabili să transmită prin cursurile
proiectului ”E-PROFI” abordările educaţionale deschise pe
care

le

așteptam

demult,

atât

din

perspectivă

psihosocioemoțională dar şi de strategie didactică:
 S-au abordat moduri inedite de a învăța lucruri noi;
 S-au folosit formele de organizare dintre cele mai
ingenioase, cu caracter recreativ

generând efecte pozitive

pentru munca desfăşurată în grup;
 S-au creat diverse forme de comunicare între indivizi;
 S-au aplicat jocuri prin care elevii să dobândească o gândire
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile
noi, capacitatea de a descoperi provocări noi şi de a găsi modul
de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.
Pot afirma că mă simt nu numai câștigată participând
la aceste cursuri dar și mândră că am avut parte de activități
deosebite și de formatori implicați.

Toate aceste activități realizate ne-au demonstrat
faptul că sunt eficiente și atractive la orice vârstă

școlară

reprezentând un bun prilej de a lărgi orizontul cunoașterii
următoarelor generații.
Aceste cursuri ne-au reamintit că rolul profesorului
rămâne primordial în activitatea didactică indiferent de
variantele de predare iar această componentă umană trebuie
formată dacă nu cu un pas înaintea generațiilor, măcar
menținută într-o permanentă stare de actualitate.
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI DE FORMARE „RESURSE
EDUCAȚIONALE – TEHNOLOGIE ȘI
CREATIVITATE”
Prof. Gabriela Cica SASCĂU
Prof. Mădălina STRUGARU
"Cariera ta este ca o grădină. Poate susține o
sumedenie de energii vitale care devin o recompensă pentru
tine. Nu ești obligat să crești o singură specie în grădina ta. Nu
ești obligat să faci un singur lucru în cariera ta." - Jennifer
Ritchie Payette
În perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 cadrele
didactice din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți
au participat la programul de formare „Resurse educaționale

– Tehnologie și creativitate”, un program acreditat care face
parte din oferta de formare a cadrelor didactice realizat de
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.
Programul cuprinde trei discipline: Competente
curriculare implicate în proiectarea TIC - 6 CPT; (19 ore);
Proiectarea asistată a resurselor educationale - 8 CPT; (31
ore) și Elemente de proiectare a programelor de învățare - 8
CPT; (31 ore). Formatorii programului sunt: conf. univ. dr.
Otilia Clipa, prof. Rodica Cotin, prof. Rodica Freitag, conf.
univ. dr. Ioan Maxim, inf. Laslău Cătălin.
Formarea și dezvoltarea profesională în cariera
didactică

este

o

particularitate

a

acestui

domeniu

profesional, care necesită o identificare corectă și concretă a
nevoilor profesionale ale cadrelor didactice. Sarcina
coordonatorului activităților de formare de la nivelul unității
de învățământ este de a selecta acele programe de formare
utile colegilor. În încercarea de a face cât mai ușoară
participarea la aceste programe de formare, cel mai adesea
sunt selectate acele programme la care să poată adera cât
mai multe cadre didactice din școală. Numărul de
participanți pentru acest program de formare a fost de 27 de
cadre didactice cu diferite specializări: profesori pentru

învățământul primar, matematică, fizică, chimie, biologie,
geografie, religie, educație fizică etc.
Experiența noastră în cadrul programului de
formare „Resurse educaționale – Tehnologie și creativitate”
ne-a facilitat înțelegerea sau aprofundarea unor concepte și
informații legate de pașii ce trebuie urmați în realizarea unor
proiecte de softuri educaționale, avantajele și dezavantajele
utilizării tehnologiei, informațiilor și comunicării în
procesul educațional, implicarea elevilor în demersul
didactic ce utilizează TIC, parametrii care fac eficientă o
prezentare folosită în cadrul lecțiilor ce utilizează TIC etc.
Cursurile au fost interesante și utile ceea ce a făcut ca starea
emoțională a participanților să treacă de la „încă un curs …”
la „mă bucur că am venit în după amiza asta la curs….”.
Cel mai adesea simțim că aceste formări sunt
programate într-un moment nepotrivit, dar la drept vorbind,
asaltați fiind de numărul în cronică creștere a sarcinilor de
serviciu, cu greu putem preciza un moment în care să avem
disponibilitate 100% pentru propria noastră dezvoltare
profesională. Dar și așa reușim să găsim motivație și chiar
plăcere pentru a interacționa, de a ne implica și de învăța
din orice experiență de formare.

Formatorii acestui program, experimentați de-a
lungul zecilor de formări, au realizat un program de comun
acord și cu o susținere eficientă a întregului demers
formator prin tematică, cursuri și prezentări concise,
eficiente și cu cerințe pertinente ale evaluării formative și
sumative. Astfel, portofoliul fiecărui cadru didactic s-a
îmbogățit cu proiecte logice de soft educațional pentru lecții
de comunicare de noi cunoștințe, prezentări ppt. corect
realizate, statistici Excel și alte documente utile în
proiectarea unui demers didactic ce utilizează TIC.
Într-o lume în permanentă schimbare, dar mai ales
aflată în fața unui viitor imprevizibil, cariera didactică este
supusă unei transformări permanente, iar în acest prezent
chiar reinventării. Uneori școala pare anacronică, iar cadrele
didactice depășite de avalanșa de nou, fapt care impune un
permanent upgrade atât la nivel individual cât și profesional.
Ținând cont atât de cerințele societății, ale elevilor și
părinților, dar și de disponibilitatea și limitările oamenilor
din sistemul de învățământ, perfecționarea profesională a
cadrelor didactice trebuie să identifice noi resurse
informatice, metodologice și organizatorice, căpătând astfel
noi dimensiuni, contribuind astfel la susținerea și adaptarea
întregului sistem de învățământ.

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN CADRUL
ORELOR DE DIRIGENȚIE
Prof. Gabriela ARITON
Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni

Activitatea de profesor diriginte este o mare provocare
în contextul educațional actual, date fiind diversele ”dileme”
pe care le trăiesc adolescenții de astăzi.
După ce în anul școlar trecut am parcurs un stagiu de
formare ”Învățarea integrată- Pregătiți pentru viață, adolescență
și autocunoaștere”, am gândit,pentru anul școlar 2019-2020, o
activitate la care am valorificat cu folos materialele pe care leam primit la finalul acelui curs. În cadrul componentei ”Eu și
ceilalți” din programa școlară ”Pregătiți pentru adolescență,
pregătiți pentru viață”, am răspuns, împreună cu elevii mei de
la clasa a XI-a Științe sociale, la întrebări legate de prieteniile
constructive precum și de prieteniile toxice. Pornind de la ideea
că oamenii au nevoie de prieteni în viața lor pentru a crește,
pentru a se dezvolta frumos, pentru a face față tuturor
provocărilor, am propus o activitate al cărei scop a fost acela de
a înțelege când o relație de prietenie aduce plus valoare vieții și
când ea este toxică.

Competenţa generală vizată a fost ”integrarea
abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale
şi profesionale” iar competență
”aplicarea

principiilor

unei

specifică

vizată a fost

comunicări

interpersonale

pozitive”. Dintre valorile și atitudinile pe care am încercat să le
dezvolt în rândul elevilor mei s-au

regăsit următoarele:

”respect şi încredere în sine şi în ceilalți; recunoaşterea
unicităţii

fiecărei

persoane;receptivitate

la

emoţiile

celorlalţi;valorizarea relaţiilor interpersonale; orientare spre o
viaţă de calitate, în prezent și în viitor”.
Obiectivele operaţionale pe care le-am avut în vedere
au fost ca, la finalul activității, elevii: săidentifice principiile
care stau la baza unei prietenii adevărate (pornind de la
vizionarea secvenței din film, de la experiența personală,
culturală etc.);săprezinte beneficiile dar și pericolele prieteniei,
pornind de la experiențe personale;să evidențieze criterii de
alegere a prietenilor;săidentifice soluții pentru ameliorarea
situațiilor tensionate dintre prieteni;să formuleze puncte de
vedere personale cu privire la prietenie și la rolul ei în
dezvoltarea armonioasă a sinelui.
Strategia didactică
modelului

utilizată a respectat pașii

“Evocare-Realizarea

sensului-Reflecţie”

iar

metodele şi procedeele la care am făcut apel pe parcursul

demersului didactic au fost: brainstorming-ul, lectura eficientă,
conversaţia, metode de învățare alternativă experiențială de tip
tutoriat și coaching, exerciţiul, problematizarea, exerciții de
energizare (bomboana), învățarea prin descoperire.
Formele de organizare au fost: activitatea frontală,
activitatea individuală, activitatea în perechi și mijloacele de
învăţământ pe care le-am utilizat la clasă au fost :
videoproiectorul, foaia de flipchart, tabla, caietul/agenda
elevului pentru ora de dirigenție, foi, creioane

colorate,

cartonașele DIXIT, poșta aprecierilor.
Materialele

bibliografice de un real ajutor în

realizarea activității au fost, în mare parte, cele despre care am
aflat în cadrul formărilor la care am participat în ultima vreme :
 Suport de curs- Învățarea integrată- Pregătiți pentru viață.
Adolescență și autocunoaștere. Abilități practice pentru
dirigenție și disciplinele opționale, Asociația Life-Long
Learning Education în parteneriat cu MEN, 2019
 Exercițiile

propuse în cadrul Atelierelor MERITO –

”Universitatea de vară Merito”- august, 2019 (prof. Daniela
Ceredeev, ISJ și CCD Suceava)
 Suport de curs, Învățând să trăim împreună, Program
internațional susținut de UNESCO și UNICEF, 2008

 Orientarea și consilierea în carieră, Manualul elevului,
Asociația alternativă socială- realizat în cadrul proiectului
Abilități de carieră pentru tineri-Investiție în viitor, 2011
 IMPACT- Metode de educație non-formală, Club de
inițiativă pentru tineret, 2008
 www.google.ro (materiale video, audio)
 www.nonformalii.ro
Pentru evaluarea activităţii am avut în vedere :
observaţia sistematică, evaluarea formativă orală, poșta
aprecierilor, tema pentru acasă.
Prima parte a activității didactice, evocarea, a stat sub semnul
unui exercițiu de spargere a gheții (”bomboana”)- elevii au
primit câte o bomboană și s-au grupat apoi, în funcție de
culoarea acesteia. În această parte s-a discutat despre
principiile care stau la baza unei prietenii adevărate, pornind de
la vizionarea unei secvențe din fimul ”Un bulgăre de humă”film care prezintă prietenia dintre M.Eminescu și I.Creangă.
Au urmat discuții cu privire la prietenie în operele literare
studiate iar elevii au venit cu numeroase exemple de care și-au
amintit cu drag.
A doua secvență a activității didactice, realizarea
sensului, i-a pus pe adolescenți în situația de a discuta despre
prietenie- beneficii și riscuri, despre criterii de alegere a

prietenilor și despre soluții pentru ameliorarea situațiilor
tensionate dintre prieteni. Desigur, ajutorul nostru de nădejde a
fost, în această secvență, doamna profesor psihopedagog, Popa
Narcisa, care ne-a oferit câteva sfaturi utile. Au urmat discuții
interesante iar elevii au participat la activități de tutoriat și de
coaching, de tipul: ”Învață-l pe colegul tău/ colega ta ce faci
tu cel mai bine (acasă, la școală,în relațiile cu prietenii)! (faceți
schimb de roluri)! Spune-i colegului tău/ colegei tale despre o
dilemă/ situație- problemă pe care o trăiești în prezent (cu
privire la un prieten/ grupul de prieteni). Colegul/ colega îți
poate oferi un sfat. (faceți schimb de roluri) !”.
Ultima secvență didactică, reflecţia, a adus în atenție
prietenia și rolul ei în dezvoltarea armonioasă a sinelui. Elevii
au ascultat piesa muzicală ”Prietenia”

(a trupei 3S-E), după

care au formulat enunțuri cu rol de concluzie privind rolul
prieteniilor constructive în dezvoltarea armonioasă a sinelui.
Metoda de evaluare ”Poșta aprecierilor” i-a ajutat săși ofere feedback, să facă aprecieri la adresa colegilor și să
pună bilețelele în plicurile de pe peretele clasei: ”Scrie un rând,
pentru un coleg / o colegă din clasă, prin care să apreciezi un
aspect care te-a impresionat la el/la ea în timpul activității de
astăzi!(sau nu numai astăzi). Semnează biletul!”. La finalul
activității cu toții erau curioși să vadă ce feedback au primit. S-

au admirat, s-au felicitat, s-au îmbrățișat și s-au bucurat de o
stare de bine.
Tema pentru acasă a fost: realizarea unui poster, a unei
poezii, a unui text pornind de la experiența acestei activități.
A fost o activitate densă, pe parcursul căreia elevii au
pus accent pe învățarea bazată pe colaborare. Nu a avut loc în
activitate ideea de competiție iar elevii au înțeles că doar
lucrând împreună cu ceilalți pot obține rezultate valoroase.
Așadar, experiențele pe care le-am dobândit ca urmare a
participării la activități de formare pe teme de interes pentru
mine, ca profesor, dar, mai cu seamă, pentru elevii mei, au fost
valorificate cu succes pe parcursul acestei lecții de dirigenție.
Bucuria lor din final, când au deschis plicurile cu aprecierile
din partea colegilor, exercițiile de admirație pe care le-am
făcut, precum și starea de bine care ne-a însoțit pe parcursul
activității nu sunt decât câteva dintre beneficiile reale pe care le
pot avea stagiile de formare/ perfecționare pe care noi,
profesorii, le urmăm atât în țară, cât și în afara granițelor ei.

VOLUNTARIATUL –ACT DE GENEROZITATE
Prof. înv. primar Mariana BĂIȘANU,
Școala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru” Baia
Voluntariatul - acțiunea voluntară - este rezultatul unei
alegeri libere, este o opțiune etică, personală, gratuită, fără a se
aștepta

la

o

recompensă. Acțiunea

de

voluntariat,

de

solidaritate există doar atunci când interesul este colectiv,
general și public. Este un mijloc de a răspunde nevoilor,
problemelor și intereselor sociale și nu un scop în sine pentru
satisfacerea voluntarilor. Voluntariatul nu este doar o valoare
etică, o atitudine, ci o practică concretă.
Beneficiile voluntariatului sunt bidirecționale, adică
sunt atât pentru persoana care oferă ajutorul, cât și pentru cel
care îl primește. Acesta este unul dintre elementele sale
esențiale. Acum, ce câștigăm prin alăturarea la acest tip de
inițiativă? Despre ce beneficii vorbim? Iată câteva dintre ele:
 Te face să te simți mai bine cu tine însuți : a-i ajuta pe
ceilalți este un fel de terapie care ne permite să ne cunoaștem
pe noi înșine precum și alte realități cu care nu suntem atât
de obișnuiți. Gândiți-vă că persoanele pe care le veți ajuta sunt
foarte similare cu voi și că acest fapt este un motiv de
satisfacție pentru munca depusă.

 Vă permite să vă dedicați timp altor activități: în acest fel
rămâneți mereu ocupat și, mai ales, aveți senzația că petreceți
acel timp liber în cauze care merită acest lucru.
 Te face să întâlnești alte persoane: nu vei intra doar în
contact cu persoane care îți vor primi ajutorul direct sau
indirect, ci și cu alți voluntari care au aceleași preocupări ca și
tine.
 Vă permite să dobândiți noi cunoștințe: voluntariatul este
o sarcină care de la sine poate fi considerată o sursă directă de
cunoaștere. Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi,
lucrând în echipă sau individual, confruntându-se cu diverse
situaţii şi probleme, voluntarii dobândesc noi abilităţi, noi
cunoştințe, noi atitudini - într-un cuvânt, noi competenţe.
Elevii școlii noastre, având la dispoziţie, prin grija
părinţilor, resursele necesare unui trai decent şi fără griji, se
gândesc rar că unele familii trăiesc la limita subzistenţei, că în
jurul lor există şi multă suferinţă şi tristeţe. De multe ori
dovedesc lipsa altruismului. Tocmai de aceea, acţiunile de
voluntariat sunt menite să deschidă inimile, să trezească
bunăvoinţa caracteristică firii umane.
Astfel, în școală se derulează proiecte de voluntariat
printre care și proiectul SNAC, proiect prezentat mai jos.

ALTRUISMUL - CHEIA CE DESCHIDE INIMI
PROIECT SNAC: STRATEGIA NAȚIONALĂ DE
ACȚIUNE COMUNITARĂ
ORGANIZATOR:Școala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru”
Baia
BENEFICIARI:

Așezământul

Creștin

Filantropic

,,Acoperămîntul Maicii Domnului” Bogdănești
Școala Gimnazială Preutești / G.P.N. Bahna-Arini
COORDONATOR PROIECT:Prof. înv. primar

Băișanu

Mariana
ECHIPA DE PROIECT:
PARTENERI:
-Primăria
-Reprezentant MASS-MEDIA locală
-Copiii din medii defavorizate
-Comunitatea locală
Domeniul : Civic
Tipul de proiect în care se încadrează: educație pentru
dezvoltare comunitară
Tipul de proiect: local

ARGUMENT

Voluntariatul reprezintă una dintre componentele
esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei, care concretizează
valori precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie
prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţii. Este cea
mai simplă activitate pe care o putem face; înseamnă să îți
dedici o parte din timpul tău altor tipuri de activități, fără să fii
plătit pentru ceea ce faci.
Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de
învatare, atunci când există atât dorinţa de a învăţa din partea
voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului
din partea organizaţiei la care acesta activează.
Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând
în echipă sau individual, confruntându-se cu diverse situaţii şi
probleme, voluntarii dobândesc noi abilităţi, noi cunoştinte, noi
atitudini - într-un cuvânt, noi competenţe.
Elevii școlii noastre, având la dispoziţie, prin grija
părinţilor, resursele necesare unui trai decent şi fără griji, se
gândesc rar că unele familii trăiesc la limita subzistenţei, că în
jurul lor există şi multă suferinţă şi tristeţe.De multe ori,
dovedesc lipsa altruismului. Tocmai de aceea, acţiunile de
voluntariat sunt menite să deschidă inimile, să trezească
bunăvoinţa caracteristică firii umane.

Activităţile de voluntariat sunt benefice pentru
voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei
şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane,
sociale şi de mediu.

SCOPUL
Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se
implica în activităţi de voluntariat ; Educarea spiritului civic a
elevilor și părinților prin acțiuni de voluntariat; Conștientizarea
nevoilor cu care se confruntă elevii ce provin din medii
defavorizate;

OBIECTIV GENERAL:
 Dezvoltarea sentimentului solidarităţii și altruismului faţă de
semeni în rândul elevilor şi al dascălilor;
 OBIECTIVE SPECIFICE:
 Sensibilizarea elevilor şi a membrilor comunităţii locale
Baia, faţă de persoanele vârstnice aflate în Așezământul
Creștin

Filantropic

,,Acoperământul

Maicii

Domnului”

Bogdănești;
 Stimularea generozităţii în rândul elevilor ,dascălilor şi al
celorlaţi membri ai comunităţii, prin activităţi caritabile;

 Implicarea elevilor, cadrelor didactice în cadrul activităților
realizate împreună cu persoanele defavorizate;
 Educarea sentimentelor de prietenie, de acceptare, de ajutor
reciproc în relațiilecu copii din alte grupuri;
 Atragerea alături de noi a unor agenţi comerciali pentru
realizarea activităţilor propuse.
GRUP ȚINTĂ:
Beneficiari directi:
- 24 de copiii de la G.P.N. Bahna –Arini / Școala Gimnazială
Preutești;
- persoanele vârstniceaflateîn Așezământul Creștin Filantropic
,,Acoperământul Maicii Domnului” Bogdănești;
Beneficiari indirecți:
- elevii părinții și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale
,,N.Stoleru” Baia;
REZULTATE AȘTEPTATE :
 Creșterea stimei de sine în rândul beneficiarilor proiectului ;
 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare cât și
comunitatea locală ;
 Promovarea imaginii școlii în comunitate
 Participarea la acțiuni comunitare care să ofere sprijin
persoanelor din diferite medii defavorizate.

 MODALITĂȚI

DE

MONITORIZARE

ȘI

EVALUARE :
 Întâlniri ale echipelor de proiect;
 Chestionare aplicate părinților, beneficiarilor, voluntarilor,
cadrelor didactice;
 Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților ;
 Rapoarte de activitate ;
 Raport de evaluare finală.
IMPACTUL PROIECTULUI;
Implicarea activă a cadrelor didactice și a elevilor în acțiuni de
voluntariat

pentru

sprijinirea

persoanelor

din

medii

defavorizate;
Îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale.
MODALITĂȚI DE REALIZARE:
-Echipa de proiect va realiza materialele publicitare (pliante
,afișe, comunicate de presă ) pentru promovarea proiectului
-Activități

practice

–confecționare

de

felicitări

pentru

sărbătorile de iarnă, mărțișoare, felicitări de Paște;
-Achiziționarea de fructe /legume/produse alimentare destinate
persoanelor vârstnice;
-Colectare de fonduri din vânzarea produselor confecționate de
elevi la expoziția cu vânzare organizată de ziua școlii;

-Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare vor pregăti
cadouri pentru copiii de la G.P.N. Bahna-Arini;
-Program de colinde de Crăciun pe care îl vor prezenta
bătrânilor ;
PRODUSE ALE PROIECTULUI:
-rapoarte de activitate
-fotografii, jurnal de impresii
-articole în mass-media
-lucrări realizate de către elevi
Bugetul proiectului:
Consumabilele utilizate pentru obținerea diferitelor produse/
lucrări vor fi procurate de către Școala Gimnazială ,,N.Stoleru”
Baia .
Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de către
cadrele didactice și elevii voluntari.
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Nr.
crt

1.

Do
Obiective
men
specifice
iul
acti
vităț
ii
Soci Cunoaşterea
al
de
către
cadrele
didactice și

Part Denumi
ener
rea
i
activități
i

Tim
p/
dur
ată

Strateg
ii de
realiza
re

Rezult
ate
obținut
e

Cadr
ele
dida
ctice
și

noie
mbri
e
2018
2 ore

Colabor
are
între
cadrele
didactic

Implica
rea
unui
număr
cât mai

,,Constit
uirea
echipelo
r
de
voluntar

2.

de
către
elevii
voluntari a
obiectivelor
generale şi
specifice ale
SNAC
- Înţelegerea
de
către
elevii
voluntari a
importanţei
şi
valorii
muncii
depuse de
către ei
Soci Sensibilizar
al
carit ea
abil comunității
cu
privire
la
situația unor
persoane
aflate
în
dificultate și
a
unor
familii
defavorizate
Dezvoltarea
spiritului de
întrajutorare

elevi i”
i
școli
i

Cadr
ele
dida
ctice
Pări
nţii
elevi
lor

,,Săptăm
âna
fructelor
şi
legumel
or
donate”
populariz
area
acțiunii
în rândul
elevilor
din
școală monitori
zarea
colectării
zilnice a

e
mare de
volunta volunta
re
ri.
Conver
saţia,
expuner
ea

1923
noie
mbri
e
2018
O
săpt
ămâ
nă

Colecta
re
și
donare
de
legume
și
fructe
Distrib
uirea
legumel
or
și
fructelo
r
donate
Vizită

Implica
rea
unui
număr
cât mai
mare de
volunta
ri,satisf
acţie,
mulţum
ire
Volunt
ari:
elevi,
cadre
didactic
e
părinţi,
bunici

fructelor
și
legumelo
r
și
depozitar
ea
acestora
-donarea
produsel
or
colectate
3.

Soci
alrelaț
iona
l

-Implicarea
elevilor,
cadrelor
didactice și
a
altor
voluntari în
cadrul unor
proiecte în
vederea
donării de
haine,
dulciuri şi
jucării
de
către copii.

Cadr
ele
dida
ctice
și
elevi
i
școli
i

4.

Soci
alemo
țion
al

Dezvoltarea
potenţialului
artisticoreligios al
copiilor.
Colectă

Așe
zăm
ântu
l
Creș
tin

,,Moş
Nicolae
–
ocrotitor
ul
copiilor
săraci”
-oferirea
de
cadouri
-jocuri
distractiv
e
-servirea
de
dulciuri
și sucuri
,,Crăciu
nul-o
speranță
pentru
cei aflați
în

5-6
dece
mbri
e
2018
4 ore

Oferire
a
de
mici
cadouri
Jocuriactivităţ
i
distracti
ve (în
scopul
integrăr
ii
copiilor
defavor
izaţi)

1921
dece
mbri
e
2018

Manife
stări
religios
artictice
,

Benefic
iari:
persoan
ele
vârstnic
e de la
Așezăm
ântul
din
Com.
Bogdăn
ești
Mulţum
ire,
satisfac
ţie
Volunt
ari:
elevi,
prof.
Benefic
iari:
24
preșcol
ari de la
G.P.N.
BahnaArini
Mulţum
ire,
satisfac
ţie
Volunt
ari:

dulciuri

5.

Fila
ntro
pic
,,Ac
oper
ămâ
ntul
Mai
cii
Do
mnu
lui”
Bog
dăne
ști
Prim
ăria
Pări
nţii
elevi
lor
Cadr
ele
dida
ctice
Soci Dezvoltarea Învă
atitudinilor
țător
alcarit pozitive cu ii și
la dirig
abil privire
implicarea
inții
în acțiunile clas
de
elor
voluntariat. gim
nazi
ale

nevoi”
-concert
de
colinde
pentru
persoane
le
vârstnice
din azil
-oferirea
de
felicitări
și
dulciuri

2 ore activităţ
i
caritabi
le
Realiza
rea de
felicităr
i

elevi
prof.păr
inţi
Benefic
iari:
vârstnic
ii din
azil

,,Din
dragoste
pentru
semeni”
ajutorare
a
unor
familii
nevoiașe
din

2125
ianu
arie
2019

Activită
ţi
practice
Worksh
op
Vânzar
e
de
obiecte
confecți
onate

Mulţum
ire,
satisfac
ţie
Volunt
ari:
elevi,
prof.
Benefic
iari:

comună.

6.

Soci
aleduc
aţional

Responsabil
izarea
elevilor cu
privire
la
situația unor
bunici fără
sprijin

7.

Soci
aleduc
aţional

Dezvoltarea
cunoştinţelo
r şi
abilităţilor
cu privire la
aspecte
importante
ale
educaţiei,
într-un mod
plăcut
şi
interesant

de elevi familii
și
cu
părinți
situații
precare
din
comună
Cadr ,,Scrisoa 23
Concur Mulţum
ele
febr s
de ire,
re
dida pentru
uarie creație satisfac
ctice bunici”
2019 literară ţie
și
-realizare 2 ore
Volunt
elevi de
ari:
i
scrisori
elevi,
volu pentru
prof.
ntari bunici și
dăruite
unor
bătrăni
din
comună
Învă ,,Un
1-8
Activită Volunt
țător mărțișor mart ţi
ari:
ii și pentru
ie
practice -elevii
dirig cei
2019 Oferire claselor
inții dragi”
a
de CPclas mărțișo VIII ai
elor realizare
are/
școlii
gim a
de
felicităr Benefic
nazi felicitări
i
iari:
ale
şi
de
comuni
mărţişoar
tatea
e
folosind
diverse
materiale

8.

9.

-oferirea
de
mărțișoar
e
și
felicitări
Soci Sensibilizar Cadr ,,Nimeni april
ea
ele
al
nu este ie
2019
carit comunității dida singur
ctice de
abil cu
privire
la și
Sărbăto
necesitatea
elevi rile
activităților i
Pascale”
de
volu -oferirea
voluntariat
ntari de
în
rândul Spo cadouri
elevilor
nsor
i
exte
rni

Inst
ruct
iveduc
ativ

Dezvoltarea
şi
crearea
unui climat
familial , în
special
a
celor
cu
părinţi
plecati
în
străinătate
Dezvoltarea
încrederii
elevilor în
forţele
proprii;

Echi
pa
de
proi
ect
și
elevi
i
volu
ntari

,,Familia 15
mea ești mai
2019
tu!”
vizionare
de PPT
cu
privire la
viața de
familie

Colecta
re
de
bunuri
și
distribu
irea
acestor
a

Viziona
re PPT
a unor
docume
ntare
Realiza
re
de
afișe cu
tema
,,Famili
a”

Mulţum
ire,
satisfac
ţie
Volunt
ari:
elevi,
prof.
Benefic
iari:
familii
cu
situații
precare
din
comună
Echipa
de
volunta
ri
din
şcoală

10.

Soci
al
educ
ațional

Încurajarea
și sprijinirea
schimburilo
r
de
experiențe și
de
bune
practici

Echi
pa
de
proi
ect
și
elevi
i
volu
ntari

,,Împreu iunie Chestio
nă am 2019 nare de
evaluar
reușit!”
e
a
impresii,
activităț
opinii,
ilor,
referate
impresi
i,
opinii,
referate

Echipa
de
volunta
ri
din
şcoală

METODE MODERNE FOLOSITE LA ORA DE
DIRIGENȚIE
PUTEREA ANTURAJULUI
Prof. Nicoleta BIGHIU
Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni
Deoarece anturajul are un rol important în viața tinerilor
de astăzi, am ales să realizez o lecție de dirigenție referitoare la
acest aspect.
Scopul activității diadctice a fost acela ca elevii să
înțeleagă când un anturaj aduce plus de valoare vieții și când
este toxic, având ca obiective identificarea caracteristicilor
relaţiilor sociale, din perspectiva calităţii acestora; analizarea
relaţiei dintre stilul de viaţǎ şi opțiunea proprie;formularea
punctelor de vedere personale cu privire la anturaj și la rolul
acestuia în dezvolatrea armonioasă a sinelui.

Ca metode şi procedee am folosit conversaţia,
aprobarea,

dezaprobarea,

exemplul,

argumentul,

contraargumentul, jocul de rol, iar lecția a fost organiztă pe
grupe, individual, frontal.
Pentru spargerea gheții elevii au primit mingea,s-au
prezentat, au spus o calitate importantă a personalității lor și
apoi au aruncat-o spre un alt coleg.
Profesorul citește niște citate, referitoare la anturaj:
“Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi
place să se însoțească cu nebunii o duce rău”; “Anturajul te
face hoț, anturajul te face cinstit”; “Tovărășiile rele strică
obiceiurile bune”; “Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți
spun cine ești”; „Uneori ştim că un anumit mod de a acţiona
este greşit, dar, în unele situaţii, inima o ia înaintea minţii şi
ajungem să le facem pe plac oamenilor!” .
Elevii citesc cu atenţie textul şi încearcă o posibilă
caracterizare a noţiunii de anturaj.
Se imparte clasa in două echipe și se aleg doi elevi care
vor juca rolul unui tânăr care se află în situația de a decide dacă
acceptă să bea sau nu.
După ce elevii ies din clasă se prezintă și celorlalți
situația și se cere unui grup să-și desemneze 3 reprezentanți

care vor trebui să-și folosească puterea de convingere pentru al determina pe prietenul lor să bea.
Celalalt grup va desemna 3 reprezentanți nefumatori
care își vor folosi forța de convingere pentru a-l determina să
nu bea.
Se imparte tabla in doua coloane în care se trec
argumentele pro și contra.Elevii vor răspunde la o serie de
întrebări referitoare la care listă este mai cuprinzătoare și mai
convingătoare?; cum credeți că s-au simțit colegii voștri puși în
situația de a face față presiuniu grupului?.
În urma completării celor două coloane s-a observat că
cea cu argumente pro grup era mai consistentă, din păcate.
Elevii sunt stimulaţi să se exprime pâna unde ar trebui
să meargă presiunea anturajului.
Se identifică împreună cu elevii rolul anturajului în
luarea deciziilor și se dau exemple de mai multe posibilități de
a face față presiunii grupului.
Li se cere elevilor un exemplu recent din viața lor când
au fost supuși presiunii anturajului și apoi sunt intrebați despre
factorii care îi determină să spună “NU”, și când cedează
presiunii grupului.
Spre finalul lecției li se propune elevilor un exercițiu:
Eu sunt acela! și li se cere acestora să scrie pe o foaie un

eveniment

în

care

au cedat/nu

au cedat

presiunii

anturajului(anonim), iar apoi trebuie să se recunoască. Aceștia
vor comenta pe baza unui exemplu concret din viața de elev și
motivează de ce/ de ce nu au fost influențași de anturaj. Au fost
stimulați, deoarece unele exemple au fost din timpul
programului școlar, să se

recunoască și cel care a propus

activitatea respectivă. Cea mai mare parte dintre ei s-au
recunoscut ca autori morali ai activității respective.
Pentru obținerea performanței se pune în evidență cât
este de important sa spui NU
La concluzii elevii sunt întrebați dacă cred că atunci
cand vor mai fi puși în fața unei astfel de situații vor ști să
spună NU?
Dacă reuşeşti să te împotriveşti influenţei anturajului,
poţi să fii mândru de tine.
„Să aveţi o conştiinţă bună.” (1 Petru 3:16)
„Cândva îmi era foarte greu să rezist influenţei
colegilor, dar acum nu-mi mai este frică să fiu diferită şi sunt
fermă cu privire la deciziile mele. Nimic nu e mai plăcut decât
să ai conştiinţa curată seara, la culcare”.
La final li se cere elevilor să scrie un adjectiv care să
descrie ora de dirigenție (post it).

Urmarea acestei lecții a fost de a-i conștientiza pe elevi
de pericolul la care sunt supuși dacă cedează presiunii grupului,
atât ei, cât și familia lor.

DIN CULISELE UNEI ACTIVITĂȚI DE SUCCES
Prof. Florea Roxana
Școala Gimnazială Preutești
Cum va fi viitorul?, Ce meserie voi
avea mâine?, Cum mă pregătesc
pentru ceea ce urmează?, Trecutul și
prezentul

influențează

viitorul?,

Școala mă pregătește pentru viitor?
Ce

competențe

trebuie

să

aibă

profesorul de mâine? Iată câteva întrebări la care am încercat
să răspundem, noi, colectivul Școlii Gimnaziale Preutești în
cadrul

activității

coordonatorilor

de

metodice

a

proiecte

și

programe educative și extrașcolare,
zona Fălticeni, vineri 15 noiembrie
2019. Tema cercului a fost ”
Competențe pentru mâine-Meseriile
viitorului”.

La activitătea metodică au fost invitați coordonatori de
proiecte și programe educative și extrașcolare din zona
Fălticeni, precum și parteneri, membri ai marii familii a școlii:
primarul Ion Vasiliu, inspectorul Petru Crăciun, mentorul și
sprijinul nostru din ultimii ani, Anca Diana Maftei Păvălucă,
manager Proiect A.M.I.C., cea care a pus umăr și suflet în
dezvoltarea comunității Preutești și profesoara Mihaela Jarcău,
coordonator de cerc pe zona Fălticeni.
Pentru a clădi un viitor este necesar să ne cunoaștem
trecutul și să înțelegem prezentul.
Invitații au asistat la trei activități
demonstrative: ”Meseriile trecutului
- Din trecut spre viitor”(director
prof.

Neculai

Șchiopoaia),

”Meseriile prezentului - Din prezent
spre viitor” (prof. Jolobai Mihaela) și ”Meseriile viitorului competențe pentru mâine”( director adjunct, prof. Gabriela
Dumbrăvanu și prof. înv. primar Roxana Florea), unde elevii
noștri au ilustrat competențele necesare într-o societate mereu
în schimbare: comunicare, colaborare, creativitate, gândire
critică, adaptabilitate, flexibilitate, autonomie, competențe
digitale.

Numeroasele materiale și metode
interactive utilizate la activități au
arătat viziunea școlii noastre despre
ceea ce înseamnă profesori dedicați,
preocupați de viitorul pe care îl
creează în clasă.
Opiniile elevilor noștri despre școala și profesorul de mâine au
fost momentul declanșator al atelierului cu invitații, în care
aceștia din urmă au conștientizat importanța dezvoltării
competențelor digitale în activitatea didactică, au aplicat și șiau însușit metode moderne, care nu necesită neapărat dotări
precum table interactive, tablete individuale, ci doar un
calculator și multă pasiune pentru cea mai frumoasă meserie
din lume.
Dar ce se ascunde în spatele acestei
activități

metodice

”organizată

impecabil”(dna insp. Tatiana Vîntur)?
Răspunsul este simplu: lucrul în
echipă, efortul susținut al colectivului școlii,
de

la

personalul

administrativ,

cadre

didactice, directori, elevi, părinți, parteneri, cu toții am
contribuit la a pune în valoare ceea ce se întâmplă în Școala
Gimnazială Preutești.

Ne confruntăm adesea cu păreri preconcepute legate
de învățământul din mediul rural, de ”slaba calitate” a acestuia,
de ”lipsa de condiții”, personal ”nepregătit”, etc. dar pot spune
cu mândrie că aceste opinii nu reflectă activitatea din cadrul
Școlii Gimnaziale Preutești, drept dovadă și succesul activității
descrise mai sus.
Pregătirile

au

începtut în septembrie,
având o temă atât de
ofertantă a fost nevoie
de dezbateri în cadrul
Consiliului profesoral, unde colectivul școlii a dovedit interes,
mobilizare, sprijin, resurse și creativitate. De ce? ”Pentru că ne
place școala!”.
Împreună am reușit să
stabilim programul zilei
până în cele mai mici
detalii: treptele scărilor
au

fost

ornate

de

doamnele educatoare și
învățătoare cu versurile ”Învață de la toate!” de Rudyard
Kipling încă de la începutul anului școlar, ”steluțele cu mesaje
motivaționale” au împodobit holurile prin efortul dnei prof.

Delia Rusu.Holul principal a găzduit o expoziție de machete
impresionante realizate de elevii coordonați de dna Marcela
Turcu (machete ale viitorului) și dna Marinica Maftei (machete
din trecut). La intrare, invitații au fost primiți de reprezentanții
Consiliului elevilor, coordonați de prof. Laura Carp cu mesajul
”Orice relație începe cu un salut: Bine ați venit!”, un pliant și
un CD cu materialele utilizate în cadrul activității. În sala de
primire invitații au fost întâmpinați de reprezentantul părinților,

Ionela

Bârleanu,

responsabilul comisiei învățătorilor Alina Sandu care a împărțit
pixuri personalizate de culori diferite, criteriu care a făcut
posibilă repartizarea invitaților pe ateliere, responsabilul
Comisiei pentru limbi străine, prof. Oana Mocanu care a dăruit
răvașe cu tema ”Viitorul se
află

în

mâinile

voastre”,

responsabilul Comisiei pentru
prevenirea

și

combaterea

violenței, a diriginților.
Ziua a început cu un cântec

interpretat de elevi și profesori ”Îmi place școala!”(”Bine-ați
venit la școala

noastră/Nu-i doar o școală ci e ca la noi

acasă/Ne întrebăm și noi mereu de ce/De ce trec orele atât de
repede./Ce-i minunat, aici în Preutești/Așa elevi, colegi,
prieteni nu găsești/...Îmi place școala pot să-ți spun de ce!”) și
s-a încheiat în aceeași manieră cu melodia ”Hai să fim fericiți!”
(Do-Re-Mi-Show) interpretare care la rândul ei a necesitat
pregătire.
În cadrul activităților demonstrative au fost utilizate
metode de predare-învățare- evaluare dobândite de către colegii
noștri în timpul mobilității din Franța (12 - 24 august 2019) la
Universités de Francophonia, Nice din cadrul proiectului
TRANSFORMAREA ÎNCEPE CU M.I.N.E. - Mijloace
Incluzive pentru Nevoile Elevilor, cu numărul 2019-1-RO01KA101-062914, coordonat de prof. Adina Popa, cofinanțat prin
programul Erasmus+ al Uniunii Europene: Voki, Kahoot,
Mentimeter la care s-au adăugat și alte metode precum Plikers,
Ozobot- programare și altele.
„De ce să fii coordonator de proiecte și programe
educative?” a fost întrebarea finală la care am încercat să
răspund, în calitate de coordonator de proiecte și programe
educative al școlii prin intermediul prezentării Ppt: nu pentru
că ai prea mult timp liber, sau prea multe idei, nu pentru a-i

agasa pe ceilalți colegi solicitându-le activități sau pentru că-ți
plac rapoartele și informările, nu pentru a petrece mai mult
timp la școală sau pentru că ești „plătit”, ci pentru că faci parte
dintr-o echipă minunată, pentru că astfel îți poți cunoaște mai
bine colegii, elevii, pentru că școala e locul în care poți crea
amintiri frumoase, pentru că educația este importantă,
pentru că ești sprijinit, pentru că ai șansa să cunoști oameni
deosebiți, pentru că îți pasă și poți contribui la clădirea
viitorului.
Când practici cea mai frumoasă meserie, de profesor, într-o
școală modernă, cu elevi minunați, alături de un colectiv
dedicat, manageriat de o echipă de directori implicați, orientați
spre binele întregii comunități școlare, viitorul este sigur,
presărat de succes .

UN SCRIITOR PE MELEAGURI FĂLTICENENE
prof. înv. primar Iuliana IVANOV,
Școala Gimnazială "Ion Irimescu" Fălticeni
Școala Gimnazială ION IRIMESCU din Fălticeni este
o școală cu renume printre școlile municipiului, o școală unde
părinții pot opta între a-și înscrie copiii în învățământul
tradițional, after-school sau alternativa step- by- step.
Activitățile desfășurate în școală sunt numeroase, dar cele mai
așteptate activități sunt cele care se desfășoară în săptămâna"
Școala altfel".În anul școlar 2019-2020 această săptămână a
fost stabilită în intervalul 24- 28 februarie , tot atunci
desfășurându-se și activități de comemorare și cinstire a
numelui maestrului ION IRIMESCU, patronul spiritual al
școlii.
Luni, 24 februarie 2020 clasele pregătitoare SbS ( prof.
înv.primar Ivanov Iuliana și Ivanov Paulina) și a V-a C ( prof.
- diriginte Șandru Tatiana) de la școala noastră au avut parte
de o surpriză pe care nu o vor uita prea ușor : o întâlnire cu un
scriitor contemporan - doamna Passionaria Stoicescu. Ideea a
plecat de la întrebarea unui elev din clasa pregătitoare :
"-Doamna, cum arată un scriitor ?"
Membră a Uniunii Scriitorilor din România și absolventă a
Școlii Pedagogice "Spiru Haret", d-na Passionaria a acceptat cu

multă bunăvoință întâlnirea cu cititorii școlii noastre, în ciuda
drumului destul de lung București – Fălticeni.
În prezent, poetă, traducătoare, prozatoare și scriitoare
de literatură pentru copii; a realizat aproximativ 100 de
traduceri, a scris 72 de cărți, din care 42 de cărți sunt adresate
copiilor. Titluri precum: "Pană de gaiță și poveștile ei", "Cele
mai năstrușnice pățanii", " Cartea înaripată", "Povestea
mărțișorului" sau "O băbuță și un moș" au încântat copilăria
părinților actualilor elevi. Din familie de învățători, invitata
noastră ne-a dezvăluit și alte pasiuni ale dumneaei : pictura,
modelajul, dansul și cântatul la muzicuță.
A recitat poezii copiilor, dar și copiii au recitat poezii compuse
de ei ; s-au pus întrebări , s-au primit răspunsuri și s-a tras
concluzia că "cititul cărților este foarte necesar tuturor, dar mai
ales copiilor" pentru că , așa cum spunea Miron Costin : "Nu
este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă decât cetitul
cărților..." .Fire exuberantă, veselă și caldă, scriitoarea s-a
simțit bine în mijlocul elevilor și i-a încurajat să fie mereu în
căutarea cărților potrivite sufletului lor.
Copiilor din clasa a V- a li s-a explicat că fiecare carte citită
devine o treaptă pe scara cunoașterii, iar fiecare treaptă urcată
înseamnă o altă perspectivă asupra vieții. Cu fiecare carte

pășești pe meleaguri noi, întâlnești oameni deosebiți, înveți să
visezi și ți se dezvăluie lumea întreagă.
La activitate au participat și doamna bibliotecară Mihaela
Stoica, alături de domnul director al școlii, domnul profesor
Costică Parfenie, care a apreciat curiozitatea copiilor și
bunăvoința și deschiderea doamnei scriitoare. Asemenea
activități

rămân

vii în sufletele micilor învățăcei și îi

familiarizează cu oportunitățile din jurul lor.
Concluzia întregii activități : "În paginile cărților este toată
istoria omenirii! În paginile cărților se găsesc răspunsuri la
toate întrebările copiilor de astăzi !"
Voi de ce citiți ?

VALORIFICAREA TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR
LOCALE PRIN INTERMEDIUL MUZEULUI DE
ISTORIE LOCALĂ BAIA

prof. Maria Roxana POTLOG
Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia
Parfumul unei epoci istorice, al unei personalităţi, al
unui colţ de viaţă se poate evoca vizitând Muzeul local de
istorie. Primul punct muzeistic din Baia a fost deschis de

învăţătorul Nicolae Stoleru în 1908. Astăzi muzeul este situat
în centrul Băii şi adăposteşte 4 săli tematice: o sală cu imagini
şi portretul lui Ştefan cel Mare, o sală de folclor şi etnografie, o
sală cu vitrine ce adăpostesc rezultatele cercetărilor arheologice
efectuate pe teritoriul Băii şi o sală cu costume populare purtate
de-a lungul timpului de băieşi.
Cadrele didactice care lucrează la școlile din Baia i-au
îndrumat pe elevi să adune din gospodăriile bunicilor obiectele
de uz casnic și gospodăresc specifice satului Baia. Cea mai
încă-pătoare sală a muzeului înfățișează o odaie dintr-o casă
țărănească de aici așa cum arăta ea cu câteve decenii în urmă
sau o mai putem întâlni în locuințele bunicilor de astăzi. Pereții
sunt acoperiți cu covoare lucrate de gospodinele harnice în
războaie manual (stative) în lungile zile și nopți de iarnă când
nu participau la munca câmpului. Alături de covoare se pot
admira lăicere pentru acoperirea lavițelor, cuverturi pentru
paturi, dar și lăicere din lână sau cânepă pentru acoperirea
dușumelelor. Nu lipsesc prosoapele țesute în casă sau cusute de
fetele tinere din sat și folosite pentru împodobirea locuințelor.
Unele “batiste” cusute cu frumoase modele florale erau folosite
de “druște” la nunți, atunci când mirele și vătășeii veneau la
luatul miresei. În această încăpere sunt expuse și obiectele cu
care se lucra cânepa și lâna parcurgând toate etapele până la

produsul finit. Este vorba de foșalăi, furcă, fus, rășchitor,
vârtelniță, mașină manuală de tors, ragilă, pieptene mare și
pieptene mic.
Bineînțeles că nu lipsește războiul de țesut manual
(stativele) cu ițe, spată, sucală, și suveică, gata pregătite pentru
a fi preluate de cei mai tineri care să ducă mai departe tradițiile
locale. Tot aici sunt expuse mașini de călcat cu jar, mașini
manual pentru zdrobirea nucilor sau a piperului și multe alte
obiecte înlocuite astăzi de electrocasnicele moderne. Oalele de
lut în care se fierbeau gustoasele sarmale stau alături de oalele
de lut în care se punea laptele la prins pentru chișleac. Alături
stau castroanele și farfuriile de lut, ceștile de lut, ornamentate
cu motive florale și geo-metrice așezate în blidare lucrate de
bărbații pricepuți în arta lemnului.
Băieșii sunt cunoscuți în zonă, și nu numai, pentru
talentul lor în prelucrarea lemnului. Meșterii dogari știau să
aleagă din pădure lemnul cel mai bun din care scoteau doage
de calitate folosite pentru a lucra diferite obiecte de uz casnic și
gospodăresc. Din mâinile lor pricepute ieșeau și ies și astăzi
cofițe pentru apă, putinele pentru păstrat brânza și laptele bătut,
budălău pentru obținerea untului, ciubere, poloboace, zăcători
în care zdrobeau strugurii pentru obținerea vinului. Alături de
aceste obiecte mari care necesită un efort deosebit din partea

meșteșugarilor, realizau și obiecte mai mici folosite în
interiorul locuințelor. Este vorba de rame pentru fotografiile de
familie, blidare pentru vasele de bucătărie, linguri, linguroaie,
obiecte folosite de femei pentru tors, țesut. Tot aici sunt expuse
și obiectele cu care lucrau și împodobeau cofițele, ciuberele,
blidarele. Este vorba despre topoare, bărdițe, cuțitoaie, daltă,
dăltiță etc.
O încăpere aparte adăpostește minunate obiecte de
îmbrăcăminte lucrate în casă. Putem admira costume populare,
atât pentru barbați cât și pentru femei. Sunt cămăși femeiești și
băr-bătești cusute pe pânză de in sau bumbac țesută în casă, cu
motive florale deosebite, zădii țesute în stative, ițari bărbătești,
dar și bundițe cusute cu motive florale pe piele de animale
tăbăcită de tăbăcarii și cojocarii din sat. La costumele pentru
fete și femei s-au adăugat broboade vechi: șăluț, bariz, bertă
pentru perioadele reci de toamnă și iarnă, dar și casincuțe
pentru perioadele mai calde de primavară și vară. Și tot aici
nelipsita ladă de zestre plină cu valuri de pânză și multe alte
obiecte lucrate manual de tinerele care se pregăteau să se
căsătorească.
Vizitele dese făcute de elevii școlii dar și de turiștii
care ne vizitează comuna, ne îndeamnă să înzestrăm permanent
acest muzeu și cu alte piese importante culese de la bătrânii

satului pentru a nu uita vreodată de munca iscusită a meșterilor
acestei localități istorice. Și, de ce nu, pentru a reînvia tradiții și
obiceiuri care pot lega mai mult tinerii de locurile natale.

CRĂCIUNUL – VISUL FRUMOS AL IERNII
Profesor: Dorin VasilePROCȘ
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea

,,Colinde, colinde, e vremea colindelor!
Căci gheața se-ntinde asemeni oglinzilor.
Și tremură brazii, mișcând rămurelele
Căci noaptea de azi-i când scânteie stelele”
Minunatele versuri ale poetului nostru național, Mihai
Eminescu, ne fac să regăsim copilăria și să ne aducem aminte
cu bucurie de frumoasele tradiții populare ale poporului român.
Cine ar putea mai bine reprezenta acest fapt, la nivel de
comunitate, decât școala, cea care formează și pregătește tânăra
generație.
Activitățile cultural-artistice, numite și activități extracurriculare contribuie, în mare măsură, la completarea
procesului de învățare și dezvoltare a aptitudinilor elevilor.
Având în vedere că aceste activități nu sunt prevăzute în
programa școlară, am realizat, împreună cu colegii mei
profesori, un studiu de nevoi în funcție de interesele și
dorințele elevilor, dar și de resursele materiale necesare și am
ajuns la concluzia că o astfel de activitate este primită cu mult
interes de copii, de părinți și de comunitatea locală.

Ca mai toate activitățile organizate la nivelul unității
noastre, cea la care facem referire, am încadrat-o într-un proiect
derulat pe o perioadă mai mare de timp care se numește:
,,Datini din străbuni” și în care am inclus și cele trei școli din
localitate, prin parteneriatele de colaborare pe care le-am
încheiat, propunându-ne o reînviere a tradițiilor noastre
strămoșești legate de sărbătorile de peste an, nu în ultimul rând
organizarea

unor

activități

dedicate

unor

evenimente

importante ale istoriei noastre naționale.
Activitățile organizate au fost susținute cu implicarea a 10
cadre didactice și a unui număr de 150 elevi, de la cele trei
școli, vizând schimbul de bune practici, precum și manifestarea
talentului creativ prin expoziții de desene tematice, atât pe
holurile școlilor cât și la Primăria comunei Marginea.
In continuare, aș dori să fac o prezentare,, a activității de
Crăciun cu tema:,,Crăciunul – visul frumos al iernii”,
desfășurată în perioada: noiembrie – decembrie 2019.
Pentru tema propusă elevii au pregătit, coordonați de către
cadrele didactice, un spectacol de colinde, fiind invitați, în sala
de ședințe a Primăriei Marginea, să imortalizeze aspectele
Crăciunului, atât prin scenete cât și prin creații proprii.
Momentul artistic a fost realizat cu scopul de a aduce în suflete

bucuria și emoția sfintei nopți a Nașterii Domnului Iisus
Hristos.
Pentru a nu interveni monotonia, am intercalat colindele
cu poezii tematice sau interpretări instrumentale ale unor elevi
talentați, care au contribuit în mare măsură la reușita activității
propuse. Primul moment l-a constituit interpretarea colindei:
,,Din cer senin”, de către o elevă din clasa a V a A la
mandolină, secondată de grupul vocal al claselor a V a și a VI
a. După interpretarea maiestuoasă a unei poezii din creația
proprie, a unui elev din cl. a a V a, a urmat un grup vocal al
clasei a VIII a, care a interpretat: ,,Colindul ninsorilor”.
Frumoasa colină: ,,Pe podele de nuiele” a fost interpretată de
un elev din clasa a V a la chitară și care a avut un efect
deosebit de plăcut asupra asistenței. Au urrmat colindele
interpretate de grupul vocal al Liceului: ,,În noaptea sfântă de
Crăciun”, ,,Ia sculați voi gazde mari” încheind cu vocile
plăcute a elevelor din clasa a VII a și a VIII a, care au
interpretat: ,,Colindul colindelor”. Grupul de urători si-a făcut
prezența cu ,,Plugușorul”, care, aduce la toate casele multă
prosperitate. Ca la toți gospodarii, a fost prezentă și Sorcova,
interpretată de grupul de colindători, care a urat un An Nou
fericit cu împliniri, bucurii și realizări.

Aceste activități, foarte importante în procesul de
educație, sunt privite cu interes atât de către elevi, profesori cât
și de către părinți, care se implică nemijlocit prin procurarea
de costume naționale tradiționale specifice locului, cât și prin
încurajarea copiilor pentru activitățile premergătoare: repetiții
după programul școlar și asigurarea mijloacelor de transport al
elevilor de la școli către centrul comunei, în zilele când se
organizează serbările.
Relaționăm foarte bine cu reprezentanții comunității
locale, care ne-au sprijinit în mai toate acțiunile noastre ,
manifestând

o

atitidine

pozitivă,

deoarece,

datorită

modernismului exagerat, tinerii au cam dat uitării tradițiilor
locale, fapt care duce la găsirea unei motivații destul de
accentuate pentru a se îmbrăca în portul popular românesc.
Prin implicarea tuturor factorilor esențiali în procesul de
educație , reușim, în primul rând întărirea relației elevprofesor-părinte, cât și implantarea dorinței elevilor de a
desfășura mai multe activități de acest gen, nu în ultimul rând
atragerea părinților, a altor membrii ai comunității locale în
strategiile educaționale ale școlii.
Cadrele didactice care au fost implicate în proiect au
avut o contribuție majoră în atragerea elevilor la activități cu
caracter extra-curricular, la consolidarea spiritului de echipă,

înlăturarea

stărilor

emotive

și

încurajarea

exprimării

sentimentelor. Este plăcut să vezi reacția copiilor și din altă
perspectivă, cea a unor activități nonformale, din afara școlii,
asta determinând o profundă cunoaștere a individului, a
temperamentului fiecăruia.
Respectarea tradiției populare, aduce în inimile noastre,
ale mărginenilor admirație față de zestrea culturală moștenită
din tată în fiu, copilul de mic simțind aceeași plăcere și respect
încă de când își ascultă bunica cum deapănă firul unui basm
sau a unei legende și în cîntecul duios de leagăn al mamei.

REVISTA MEA ONLINE DE… CARANTINĂ
Prof. Mihaela-Petronela SCUTARIU
Liceul Tehnologic Vasile GherasimMarginea
Imprevizibilul și lucrurile mai puțin frumoase fac
parte și ele din viața noastră. Ne propunem să realizăm unaalta, ne entuziasmăm, ne pregătim din timp și în detaliu, dar nu
întotdeauna se și întâmplă. Si atunci?! Rămânem triști și

nostalgici, cu gândul la „Ce-ar fi fost dacă… ?!” Nu este cazul!
Acceptăm noua realitate, ne adaptăm, căutăm alte resurse și
modalități de realizare, forăm în interiorul nostru și ne
surprindem chiar pe noi înșine cât suntem de creativi și
flexibili.
Exact asta am făcut și noi, clasa a V-a B în
Săptămâna ALTFEL. Am petrecut multe momente – la orele
de dirigenție, în pauze – povestind despre prima noastră
excursie împreună. Am făcut și am refăcut traseul, ne-am
întrebat cum va fi vremea, ce este indicat a lua cu noi într-o
excursie de mai multe zile. Doar că anul acesta în perioada 1115 mai a existat #stauacasă. Dincolo de confuzie și de regret, a
existat acel „quelque chose” care ne-a mobilizat repede. Neam propus să realizăm o revistă online… de carantină, cu
subiecte pe placul elevilor și fotografii realizate de ei.
Activitatea,

coordonată

de

doamna

dirigintă

Mihaela-

Petronela Scutariu i-a încântat pe elevi, din 19 elevi au
participat 16, implicați 100%, cu multe idei valoroase și mult
entuziasm! Fiecare activitate a avut: partea introductivă, de
discuții (1h), partea propriu-zisă, de realizare a activității (12h), partea de evaluare, realizată printr-o întâlnire pe Google
Meet (1h) și scrierea articolului de echipa desemnată.

Articolele au fost scrise în urma discuțiilor tematice,
dezbaterilor, chestionarelor aplicate, documentării pe Internet,
fișelor, realizării obiectelor handmade. Fotografiile ce însoțesc
articolele au fost alese în cadrul unui concurs. Mijloacele de
comunicare utilizate au fost: grupul de Whatsapp al clasei a Va B, platforma Google Classroom, întâlniri pe Google Meet.
Prima zi a fost ziua de organizare, de stabilire a programului de
activități, de împărțire a sarcinilor, în funcție de aptitudinile și
dorințele fiecărui elev (literare, informatice, artistice, tehnice,
ludice). A fost ziua Atelierului de creație jurnalistică – „Cine
suntem noi, jurnaliștii virtuali?” , când s-a făcut prezentarea
elevilor clasei în calitate de jurnaliști virtuali. Pornind de la un
Chestionar cu răspunsuri sincere, elevii au realizat o miniprezentare a celor care vor scrie în revista online. Ei și-au făcut
o descriere haioasă și au atașat o fotografie care îi reprezintă
cel mai bine.
Cu această ocazie s-a discutat despre GDPR, dreptul
fiecăruia de a-și proteja datele personale, despre importanța și
cunoașterea acestei legi. De asemenea s-a vorbit despre
capcana știrilor false, despre responsabilitatea ce trebuie să
caracterizeze și jurnalistul, dar și cititorul deopotrivă. Primul
articol a avut drept autori pe Mihaela, Vasile și Maria.

Ziua de marți cu al ei Atelier de bricolaj – „Ce forme,
culori și utilități poate avea bricolajul?” - a demonstrat cât de
creativi și originali pot fi copiii, chiar dacă au la îndemână
resurse puține! Activitatea a respectat structura stabilită: partea
introductivă, de discuții, partea propriu-zisă, de bricolaj, partea
de evaluare a produselor realizate și conceperea articolului nr.2
de către Laura, Finias și Ionela. prin fotografii. Elevii au aflat
cu surprindere că ceea ce le place lor foarte mult să facă se

numește „bricolaj” și că obiectele lor se numesc „obiecte
handmade”.
Am povestit despre avantajele bricolajului: scăpăm de
lucruri vechi /inutile /demodate fără a le transforma în deșeuri
(deci nu poluăm!!); realizăm obiecte noi /frumoase /utile care
ne înfrumusețează sau ușurează viața; este un mod de a ne
exersa îndemânarea, talentul, cunoștințele de la școală; este o
modalitate agreabilă și folositoare de a petrece timpul liber.
oncluzia noastră: nimic nu se aruncă, totul se
transformă… în mâini pricepute!Activitatea de bricolaj a durat
2 ore. Bazându-se pe discuțiile introductive și pe filmulețele
ajutătoare, elevii au realizat suporturi de creioane, ghiveci/vază
flori, accesorii, suporturi pahare, jucării din hârtie, ornamente.

Al treilea articol al revistei noastre a răspuns la
întrebarea „De ce ne face bine verdele?” în cadrul Atelierului
de admirare a naturii. Discuțiile s-au purtat în jurul
semnificației culorii verzi. Verdele reprezintă optimismul, pofta
de viața, natura. Natura are o multitudine de beneficii în viața
noastră: ne asigură sănătate, hrană, relaxare.
De aceea noi trebuie să fim responsabili față de ea: să o
protejăm și să promovăm la cei din jurul nostru mesajul că
natura trebuie iubită și respectată. Elevii au fotografiat colțuri
de natură preferate, care le dau o stare de bine: curtea cu flori,
gradina cu legume, livada cu pomi înfloriți, pădurea din
apropiere. Unii au preferat să ne arate cum îngrijesc sau cum
beneficiază de verdele din viața lor (udă florile, fac salată).
Elevii și-au exprimat admirația față de natură și prin desene
tematice, la îndemnul domnului profesor de arte plastice Dorin
Procș. Eco- jurnaliștii de miercuri Sebastian, Emilia, Amelia și

Alessandro au formulat sfaturi verzi pentru cititori: „Mergeți
undeva în aer liber, stați 15 minute și priviți Cerul! Fiți
recunoscători că aveți parte de verdeață în jurul vostru!
Gândiți-vă la un lucru pozitiv pe care îl aduce natura în viața
voastră/ a oamenilor! Scrie acest gând pe o foaie verde!
Surprinde Natura cu un gest frumos: plantează o floare sau un
copac, îngrijește straturile din grădină, pregătește o masă
sănătoasă din ceea ce găsești în natură: o salată sau un fresh!
Fotografiază colțul de natură care te inspiră cel mai
mult! Inspirat de natură, așterne-ți emoțiile/stările într-un
desen!” A treia parte a activității a constat în întâlnirea online,
când am amintit și de noua sărbătoare, Ziua Dorului. La
întrebarea

„De

ce

ți-e

dor?”,

răspunsurile

au

fost

asemănătoare: de școală!!

Atelierul

gastronomic

„A

coace

pâine,

trend

gastronomic actual?” a stârnit mult interes în rândul elevilor.

La activitatea de joi a participat și doamna profesoară de
religie Dalia Luța, exemplificând concret cum se face pâinea și
ce înseamnă ea. Discuțiile introductive au fost despre
semnificația pâinii. Pâinea poate fi văzută ca o metaforă: a
hranei („a avea pâine pe masă”), a lui Dumnezeu
(împărtășania), a muncii („ a purta cinste pâinii”).
Concluzia a fost că trebuie să fim recunoscători și
responsabili! Activitatea propriu-zisă a constat în alegerea
ingredientelor și utilizarea lor conform rețetei mamei.
Rezultatele, surprinse în fotografii, au fost spectaculoase. La
întâlnirea online de joi, elevii au completat un chestionar pe
această temă. Am vorbit despre ingrediente, despre drumul
pâinii:

sămânță-plantă-bob-făină-pâine.

Ne-am

exprimat

preferințele în materie de pâine, am făcut clasificări. Am
stabilit cantitatea de pâine recomandată. Am avut dezbateri:
pâine albă vs pâine neagră, baghetă vs franzelă, pâine de casă
vs pâine cumpărată. Am aflat multe lucruri interesante, pe care
jurnaliștii de serviciu, Natanael, Andreia și Paul le-au
transformat în cel de-al patrulea articol al revistei.

Atelierul de joacă- „Ce mai fac prietenele mele,
necuvântătoarele?” s-a desfășurat pe 15 mai, considerată mai
nou Ziua Familiei. Pornind de la această idee, am povestit
despre ce înseamnă familia: iubire necondiționată, respect,
sprijin. O surpriză plăcută a fost faptul că mulți dintre elevi au
enumerat printre membrii familiei și animalele din gospodărie.
Sarcina lor a fost aceea de a face cunoștință colegilor cu
membrul de familie necuvântător. Activitatea de vineri a plăcut

cel mai mult elevilor, având numărul maxim de participanți.
Astfel, am făcut cunoștință cu pisici cochete, câini mai mari și
mai mici, iepuri pufoși, rațe gălăgioase, vaci zen și pești
zglobii. Concluzia la care au ajuns jurnaliștii virtuali de vineri
Liviu, Andreia și Daniel este că un animal aduce multă bucurie
și

drăgălășenie

în

viața

noastră,

dar

presupune

și

atenție/implicare pentru hrănirea/îngrijirea lui.

Elevii au completat un chestionar de feed-back, în care
mărturisesc: activitatea preferată, activitatea cel mai greu de
realizat, diferența între o activitate online/în realitate,
provocările unui jurnalist virtual. S-au acordat elevilor
certificate de jurnaliști virtuali și diplome de implicare pentru
părinți. Activitățile din cele 5 zile au fost reunite în Revista
mea online… de carantină, postată pe pagina de FB a școlii.

PROIECTUL TRANSFRONTALIER „EDUCAŢIE FĂRĂ
FRONTIERE”
Prof. dr. Luminiţa Reveica ŢARAN
Şcoala Gimnazială „Teodor V. Ştefanelli" Câmpulung
Moldovenesc
Proiectul transfrontalier „Educaţie fără frontiere” a
debutat în anul centenarului Marii Uniri, în noiembrie 2019,
printr-un Acord de Parteneriat, iniţiat de col (r.) Vasile Vargan,
încheiat între Şcoala Gimnazială „Teodor V. Ştefanelli",
director, prof. Avram Luminiţa Eugenia, şi Şcoala Medie, nr.
10, Roşa, Cernăuţi, director, prof. Alexandru Rusnac, la
Cernăuţi, la Şcoala nr. 10. A urmat, în ianuarie 2019,
încheierea Protocolului de colaborare dintre cele două instituţii
de învăţământ, în cadrul Consulatului General al României de
la Cernăuţi, în prezenţa Consulului General, Irina Stănculescu,
a Consulului, Edmond Neagoe, a Ministrului Consilier, Ionel
Ivan, a oamenilor de presă – Vasile Răuț, Nicolae Toma,

Vladimir Acatrini, a delegațiilor celor două școli. În martie
2019 s-a încheiat Protocolul de colaborare dintre Şcoala
Gimnazială „Teodor V. Ştefanelli", director, prof. Avram
Luminiţa Eugenia, şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din
Edineţ, Republica Moldova, director, prof. Cojocaru Natalia,
acord facilitat de Scutaru Eugenia, fostă învăţătoare, şi Ursachi
Djema, coordonatoarea proiectului. În aprilie 2019, sub
patronajul

Primăriei

Câmpulung

Moldovenesc

şi

sub

coordonarea d-lui Primar, ing. Mihăiţă Negură, cu ajutorul
referentului Primăriei, Ojog Traian Gabriel, și a inspectorului
de la Centrul de Informare, Axânti Coca Mihaela Nicoleta, s-a
semnat Parteneriatul Educațional Transfrontalier România –
Ucraina - Republica Moldova. Partenerii locali

care „au

semnat” aceasta Unire Spirituala, alături de cele trei instituții
de învățământ, au fost Primăria Municipiului Câmpulung
Moldovenesc,

Primar,

ing.

Mihăiță

Negură,

Asociația

Mediatorilor Bucovina, Suceava, președinte, jurist Vasile
Vargan – inițiatorul proiectului, Muzeul „Arta Lemnului”,
director, economist Cristian Mândrilă,

Muzeul Etnografic

`„Ioan Grămadă”, director, scriitorul Ioan Grămadă, Clubul
Copiilor, Câmpulung Moldovenesc, director,

prof. Ioan

Catargiu, Liceul Tehnologic nr. 1, Câmpulung Moldovenesc,
director, prof. Hulubeac Angelica. Echipa de proiect de la

şcoala câmpulungeană este formată din director, prof. Avram
Luminiţa Eugenia, consilier educativ, prof. dr. Ţaran Luminţa
Reveica, coordonatorul proiectului, prof. Vasiliu Mihaela, prof.
Ştefan Petronela, prof. Sbiera Luminţa, prof. Spatariu Cristiana
şi, mai nou, prof. Mahu Otilia.
Tabăra de vara „Educaţie fără frontiere" din cadrul
Festivalului Internaţional de folclor „Întâlniri bucovinene", din
perioada 26 iulie-28 iulie 2019, condusă de cadrele didactice
gazdă – prof. dr. Ţaran Luminiţa (coordonator proiect), prof.
Ştefan Petronela, prof. Sbiera Luminiţa, de la Şcoala
„Ştefanelli”, şi cu marele sprijin primit de la

referentul

Primăriei, Ojog Traian Gabriel, și de la inspectorul de la
Centrul de Informare, Axânti Coca Mihaela Nicoleta, a fost un
adevărat dialog cultural în care elevi, cadre didactice, ziarişti,
oameni de cultură, oficialităţi, artişti s-au bucurat de
spectacolul oferit de cele peste 500 de formaţii artistice, de
propriul moment artistic, de frumuseţea maiestuoasă a
Muntelui Rarău, cu Pietrele Doamnei şi Piatra Şoimului, de
„arta Condrea” din cadrul Muzeului Ouălor de la Moldoviţa, de
mănăstirea

Moldoviţa,

într-un

cuvânt,

de

Ocolul

Câmpulungului Moldovenesc.
În decembrie 2019, timp de două zile, 19 şi 20
decembrie 2019, Proiectul Transfrontalier a continuat cu o

vizită realizată în Republica Moldova, la Edineţ, la invitaţia
conducerii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, director
Natalia Cojocaru şi director-adjunct Svetlana Dociu, instituţie
parteneră în proiect, şi a Primăriei Municipiului Edineţ,
condusă de primarul Constantin Cojocaru. Delegaţia de la
Şcoala Gimnazială „Teodor V. Ştefanelli”, din Câmpulung
Moldovenesc, director, prof. drd. Avram Luminiţa Eugenia, a
fost formată din 12 elevi, cadre didactice (Ţaran Luminiţa,
Sbiera Luminiţa, Ştefan Petronela), părinţi. Deplasarea la
Edineţ a fost posibilă cu sprijinul Primăriei Municipiului
Câmpulung Moldovenesc, primar, ing. Mihăiţă Negură.
În vara anului 2020, în cadrul Festivalului Internaţional
de Folclor, „Întâlniri bucovinene”, cu sprijinul Primăriei şi a
dlui Primar Mihăiţă Negură, din Câmpulung Moldovenesc, vor
fi invitate două formaţii de folclor, din Ucraina şi din
Republica Moldova, respectiv, „Ciocârlia” din Edineţ, şi
„Fetele din Bucovina”, de la Cernăuţi, pentru a extinde
proiectul transfrontalier…
Dincolo de ispitele prezentului, deschiderea culturală va
fi oricând posibilă, indiferent de graniţele, reale sau imaginare,
ale unei societăţi care se află într-o permanentă căutare a
rădăcinilor.

METODE MODERNE UTILIZATE LA ORA DE
DIRIGENȚIE- CUNOAȘTEREA DE SINE ȘI
CUNOAȘTEREA CELORLALȚI
Prof. Cristina-MariaVRABIE
Colegiul Vasile Lovinescu-Fălticeni
În articolul de față, voi face o prezentare a unei lecții pe
care am susținut-o la o ora de dirigenție la clasa a IX-a ,
activitate pe care am considerat-o necesară atât pentru mine,
pentru a-i putea cunoaște pe copiii pe care urma să îi am ca
dirigintă, cât și pentru ei, pentru a se putea cunoaște mai bine
pe ei înșiși, dar și pe colegii lor de clasă.
Principalele obiective pe care le-am urmărit în
desfășurarea lecției, au fost ca elevii să aplice metode de
cunoaștere și autocunoaștere cu scopul descoperirii elementelor
definitorii propriei personalități, să identifice factori care
influențează încrederea în sine, analizând propria imagine de
sine, și gradul de respect față de ceilalți, să aleagă obiectiv
calitățile și defectele pe care le au, să sintetizeze informațiile
despre sine și despre colegii lor.
Pentru

început

am

asigurat

condiţiile

necesare

desfăşurării optime a orei de dirigenție, stabilind ordinea şi
disciplina și pregătind materialele didactice necesare pentru
buna desfășurare a activității.

Elevii au fost aşezaţi în semicerc şi au rostit salutul
însoţit de o însuşire/calitate pe care o are fiecare. I-am întrebat
pe elevi cum se simt și care este starea lor de spirit în
momentul respectiv , cerându-le să își lipească pe piept un
emoticon care se potrivește cu starea lor de spirit din acel
moment (). Elevii şi-au adresat întrebări care să conducă
la motivarea alegerii unuia dintre emoticoanele lipite pe piept.
Introducerea în atmosferă s-a realizat printr- un joc de
energizare- fiecare elev a primit o coală de hârtie pe care
trebuia să o împăturească și să o rupă în diferite părți, după
instrucțiunile date de către profesor (toată activitatea se
desfășoară cu ochii închiși). Elevii au urmat instrucțiunile date
de către diriginte , apoi s-a realizat un moment de discuţie între
elevi și diriginte. Pe baza discuţiilor s-a evidenţiat necesitatea
cunoaşterii de sine pentru explicarea unor aspecte legate de
propria persoană;
A urmat momentul în care se anunţă tema lecției sub
forma precizării importanţei realizării cunoașterii și autocunoaşterii

ca premisă a participării la propria educaţie, la

integrarea firească în viaţa socială prin identificarea calităţilor
şi defectelor fiecărui individ – ”CUNOASTEREA DE SINE
SI CUNOASTEREA CELORLALTI”.

În procesul de autocunoastere sunt utilizati urmatorii
termeni: imaginea de sine, performanțele, stima de sine, reușita
personală și profesională.
Imaginea de sine se referă la eul real, care este
rezultatul experiențelor noastre,(eul fizic, cognitiv, emoțional,
social și spiritual), eul viitor(eul dorit și eul temut) și eul idealceea ce ne dorim să realizăm dar nu avem resursele necesare.
Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe
noi înşine. Cât de “buni” ne considerăm în comparaţie cu:
propriile aşteptări și aşteptările celorlalţi .De asemeni este
dimensiunea evaluativă şi afectivă a imaginii de sine, fiind
determinată, cel

puţin în această etapă (adolescenţa),

preponderent de mesajele venite din exterior.
Metodele de autocunoaștere sunt:
Interne:

Observarea

propriilor

gânduri,

emoţii,

comportamente, analiza retrospectivă a traiectului de viaţă,
estimarea resurselor individuale şi sociale, identificarea
intereselor şi a priorităţilor, analiza valorilor personale, a
aspiraţiilor, scopurilor etc.
Externe (comunicarea interpersonală)primite de la ceilalţi
profesori etc.)

Informaţii

(familie, grup de prieteni, colegi,

După precizarea acestor informații cu privire la
cunoaștere și autocunoaștere, a urmat o activitate interactivă, în
care, le-am arătat elevilor câteva cutii colorate în interiorul
cărora este pus un element surpriză- o OGLINDĂ. Elevii nu au
primit nici un indiciu cu privire

la existenta oglinzii din

interiorul cutiilor. Le-am cerut elevilor să vină pe rând în fața
clasei pentru a privi în interiorul unei cutii. Sarcina elevilor era
aceea de a descrie în câteva cuvinte ce văd în interiorul cutiei
fără a da de înțeles celorlalți colegi ce obiect sau lucru este
acolo. (Importantă a fost și prima lor reacție când au văzut ce
este în interiorul cutiei).Pasul următor: elevii au schimbat
păreri despre ce au văzut în cutie.
După concluziile trase în urma activității cu oglinda, am
trecut la o altă activitate la care fiecare elev trebuia să aleagă
un cartonaș cu o imagine care să i se potrivească- fie
personalitatii sale, fie stării de spirit, fie povestii de viata pe
care o are… Fiecare elev a prezentat cartonașul în faţa clasei,
precizând caracteristicile sale fizice, dar şi pe cele morale.
Această parte a lecției a avut scopul de autocunoaștere
dar și de cunoștere reciprocă. Pentru aceasta parte a lectiei a
fost folosită o cutie cu cartonașe DIXIT – travel, in care se
găsesc 84 de cărți Xavier Collette, un joc de societate , ideal în
procesul de autocunoaștere.

O ultimă activitate a acestei lecții a fost completarea unei steleSteaua Respectului de Sine, în care au fost vizate urmatoarele
cerințe: trei lucruri pozitive care te caracterizează, trei realizări,
două motive pentru care te plac oamenii, două lucruri pe care
vrei să le schimbi la tine și trei obiective pentru viitor.
Am concluzionat lecția prin câteva remarci cu privire la
procesul

de

cunoaștere

și

auto

cunoaștere,

precizând

următoarele: cunoașterea este marcată de subiectivism,
reprezintă un proces de maturitate, se învaţă (rol important al
şcolii) și constituie factorul esenţial în reuşita profesională şi
personală. La finalul lecției am făcut o scurtă apreciere asupra
activităţii desfăşurate și le-am precizat elevilor tema pentru ora
viitoare- să facă o caracterizare a celui mai bun prieten.

ENGLISH AS A JAR OF KNOWLEDGE
EDIȚIA A V-A, 2020
Prof. Loredana Marilena IRIMICIUC,
Colegiul Teh.. Al I Cuza” Suceava
Ediția a V-a a Școlii de Vară” English as a Jar of
Knowledge” organizată sub egida SMAAS din cadrul USV a
fost nevoită să se adapteze la recenta situație din sistemul de
învățământ și prin urmare și-a transferat activitatea în mediul
online, transformându-se într-o tabără digitală de limba engleză

pe durata unei săptămâni. Provocarea cea mai mare cu care neam confruntat atât noi, profesorii, cât și elevii participanți, a
fost să renunțăm la interacțiunea fizică, la jocurile prin
intermediul cărora am învățat și ne-am distrat de atâtea ori în
capusul Universității, la atelierele care ne-au facilitat
socializarea și munca în echipă sau pe grupe, determinându-ne
de data aceasta pe noi, profesorii, să găsim modalități prin care
să îi antrenăm pe elevi să participe activ și cu interes la
activitățile propuse.
Experiența din școala online a fost una inedită întrucât
a fost nevoie să reorganizăm în totalitate materialele pe care le
foloseam în atelierele de lucru, utilizând de data aceasta, în
mod exclusiv, instrumente specifice TIC: platforma Google
Meet, prezentări și fișe de lucru în diferite aplicații (Microsoft
PowerPoint),

exerciții

și

site-uri

interactive

(Kahoot,

Ahaslides), etc.
La grupa claselor VII – VIII, am pregătit o lecție
intitulată `IS SLAVERY A THING OF THE PAST?` al cărei
obiectiv principal urmărit a fost să atrag atenția elevilor asupra
Traficului de Persoane și să îi determin să conștientizeze că
acest fenomen este parte integrantă a Sclaviei Erei Moderne.
Elevii au avut ocazia ca odată cu prezentarea
informațiilor din aplicația Microsoft PowerPoint să își exprime

liber opiniile și impresiile legate de această temă, dezvoltânduși în primul rând competența de exprimare orală în limba
engleză. Împreună cu aceste informații prezentate astfel, le-am
distribuit

și

mesaje

și

studii

de

caz

de

pe

site-

ulhttps://www.eliberare.com/– site care se ocupă de campanii
digitale de prevenire a traficului de persoane.

Un alt material adus în discuție a constat dintr-un scurt
documentar

preluat

de

pe

canalul

https://www.youtube.com/watch?v=dqCSgCDGNT8

YouTube:
iar în

urma vizionării acestuia, elevii au discutat despre cele mai
interesante, dar și despre cele mai de impact fapte care definesc
Human Trafficking.

După ce am trecut în revistă începuturile sclaviei, incluzând
locații și date istorice, îndreptând atenția spre evoluția acestui
fenomen și metodele de manifestare pe care noi astăzi le
percepem, am încheiat atelierul de la această grupă cu un joc
sub

forma

unui

Quiz

realizat

cu

ajutorul

aplicației

https://ahaslides.com/ . Acesta a fost un joc interactiv, conceput
ca feedback al elevilor la lecție, dar și ca metodă de evaluare a
acestora la sfârșitul întâlnirii. Rezultatele au fost generate
automat după fiecare întrebare, întregul joc provocându-le
interes dar și dorința de a răspunde corect într-un timp cât mai
scurt

.
Consider că acest atelier prin tema propusă și prin
mijloacele multimedia abordate i-a ajutat pe elevi să
conștientizeze relevanța acestui fenomen și mai mult decât atât,

că este parte integrantă a vieții contemporane într-un procent ce
nu a fost nicicând depășit în istoria omenirii.
Interesul copiilor pentru activitățile online desfășurate pe
parcursul întregii săptămâni a Școlii de Vară ”English as a Jar
of Knowledge”, faptul că mulți dintre ei au participat și la
edițiile precedente, dorința lor exprimată la finalul întâlnirii
noastre – aceea de a participa și la edițiile următoare – mă
determină să apreciez că întregul proiect este un real succes în
aceeași măsură pentru participanți și pentru organizatori,
oferind oportunități de dezvoltare personală cât și motivația de
a continua colaborarea cu echipa de profesori atât de dedicați
pentru învățământul de calitate.
O ȘCOALĂ DE VARĂ ... ALTFEL
Prof. Georgeta NISTOR
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei
Pentru că își dorește să ofere copiilor o alternativă
atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanța de vară,
ENGLISH AS A JAR OF KNOWLEDGE și-a deschis porțile
și anul acesta. Doar că, date fiind condițiile, locul atelierelor a
fost on-line.
Ca de fiecare dată, am răspuns afirmativ invitației
colegelor mele și am susținut două ateliere.

Primul atelier, Jocuri de vocabular on-line, si-a propus
să creeze un mediu de învățare care să combine cu succes
distracția cu studiul.
Cel de-al doilea, Care este diferența dintre băieți și
fete?, a folosit un text suport pentru a-i determina să-și exprime
părerile proprii privind diferența dintre băieți și fete.
Deși traversăm o perioadă atipică, putem găsi
modalități inedite de a ajuta copiii să fie împreună cu alți copii,
să-i ținem aproape de școală și să le oferim o alternativă
valoroasă în petrecerea plăcută și instructivă a vacanței.
WORKSHOP 2, AUGUST 13TH
CLASS: EJK, group II
LESSON: What's the Difference Between Boys and Girls? –
reading comprehension
LESSON AIMS:


to learn new vocabulary ;



to get students to produce their answers to the questions of

an interview;


to encourage students to express their own views on the

difference between boys and girls.
 ACTIVITY 1: Before reading
Discussion

Students were asked to think what the main differences
between boys and girls are. They had to answer such questions
as: How do they behave differently? Are there things that boys
are better at than girls and that girls are better at than boys?
How are they treated differently? Can men and women do the
same jobs?
Vocabulary
The jigsaw reading activity contained some words and phrases
that the students might be unfamiliar with, so before they saw
the interviews, they had to complete activity 1, Vocabulary.
 ACTIVITY 2: During reading
Scan reading
Students were explained that two teenagers were interviewed
about their views on the differences between boys and girls.
One teenager was a boy and the other
one was a girl. Each student read activity 2, Scan reading, and
then discussed the statements and made a note of their answers.
Reading comprehension
Students read the text and agreed or disagreed with Donna or
Barclay. Then, they checked whether they were right or wrong
about the statements in the Scan reading activity.
 ACTIVITY 3: Follow-up activity:

Speaking: Student interviews
Students had to give their own answers to the questions of the
interview:
Do boys or girls mature faster? Do girls worry about their
appearance more? Do you act differently when you are with
girls? What car? boys do better than girls? Are boys more
practical than girls? What can girls do better than boys? Do
you think there are some jobs which women or men should not
do? When you are married, will you share the housework with
your husband / wife? Do parents treat sons and daughters
differently? Are girls more sensitive than boys? Do girls gossip
more than boys? What annoys you about boys / girls?.
Conclusion: boys are definitely different from girls!
Vocabulary:
Match the words or phrases with the correct definitions:
1. to mature
2. practical
3. to treat people differently
4. restrictions
5. sensitive
6. to gossip
7. to annoy someone
8. an eating disorder

9. a contact sport
10. to complicate something
11. creative
12. puberty
13. to ignore someone
14. unforgiving

a) to chat about unimportant things
b) good at artistic things like drawing, music, writing poems or
telling stories
c) the time during teenage years when your body starts
changing
d) to make something seem more difficult than it really is
e) an illness that makes people eat too little, usually because
they are worried about how they look
f) to become more like an adult in the way you behave or look
g) to not listen to someone
h) rules that stop you doing something
i) a sport where you can touch other people to get the ball off
them, like rugby or basketball
k) not wanting to forget arguments or believe that someone is
sorry
I) good at making things work well or fixing things

m)caring or emotional
n) to make someone angry, but not very angry
o) to behave differently with different people
Scan reading:
Look at the following statements and discuss the questions
about each statement:
a) Is the statement about boys or girls?
b) Who made the statement - a boy or a girl?
1. They definitely mature faster!
2. At fifteen they behave like adults and wear smart clothes.
3. They think more simply. They don't complicate things!
4. They are better at looking after children.
5. They don't like showing their feelings.
6. They are impossible to argue with. They ignore you when
they don't want to listen.
7. When they are in large groups, they behave like idiots!
8. They are better at horse-riding and listening to people's
problems.
WORKSHOP 1, AUGUST 11TH
CLASS: EJK, group II
LESSON: On-line vocabulary games
LESSON AIMS:

 to create a learning atmosphere that successfully blends fun
with learning. When students associate fun with learning,
anything is possible in terms of skill-building and achievement;
 to encourage students to play learning games that reinforce
skills as well as challenge them to improve upon skills they
already possess;
 to encourage students to use learning applications and
interactive materials that help make the learning of elementary
concepts interactive in all subjects.
 ACTIVITY 1: Word ops
In Word Ops, students were presented with a word and they
had three minutes to make as many words from that word as
possible. The longer the words, the more points they got. They
had three minutes to play. If they could achieve 50 points, they
would receive a bonus minute.
 ACTIVITY 2: Word blocks
In this fun activity, students had to evaluate a block of letters
and use the "divider stars" to divide them into 25 words as
quickly as they could.
 ACTIVITY 3: Incredible word scramble
This super fun game required students to unscramble as many
words as possible in three seconds. They could choose from

nouns, animals, and geography, in easy or hard modes.
Addictive!
 ACTIVITY 4: Sentence puzzles
This fun online activity required students to re-arrange the
words and punctuation to form a coherent sentence about a
certain place (Planet Mars, the Sahara Desert). There were
three total sentences and immediate feedback was given.
 ACTIVITY 5: Sentence surgeons
This innovative activity required students to correct the flawed
spelling, grammar, and punctuation. The online versions
showed the numbers and types of errors. As students checked
their answers, they could see how many of each type of error
still needed to be corrected.
 ACTIVITY 6: Extreme sentence surgeons
The students’ paragraph surgery skills were put to the test as
critically injured paragraphs entered their emergency room.
The injuries were significant: poor spelling, no punctuation,
wrong word usage, and much more. They had to use their
superior skills to fix the bad spelling words, add commas,
capital letters, periods, apostrophes, and change words used
incorrectly. The paragraphs were counting on them.

PROIECTUL – METODĂ/INSTRUMENT ÎN
ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE
Prof. ing. IonelaAPETROAIE
Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
Nivelul de calificare al absolvenților învățământului
liceal presupune ca elevii să fie responsabilide execuţia
propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredințate la
nivelul grupului din care face parte, având atribuții de
coordonare şi control, activitatea depusăimplicând o gamă
largă de acţiuni, realizate în contexte dificile și variate.
În acest caz este recomandat să se folosească metode
complexe de învăţare, cum ar fi metoda proiectului care
permite elevilor să îşi pună în practică cunoștințele deja
asimilate dar şi de a învăţa lucruri noi.
Proiectul este o metodă complexă, deoarece, face
posibilă utilizarea noilor cunoștințe în condițiile unui studiu de
caz sau a unei situații problemă, pentru care elevul, dacă
lucrează individual sau elevii, dacă se lucrează în echipă,
trebuie să analizeze situații reale sau să identifice soluții.
Din punct de vedere organizatoric, proiectul presupune
deținerea unor abilități reale de gestionare a resurselor și
informațiilor, atât pentru elev cât şi pentru profesor. Cadrul
didactic trebuie să cunoască foarte bine situațiile pentru care se

pretează aplicarea acestei metode și care pot fi concretizate în
teme pentru proiect, iar elevii trebuie dirijați spre folosirea
eficientă și corectă a resurselor și informațiilor.

Metoda

proiectului poate fi aplicată atât la agentul economic, cât și în
cadrul orelor de instruire practică din școală, prin simularea
unor situaţii reale.
Ca

instrument

organizarea

de

informațiilor

învățare,
într-un

proiectul
document

permite
redactat,

respectarea unor cerințe privind redactarea și prezentarea,
argumentarea soluțiilor propuse, lucrul cu informații concrete,
specifice unui loc de muncă, completarea unor documente
justificative, menționarea surselor de informare, etc.
În același timp încurajează dar şi obligă elevii să îşi
asume responsabilităţi pe o perioadă mai îndelungată, să
gestioneze eficient timpul de lucru, să ia decizii, să utilizeze
cunoştinţe din domenii diferite, să devină conştienți de
complexitatea infromațiilor utilizate pentru învățare dar și
pentru viitorul loc de muncă.
Pentru

asigurarea

calităţii

unui

proiect,

trebuie

respectate o serie de criterii esențiale:punerea în faţa elevilor a
unei situaţii reale corespunzătoare domeniului profesional
studiat,stabilirea legăturilor dintre ceea ce deja se ştie şi ce mai
trebuie învăţat,invitarea elevilor să utilizeze eficient sursele de

informaţii,determinarea elevilor să îşi împărtăşească noile
cunoştinţe şi experienţe,stimularea încrederii de sine, a
asumării responsabilității şi formării diverselor abilităţi și
atitudini.
Ca metodă sau instrument de evaluare, proiectul
permite evaluarea elevilor dintr-o multitudine de puncte de
vedere: al utilizării informațiilor, al parcurgerii unui proces în
totalitate, al corectitudinii rezultatelor. Se poate evalua
colaborarea

în

echipă

dar

și

implicarea

individuală,

comunicarea eficientă pe parcursul procesului dar, în aceeași
măsură a rezultatelor finale, respectarea cerințelor privind
ordinea informațiilor din proiect și a modului de prezentare a
acestuia din punct de vedere al redactării, respectarea perioadei
de timp alocată, etc.
Metoda proiectului este o metodă complexă și din punct
de vedere al evaluării, deoarece permite evaluarea rezultatelor
învățării tehnice generale și specializate dar, în același timp și a
atitudinilor dobândite.
În concluzie, proiectul poate fi folosit cu succes pentru
o multitudine de teme,indiferent de obiectul de studiu. Mai
mult decât atât, prin utilizarea proiectului ca metodă, se va
asigura și principiul interdisciplinarităţii, deoarece, pentru

realizarea lui, elevii utilizează cunoștințe

dobândite la

discipline diverse.
POVESTEA LUI HARAP-ALB. AUTOR: ION CREANGĂ

Prof. Camelia HREBAN,
Colegiul Tehnic Samuil Isopescu, Suceava
Act cultural, obiceiul de „a povesti” s-a manifestat
imperios încă din timpul imemorial („ille tempore”), fiind un
act de performare a unei societăţi interesată de celălalt tărâm, al
fabulosului, al miraculosului, al unei lumi în care totul este
posibil, iar actul demiurgic, nelimitat.Manifestându-se în toate
mediile sociale şi culturale, basmul a reprezentat mereu o
expresie literară şi supranaturală a unui univers moral tinzând
spre exemplaritate.
Creaţie epică, populară sau cultă, conţinând o structură
schematizată, tipizată, basmul este una dintre speciile literare
cele mai apreciate, o plăsmuire care „lasă în urmă, prin bogăţia
complicaţiunilor şi puterea fanteziei” (Bogdan PetriceicuHasdeu), alte specii moderne. Basmul reprezintă matricea
luptei dintre cele două principii universale regăsite permanent
în cutumele, în mentalitatea şi în expresiile culturale din orice
perioadă a existenţei noastre telurice: Binele şi Răul.Conflictul

dintre cele două valori simbolice se încheie, de obicei, în
literatura română, prin victoria Binelui, dar angrenează toate
personajele basmului şi le obligă să recurgă la obiecte magice
(pieptăn, batistă, măr, bici) sau/şi la adjuvanţi fabuloşi –
expresii ale unor valori umane sau coordonate reale – în
vederea susţinerii eroului central aflat într-un proces de iniţiere
ontologică.
Trama este spectaculară şi se desfăşoară într-un spaţiu
aparte, unic, alternându-se planul real cu cel ireal, fabulos,
astfel încât şi timpul devine ambiguu, nefixat ca dată, ci
resimţit ca ordonator exterior al unui plan interior devenit
haotic şi nesigur din cauza unui dezechilibru provocat de către
forţele Răului.
Basmul cult Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, o
capodoperă a genului în literatura română, a fost considerat,
adeseori, în mod superficial, o sumă de teme şi de motive
populare personalizate într-un unic registru lingvistic şi
conceptual. Dincolo, însă, de substratul popular se regăseşte şi
funcţia iniţială a basmului, cea magico-ritualică, cu rol
apotropaic, pe care naratorul o valorizează, într-un mod unic şi
excepţional, prin intermediul singurei specii narative capabile
să permită re-crearea ceremonialului de iniţiere masculină (în
care tânărul erou dovedeşte, comunităţii, intrarea deplină în

rândul maturilor), păstrând caracterul sacru şi sacralizant al
zicerii. De aceea, limbajul din acest basm capătă o conotaţie
aparte, specială, ritualică, asemenea descântecului mamei, carel păzeşte pe erou, dar şi pe celelalte personaje (indiferent de
aspectul pozitiv/negativ pe care îl deţin în operă), de greşeli
majore, care să le conducă definitiv spre ratare. Astfel,
personajele învestite cu elemente opozante ale Răului nu sunt
decât actanți revelatorii ai eroului central, care îl obligă pe
acesta să se descopere şi să se maturizeze, şi nu expresii ale
unei forţe obscure, neantizante, pulverizatoare. Fără impulsul şi
fără opoziţia acestor elemente, eroul nu ar putea să se cunoască
suficient şi nici nu și-ar dovedi aptitudinile, talentul şi calităţile
sale particularizante, dar necesare pentru integrarea într-o
comunitate socială, economică, sufletească, familială.
Asemenea colportorului popular, naratorul dovedeşte,
în acest basm, o cultură lingvistică remarcabilă – intraductibilă
în alte limbi –, o memorie foarte bună, ordonată de o bogată
imaginaţie, pe un cadru tematic popular şi revelată cititorului
printr-un talent oratoric şi actoricesc care aminteşte de Homer
şi de François Rabelais. Basmul Povestea lui Harap-Alb
prezintă, într-o spectaculoasă derulare de peripeţii şi de
întâmplări neobişnuite, într-un plan pur ficţional, imaginar, un
ceremonial de iniţiere existenţială (în toate planurile sale:

socială, economică, politică – ca formă a puterii statale,
amicală, familială, erotică) a unui fiu de crai, fără o identitate
aparte iniţial, deoarece încă nu a avut posibilitatea şi nici
putinţa de a se evidenţia. Astfel, este nevoie de o provocare a
eroului imberb, pentru ca acesta să-şi ceară dreptul participării
la actul de iniţiere. Elementul declanşator îl reprezintă dorinţa
unchiului său, Verde-Împărat, de a avea un urmaş la tron din
familia sa, promovând succesiunea (dinastia) pe cale
sangvinică.Fratele său, craiul, are trei băieţi, dar numai unul are
dreptul să domnească. Interdicţia obligă la o verificare a
capacităţii lor succesorale, asfel încât craiul este obligat să îi
testeze, mai ales că cei doi fii mai mari par dornici de a primi
titlul de conducător al unui imperiu. Aproape nesesizată la
început, tensiunea psiho-cognitivă începe să se resimtă o dată
cu încercarea celui de-al doilea fiu, incapabil şi el să treacă
proba vitejiei la care îl supusese tatăl, travestit în urs şi ascuns
sub un pod, pentru a-i observa puterea de a face faţă situaţiilor
neprevăzute. Cele două ratări se înscriu în normalitatea
discursului narativ al basmului, creând un orizont de aşteptare
în ceea ce priveşte mezinul. Se declanșează, în acest fel, o
implicare activă a cititorului în actul povestirii, permiţând
comunicarea interactivă dintre narator – personaj – actor.

Vladimir Popp (Morfologia basmului) propunea o sumă
de invariante („funcţiile” personajelor), de variante (atribute ale
personajelor) – care ţin de vârstă, de spaţiu de provenienţă, de
înfăţişare, de locuinţă – şi de modalitatea prin care îndeplinesc
o faptă, adică o funcţie dată.Astfel, prima funcţie care
determină intriga basmului ar fi lipsa unui moştenitor masculin
la tronul lui Verde-Împărat şi dorinţa acestuia de a-şi împlini
visul pe linie familială. Mezinul îşi dovedeşte şi el calitatea de
întreprinzător, având iniţiativă personală, căci, fără a fi obligat
sau rugat, doreşte implicarea sa în actul succesiunii la tron,
perceput, iniţial, banal de către ceilalţi doi fraţi. Impetuos,
tânărul doreşte să dovedească, întâi, tatălui că sunt o familie de
viteji şi de oameni capabili să îndeplinească şi sarcinile
familiale mai grele, chiar dacă există şi rateuri personale. Este
adevărat că declanşarea acestei acţiuni este motivată de către
cuvintele de încurajare ale babei cerşetoare (o mască a Sfintei
Duminici), care îl determină să treacă prima probă iniţiatică,
proba milei, deoarece, „fărmăcat de vorbele babei”, mezinul îi
va dărui un bănuţ drept mulţumire, primind, în schimb, sfatul
care îl va ajuta să treacă prin acest ritualul de iniţiere propus de
către tatăl şi de către unchiul său.Sfatul primului său adjuvant,
Sfânta Duminică, constituie nucleul celei de-a doua probe,
proba discernământului, în cadrul căreia tânărul fiu de crai va

trebui să dovedească înţelepciunea de a alege calul, armele şi
hainele de mire ale tatălui, cele care îl vor învesti într-un
cavaler care va pleca în dobândirea gloriei binemeritate.
Asemenea militarilor, trebuie să aibă singur grijă de curăţenia
şi de starea lucrurilor sale personale, asfel încât căpăstrul, frâul,
biciul, şaua şi hainele, arcul, săgeţile, paloşul şi buzduganul –
elemente care îi asigură securitatea – devin prima sa
responsabilitate. Alegerea calului se va dovedi, însă, mult mai
dificilă din cauza lipsei sale de experienţă, a faptului că nu
distinge, încă, între esenţă şi aparenţă, contând superficialitatea
strălucirii de suprafaţă.
Relicvă a mitologiei indiene, în care calul era sacrificat,
jarul reprezintă elementul de foc care îi asigură, acestuia,
posibilitatea redobândirii strălucirii, a frumuseţii şi a tinereţii
pentru a-l putea întovărăşi pe erou în demersul său iniţiatic.
Este nevoie de proba focului pentru ca tânărul să îl recunoască
pe cel mai destoinic cal din herghelie, pe măsura dificilei
aventuri pe care va trebui să o parcurgă împreună.De aceea vor
fi trei încercări ale calului de a mânca tava cu jăratic pentru ca
tânărul să-l accepte, dar cu îndoieli („Să-l ieu, ori să-i dau
drumul? Mă tem că m-oiu face de râs. Decât cu aşa cal, mai
bine pedestru.”), trecând apoi la următoarea încercare (care nu
este propriu-zis o probă), prin care îşi testează limitele fizice şi

psihice, fiind, totodată, pedepsit de către cal pentru cele trei
lovituri de frâu date în cap. Tot de trei ori (echivalentul
încercărilor şi al loviturilor mezinului), zboară cu calul, întâi
până la nori, apoi până lună, iar, în final, până la soare, tânărul
alegând, în final, o călătorie ca vântul, mult mai puţin
solicitantă pentru trupul său.Abia acum poate trece proba
vitejiei, având cu sine toate elementele necesare unei călătorii
atât de dificile şi de lungi. Încurajat de reacţia calului, care „dă
năvala asupra ursului”, mezinul nu pregetă să ridice
buzduganul împotriva acestuia, care îşi dezvăluie acum
identitatea de crai, fericit şi mândru de alegerea fiului său:
„Mergi

de-acum

tot

înainte,

că

tu

eşti

vrednic

de

împărat”.Următoarea probă din planul lui acasă, a interdicţiei,
nucleul basmului şi adevărata declanşatoare a tramei narative,
va fi formulată de către cel care rămâne (tatăl), mai mult ca o
rugăminte, avertizându-şi fiul în legătură cu pericolul
reprezentat de către „omul roş”, dar mai ales de către cel
„spân”, deoarece sunt foarte „şugubeţi” – deci, un amestec de
poznaş, de răutate şi de periculozitate. Nu există, însă, nici o
referire la moarte, deci ceea ce i se va întâmpla eroului nu va fi
decât o altă stare, temporară, provizorie, pentru a renaşte cel
care trebuie să fie în final.Despărţirea celor doi este marcată de
trecerea obiectului magic, un totem al familiei (poate!), de la

tată la fiul care a dovedit că merită să îl poarte, nu numai ca
apărător al sinelui, dar şi al familiei, devenind, de acum încolo,
reprezentantul acesteia în lume. Astfel, blana de urs, obiect
banal iniţial, îşi va demonstra funcţia de protecţie a tânărului,
mai târziu, în Grădina Ursului, când îl va feri de furia ursului
trezit prea devreme din somnul indus de leacul dat de către
Sfânta Duminică. Trecerea podului va deveni, aşa cum remarca
şi Mircea Eliade (De la Zalmoxis la Genghis-Han), marea
probă iniţiatică, marcând o trecere periculoasă „de la un mod
de existenţă la altul, de la imaturitate la maturitate”, de la
existenţa apărată şi ocrotită din familie la cea lipsită de
protecţie şi supusă posibilităţii Răului. De aceea plecarea este
definitivă, ireversibilă, fără posibilitatea întoarcerii, ca şi în
romanul Amintiri din copilărie, marcând ruptura fizică de
familie, dar menţinută totemic şi sufletesc. Mezinul se desparte
de o lume cunoscută şi intrinsecă, pentru a intra într-o alta plină
de mister, de obstacole şi de pericole. Acceptând să îşi schimbe
statutul, mezinul îşi provoacă acceptarea unei noi identităţi care
se va realiza curând, din cauza rătăcirii în labirintul codrului
(următoarea probă).După 49 de zile, tânărul are parte de trei
întâlniri cu Spânul (apărut sub trei înfăţişări diferite), reuşind să
le respingă pe primele două (datorită ascultării sfatului tatălui),
dar a treia oară, rătăcirea exterioară îl sperie, obligându-l – cu

mustrări de conştiinţă, însă – la încălcarea interdicţiei, ceea ce
va conduce la proba care declanşează, de fapt, intriga basmului.
Conştient de pericolul reprezentat de către Spân, este zăpăcit de
această „ţară a spânilor” şi are nevoie de o călăuză pe care
crede că o poate verifica şi domina. Este dovada imaturităţii şi
a necunoaşterii caracterelor umane de care dă dovadă mezinul,
cu o siguranţă de sine proprie adolescentului care consideră că
totul este posibil şi controlabil. Labirintul este o metaforă a
lumii noi, în care sufletul, tăria de caracter şi cinstea devin mai
importante decât puterea fizică şi curajul cavaleresc, obligând
la intrări frecvente, repetate în sinele adesea necunoscut celui
care-l poartă. Fiul de crai nu se cunoaşte suficient şi nici nu a
avut posibilitatea reală de a-şi proba calităţile în confruntări
dure, concrete, de unul singur. Adjuvantul său în această lungă
călătorie, calul, nu va interveni deloc încă un timp, deoarece,
asemenea tatălui său (probabil!), va trebui să treacă singur prin
procesul de iniţiere, dar îl supraveghează îndeaproape şi nu îl
va părăsi niciodată. Tânărul este la început de drum şi de viaţă,
astfel încât este necesar să înveţe ordinea realităţii din care va
face parte, departe de protecţia paternă şi de confruntările cu
fraţii săi (aşa cum a fost şi cea care a declanşat plecarea),
serioasă în final şi pe care a câştigat-o datorită superiorităţii
sale (motiv literar).

Personaj opozant, Spânul, nu trebuie portretizat negativ,
deoarece o interpretare afectivă ar dăuna sensurilor mitice ale
basmului. Aşadar, Spânul este elementul simbolic (al forţelor
de opoziţie) care îl va obliga pe erou să-şi revele şi să-şi releve
calităţile, aptitudinile, caracterul prin verificări aspre, dar atent
supravegheate, deoarece eroul nu va fi niciodată singur în
acţiunile sale. Numit impropriu personaj, Spânul este, de fapt,
o valenţă interioară, o ispită care ne atrage mereu atunci când
tindem spre un ideal sau ne dorim ceva mult mai valoros decât
comunul, banalul, obişnuitul zilnic. El este o expresie a celui
care îşi verifică tenacitatea, corectitudinea şi coerenţa
interioară, mult mai importante decât averea şi relaţiile sociale.
De

aceea,

Spânul

varsă

apa

de

băut,

prefăcându-se

neîndemânatic, pentru a avea pretextul coborării în fântână
(următoarea probă), un spaţiu al interiorului necunoscut, al
naşterii şi al re-naşterii în care are loc epifania tânărului din fiu
de crai în cel de slugă a Spânului.Obligat să jure credinţă până
la moarte, pe „ascuţişul paloşului”, ca un cavaler, eroul îşi
asumă responsabilitatea de a fi credincios Spânului până când
acesta va considera că iniţierea s-a terminat şi îi va tăia capul,
pentru a-l dezlega de jurământ şi pentru a-i oferi posibilitatea
de a se căsători şi de a împărăţi aşa cum a demonstrat că
merită.Dacă, pe parcursul operei, mezinul se va plânge

constant de nedreptatea care i s-a întâmplat şi de greutăţile
drumului, niciodată, însă, nu va abjura de la credinţa faţă de
noul stăpân, demonstrând loialitate şi onoare, pentru care va fi
răsplătit în final.Această coborâre în fântână reprezintă,
ritualic, un contact cu o altă lume şi cu o altă identitate,
dobândind pentru prima dată un nume – simbolic, de altfel –,
Harap-Alb, dar este deposedat de armele, de scrisoarea de
recomandare (pentru că unchiul său nu îl cunoştea din cauza
distanţelor foarte mari dintre împărăţii), de banii şi de statutul
său social, pentru a trece singur prin iniţiere, fără relaţii şi fără
suport material. Îi va rămâne calul, prieten şi călăuză, deoarece
Spânul nu doreşte să îl ucidă, ci doar să îl provoace continuu pe
parcursul călătoriei sale iniţiatice. Prejudiciat de latura
materială, Harap-Alb va trebui să se bazeze exclusiv pe sine şi
pe relaţiile pe care va reuşi să le stabilească cu ceilalţi.
Substituit eroului central, Spânul devine fiul de crai
trimis

să

împărăţească

şi

să

continue

dezechilibrarea

cotidianului prin dorinţele sale extravagante, care îi vor
provoca lui Harap-Alb trecerea prin alte trei mari probe, toate
la curtea unchiului său. Prima dintre acestea o reprezintă proba
hranei sau a „sălăţilor” din Grădina Ursului, deoarece, înainte
de a se căsători, bărbatul trebuie să dovedească posibilitatea
întreţinerii familiei din punct de vedere nutritiv.Prin urmare,

ceea ce se întâmplă la curtea lui Verde-Împărat se înscrie în
matricea iniţiatică a lui Harap-Alb, unchiul acestuia păstrând
aparenţa înşelătoare a noului statut social, fără a dezvălui nimic
(aşa cum fetele sale încearcă), pentru ca tânărul să-şi probeze
destoinicia de a conduce o împărăţie atât de mare, de frumoasă,
de complexă.Scenariul narativ va continua în aceeaşi notă a
noviciatului pentru Harap-Alb, care va fi obligat să plece întrun spaţiu periculos, al Ursului, de unde să aducă nu doar câteva
salate – aşa cum reuşea să o facă, uneori, un pădurar, deoarece
trebuie să se dovedească superior acestuia. Pentru prima dată
de la plecarea de acasă, intervine calul, care îl conduce zburând
„ca vântul”, „pe deasupra codrilor, peste vârful munţilor, peste
apa mărilor”, până la „un ostrov mândru din mijlocul unei
mări, lângă o căsuţă singuratică”, unde îl întâmpină Sfânta
Duminică, care îl avertizase în legătură cu posibilitatea
reîntâlnirii, căci „deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om?”.
Cunoscătoare a leacurilor tainice, ea prepară o licoare magică
(obiectul magic cu care va trece proba) formată din
somnoroasă fiartă în lapte şi miere, pe care o toarnă în fântâna
din care se adăpa Ursul, provocându-i un somn adânc, necesar
pentru ca Harap-Alb (care dormise, ca un novice, în tot acest
timp nocturn) să aibă timp să culeagă salatele preţioase,

scăpând prin fugă şi prin aruncarea blănii de urs, cu care fusese
îmbrăcat, la trezirea acestuia.
Cea de-a doua probă de la curtea lui Verde-Împărat
(proba materială) evidenţiază capacitatea tânărului de a asigura
partea economică a familiei sale, dovadă că i s-a impus
aducerea întregii piei a cerbului „solomonit” şi nu doar o piatră
nestemată, care cade o dată la şapte ani şi pe care, până atunci,
un singur om – un vânător vestit – reuşise să o recupereze
vânzând-o împăratului. Din nou, Harap-Alb se sperie de noua
sarcină, „şi mai înfricoşată” decât prima, dar calul îi
reaminteşte scopul drumului său: „şi unii ca aceştia (Spânul)
sunt trebuitori pe lume câteodată pentru că fac pe oameni să
prindă la minte”. Deşi îi este superior Spânului – „ştiu eu
năzdrăvănii de ale Spânului, şi să fi vrut, de demult i-aş fi făcut
pe obraz” -, calul nu poate opri procesul de iniţiere, lăsăndu-l
pe acesta „să-şi mai joace calul” şi îndemnându-l pe Harap-Alb
să-şi accepte destinul („ce-i e scris omului în frunte-i e pus”),
pentru a putea evolua şi, eventual, pentru a plăti „un păcat
strămoşesc”.

Astfel,

basmul

devine

un

bildungsroman

desfăşurat într-un spaţiu de vis, cu atribute reale, determinat
temporal doar de necesităţi, de scopuri şi de idealuri personale,
într-o mitizare imuabilă.Slăbiciunile personajului Harap-Alb
(frică, nelinişte, neîncredere în sine) sunt o expresie a

conştientizării pericolului real reprezentat de către Spân, dar şi
a lipsei confruntărilor directe cu adversarii, care l-ar fi călit şi
încurajat. De aceea, Sfânta Duminică şi calul devin sfătuitorii
apropiaţi (în lipsa familiei), dezvăluindu-i, treptat, rolul
călătoriei şi al numeroaselor dificultăţi pe care le va avea încă
de înfruntat tânărul până la desăvârşirea sa: „Pân-acum ţ-a fost
mai greu, dar de-acum înainte tot aşa are să-şi fie, până ce-i ieşi
din slujba Spânului, de la care ai să tragi încă multe necazuri,
dar ai să scapi din toate cu capul teafăr, pentru că norocul te
ajută”.
Pretenţiile neîntemeiate formulate de către falsul erou –
Spânul – au drept scop dezvoltarea spiritului social, justiţiar şi
etic al lui Harap-Alb, ca viitor împărat:„Când vei ajunge şi tu
odată mare şi tare, îi căuta să judeci lucrurile de-a fir-a-păr şi
vei crede celor asupriţi şi necăjiţi. Pentru că ştii acum ce e
necazul”.Sprijinit şi sfătuit în momentele de cumpănă, HarapAlb devine mai puternic, mai hotărât şi mai încrezător o dată cu
fiecare probă parcursă. Prin urmare, la această probă materială,
Harap-Alb nu mai doarme, ci devine partenerul activ al Sfintei
Duminici, săpându-şi groapa înaltă de un om în care se va
ascunde după ce va reuşi să taie capul Cerbului adormit lângă
apa din care se adăpa mereu. Moartea ritualică a cerbului cu
ochi vrăjit presupune finalul vânătorii magice şi a hăituirii de

sine. Salvându-şi viaţa cu ajutorul obrăzarului şi a sabiei lui
Statu-Palmă-Barbă-Cot (obiecte magice), Harap-Alb dovedeşte
modestie şi supunere faţă de sfaturile Sfintei Duminici,
refuzând gloria şi recunoaşterea clamate de către cerb: „De
nume ţi-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ieşi numai
oleacă să te văd încaltea, vrednic eşti de comoara ce ţi-o las, şi
apoi să mor cu plăcere, dragul meu!”.O dată cu următoarea
probă, Harap-Alb va fi supus ultimei mari încercări – cea a
căsătoriei – cu care va culmina aventura sa ontologică,
dovedindu-şi calităţile excepţionale de candidat la însurătoare.
Obligat de către Spân la o nouă plecare (ultima), declanşată de
către vorbele turturicii, pasărea măiastră a fetei Împăratului
Roş („Mâncaţi, beţi şi vă veseliţi, dar de fata împăratului Roş
nici nu gândiţi!”), Harap-Alb nu conştientizează încă finalitatea
acestei probe. Este un altfel de drum, care îl va obliga, fără a
mai putea alege, de data aceasta, la întâlnirea cu cealaltă
interdicţie a tatălui: omul roş, o veche cunoştinţă a tatălui
său.Însoţit şi acum de către cal, eroul este, din nou, neliniştit de
pericolul la care se va expune, amintindu-şi de sfatul tatălui,
verificat deja până în acest moment.Această probă a căsătoriei
cuprinde, de fapt, alte probe subsidiare, auxiliare, pe care se
sprijină pentru a realiza ultima verificare a tânărului. Prima
subprobă este cea a altruismului, în care eroul dă dovadă de

curaj şi de spirit de sacrificiu, sfidând posibilitatea morţii prin
înec, în favoarea vieţii furnicilor care treceau pe pod, fără să
aştepte nimic drept recompensă. Crăiasa furnicilor nu poate
accepta această alegere a lui Harap-Alb fără a-l răsplăti cu o
aripă (simbol totemic), care se va adăuga, în subproba milei,
celei a albinelor fericite că au primit un stup. Eroul îşi
dovedeşte spiritul întreprinzător şi spiritul de iniţiativă,
deoarece acţionează fără impuls exterior sau din obligaţie, ci
din dorinţa de a proteja lumea fragilă a vieţuitoarelor.Subproba
prieteniei sau a celor cinci monştri îi oferă, eroului central,
posibilitatea regândirii planului relaţional şi social, astfel încât
va câştiga, în final, cinci prieteni aparte, dintr-o lume
străveche, cu o mentalitate umană, care îi face accesibili, dar şi
benefici prin stăpânirea şi controlarea lor de către oameni.
Duhuri ale pământului, forme reducţioniste ale tradiţionalilor
zmei, ceicinci reprezintă întrupări şi valori emblematice ale
unor instincte şi elemente naturale existente, încă, în planul
basmului pentru echilibrarea şi pentru ordonarea haosului de la
curtea Împăratului Roş.
Situat pe o treaptă mai evoluată a evoluţiei umane, cu
un sistem cultural, estetic şi etic superior celorlalte specii
populare, basmul este nu numai o expresie a creaţiei, ci el
însuşi un demiurg, un creator de umanitate, în sensul larg al

cuvântului. Tinzând spre planul înalt al logosului, basmul
cuvântă despre o lume în care totul este posibil, barierele reale,
estompându-se până la anulare, deoarece el este un revelator al
unei conştiinţe profunde, care doreşte exprimarea universaliilor
sub înfăţişări şi sub denumiri proprii.Fenomen viu, basmul
acordă o atenţie deosebită atributelor personajelor. Naratorul
selectează

tocmai

acele

elemente

care

punctează

individualitatea şi necesitatea în planul viitoarei acţiuni a
eroului.
Primul personaj-caricatură, fabulos şi mitic, este Gerilă
– simbol al frigului extrem –, o „dihanie de om care îngheţa
lângă un foc înalt de 24 de stânjeni şi a cărui răsuflare”
provoacă, prin deschiderea „buzoaielor groase şi dăbăzălate”, o
promoroacă „mai groasă de o palmă” lumii din jurul său.
Pentru prima dată, Harap-Alb râde şi ia decizii singur,
acceptând invitaţia lui Gerilă de a-l însoţi, sub avertismentul
utilităţii sale de mai târziu, pe parcursul drumului său. Aceeaşi
capacitate premonitorie o are şi următorul tovarăş de drum,
Flămânzilă – o expresie a foamei exagerate –, necontrolate, un
„sac fără fund”, care nu se satură nici de la 24 de brazde. Setilă
– simbol al setei intense, continue –, este fiu al secetei, „născut
în zodia raţelor şi împodobit cu darul suptului”, pentru care nici
măcar cele 24 de iazuri şi o gârlă cu 500 de mori nu îi sunt

suficiente. Următorul personaj, Ochilă, nu mai reprezintă o
expresie a instinctelor trăirii, ci a vederii interioare,
supraunitare şi ultrasensibile: „văd iarba cum creşte din
pământ; văd cum se răstogoleşte soarele după deal, luna şi
stelele cufundate în mare; copacii cu vârful în jos, vitele cu
picioarele în sus şi oameni îmblând cu capul între umere”.
Văzând doar atunci când singurul său ochi interior era închis,
această caricatură a Ciclopului nu îl sperie pe Harap-Alb, dar
provoacă tuturor o stare ambiguă, între râs şi plâns, între mirare
extremă şi înduioșare sinceră, determinându-lpe narator să
apeleze la procedeul prozei ritmate, pentru a oferi un portret
total acestei naturi stihiale: „Poate că acesta-i vestitul Ochilă,
frate cu Orbilă, văr primar cu Chiorilă, nepot de soră lui
Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă. Ori din
târg de la Să-l-caţi, megieş cu Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi”.
Ultimul monstru este o cumulare de atribute ale spaţiului şi ale
timpului, devenind un simbol al spaţializării temporale, cele
două coordonate contopindu-se într-o unică expresie: un timp
şi un spaţiu imanente, fără început şi sfârşit, în care orice este
posibil şi credibil. Păsări-Lăţi-Lungilă este fiul „săgetătorului şi
nepotul arcaşului, brâul pămîntului şi scara cerului, ciuma
zburătoarelor şi spaima oamenilor”, o matrice metaforică, în

care fiecare atribut îl complineşte pe celălalt, surprinzându-le
printr-un substrat ironic, proaspăt şi original.
Trupa astfel formată – comparată cu „oastea lui Papuc
Hogea Hogegarul” – devine o ceată de voinici care vor pleca in
misiunea peţitului unei fete frumoase, năzdrăvane, misterioasă,
învestită cu puteri solomonare şi intuitiv-mitice.Drumul celor
şapte personaje până la curtea Împăratului Roş oferă răgazul
re-gândirii interioare a lui Harap-Alb, a reîncărcării sufleteşti
înaintea celei mai grele confruntări de până acum, aşa cum a
intuit încă de la primirea poruncii: „Se vede că mi s-a apropiat
funia la par. Cine ştie ce mi s-a mai întâmpla! Cu Spânul tot am
dus-o cum am dus-o, câne câneşte, până acum. Dar cu omul roş
nu ştiu, zău, la cât mi-a sta capul”.Portretul trupei este unul
grotesc, parodic, apropiat de tuşele groase, mai puţin
diferenţiatoare, dar care surprind viu şi ascuţit o stare şi o
atitudine: „care de care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se
târâiau aţele şi curgeau oghelele după dânşii”, părând, conform
observaţiei naratorului, cei mai potriviţi ca să se opună furiei,
cruzimii, răutăţii şi vicleniei Împăratului Roş: „Şi gândesc eu
din cinci nespălaţi câţi merg cu Harap-Alb, i-a veni el vreunul
de hac; ş-a mai da împăratul Roş şi peste oameni, nu tot peste
butuci, ca până atunci”. Dispreţuitor, cu o siguranţă provenită
de la rateurile celorlalţi pretendenţi, Împăratul Roş îi va testa

dur şi fără milă, devenind primul verificator, mai ales al
isteţimii eroului, deoarece acesta îl va reprezenta şi pe el în
lume. El nu se mai deghizează ca tatăl lui Harap-Alb într-un
animal totemic, ascuns sub un pod mitic, ci îl supune, direct, la
probe extrem de dificile, fără toleranţă şi fără îngăduinţă, ca o
expresie a caracterului său războinic (regăsit şi în numele său),
dar şi a durităţii vieţii de împărat pe care tânărul va trebui să o
înfrunte, uneori, cu asprime şi cu bărbăţie.
Prima probă la care îi supune acest neînfricat şi dârz
împărat este proba focului, a casei de aramă încălzită cu 24 de
stânjeni (echivalentul focului la care se încălzea Gerilă atunci
când l-a întâlnit pe Harap-Alb), pe care Gerilă o va răci,
împotriva voinței sale, transformând-o într-o casă „nici
fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit într-însa”. Dar
nerecunoştinţa partenerilor săi provoacă o ceartă într-un limbaj
bogat în elemente paremiologice, asemenea romanului Amintiri
din

copilărie,

regăsindu-se,

prin

corespondenţă,

autoreferenţialitatea şi intertextualitatea: „Vorba ceea: Dă-i cu
cinstea, să peară ruşinea! (Setilă)”; „nu vă pară lucru de şagă”
(împăratul); „îi lasă gura apă” (Setilă); „mangosiţilor şi
farfasiţilor” (Gerilă); „dondănit” (trupa).Cearta se încheie prin
înfrigurarea tuturor din cauza stratului

răzbunător de

promoroacă creat de către Gerilă, exterior şi interior casei, spre

disperarea, uimirea şi groaza locuitorilor împărăţiei, a doua zi.
Această probă a extremelor (de la cald la frig) este urmată de
cea a hranei pantagruelice (Gargantua şi Pantagruel – cei doi
monştri mereu flămânzi şi însetaţi ai lui François Rabelais), ca
element al inospitalităţii sale: „12 harabale (căruţe mari) cu
pâine, 12 ialoviţe fripte (vaci îngrăşate) şi 12 buţi
(butoaie)pline cu vin de cel hrănit”, insuficiente însă, pentru
foamea lui Flămânzilă şi pentru setea lui Setilă. Astfel, reuşesc
să treacă la proba îndemânării şi a răbdării, când trebuie să
aleagă nisipul de mac, unde vor interveni furnicile, la semnul
mitic al arderii aripii.În dovedirea maturităţii, eroul va fi nevoit
să înfrunte viclenia şi isteţimea fetei, care trebuie păzită
noaptea, apelându-se la un cumul de atribute miraculoase
pentru că viitoarea parteneră a eroului nu poate fi decât o
făptură cel puţin similară eroului. Fiică de împărat, de o
frumuseţe răpitoare, înzestrată cu puteri fabuloase, fata
Împăratului Roş îl supune şi ea, alături de tatăl său, la o
verificare necesară. Metarfozată într-o pasăre, se ascunde de
trei ori de Harap-Alb şi de prietenii acestuia: întâi, „în dosul
pământului, tupilată sub umbra iepurelui”, apoi „pe vârful unui
munte”, „după o stâncă”, obligând-i pe Ochilă şi Păsări-LăţiLungilă la variante de rezolvare a succesivelor situaţii de

tăinuire până la ultimul loc, după lună, de unde cei doi o aduc
acasă nevătămată şi mândri de iscusinţa lor.
Verificarea pare a lua sfârşit, dar Împăratul Roş mai are
încă o probă,a identificării fetei, ultima la care îl supune pe
Harap-Alb, dar fără riscul morţii de până atunci. Albina,
chemată în ajutor de către erou, va ajuta la recunoaşterea
viitoarei soţii, deoarece un soţ trebuie să dovedească puterea
fizică, dar şi psihică de a-şi apăra şi de a-şi diferenţia partenera
dintr-o aliniere de alte fete identice fizic şi vestimentar, dar
distingându-se prin reacţii diferite. Ultima probă, înainte de
plecarea spre curtea lui Verde-Împărat, va veni din partea fetei,
însă, care intuieşte necesitatea unor obiecte magice în viitorul
apropiat, astfel încât calul (din partea lui Harap-Alb) şi cu
turturica (reprezentând-o pe fată) se vor înfrunta pentru
aducerea celor trei „smicele” (rămurele) de măr dulce, a apei
moarte şi a apei vii „de unde se bat munţii în capete”, ca un
semn final al destinului, aduse de cal printr-o măgulire a
orgoliului turturicii, considerată capabilă să aducă din nou
altele, în timp util, „căci este mai sprintenă”: „Se vede că aşa
mi-a fost sortit şi n-am ce face; trebuie să merg cu Harap-Alb,
şi pace bună!”.
Călătoria în sens invers este, însă, mult mai uşoară
datorită dragostei dintre cei doi tineri, frumoşi, de rang

apropiat, isteţi, curajoşi, demni şi loiali cuvântului dat,
respectând regulile tainice ale iniţierii. Astfel, portretul fetei
este realizat în două registre stilistice – unul popular („era de
tânără, de frumoasă şi plină de vino-ncoace”, „era frumoasă de
mama focului, la soare te putei uita, iar la dânsa ba”) şi altul
literar, printr-o metaforă dezvoltată, sprijinită pe o largă
enumeraţie („era boboc de trandafir, din luna lui maiu, scăldat
în roua dimineţii, dezmerdat de cel întâi raze ale soarelui,
legănat de adierea vântului şi neatins de ochii fluturilor”). Ea
este, prin urmare, deasupra oricăror închipuiri, foarte greu
accesibilă, dar care îi atrage pe ceilalţi şi îi cucereşte uşor.
Mulţi tineri au încercat să obţină permisiunea de a se căsători
cu fata Împăratului Roş, dar nu au reuşit să dovedească
cumulul de atribute necesare, dar Harap-Alb a izbândit datorită
prietenilor pe care a ştiut să-i aleagă şi să-i merite.
Ajunşi în împărăţia unchiului său, Harap-Alb va trebui
să treacă şi de ultima sa probă în slujba Spânului, dezlegarea de
jurământ, prin tăierea capului de către acesta, sub pretextul
nesupunerii din cauza dragostei faţă de fata Împăratului Roş.
Dezvăluirea adevăratei identităţi a eroului, făcută de către fată,
se înscrie în această logică intrinsecă a basmului, deoarece
iniţierea s-a terminat, ca şi relaţia dintre Spân şi Harap-Alb.
Cruzimea gestului Spânului, prin care se încheie ritualul, este

mai puţin violentă dacă este privită din perspectiva iniţierii,
promisă până la moarte, pe paloş, în pădure, la începutul
călătoriei spre Sine.Corolar gestului Spânului este proba
pedepsirii falsului erou prin căderea sa din nori, dar de către
cal, deoarece tânărul trebuia să intre în viaţă nepătat de sânge,
curat,

pur,

neimplicat

nici

măcar

într-o

sancţionare

binemeritată a Răului. Firul narativ decurge, de aici
înainte,spre finalizarea învestirii noului împărat prin cele două
probe: a obiectelor magice şi a căsătoriei, cu care culminează
aventura

iniţiatică

a

eroului.Proba

obiectelor

magice

evidenţiază intuiţia fetei, ancorată puternic în spiritul ancestral
al învierii mitice, realizând actul magic asupra lui Harap-Alb în
trei etape succesive: coaserea pielii capului de cea a
trunchiului, cu ajutorul rămurelelor, refacerea acesteia prin
stropirea cu apă moartă şi învierea lui Harap-Alb din „somnul
greu” datorită apei vii, împrumutând eroului din forţa şi din
rezistenţa naturii.Învestirea în funcţia de împărat este în
corelaţie cu redobândirea paloşului ca semn al puterii
cavalereşti de care va avea nevoie de acum încolo pentru a-şi
apăra noua împărăţie, asumându-şi, curajos şi demn, noua
responsabilitate alături de soţia sa, fata Împăratului Roş, care a
dovedit loialitate, dăruire şi dragoste. De acum încolo, se
presupune că acest cuplu va acţiona în scopuri nobile,

învingând nu atât prin forţă fizică, cât mai ales prin
înţelepciune.

Cuplul

pare

indestructibil,

invincibil

şi

invulnerabil în fața dificultăţilor vieţii, deoarece au demonstrat
că pot suporta nedreptăţi şi că au tăria de a se regăsi şi de a-şi
face

aliaţi

în

slujba

Binelui,

opunându-se

forţelor

dezechilibrante şi haotice ale Răului, sub toate formele sale
iniţiatice.Nunta nu poate fi decât pe măsura tinerilor, fabuloasă
şi nemaipomenită, prelungită de către narator şi în prezent, ca o
necesitate lăuntrică a scriitorului, dar şi a cititorului, de a retrăi
posibilitatea unui timp mitic, în care confirmarea valorii aduce
cu sine, la capătul aventurii, fericirea şi pacea tinerei familii în
cadrul unei comunităţi care ştie să o recunoască şi să o
aprecieze: „Lumea de pe lume s-a strâns de privea, Soarele şi
luna din ceriu le râdea”. Nimeni nu poate lipsi de la nuntă,
deoarece este o bucurie a tuturor, o sărbătoare interioară
transfigurată şi la nivelul celor care au contribuit la împlinirea
acesteia: „Ş-apoi fost-au poftiţi la nuntă: Crăiasa furnicilor,
Crăiasa albinelor şi Crăiasa zânelor, minunea minunilor, din
ostrovul florilor! Şi mai fost-au poftiţi încă: crai, crăiese, şimpăraţi, oameni în samă băgaţi, ş-un păcat de povestariu, fără
bani în buzunariu. Veselie mare între toţi era, chiar şi
sărăcimea ospăta şi bea!”

Toate acţiunile eroului au fost îndreptate spre
desăvârşirea Sinelui, mai mult sau mai puţin conştient,
restabilind, totodată, şi echilibrul moral, social şi familial din
societate. Revolta sa se adresează doar „omului roş” şi „omului
spân”, consideraţi opozanţii săi negativi, primejdioşi şi
„păclişiţi” (ursuzi, duşmănoşi). Tatăl este resimţit opozant la
nivelul unei verificări a tenacităţii dorinţei sale, precum şi la
nivelul luptei ritualice, sub masca totemică a ursului, la capătul
podului şi la marginea împărăţiei, delimitând cele două lumi
antagonice. Călătoria mezinului se va prefigura periculoasă şi
dificilă, dar cu şanse de reuşită datorită obiectelor magice
(primite ca urmare a unui sfat și/sau ca răsplată a actelor sale
umanitare) şi a adjuvanţilor cu care ştie să relaţioneze pe
parcursul aventurii. În acest basm – ca, de altfel, în majoritatea
basmelor –, personajul central este eroul pozitiv, care-şi
dezvoltă, pe parcurs, puterea fizică şi psihică, pentru a reuşi săşi desăvârşească călătoria. Plecarea sa de acasă nu este o
simplă aventură, ci este expresia vocaţiei sale eroice aflată în
slujba unui scop bine determinat pentru care respectă un cod al
onoarei, chiar dacă va avea de înfruntat şi situaţii care i-ar
putea provoca moartea.Traseul iniţiatic al lui Harap-Alb se
dovedeşte deosebit de spiralat şi de anevoios din cauza
numeroaselor probe la care trebuie să participe pentru a ieşi din

anonimatul generic (la început, el este doar mezinul) pentru a
deveni Harap-Alb – o slugă, dar c-un apelativ singularizant,
ajungând, în final, noul conducător al împărăţiei unchiului său.
Această individualizare este şi o consecinţă narativă provenită
din interesul naratorului de a crea o tipologie unică de
personaje (umane/miraculoase/animaliere), acoperind toate
cele trei mari grupe de basme: fantastice (dominate de
miraculos), nuvelistice (mai apropiate de lumea concretă) şi
animaliere (având la bază, se pare, vechile legende totemice
contaminate cu alegoriile).
Vladimir Ilici Propp propunea, în cartea de referinţă a
basmului, Morfologia basmului, o clasificare generică a
personajelor în funcţie de contribuţia şi de rolul lor în cadrul
acţiunii:

personaj

central,

adjuvant,

opozant,

donator,

beneficiar. În Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă,
personajul central se dovedeşte a fi un tânăr fiu de crai care se
tânguie destul de des calului și Sfintei Duminici în legătură cu
pericolul probelor la care este supus, fiind lipsit de experienţă,
dar denotă loialitate, încredere, dorinţă de autodepăşire,
altruism şi devotament – calităţi marcante pentru filosofia
basmului, care îi conferă, în final, dreptul la iubire şi la putere.
Eroul va învăţa că puterea trebuie cucerită, meritată, obţinută
prin efort propriu, pentru a-i cunoaşte valoarea şi nu dăruită

prin actul naşterii sau al alianţelor de sânge.Aparenţa poate
înşela şi de aceea trebuie să fie atent la vorbele, atitudinile şi
gesturile celor cu care comunică, pentru a intui adevăratul lor
scop şi posibilele intenţii ascunse ale acestora. Relaţiile dintre
personajele-simbol ale basmului sunt de sprijinire, de
împotrivire sau, aparent, de neimplicare, în funcţie de tipul
legăturilor dintre ele: de rudenie, amicale, sociale sau de
dragoste.Adjuvanţii lui Harap-Alb sunt de natură umană
(Împăratul Roş şi fata acestuia), fantastice (Sfânta Duminică,
cei cinci monştri) şi animaliere (calul, albinele, furnicile), pe
baza obiectelor magice donate, pe parcursul drumului său,
drept răsplată (calul, armele, hainele şi blana de urs – de la tatăl
său; leacul magic, obrăzarul şi paloşul – de la Statu-PalmăBarbă-Cot, prin intermediul Sfintei Duminici; aripile – de la
albine şi de la furnici; cele trei „smicele” de măr dulce, apa vie
şi apa moartă – de la turturică).
Opozanţii lui Harap-Alb aparţin, de asemenea, celor trei
categorii enumerate anterior la adjuvanţi, pentru a exista un
echilibru atât la nivel discursiv, cât şi la nivel simbolic, mitic,
pe baza motivului cifrei magice trei: la nivel uman (tatăl – la
început; Împăratul Roş şi fata acestuia), fantastic, miraculos
(Spânul) şi animalier (Ursul şi Cerbul).La nivelul donatorilor,
toate personajele cu care intră în contact Harap-Alb îi vor oferi

fie un sfat, fie un ajutor concret, fie un obiect sau un partener:
tatăl – cele patru obiecte magice enumerate deja, sfatulinterdicţie, banii şi scrisoarea de recomandare către unchi; calul
– sfaturi, deplasarea locomotorie şi răzbunarea finală împotriva
Spânului; Sfânta Duminică – sfaturile şi obiectele magice;
Spânul – numele, noul statut social, obstacolele ritualului de
iniţiere și moartea simbolică ; Împăratul-Verde – împărăţia;
fetele Împăratului-Verde – încrederea; Ursul – salatele; Cerbul
– pielea, cu preţul vieţii sale, chiar dacă prin opoziţie; furnicile
şi albinele – aripile, cu sprijin direct în cucerirea fetei; cei cinci
monştri – prietenia şi ajutorul concret la curtea Împăratului
Roş; Împăratul Roş – pe fiica sa; fata Împăratului Roş – iubirea
şi învierea; turturica – obiectele magice pentru înviere.
Harap-Alb va beneficia de la fiecare personaj, deoarece
este singurul care intră în relaţie cu toate personajele din operă,
astfel încât către el converg toate acţiunile, ideile, sentimentele
prezente şi viitoare ale acestora.Această structură relaţională se
poate particulariza şi la nivelul celorlalte personaje ale
basmului, dar reţeaua devine mult sistematizată deoarece
naraţiunea se concentrează, în operă, pe eroul central, restul
fiind subsidiar, auxiliar, complementar, secundar, dar nu mai
puţin important, ci cu o dezvoltare mult mai redusă. Asfel, la
nivelul adjuvanţilor şi al beneficiarilor, craiul este ajutat, de

către mezin, să aibă un urmaş demn la tronul fratelui său,
Spânul – să beneficieze de un statut social nemeritat pentru o
perioadă de timp, calul – posibilitatea de a-şi putea dovedi încă
o dată capacităţile sale extraordinare, Sfânta Duminică – îşi
poate exercita funcţia apotropaică ancestrală, Verde-Împărat –
primeşte un urmaş vrednic la tronul său, furnicile – viaţă și
respect, albinele – un stup în care se pot reorganiza şi
supravieţui, cei cinci monştri – prietenia unui viitor împărat
care nu îi va dezamăgi, Împăratul Roş – un ginere demnde fiica
sa şi posibilele alianţe cu acesta, dar şi cu vechiul rival, craiul,
fata Împăratului Roş – un soţ iubitor şi bogat.
În ceea ce priveşte reţeaua de opoziţii, personajele intră
în conflict din cauza apartenenţei, la un moment dat, la viața lui
Harap-Alb. De aceea, nu este nimic personal, nici măcar
moartea Spânului, care-şi încheiase rolul în basm.Discursul
narativ reclamă, astfel, opoziţiile de moment dintre tabere, care
dispar o dată cu depăşirea probei de către Harap-Alb: tatăl – cu
propriul său cal, devenit al fiului – prin transfer familial şi
eroic; Spânul, cu Verde-Împărat şi cu fetele acestuia – până la
recunoaşterea autenticului fiu de crai; cei cinci monştri şi cu
Împăratul Roş – până la obţinerea fetei; calul şi cu turturica –
pentru finalizarea fericită a iniţierii tânărului.O situaţie
oarecum aparte o are Verde-Împărat (dar şi fetele sale – care se

opun verbal, iniţial, Spânului, dar se supun, apoi, voinţei
tatălui), care adoptă, se pare aparent, o atitudine credulă faţă de
Spân, părându-i-se oarecum indiferentă natura socială reală a
pretendentului la tronul său. În construcţia narativă, însă,
această luare de poziţie a împăratului este în concordanţă cu
scopul călătoriei lui Harap-Alb, care trebuie să îşi continue
traseul iniţiatic până la capăt. Verde-Împărat este, mai degrabă,
un disimulat experimentat şi inteligent, care cunoaşte tainele
etapelor maturizării şi ale întronării (probabil, din proprie
experienţă, ca şi craiul) şi, fără a fi fost avertizat, participă
conştient la iniţierea viitorului său moştenitor la tron. Reacţiile
sale şi ale fetelor vizavi de atitudinea voit răutăcioasă, plină de
ură şi de invidie la adresa lui Harap-Alb sunt fireşti, normale,
dar fără a le provoca schimbarea poziţiei faţă de aventura
tinerei lor rude: „În sfârşit, împăratul, fetele sale şi toţi oaspeţii
rămaseră încremeniţi. Spânul, bodrogănind din gură, nu ştia
cum să-şi ascundă ura, iară Harap-Alb, îngrijit de ce i s-ar mai
pute întâmpla în urmă, mergea tot înainte prin locuri pustii şi
cu greu de străbătut.”
În conformitate cu logica şi cu coerenţa acţiunii lui
Harap-Alb, clasificarea personajelor se poate şi prin raportare
la gradul de transformare interioară, aşa încât sesizăm
personaje care se vor modifica, modelându-se, iar altele rămân

neschimbate, ca la începutul intrării lor în acţiune. Harap-Alb
este eroul care suferă cea mai importantă şi izbitoare
remodelare interioară, de la mezinul protejat, neştiutor şi
credul, până la tânărul împărat, capabil să-şi asume
responsabilităţi, pe baza unei scale de valori la care a
demonstrat că se poate raporta constant, fără ezitări şi fără
laşităţi. Mezinul plângăcios şi temător devine tânărul iniţiat,
capabil, de acum înainte, să conducă o împărăţie şi să răspundă
de bunăstarea, fericirea şi viaţa supuşilor săi. Asfel, analizează
comportamentul agresiv, invidios şi perfid al opozantului său:
Spânul este cel care „vrea să-i răpuie capul cu orice preţ”,
determinându-l să-şi dorească o moarte rapidă, eliberatoare,
„decât aşa viaţă” plină „de zbucium”, deoarece „prea multe sau îngrămădit deodată pe capul meu”. De aceea, reîntâlnirea cu
acesta este mereu chinuitoare, greu de suportat, provocând o
luptă interioară între datorie şi sentimente, exclamând cu
durere, după uciderea Cerbului, în cadrul ultimei discuţii cu
Sfânta Duminică: „rămâne-aş păgubaş de dânsul să rămân, şi
să-l văd când mi-oiu vede ceafa; atunci, şi nici atunci, că tare
mi-i negru înaintea ochilor!”. Iubirea este singura care-l obligă
la regândirea dureroasă a raportului clasic datorie-afect,
naratorul trecând peste limita schematică a personajului-simbol
din basmul popular, deoarece descrie o luptă interioară

sfăşietoare a lui Harap-Alb: „Sălăţile din Grădina Ursului,
pielea şi capul cerbului le-a dus la stăpânu-său cu toată inima.
Dar pe fata împăratului Roş mai nu-i venea s-o ducă, fiind
nebun de dragostea ei.”. Nu reuşeşte să se hotărască asupra
unei decizii finale, dar îl salvează Spânul, prin gestul său
violent cu care doreşte să o însuşească pe fata Împăratului Roş,
„văzând cât e de frumoasă”, precum şi fata care îl denunţă pe
falsul nepot al lui Verde-Împărat şi-şi anunţă deschis decizia de
a se căsători cu Harap-Alb: „Lipseşti dinaintea mea, Spânule!
Doar n-am venit pentru tine, ş-am venit pentru Harap-Alb, căci
el este adevăratul nepot al Împăratului Verde”.
Fata Împăratului Roş are faima unei „farmazoane
cumplite”, din cauza căreia „se fac atâtea jertfe” de candidaţi la
însurătoare, încrezători că pot stăpâni miraculosul. Înzestrată
cu puteri miraculoase (metamorfoza într-o pasăre), îşi cunoaşte
singură destinul, provocându-l pe Spân (prin intermediul
turturicii) să îl trimită pe viitorul său soţ în peţire, iar, mai
târziu, declanşează întrecerea dintre cal şi turturică pentru cele
trei obiecte magice ale învierii, considerate condiţie sine qua
non pentru ca ea să accepte plecarea alături de Harap-Alb,
intuind necesitatea violenţei finalului iniţierii acestuia: „Şi de-a
veni turturica mea înainte cu smicelele şi apa, ie-ţi nădejdea
despre mine, căci nu merg, ferească Dumnezeu! Iară de-i ave

noroc şi-a veni calul tău mai întâi şi mi-a aduce cele poruncite,
să ştii că merg cu tine, oriunde mi-i duce; ş-a mântuit
socoteala.”. Frumoasă, inteligentă, dăruită cu puteri magice, de
rang împărătesc, fata Împăratului Roş stârneşte admiraţia
tuturor, provocând aprecieri diverse, extreme, de la teamă,
rezervă şi dezaprobare (în rândul celor care nu o cunoşteau în
mod direct) până la dorinţa posesiunii pentru pretendenţi. Doar
Harap-Alb reuşeşte să îi înfrunte tatăl viclean şi asprupână la
capăt şi să îi cucerească inima, ea asumându-şi iubirea şi
responsabilitatea conducerii împărăţiei alături de fiul de crai.
Neindividualizată printr-un apelativ propriu, ea este, însă,
vestită prin puterile sale neobişnuite şi se distinge numenal şi
ca apartenenţă la o descendenţă impunătoare prin forţă şi prin
decizii radicale.
Tatăl fetei, Împăratul Roş, rămâne şi el neschimbat în
operă, acceptând, în final, să-şi dăruiască fata doar pentru că
Harap-Alb şi camarazii săi au reuşit să îi reziste tuturor
provocărilor, dar nu la limită, ci în mod superior ca şi cum
încercările ar fi fost o joacă: „Aceştia-s curat sărăcie trimisă de
la Dumnezeu pe capul meu, zise împăratul în sine, plin de
amărăciune. Mi se pare că, ia acum, mi-am dat şi eu peste
oameni.”. „Ovilit şi sarbăd la faţă de supărare şi ruşine”,
împăratul nu devine un om mai blând sau mai binevoitor, deşi

fusese învins, ci este obligat să suporte cavalereşte o înfrângere
pe câmpul său de luptă, acasă la el, cu propriile sale arme
(viclenie, tenacitate, inteligenţă). Numele său îi evidenţiază
caracterul razboinic, violent şi agresiv, care i-a permis, până la
confruntarea cu şleahta lui Harap-Alb, să domine totalitar, prin
frică şi prin pedepse dure, implacabile, cu consecinţe adesea
mortale: „bunătatea lui cea nepomenită şi milostivirea lui cea
neauzită”.
În opoziţie se află Verde-Împărat, un exponent al
optimismului, al încrederii în oameni, al vitalităţii în sens
pozitiv, apreciind şi apărând viaţa, cu tot ceea ce ea îi oferă.
Excentric (dovadă preţul exorbitant plătit pentru pietrele
preţioase ale Cerbului) şi iubitor de mâncăruri rare (vezi
aprecierea salatelor din Grădina Ursului), împăratului îi place
liniştea unei vieţi tihnite, calme, paşnice, lipsite de zbuciumul
confruntărilor, dar apreciind curajul, iscusinţa, loialitatea: „- Te
crede moşul, nepoate (îi răspunde Spânului), dar când ai şti cu
ce greutate se capătă! Pentru că numai în Grădina Ursului,
dacă-i fi auzit de dânsa, se află sălăţi de aceste, şi mai rar om
care să poată lua dintr-înseleşi să scape cu viaţă. Între toţi
oamenii din împărăţia mea, numai un pădurariu se bizuieşte la
treaba asta. Şi acela, el ştie ce face, ce drege, de-mi aduce din
când în când aşa, câte puţine, de poftă...”. Uimit, apreciază

admirativ şi nedisimulat, în faţa Spânului, destoinicia, curajul
şi iscusinţa lui Harap-Alb, după fiecare probă trecută,
considerându-l demn de respectul său şi al familiei sale,
îndemnându-l şi pe Spân să facă la fel – ca semn al
recunoaşterii valorii:„Ia când aş ave eu o slugă ca aceasta, nu iaş trece pe dinainte.” (după proba salatelor); „Ia, să am eu o
slugă aşa de vrednică şi credincioasă ca Harap-Alb, aş pune-o
la masă cu mine, că mult preţuieşte omul acesta!” (după proba
pietrelor preţioase); „Atunci împăratul Verde a şi început a face
pregătire, ca pentru o fată de împărat, dând şi poroncă să li se
iasă întru întâmpinare.” (după revenirea de la Împăratul
Roş).Verde-Împărat este cel care, deşi pare a crede aparenţa
prezentată de către Spân, provoacă primele două probe prin
„naivitatea” cu care se laudă orgolios Spânului în legătură cu
două dintre minunăţiile împărăţiei sale: salatele şi pietrele
preţioase.
Tematica operei Povestea lui Harap-Alb, de Ion
Creangă, evidenţiază o lume proprie, specifică basmului,
organizată pe tipare fundamentale, proprii şi comunicată printrun limbaj artistic specific şi unic.Lumea acestui basm cult
sublimează, înlăuntrul său, o umanitate necesară cititorului,
opunându-se realităţii imediate, contingentului stresant al
omului modern, făcând posibilă împlinirea visurilor, oricât de

îndrăzneţe ar fi ele, prin întâmplări de referinţă, care vor
schimba,

pentru totdeauna, personajul implicat, dar şi pe

cititor, prin funcţia sa cathartică şi creativă. În acest univers
compensatoriu, voinţa umană nu mai cunoaşte limite, iar
contrariile se atenuează, rezolvându-se, în general, favorabil
eroului central.Se creează o atmosferă interioară aparte, unică,
specifică, imuabilă, în care întâmplările devin modalităţi de
expresie şi de

concretizare a aspiraţiilor umane. Temele

basmului se vor înscrie în această matrice ordonatoare, într-un
mod echilibrat şi propriu (iubirea, natura, aventura iniţiatică a
tânărului fiu de crai, timpul – mitic, arhaic, „ille tempore”),
circumscriindu-se supratemei lupta dintre Bine şi Rău. De
aceea, basmul surprinde o lume corespunzătoare dorinţei
cititorului şi a naratorului, suprapunându-se, prin receptare,
drumul existenţial al eroului cu cel al lectorului, într-un mod
ascendent,

garantând

maturizarea

şi

împlinirea

tânărului.Definite la nivelul ideatic al operei, temele îşi reclamă
propria lor ficţionalitate, într-o desfăşurare spectaculoasă de
evenimente neobişnuite, aparţinând realităţii operei şi prin care
se concretizează motivele literare sau folclorice ale basmului.
Sintagme, obiecte, imagini,

motivele au o funcţie bine

precizată doar prin relaţionare cu alte motive, contând nu atât
expresia verbală, cât mai ales rolul lor narativ, delimitându-se

în statice sau descriptive şi dinamice sau structurante ale
subiectului.Lait-motivul deţine o menire aparte în basm,
deoarece

reprezintă

elementul

care

declanşează

trama

(acţiunea) operei (interdicţia, lipsa), o susţine (proba) şi o
finalizează fericit (căsătoria), bazându-se pe celelalte motive
stereotipe : motivul împăratului fără urmaş, motivul tatălui cu
trei băieţi, motivul superiorității mezinului isteţ, motivul
probelor, motivul obiectelor magice, motivul adjuvanţilor,
motivul Ilenei Cosânzene, motivul cifrei magice (3, 7, 9, 12),
motivul monștrilor, motivul drumului, motivul labirintului,
motivul rătăcirii în pădure.
Discursul basmului îşi păstrează formalismul şi
schematizarea şi la nivelul formulelor narative, cele propriuzise încadrând evenimentele descrise, iar cele retorico-narative
solicitând şi menţinând interesul cititorului.Formula iniţială
conţine o pseudomotivaţie temporală, reliefând caracterul unic
şi deosebit al faptelor descrise: „Amu, cică era odată într-o ţară
un craiu, care avea trei feciori”. Formula indică spaţiul
declanşării evenimentelor, în mod topografic, dar imprecis,
asemenea

timpului,

marcând

distincţia

prin

elementul

războinic şi prin cel al locului îndepărtat, neumblat, puţin
cunoscut şi recognoscibil:„Şi apoi, pe vremurile acele, mai
toate ţările erau bântuite de războaie grozave, drumurile pe ape

şi pe uscat erau puţin cunoscute şi foarte încurcate şi de aceea
nu se putea călători aşa de uşor şi fără primejdii ca în ziua de
astăzi.”. Partea mediană a basmului – epica propriu-zisă –
conţine două tipuri de formule (interne şi externe), atrăgând
lectorul în povestire şi conducând acţiunea. Formulele externe,
cu rol retoric,

apar din cauza dialogului dintre narator şi

receptor, susţinând oralitatea basmului şi făcând posibilă
trecerea de la un motiv la altul: „Dar ia să nu ne depărtăm cu
vorba şi să încep a depăna firul poveştii.”; „Fiul craiului ce era
să facă? îi spune toate cu de amănuntul căci, dă, care om nu
ţine la viaţă înainte de toate?”; „Şi când colo, ce să vezi?”; „Pe
urmă, ce să facă?”. Uneori, aceste formule mediane încadrează
spaţial şi temporal diferite episoade ale călătoriei, aşa cum se
întâmplă după plecarea eroului de acasă, obligat să se
întâlnească de trei ori cu Spânul:„Şi merg ei o zi, şi merg două
şi merg patruzeci şi nouă, până ce de la o vreme le intră calea
în codru şi atunci numai iaca ce le iesă înainte un om spân.”;
„Mai merge el înainte prin codru cât merge şi, la o strâmtoare,
numai iaca ce Spânul iar îi iesă înainte.”; „Şi mergând el tot
înainte prin codrii întunecoşi, de la un loc se închide calea şi
încep a i se încurca cărările”. Formula finală păstrează aceeaşi
relaţie dintre narator şi cititor, cu o tentă ironică, aşezată la
graniţa dintre realitate, imediat și ficțiune, imaginație,

fabulos:„Şi a ţinut veselia ani întregi, şi acum mai ţine încă;
cine se duce acolo bè şi mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani
bea şi mănâncă, iar cine nu, se uită şi rabdă.”.
Originalitatea acestui basm de excepţie este susţinută şi
de calitatea limbajului, cu totul aparte, unic la nivelul speciei
din care face parte. Erudiţia paremiologică creează senzaţia de
atemporalitate a evenimentului descris, într-o atmosferă de
bună-dispoziţie şi de veselie. Faptele se desfăşoară rapid,
cronologic, cursiv, într-o logică interioară dată atât de procesul
de iniţiere al eroului în tainele vieţii, dar şi al cititorului – în
misterul actului povestirii. Se citează, cu mare savoare,
proverbe, zicători, vorbe de duh, introduse, uneori, prin
expresia

„vorba

ceea/vorba

cântecului”,

care

întăreşte

caracterul oral al zicerii basmului Povestea lui HarapAlb:„Vorba cântecului:/ Fugi de–acole, vină-ncoace!/ Şezi
binişor, nu-mi da pace!”; „Vorba ceea:/ Dă-mi, Doamne, ce nam avut,/ Să mă mier ce m-a găsit”; „Vorba ceea:/ Viţa-de-vie,
tot învie/ Iară viţa de boz, tot răgoz”; „Cântecul cela:/ Voinic
tânăr, cal bătrân/ Greu se-ngăduie la drum”; „Vorba ceea:/ La
plăcinte, înainte,/ Şi la războiu, înapoi”. Ritmicitatea frazelor
(„Că e laie,/Că-i bălaie;/Că e ciută/Că-i cornută.”), prezenţa
afectivă destul de marcantă prin interjecţii şi exclamaţii („Ce,
Doamne iartă-mă, îi face broaşte în pântece de atâta apă!”, „Şi

după dânsul, Gavrile!”, „Helbert!”, „Ei apoi.... zi că nu-i lumea
de apoi!”), exprimarea locuţională („ne-am prea întins cu
vorba”, „să ne mai intre în voie”, „nu vă pară lucru de şagă”)
conturează un plan hazliu al oralităţii, în care cuvântul capătă
conotaţii magice, ritualice, fiind imposibil de înlocuit prin
transfer semantic.
Nota comică a basmului Povestea lui Harap-Alb este
evidenţiată prin îmbinarea mijloacelor literaturii populare cu
cele literare într-o formă spectaculară, evocând relaţiile,
atitudinile

şi

mentalităţilor

personajelor

din

romanul

neterminat

Amintiri din copilărie: a) ironia: „Doar unu-i

Împăratul Roş, vestit […] pentru bunătatea lui cea nepomenită
şi milostivenia lui cea neauzită”; b) porecle şi apelative
caricaturale: „ţapul cel

roş”, Buzilă, „mangosiţi”; c)

zeflemisirea: „Tare-mi eşti drag!...Te-aş vârî în sân, dar nu
încapi de urechi”; d) diminutive cu valoare augmentativă:
„buzişoare”, „năsturică”; e) caracterizări pitoreşti: înfăţişarea
lui Gerilă, Ochilă, Setilă („Grozav burdăhan şi nesăţios gâtlej,
de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului; mare
ghiol de apă trebuie să fie în maţele lui!”); f) scene comice:
cearta dintre Gerilă şi ceilalţi:

„- Numai din pricina voastră am răcit casa; căci pentru
mine era numai bună, cum era. Dar aşa păţeşti dacă te iei cu
nişte bicisnici. [...]
- Ia tacă-ţi gura, măi Gerilă! ziseră ceilalţi. […] Al
dracului lighioaie mai eşti! Destul acum că ne-ai făcut capul
călindar. [...]
- Zău, nu şuguieşti, măi Buzilă? Da’ amarnic mai eşti la
viaţă; când te mânii, faci sânge-n baligă, zise Flămânzilă.”;
g) citate cu expresii şi vorbe de duh: „Dă-i cu cinstea, să
peară ruşinea”; h) Fraze construite prin tehnica aşteptării
frustrate – ele contrariază pentru că încep într-un fel şi se
termină într-un mod cu totul surprinzător:„să trăiască trei zile
cu cea de alaltăieri”;„Gerilă se întindea de căldură, de-i trecea
genunchele de gură”;„Pân'acum ţi-a fost greu, dar de-acum
înainte aşa are să-ţi fie”.
Dacă în literatura populară,de obicei, basmele nu au
titluri, ci mărci date de către culegător, prin care le identifică,
basmul cult se distruge printr-un titlu simbolic, unic, în
consonanţă cu caracterul său demonstrativ. Alcătuit dintr-o
înlănţuire de două substantive (unul comun, simplu şi altul
propriu, compus), titlul relevă spectaculosul drum al unui erou
aflat între două etape ale vieţii – pubertate şi maturitate –, la
început de iniţiere, care îşi va asimila conştient principii etice,

pe care va şti, mai târziu, să le apere pentru comunitatea pe
care o va conduce.Primul termen, „povestea” (sl. „poveste”),
este un substantiv comun, cazul nominativ, gen feminin,
numărul singular, articulat cu articolul hotărât „a”, conţinând
istoria miraculoasă a unui tânăr de viţă regală care va porni
într-o lungă călătorie exterioară şi interioară, înfruntând
peripeţii şi personaje care îi vor atrage atenţia asupra
slăbiciunilor, a defectelor, dar şi a calităţilor sale și ale altora
regăsite în diferite etape ale vieţii.Nuanţa atemporală a
substratului „povestea”, plasată într-un timp miraculos, se
asociază cu porecla eroului – nume aflat în cazul genitiv, gen
masculin, numărul singular, articulat cu articolul posesivgenitival „lui” şi format din două substantive proprii provenite
din substantive comune, simple, incluzând şi o nuanţă
oximoronică prin alăturarea sensurilor termenilor „negru” –
„alb”. În acelaşi timp, se atenţionează asupra unui posibil statut
de slugă albă, nobilă, care se va converti de la treapta de tânăr
necunoscător, naiv, la cea de cavaler fidel jurământului depus.
Alăturarea de „alb” cu „negru” ar putea însemna şi unirea celor
două principii Ying şi Yang (Vasile Lovinescu), care se vor
uni, contopindu-se într-un întreg, prin transcenderea statutului
de rob, slugă, neiniţiat la cel de împărat care şi-a însuşit, deja,
din experienţa vieţii.

Basmul Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, o
„epopee a poporului român” (Garabet Ibrăileanu), evidenţiază
importanţa acordată necesităţii păstrării şi a respectării unui
cod de valori străvechi verificat mereu prin confruntările
existenţiale

la

care

noi,

oamenii,

suntem

supuşi

în

permanenţă.Apartenenţa la un sistem de valori te conduce,
sigur şi bine, către un final fericit, răsplătindu-se, întotdeauna,
înţelepciunea, răbdarea, tenacitatea, iscusinţa, echilibrul,
destoinicia, curajul, iubirea (sub toate formele sale).
Apărut la 1 august 1877, în revista Convorbiri literare,
basmul Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, reflectă o
umanitate ancestrală, imuabilă şi stabilă, ale cărei aspiraţii,
idealuri şi valori s-au perpetuat prin magia actului cultural, ca o
chemare continuă la sine.
NE PLAC ... ȘTIINȚELE ...
Prof. Magdalena COSOVANU,
Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea

Chiar de la începutul anului școlar le prezentăm elevilor
care sunt posibilitățile prin care ei pot să afle mai multe lucruri
ce țin de studiul disciplinei predate, în cazul meu, Fizică.
Astfel, le facem cunoscute temele de proiect, concursurile,

simpozionale, vizitele, olimpiadele, parteneriatele etc. în care
suntem implicați, iar ei pot alege.
Pentru mine a
devenit o tradiție să
particip cu elevii la
”Noaptea cercetătorilor
europeni” care s-a ținut
în fiecare an în ultima zi de vineri din luna septembrie. Pentru
orice ieșire din localitate ai nevoie să întocmești un dosar cu
documente care presupune multă muncă, dar satisfacția pe care
o vezi în bucuria elevilor, compensează cumva efortul.
De obicei în baza unor adrese suntem invitați, și tot în
baza unor adrese informez inspectorul de specialitate cu privire
la numărul participanților
care vor fi prezenți
eveniment.

La

”Noaptea

cercetătorilor

europeni
participat cu 36 de elevi de la
Liceul

Tehnologic

”Vasile

Gherasim” Marginea: 19 elevi
din clasa a V-a B, coordonați
de dirigintele clasei, Scutariu

la

2019”,

ediția
am

Mihaela Petronela, prof. limba franceză, 17 elevi din clasa a
VI-a A, coordonați de dirigintele clasei, Costea Raluca-Olga,
prof. limba engleză/franceză și 55 de elevi de la Școala
Gimnazială Nr. 2 Marginea: 6 elevi din clasa a IV-a A,
învățător Eremie Margareta, 11 elevi din clasa a VI-a A,
coordonați de dirigintele clasei, Cotos Ioana, prof. limba
română, 9 elevi din clasa a VI-a B, coordonați de dirigintele
clasei, Rotar Raluca, prof. ed.fizică, 19 elevi din clasa a VII-a,
coordonați de dirigintele clasei, Chivici Niculina, prof. limba
franceză, 3 elevi din clasa a VIII-a A, coordonați de dirigintele
clasei, Moldovan Elena, prof. chimie și 7 elevi din clasa a
VIII-a B, coordonați de dirigintele clasei, Leuștean Violeta,
prof. matematică.
De fiecare dată mă întâlnesc pe esplanada universității
cu elevii din generațiile anterioare care între timp sunt elevi de
liceu, fapt ce confirmă că elevii continuă în a face ceva, dacă
au fost inițiați în trecut.
O altă activitate care este primită cu mare interes de
elevi și care presupune mult studiu în domeniul științelor este
”Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic” activitate ce se
desfășoară, în ultimii doi ani, în colaborare, în baza acordului
de parteneriat

Nr. 3671/31.08.2018, cu unități școlare din

regiune și țară. Tema de anul acesta a fost ”Beneficiile

spațiului

cosmic

pentru

omenire”

conform

propunerii

organizatorilor, Agenția Spațială Română (ROSA)”, iar
concursul a fost coordonat la nivel național de Inspectoratul
Școlar al Municipiului București/ISMB și de unitățile școlare
desemnate în acest sens: Şcoala Gimnazială nr. 168 din
București

(nivelurile

primar

și

gimnazial)

și

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București (nivelul
liceal).
Rezultatele au fost publicate pe site-urile acestor unități
de învățământ, iar proiectul elevilor noștri: Bondor Ana-Maria
(VI A), Pomohaci Elisabeta (VI A), Nichitean Valentina (VI
A), Sfîrnaciuc Ștefania (VI A), Balan Ștefan (VII A),
coordonați de prof. Cosovanu Magdalena (Fizică, Astronomie disciplină opțională) și prof. Procș Dorin Vasile (artă/educație
plastică), de la Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim”
Marginea, s-a aflat pe locul II, iar informațiile despre concurs
se pot accesa la adresa: http://grigorecerchez.ro/spatiu2019.htm
.
Chiar dacă concursurile școlare ce erau programate după data
de 11 martie s-au anulat, organizatorii unor concursuri care au
muncit foarte mult pentru a întocmi documentația, au continuat
să lucreze și au făcut posibilă desfășurarea acestora în varianta
online. ”Ne plac științele” este concursul la care elevii au

participat din fața calculatorului de acasă. Am ales să le prezint
acest concurs deoarece îi ajută să se autoevalueze și să se
pregătească la matematică, fizică și biologie, discipline care
stau la baza pregătirii lor în domeniul științei și tehnicii. Neam

bucurat

de

o

participare

bună

și

rezultate

frumoase(https://concurs-interjudetean-ne-placstiintelehttps://concurs-interjudetean-ne-placstiintele.webnode.ro/_files/2000000620f0b90f0bb/Rezultate%20VI.pdf.webnode.ro/rezultateconcurs-27-mai-2020-clasele-vi-vii-x-si-xi/).
O altă posibilitate de a-și îmbogăți cunoștințele și de a
cunoaște aplicațiile tehnicii a fost participarea elevilor la
concursul ”NEXTLAB.TECH 2020”. ”NEXTLAB.TECH este
cel mai mare concurs de robotică din România destinat elevilor
din clasele II-IX, concurs înregistrat în calendarul aprobat de
Ministerul Educației Naționale prin OMEN 5092/30.08.2019,
Anexa 5, pozitia 99, propus de Asociația „Clubul Informaticii
Economice-CyberKnowledgeClub” (informații pe care le-am
luat de pe site-ul nextlab.tech). Au promovat în faza a doua a
concursului, cu punctaje de peste 70 de puncte, 5 elevi de la
Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea (Derevlean
Ioan, Onufreiciuc Vasile, Balan Ștefan, Velniceriu Paul Vlăduț,
Halip Victor) și 3 elevi de la Școala Gimnazială Nr.2 Marginea

(Lungu Luca, Corbuleac Florin, Curea Giuliano Marian). Toate
datele despre

înscriere, participare,

rezultate, tutoriale,

programarea sesiunilor de roboajutor, sesiuni de pregătire s-au
obținut prin email ori dininformațiile primite în webinare,de la
echipa NEXTLAB.TECH.
Un mesaj ca acesta: ”Înscrierea elevului Dvs. Derevlean
Ioan la proba SUMO a concursului NEXTLAB.TECH 2020 a
fost recepționată. Vă felicităm pentru dorința de a învăța a
elevului Dvs. și îi dorim succes. Înscrierile sunt supuse unui
proces de aprobare. Lista finală a participanților la proba
SUMO va fi disponibilă pe site--ul www.nextlab.tech” îți dă
satisfacția că elevilor le place să studieze, și în online, iar noi
depunem toate eforturile să-i ajutăm și să le facem mai ușoară
această perioadă cu totul neobișnuită din viața noastră.
ȘCOALA ON-LINE – ÎNTRE OPȚIUNE ȘI
NECESITATE
Prof. Camelia HREBAN,
Colegiul Tehnic Samuil Isopescu, Suceava
Școala on-line s-a dorit a fi (și mai mult așa a fost) un
cadru educațional pentru actanții implicați (cadre didactice,
elevi, părinți) și mai puțin un suport real, concret și eficient. De

aceea s-a creat o situație cu aspecte multiple și complexe,
dificil de surprins schematic.
În calitate de profesor la un liceu cu profil tehnic, am
experimentat, împreună cu elevii mei, un alt demers psihopedagogic decât cel dintr-o clasă fizică cu care eram
familiarizați. Noua matrice educațională a adus cu sine,
implicit, și o altă abordare a actului de predare-receptareevaluare, cu accent mai mare pe autodisciplină și pe
responsabilizare personală, ieșind din rutina spațiului și a
contactului fizic, concret, în care există mai mulți factori
motivaționali și de suport psiho-emoțional pentru concentrare,
pentru continuitatea activității și pentru atingerea obiectivelor
propuse.
Organizarea mediului școlar este personalizată la țelul
său specific: susținerea constantă și eficientă a actanților
participanți în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale de
referință. Mediul de acasă nu a fost, pentru toți elevii din
România, un cadru propice pentru a învăța și nu a fost gândit în
acest scop, lipsind, uneori, instrumentele de lucru necesare,
suportul familial și motivația intrinsecă, dar și extrinsecă. În
acest sens, absența comunicării, a răspunsului imediat la
nelămuririle avute, dezinteresul propriu, al familiei și al
prietenilor,

incertitudinea

viitorului

profesional

măresc

presiunea exercitată asupra elevului, care trebuie să învețe să se
adapteze, în primul rând, la ideea de schimbare și, apoi, să
devină flexibil la un alt tipar școlar, în concordanță cu
tehnologizarea societală actuală.
Aspecte pozitive:
- a rezolvat problema continuității actului educațional, la nivel
formal;
- a respectat indicațiile OMS;
- a

evidențiat

lacunele

din

cadrul

informatizat

al

învățământului românesc;
- a permis, uneori, un orar mai permisiv și individualizat;
- a creat premisele unui program de lucru personalizat, la
nivelul fiecărui subiect al actului educațional;
- i-a fericit pe unii elevi cu un alt model de educație;
- a limitat actul învățării în favoarea portofoliilor;
- a sprijinit creativitatea și originalitatea abordării unei lecții
„altfel”;
- cel puțin teoretic (practic, numai pentru unii elevi și
profesori), a existat mai mult timp liber pentru sine și pentru
activități cu familia;
- ar exista posibilitatea ca elevul să fie sprijinit concret și
direct de către părinte, în timpul lecției on-line;
- eliminarea timpului irosit pe drumul înspre și dinspre școală;

- însușirea, dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și
abilităților digitale;
- activitate desfășurată în cadrul confortului propriului cămin;
- protejarea copacilor, prin înlocuirea hârtiei cu suportul
digital;
- evaluarea este mai ușor de realizat acolo unde ea se poate
baza pe teste;
- micșorarea timpului de predare în favoarea celui pentru
aprofundarea materiei școlare.

Aspecte negative:
- este inechitabilă, întrucât nu oferă șanse egale tuturor în
ceea ce privește accesul la informație, participarea la oră în
condiții optime, fără stres și (pre)judecăți (dar nici școala
tradițională nu oferă egalitate de șanse: școala on-line este la
fel de egală ca și cealaltă, întrucât nu toți elevii își permit
rechizite, haine, pachet de mâncare, extracurriculare, sprijin
emoțional, financiar și familial, pregătire suplimentară, vacanțe
de recreere, timp alocat doar învățării și nu împărțit cu
munca/jobul/creșterea

fraților,

îngrijirea

gospodăriei

și

întreținerea familiei de proveniență);
- elevii mai slabi la învățătură sunt mai dificil de antrenat, iar
cei cu CES, aproape nu au nici o șansă;

-

lipsa contactului direct reduce mult din energia de
motivare a elevului și din posibilitatea de a-l antrena și
stimula constant, așa cum se întâmplă în spațiul fizic al
școlii;

- întârzierea sau absența explicațiilor așteptate de către elev,
care îl pot demotiva și pot întrerupe actul de predare-învățare;
- reducerea interacțiunii directe dintre elevi, dintre elevi și
profesori, dintre părinți și profesori afectează calitatea
comunicării și a învățării, putând genera anxietăți, traume,
probleme emoționale grave;
- limitarea

posibilităților

de

exprimare

nonverbală

și

paraverbală, ceea ce afectează calitatea mesajului transmis (de
ambele părți);
- unii profesori au muncit mult mai mult pe cont propriu
pentru a crea suporturile de curs necesare, fișele de lucru și de
evaluare, pentru același salariu ca și înainte de pandemie;
- inechitate între elevi și între profesori în ceea ce privește
programul de lucru, implicarea, responsabilitățile;
- orele suplimentare au fost desconsiderate, dar s-a lucrat cu
elevii din acele clase la fel ca și cu elevii de la orele din norma
de bază, deoarece și aceștia trebuie încheiați, tot pe baza unei
activități care solicită cadrul didactic (din cauza neînțelegerii
conceptului didactic de „oră suplimentară”);

- neabordarea, în actele ministerului, a claselor de frecvență
redusă și, inițial, și a școlilor profesionale și postliceale;
- volum mai mare de lucru pentru elevi, întrucât unii profesori
au exagerat cu fișele lecției pentru caietul de clasă (care
depășesc ora de curs), chiar și cu fișele sau temele pentru
acasă, neținând cont și de celelalte materii, supradimensionduși ponderea disciplinei în cadrul timpului elevilor;
- lipsa de spațiu pentru astfel de activități educaționale, în
care trebuie să oferi un cadru ordonat, evitând eventualele
critici și ironii din partea celorlați participanți;
- pregătire digitală insuficientă sau inexistentă a celor
implicați în acest mod de a continua actul educativ;
- uneori, elevul nu respectă timpul activității didactice,
întârziind, absentând sau ieșind din oră, ori cerând insistent
lămuriri în afara timpului alocat și la ore nepotrivite;
- cadrul didactic este asaltat de întrebările, nelămuririle,
neînțelegerile părinților și ale copiilor, debusolați de știrile
contradictorii din mass-media, pe care unii dintre ei nu pot sau
nu doresc să le înțeleagă corect, ci tendențios, astfel încât
consideră că vor promova fără a se implica deloc, luându-și
vacanță totală;
- dezinteresul unor elevi față de acest nou model educațional,
uneori, cu atitudini total nepotrivite, fără bun-simț și respect;

- nu există modalități – susținute de către Guvern și de
Ministerul Educației și Cercetării – prin care elevii să fie
obligați cu prezența și cu participarea la activitatea școlară;
- în afara cadrului oficial de educație, apar suspiciuni de
fraudă, nu se mai comunică emoții și sentimente, ci mai mult
informații și (auto)cenzură;
- timiditate, reticență și nesiguranță în abordarea unui nou
mod (pentru mulți, dacă nu pentru majoritatea) de a comunica;
- în activitatea didactică directă, tradițională, face-to-face,
elevul este mult mai motivat și susținut de către energia,
implicarea și talentul profesorului;
- program prelungit în fața mijloacelor I.T. și sedentarismul,
cu efecte nocive asupra sănătății;
- limitarea spațiului de mișcare, deși, cel puțin teoretic, ești
mai liber decât la școală;
- lipsa unei interacțiuni și comunicări sociale mai largi, care
predispune la stres, indispoziție, izolare, depresie;
- managementul și calitatea actului educațional au de suferit
din cauza numeroșilor factori externi și a condiționărilor care
nu pot fi controlate și rezolvate de către participanți;
- nu există o abordare unitară, coerentă, pe baze științifice, la
nivel național;

- acest tip de activitate nu poate fi desfășurată identic sau
asemănător la toate disciplinele școlare: unele necesită și
solicită abordări particulare obligatorii de îndeplinit, care,
deocamdată, nu pot fi sprijinite;
- nu există bibliotecă și lecții de tip AEL, digitale, la nivel
liceal, care să susțină actul on-line la limba și literatura
română;
- responsabilitatea părinților de a asigura, pe cont propriu,
tehnologia, deși unele familii nu își permit acest tip de
cheltuială în plus față de bugetul lor;
- în anul școlar următor, trebuie recuperată materia, deși unii
au parcurs-o și s-ar putea demotiva pe parcurs, plictisindu-se.
Bineînțeles că sunt și aspecte pozitive, și negative, dar
ponderea celor din urmă este covârșitoare (cantitatea, însă, nu
este întotdeauna o problemă!), mai ales la nivelul consecințelor
directe și indirecte, atât pe termen scurt, apropiat, cât și pe
termen mai îndepărtat.
UTILIZAREA APLICAȚIILOR WEB PENTRU
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
prof. înv. primar Zenaida IEREMIE
Școala Gimnazială Bosanci

Școala online a constituit o provocare pentru mine,
cadru didactic la clasa pregătitoare, pentru micii mei elevi și
pentru părinții acestora. Am înțeles, chiar de la început, că este
nevoie de o bună organizare a programului de lucru, de o
planificare atentă a fiecărei lecții. Încă înainte de vacanța de
primăvară, am creat elevilor conturi pe platforma www.asq.ro
și am postat acolo lecții, exerciții aplicative și teste, la
disciplinele Comunicare în limba română și Matematică și
explorarea mediului.

Platforma generează rapoarte, grafice zilnice pentru
activitatea clasei sau a fiecărui elev. Aceștia primesc
recompense, punctaje, medalii, în funcție de câte sarcini de
lucru rezolvă. A fost o activitate eficientă, unii dintre copii au

rezolvat și cerințe postate de alte cadre didactice, având astfel
posibilitatea să înțeleagă mai bine noile cunoștințe, să le aplice
în situații variate.

În urma participării la cursul „Profesor în online”,
organizat de Digital Nation, am creat cursul „Clasa pregătitoare
B „Albinuțele harnice” pe Google Classroom, iar elevii au
participat la întâlnirile zilnice, utilizând Google Meet.

A fost o experiență interesantă. Am parcurs, cu elevii,
conținuturile digitale din caietele „O întâlnire distractivă pentru
clasa pregătitoare, de la Editura EDU. Copiii au învățat să
închidă microfoanele sau să le deschidă, atunci când
răspundeau. Părinții au fost prezenți de fiecare dată, pregătind
laptopul, tableta sau telefonul. Evaluările formative și sumative
le-am lucrat online, utilizând Google Forms.

Am utilizat OpenBoard, o tablă interactivă pe care am
scris, explicându-le elevilor cum se fac semnele grafice, am
postat textele de citit, versurile cântecelor, exercițiile de
matematică, animațiile, înregistrările audio și video.

Fișele de lucru le-am postat pe WhatsApp, deoarece
majoritatea elevilor foloseau această modalitate de comunicare.
În fiecare zi, am utilizat resurse educaționale de la
Biblioteca cu conținut online indicată pe sit-ul CCD „G.
Tofan” Suceava, adecvate clasei pregătitoare.
În urma participării la evenimentul online „Folosește
manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții
la distanță”, organizat de Editura Didactică și Pedagogică în
pareteneriat cu organizația Olimp Net, am descoperit Platforma
Educație Digitală Mozaik, https://www.mozaweb.com/ro/, cu

toate aplicațiile 3D, filmele didactice, biblioteca media și toată
gama de instrumente și jocuri care pot digitaliza orice pagină
de manual. Am reușit să dau viață lecțiilor mele, să cresc
motivația elevilor de a participa la întâlnirile noastre.

Pentru festivitatea de sfârșit de an școlar, am colaborat
cu părinții la realizarea unui eBook „Povestea albinuțelor
harnice”, creat pe platforma StoryJumper, cu un cont gratuit
pentru

profesori:

https://www.storyjumper.com/sjeditor/edit/85155935/POVEST
EA-ALBINU%C8%9AELOR-HARNICE Cartea este, de fapt,
un jurnal reflexiv al activităților extrașcolare derulate de-a
lungul anului școlar. Părinții au avut posibilitatea să realizeze
pagina copilului lor, pe care au scris impresii, gânduri, sfaturi
la sfârșit de clasă pregătitoare. Unii au creat poezii, alții au
transmis mesaje de solidaritate unei mame bolnave de cancer.
Sunt și pagini care au mesaje vocale. Această carte este dovada
concretă a muncii în colaborare, a parteneriatului real școală –
familie – comunitate.

Școala online a fost o perioadă de învățare intensă.
Documentarea, realizarea fișelor de lucru, căutarea resurselor
digitale potrivite, toate au presupus multă muncă în fața
calculatorului. Am avut în vedere aspectele referitoare la
securitatea conturilor, la securitatea în mediul online, în
general. Mi-am îmbunătățit competențele digitale, am creat
prezentări cu Google Slide, am utilizat Google Drive și Google
Docs. Dar, nu am putut crea eu filmulețe și alte materiale
pentru că nu am acasă tehnologia necesară. Am fost preocupată
permanent de dotarea sălii de clasă cu aparatură modernă, cu
tablă inteligentă și videoproiector. Ce bine era la școală!
Este necesar să aplicăm tot ce am învățat în această
perioadă, în alte contexte de învățare, la școala adevărată. Să
nu uităm că acolo se respectă și egalitatea de șanse pentru toți
copiii, indiferent de situația materială a părinților, care își
permit

sau

nu

achiziția

de

telefoane

și

calculatoare

performante.
Școala online a fost o încercare, a fost o
provocare, un pas înainte spre un viitor în care și resursele

digitale trebuie să ne fie prietene în realizarea unui proces
instructiv-educativ de calitate, eficient.
COMUNICARE ALTERNATIVĂ ȘI
AUGMENTATIVĂLA COPIII CU AUTISM
Prof.psih. Cristina LEMNI
Grădinița Specială Fălticeni
Metode/ tehnici / instrumente de CAA pentru copiii cu autism
1.Sistemul de Comunicare prin Schimbul de Pictograme

PECS a fost conceput în anul 1985 ca un pachet unic
de intervenție în comunicarea alternativă/augmentativă pentru
indivizi afectați de Tulburări din Spectu Autist și alte
dizabilități legate de dezvoltare. Folosit prima oară la Delawere
Autism Program, PECS a primit recunoaștere în întreaga lume,
pentru concentrarea pe componenta inițierii comunicării. PECS
nu necesită materiale complexe sau costisitoare. A fost creat
împreună cu: familii, educatori și centre de recuperare mintală,
deci este folosit cu ușurință într-o varietate de situații/medii.

PECS începe prin a învăța un individ să înmâneze o
pictogramă a unui item dorit „partenerului de comunicare”,
care acesta onorează imediat schimbul ca cerere. Sistemul
merge mai departe predând discriminarea pictogramelor și cum
să le pună împreună în propoziții. În fazele avansate indivizii
sunt învățați să răspundă la întrebări și să facă comentarii.
Protocolul PECS este bazat pe cartea lui B.F. Skinner’
Verbal Behavior ”Comportamentul Verbal” în care se
menționează ca operanții verbali funcționali sunt predați
sistematic folosind strategii de promptare și întărire care
conduc către comunicare independentă. Prompturile verbale nu
sunt folosite, aceasta constuiește imitarea imediată și evită
dependența de prompt.
PECS s-a dovedit un succes cu indivizii de toate vârstele,
demonstrând aceasta pe o varietate de dificultăți de
comunicare, cognitive și fizice. Anumiți subiecți care au folosit
PECS au început să vorbească. Alții au trecut la sisteme de
voice output. Corpul de cercetare ce susține eficiența PECS
continuă să se extindă, cu cercetări din întreaga lume.
Cele șase faze din PECS

FAZA

I
să

Cum

comunicăm

Elevii învață să schimbe
câte o pictogramă pentru
obiecte sau activități pe
care le doresc.
FAZA

II

Distanța

și

Persistența

Încă folosind o singură
pictogramă, elevul învață
să

generalizeze

această

nouă abilitate în spații
diferite,

cu

persoane

diferite, la distanțe diferite.
Deasemenea învață să fie
comunicatori

mai

persistenți.
FAZA

III

Discriminarea
Pictogramelor.
Elevii învață să aleagă și
să ceară dintre două-sau
mai

multe

pictograme

preferate.
plasate

Acestea
pe

sunt

cartea

comunicare-un

de
dosar

special cu benzi de arici
unde

sunt

pictogramele

stocate
și

pot

fi

mutate cu ușurință pentru
comunicare.
FAZA

IV
propoziției

Structura
Elevii

învață

construiască

să

propoziții

simple pe o bandă de
comunicare

detașabilă,

folosind pictograma “Eu
vreau”,

urmată

pictogramă
dorit.

a

de

o

itemului

Atribute și Dezvoltarea
Limbajului
Elevii

învață

să

își

dezvolte propozițiile prin
adăugarea,

adjectivelor,

verbelor și prepozițiilor.
FAZA

V

Răspunde

la

întrebare

Elevii învață să folosească
PECS, pentru a răspunde
la

întrebarea

”Ce

vrei/dorești?”
FAZA

VI

Comentariu
Acum elevii sunt învățați
să comenteze ca răspuns la
întrebările “Ce vezi?”, “Ce
auzi?”

și

“Ce

este

aceasta?”. Învață să facă
propoziții cu: “Eu văd….”,
“Eu

aud….”,

“Eu

simt…..”,

“Aceasta

este….”, etc.
Personal am reușit să ajung în faza a IV a cu o fetiță, aceasta
plecând la școală, nu am avut ocazia de a continua.
2.Copii cu autism prezintătulburări de procesare senzorială.
Pentru a avea o mai bună comunicare cu ei trebuie
desincronizați senzorial. De aceea este indicat să beneficieze de
terapie de integrare senzorială.
Tulburările senzoriale pot influența unele sau toate simțurile
fizice. Există 7 categorii care cuprind funcțiile noastre
senzoriale, acestea fiind: tactile, auditive, vizuale, gustative,
olfactive, proprioceptive (conștientizarea corpului, mușchilor și
a articulațiilor), vestibulare.
Tulburări posibile:


Tactil – evitarea atingerilor, toleranța la durere mare, slaba

coordonare, repulsie la îngrijire, merge foarte mult, evită
texturi aspre ale alimentelor sau ale altor substanțe, precum și
îmbrăcămintea, șosetele și/sau pantofii.



Proprioceptiv

–

probleme

de

dexteritate,

finețe,

coordonare slabă, preferă jocurile dure, rupe de multe ori
jucăriile sau alte obiecte, își ține corpul în poziții ciudate.



Auditiv– reacționează prea slab sau prea puternic la

zgomotele puternice, devine ușor isteric sau pare a le ignora,
acoperă frecvent urechile, fredonâțnd sau cântând singur, se
sustrage grupurilor mari de oameni, ascultă sunetul de la TV,
radio etc.



Vizual – ține jucăriile, cărțile aproape de față, deschide și

închide în mod repetat ușile sau sertarele, evită luminile aprinse
continuu și lumina zilei, este atras de obiectele lucioase și/sau
reflectorizante.



Gust – ține degetele sau mâinile în gură de multe ori,

preferă produsele alimentare moi, fine sau extrem de gustoase,
selectează ceea ce mănâncă, prezintă probleme la spălatul pe
dinți și de obicei respinge produse alimentare care par a fi
schimbate la culoare sau aspect.



Vestibular- intră în panică atunci când se află cu susul în

jos sau este înclinat într-o parte, este îngrozit dacă picioarele îi
părăsesc pământul, devine nervos în jurul dealurilor, scărilor,
trebuie să se afle în continuă mișcare, acest lucru afectându-i
atenția și comunicarea, nu poate circula cu mijloacele de
transport.



Olfactiv- se plânge frecvent de anumite mirosuri, evită

locuri unde se găsesc arome puternice (bucătărie, baie,
restaurant, grădini zoologice etc.), nu îi plac grupurile de
oameni, miroase alimentele înainte sau în timp ce le mănâncă,
miroase obiectele uzuale în mod repetat, urăște să fie murdar și
varsă la mirosuri specifice fecalelor sau frotiurilor.

Simțurile noastre fizice sunt destinate să ne ajute. Deficiențele
în aceste zone aduc o varietate de dificultăți comportamentale
vizibile. Identificarea timpurie a acestor disfuncții ne permite
să acționăm pentru a stimula funcția afectată. Problemele
senzoriale pot fi modificate cu tratament. Capacitatea de a
întelege lumea va deveni puțin mai complicată pentru cei
afectați.

Tulburarea sau disfuncțiade integrare senzorială
este o tulburare neurologică ce rezultă din incapacitatea
creierului de a integra anumite informații primite de la
organism, de la cele cinci sisteme senzoriale de bază. Aceste
sisteme senzoriale sunt responsabile pentru detectarea atracției,
sunetelor, mirosului, gustului, temperaturii, durerii, precum și
poziția sau mișcarea corpului. Terapia prin integrare senzorială
are rolul de a crea un echilibru între sistemul nervos central și
cel periferic.
Experiențele senzoriale includ atingerea, mișcarea,
sensibilizarea corpului, vederea, sunetul, mirosul, gustul și
gravitația asupra corpului. Diferența dintre acestea este
integrarea senzorială.
În timp ce procesul de integrare senzorială (SI) are loc
în mod automat și fără efort, procesul este ineficient. Eforturile
suplimentare și atenția sunt necesare la aceste persoane pentru
ca SI să apară. Când se întamplă acest lucru, obiectivele nu
sunt ușor de finalizat, rezultând tulburările de integrare
senzorială (SID).
Unele

dintre

semnele

problemelor

de

integrare

senzorială sunt: hipersensibilitate la atingere, mișcare sau
sunete, tendința de a fi ușor distras, probleme sociale și/sau
emoționale, nivelul de activitate este fie neobișnuit de mare, fie

neobișnuit de scăzut, neîndemânare fizică,

lipsa auto-

controlului, dificultăți în a face tranziția de la o situație la alta,
incapacitatea de a se auto-calma sau auto-relaxa, stima de sine
scăzută, întârzieri în vorbire, limbă sau abilități motorii.
În autism toate aceste tehnici sunt adaptate nevoilor
copilului și sensibilităților senzoriale pe care aceștia le au. Una
dintre cele mai des întâlnite probleme la copiii cu TSA este
lipsa contactului vizual. Nu este ușor să le atragem atenția
acestor copii mai ales dacă se află într-o activitate plăcută lor.
La început, pentru îmbunătățirea acestuia, terapeutul trebuie să
aibă în vedere să se poziționeze față în față cu copilul. Atunci
când îi cerem ceva copilului sau dorim să îi comunicăm ceva,
trebuie să ne asigurăm că s-a creat un contact vizual,
apropierea de copil având loc la nivelul ochilor acestuia.
În fiecare tehnică pe care o abordăm, trebuie să avem în
vedere faptul că cei diagnosticați cu autism, în general, nu sunt
deschiși la nou. Astfel, pentru a evita eșecul total al unor noi
integrări senzoriale, este bine ca aceste activități să le
exemplificăm inițial pe propria noastră persoană, să o împărțim
în etape mici pentru a păstra captată atenția copilului și să
folosim întăritorii pe care copilul i-a ales înainte de începerea
activității sau unii pe care-i știm ca fiind preferații lui.

În ceea ce privește stimularea senzorială orală, există
numeroase tehnici pe care terapeuții împreună cu familia le pot
aplica în cadrul ședințelor de terapie și nu numai. Toate aceste
metode însă trebuie introduse treptat. Este necesar ca aceste
stimulări să fie redirecționate către comportamente acceptate
din punct de vedere social. Spre exemplu, un copil care simte
nevoia să roadă sau să lingă obiectele din jurul său, trebuie
ajutat să ajungă în punctul în care va cere voie independent să
își satisfacă această nevoie folosind alternative precum: aparate
de masaj, periuța electrică, jucării din cauciuc, alimente etc.
Fiecare metodă nou introdusă va trebui supravegheată de către
toate persoanele cu care copilul interacționează în mod
frecvent, având în vedere tot timpul obiectivul propus și
controlând durata și frecvența apariției comportamentelor
nedorite, încercând diminuarea, nu întărirea lor.
Un alt tip de stimulare senzorială, este cel olfactiv. Fie
că ne dorim sau nu, copilul va continua să miroase obiectele, să
prezinte sensibilități la anumite mirosuri ș.a. Putem interveni
însă urmărind antecedentele și încercând să le satisfacem aceste
nevoi de a se stimula. Una dintre metodele pe care putem să le
abordăm este aceea de a oferi copilului sticluțe cu diverse
esențe sau arome, ajutându-l să le identifice proveniența. În
cazul unui copil non-verbal, dacă această stimulare apare des,

poate fi folosită pentru început ca și recompensă, încercând
înlocuirea obiectelor cu lucruri care se pot mirosi în mod
normal ( esențe, parfumuri, flori etc. ).
Mulți părinți se confruntă cu problemele de alimentație
ale copiilor cu autism-stimulare gustativă. La fel ca și la
celelalte integrări senzoriale și în această privință există etape
care se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. Depinde de
toleranța copilului, de motivația pe care o va avea pentru a
accepta un anumit aliment. Introducerea unui aliment pe care îl
refuză, are ca pași principali următoarele: mănâncă alimentul
pe care dorești să îl introduci în prezența copilului și arată-te
plăcut impresionat de gustul acestuia, o altă persoană trebuie să
facă același lucru în prezența lui, în timpul terapiei vor avea loc
discuții despre alimentul respectiv, atunci când copilul
mănâncă, pune alimentul pe care îl refuză într-o farfurie
paralelă, la ceva timp după ce acceptă cu ușurință alimentul pe
masă, puneți-l în farfuria din care mănâncă, explicându-i că nu
este necesar să mănânce dacă nu dorește, după ce treceți și de
această etapă, prefaceți-vă că mâncați împreună alimentul pe
care îl refuza.
După cum am spus, etapele nu se desfașoară pe o
perioadă determinată, unii copii refuză alimentul din cauza
texturii, alții al mirosului, alții al gustului, cert este că trebuie

să ne încărcăm cu multă răbdare și perseverență. Următorul pas
în introducerea alimentului este acela de a-l atinge cu buzele,
explicându-i din nou că nu este necesar să îl mănânce. Odată ce
treceți peste această etapă, următoarele sunt acelea de a atinge
alimentul cu limba, apoi ținerea acestuia în cavitatea bucală.
Ultimul pas este acela de a determina copilul să mestece și să
înghită. Toate aceste etape necestită întăritori puternici pe care
să îi obțină doar atunci când reușește să îndeplinească una
dintre cerințele de mai sus. Lăudați-l pentru fiecare pas micuț și
încurajați-l.
Alte exemple de integrare senzorială folosite des în cadrul
terapiei și nu numai:


Atunci când copilul refuză să asculte muzică, încercați să

micșorați volumul și să lăsați un aparat pornit pe fundal în timp
ce vă desfășurați activitatea, treptat, încercați să măriți
volumul. Dacă observați că acesta își acoperă urechile sau
devine agitat, explicați-i că veți da muzica mai încet după un
anumit număr de secunde (stabilite în funcție de toleranța
acestuia).


Unii copii își flutură mâinile sau execută mișcări repetate.

Este indicat ca atunci când sesizați, să interveniți și să îl
solicitați într-un joc care îl va stimula vizual. Spre exemplu:

jucați-vă cu mingea, răsfoiți o carte, îndreptați lumina reflectată
în oglindă către un obiect pe care el să îl aducă.


Dacă nu își poate controla foarte bine mișcările, ajutați-l.

Începeți prin strângerea jucăriilor mari, continuând cu cuburile,
aruncarea obiectelor într-o găleată sau introducerea a diverse
alimente în sticle largi la gură (fasole, nuci, alune s.a.).


Dorința de a explora diverse texturi, se poate transforma și

ea într-o adevărată învățare. Oferiți-i copilului posibilitatea de
a atinge diverse texturi (bureței de vase, orez, lână, vată etc.),
folosind-o drept recompensă sau joc în învățarea incidentală.
Rolul terapiei de integrare senzorială este acela de a-l
ajuta pe copil să înțeleagă stimulii pe care îi primește din
exterior și să reacționeze potrivit fiecăruia. Dacă acesta nu
poate accepta acești stimuli, cu siguranță, cu ajutorul unei
intervenții specializate solicitată timpuriu, copilul va reuși să
interacționeze cu acești stimuli, fiind învățat să o facă în felul
său.
Fiecare terapeut care lucrează cu copii cu autism trebuie
să găsească diverse strategii/metode/tehnici de intervenție
pentru a comunica eficient cu aceștia, deoarece sunt extrem de
diferiți și unici.Pentru a avea rezultate bune cu copilul, nu
trebuie folosită doar o singură tehnică, ci acestea trebuie
combinate și adaptate în funcție de potențialul fiecărui copil.

METODE DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE LA
MATEMATICĂUTILIZÂND NOILE TEHNOLOGII

prof. PINTILIE Laura Mirela
prof. POGOREVICI Aura-Loreta
prof. TODICĂ Gina Maria
prof. CĂRĂMIDĂ Elena Daniela
Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți
mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil
de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată,
veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne
afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu
elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare
în general?
Învățământul

on-line deschide

posibilitatea

unei

pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem
acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această perioadă); reprezintă o
formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au
posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic,
traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale,
așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când
întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de

nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare
este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predareînvӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a
redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional
la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line,
am fӑcut cunoștintӑși am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ
învӑțarea la distanțӑ.
Chiar și în această perioadă laColegiul “Vasile
Lovinescu” Falticeni sunӑ clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată
că acum, profesorii de matematică se adunӑ în fața
calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑ se conecteze on-line.
Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim
aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea
noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În
astfel de circumstanțe (pandemia Covid-19), angajamentele
noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub
forma unui plan de învățare la distanță, indiferent de platforma
folosită. Învățământul la distanță desemnează o nouӑ
experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o experimentează
cu mai mult sau mai puţin succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la
distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața
locului, profesorii de matematică au început sӑ ofere o instruire

adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele
așteptate într-un mediu online.
Fie că e vorba de lecții pe platforme Classroom sau
Zoom, pe grupuri de Meesenger sau WhatsApp, învățământul
on-line este potrivit doar în situații excepționale, precum cea
din prezent. Nu ar trebui folosit pe termen mai lung, pentru că
este nevoie de întâlnirea față în față între profesor și elev.
Învățarea pe grupuri de Meesenger sau WhatsApp, are
următoarele avantaje față de abordarea clasică a învățării:


Profesorul poate transmite foarte repede informațiile pe care

le dorește.


Elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare.



Orice persoană din grupul țintă are acces la toate

informațiile, oriunde și oricând.


Pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel

de materiale virtuale care ajută învățarea.


Conținuturile pot fi șterse cu ușurință.



Informațiile pot fi îndreptate spre o persoana sau către mai

multe în același timp in mod individual sau pe grup unde
utilizatorii pot să și comunice.


Elevii învață în mod independent, în ritmul lor, în locul și

timpul pe care ei îl aleg.

Învățarea pe grupuri de Meesenger sau WhatsApp, are
următoarele dezavantaje față de abordarea clasică a învățării:


Nu toți copii au acces la un telefon sau un calculator al lor,

personal.


Nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile.



Nu toți copii reușesc să înțeleagă materialele trimise spre

învățare.


Nu toți copii reușesc să facă tema la timp și să o trimită.



Lipsa apropierii fizice și oboseala psihică pe care o cauzează

expunerea la ecran.


Copiii se simt tentați să iasă de pe grup la libera lor alegere.



De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și

dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație.


Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!

Avantajele utilizării platformei G Suite:
 Este gratuită, poate fi utilizată deopotrivă de elevi, profesori
din aceeași școală, dar și din unități școlare diferite,
 Permite activități specifice de predare-învățare-evaluare,
 Permite stocarea materialelor în spațiul virtual de unde pot fi
recuperate, revizuite, utilizate la diferite momente de timp,
 Permite lucrul colaborativ între elevi, profesori;
 Permite realizarea unor întâlniri în mediul online, asigurând
securitatea datelor și siguranța participanților,

 Stimulează creativitatea participanților,
 Este interactivă și asigură confortul de studiu/ lucru al
participanților (fiecare poate să-și gestioneze timpul alocat
după cum dorește),
 Permite formarea/ dezvoltarea competențelor digitale și a
lucrului cu noile tehnologii;
 Permite colaborarea cu părinții elevilor, implicarea acestora
în procesul de învățare alături de copii (măcar sub raportul
monitorizării activităților elevilor)
Dezavantajele utilizării platformei G Suite:
 Permite o atentă monitorizare a activităților desfășurate
(poate fi considerat un avantaj, depinde de fiecare în parte!)
 Presupune

timp

petrecut

în

fața

calculatorului,

a

monitorului, a telefonului mobil, în detrimentul sănătății, dacă
nu este corect gestionat!
 Poate duce la înstrăinarea, la o îndepărtarea a copiilor de
emoția colectivă, de aceea sunt recomandate și activitățile de
tip video-meet!
Platforma este promovată și agreată de MEC, fiind
asigurată gratuit în toate unitățile școlare de învățământ
gimnazial și liceal. Pentru cei interesați de a utiliza această
platformă, există posibilitatea parcurgerii unui curs rapid,
promovat

la

adresa

https://digitalnation.ro/tutoriale-

profesor-in-online/. Întrebări suplimentare și înscrierile se
pot face pe platforma de suport profesor.digitalnation.ro.
Cursul este gratuit și este certificate, dar certificatul nu este
recunoscut de MEC, deocamdată.
Pentru o eficientizare a activității de predare, se poate
utiliza o tabletă grafică (black board, open board), care permite
prezentarea în timp real, pe parcursul unei întâlniri online cu
elevii, a conținuturilor specific disciplinei, explicitarea
noțiunilor teoretice, rezolvarea de probleme, etc.
Există și alte platforme de învățare online, de
ex.MicrosoftTeams, Adservio, LearningOn, Livresq și
altele, de asemenea pot fi utilizate diferite alte programe și
dispozitive pentru a realiza activitățile didactice online,
precumZoom,

Skype,

Facebook,

Messenger

sau

Whatsapp.În această perioadă, cadrele didactice au fost
încurajate să utilizeze acea modalitate de lucru cu care puteau
să atingă eficiența maximă. Dacă se va menține această formă
de realizare a activităților didactice și în continuare, ceea ce
este destul de probabil, este util să ne gândim că presiunea pe
elevi este foarte mare, dacă fiecare profesor va avea propria
abordare! Profesorul alege modalitatea de lucru pe care o
consideră cea mai convenabilă pentru propria persoană, dar un
elev are, de regulă, cam 10-12 profesori(discipline de studiu),

așadar pentru elevi este foarte dificil să răspundă solicitărilor
fiecărui professor în parte. Centrarea activităților pe elev
înseamnă inclusive asigurarea confortului emoțional, psihic și
logistic pe baza căruia să se producă cele mai bune rezultate în
învățare.
Exemplificare de pe Platforma G Suite – Google
Classroom, profesor Pintilie Laura-Mirela:
Centralizator Cursuri

Mesaj cu postarea unei teme noi și invitația pentru o
nouă întâlnire

Transmiterea invitației pentru întâlnirea online

Temă transmisă de elevi

Comunicarea cu elevii

Activitate elev

Temă cu comentarii

Exemplificare de pe Platforma Google Classroom, profesor
Cărămidă Daniela Elena :

Feedback de la elevi:

UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN
CONSILIEREA PĂRINȚILOR
Prof. Mihaela RĂILEANU
G.P.P. ,,Pinocchio,, Fălticeni
Orice grădiniță este terenul unei învățări timpurii a
regulilor sociale și punctul de plecare a programelor proiectate

și planificate la nivel general pentru integrarea educațională și
socială a tuturor copiilor. Dar, educația nu se rezumă doar la
copii ci și la părinți. Nu este suficient să îți iubești copilul, este
nevoia să și înveți să-l educi. Cu cât se complică viața socială
și provocările lumii moderne formulează întrebări și cer
răspunsuri la care nu ne-am fi gândit cu puțin timp în urmă,
devine tot mai clar că este nevoie de un parteneriat educațional
pentru creșterea adecvată a copiilor.
Copilul își desăvârșește primele experiențe de viață în
familie. În mediul social restrâns, alături de părinți, frați și
rudele sale, copilul își apropie primele experiențe sociale.
Căminul în care va crește, căldura sau indiferența acestuia îi
vor modela puternic modul de viață și personalitatea. Ceea ce
învață în primii ani constituie punctul de plecare al dezvoltării
complexe a individului și de aceea este important ca mediul
familial să fie conștient și responsabil.
Pentru a răspunde cerințelor sociale, dar și individuale
și unice ale copiilor din generațiile de azi și de mâine, familia
are nevoie de sprijin și susținere pentru a rezolva problemele
generale de creștere a tinerei generații.
Educația părinților preocupă azi foarte multe din
politicile țărilor avansate și nu numai. Se evidențiază tot mai
pregnant nevoia de antrenare a părinților în deciziile și

acțiunile de formare care îi privesc pe copiii lor și de aceea se
caută căi de a facilita legăturile dintre părinți și școală, dintre
comunitate și familie, dintre copii și părinți.
Consilierea părinților se referă la sprijin educațional și
psihologic, la schimbarea ideilor, percepțiilor, atitudinilor și
formarea unor abilități și deprinderi în practicile parentale
pentru rezolvarea unor situații problemă care țin de relațiile
intra și extrafamiliale, conflicte, adaptarea școlară a copiilor,
copii cu cerințe educative speciale.
Colaborarea cu părinții se poate desfășura sub mai
multe forme:
-

consilierea individuală a părinților;

-

consultanța acordată părinților;

-

grupurile de suport psiho-educaționale.
Consilierea individuală pentru părinți presupune în

primul rând abordarea problemelor pentru care solicită
asistență din partea consilierului. Aceasta vizează relația cu
copilul, dar este orientată și înspre găsirea unor resurse
interioare pentru depășirea obstacolelor care intervin în
educația copilului. De asemenea, în cadrul consilierii
individuale, părinții sunt învățați cum să se comporte față de
copil în situații specifice.

Consultanța acordată părinților, o altă variantă a
colaborării cu părinții implică o instrucție individuală bine
structurată, o consultație legată de modelarea relațiilor părintecopil. Consultanța este un proces colaborativ care vizează
rezolvarea de probleme, proces care se bazează pe o relație
triadică: consultant, una sau mai multe persoane consultate și
clientul, respectiv copilul.
Grupurile de suport psiho-educaționale sunt o
modalitate de training al părinților, putându-se organiza grupuri
pentru părinți, având diferite tematici care permit învățarea
unor competențe utile în relația cu copilul.
Obiectivele acestor grupuri pot fi ca, părinții:
- să identifice aspectele funcționale și cele disfuncționale în
relația cu copilul;
- să identifice problemele care interferează cu dezvoltarea
adecvată a copiilor și să găsească resurse pentru rezolvarea lor;
- să optimizeze comunicarea cu copilul și cu ceilalți membrii
ai familiei;
- să identifice interesele copilului și să stimuleze manifestarea
lor;
- să își însușească și să consolideze metodele de disciplinare
eficientă a copilului;

- să recunoască dificultățile specifice rolului de părinte și să
învețe strategii de depășire a lor;
- să beneficieze de suport din partea grupului în perioada
desfășurării acestuia și să permită formarea unei rețele de
suport între membrii grupului.
Pentru a fi eficiente, grupurile psiho-educaționale trebuie să
îndeplinească mai multe condiții, care se reflectă în
următoarele caracteristici:
- Climatul este cald, neamenințător, și transmite acceptare
membrilor grupului.
- Învățarea este concepută ca o experiență de descoperire
realizată în comun cu membrii grupului.
- Fiecare membru al grupului participă la discuții.
- Sesiunile de grup nu sunt,,solemne,, în permanență, ci
stimulative, plăcute și chiar distractive uneori.
- Evaluarea este văzută ca o parte integrantă a activităților de
grup, abilitățile membrilor se pot îmbunătăți prin evaluarea
critică, constructivă.
- Accentuarea resurselor părinților și nu a deficiențelor
acestora.
Grupurile psiho-educaționale variază ca durată și ca
structură, se pot utiliza diferite metode și mijloace de învățare.
Metodele interactive de grup pot fi utilizate cu succes în

consilierea de grup a părinților datorită avantajelor pe care le
presupun:
-

timpul de soluționare al problemelor este mai scurt;

-

învățarea prin cooperare dezvoltă din punct de vedere

social pe cei implicaţi;
-

lucrul în echipă oferă posibilitatea de a-și împărtăși

părerile, experiența, ideile, strategiile personale de lucru,
informațiile;
-

grupul dă un sentiment de încredere, de siguranță,

dispare frica de eșec;
-

educă stăpânirea de sine și toleranţa față de opiniile

celorlalți.
În continuare voi prezenta un proiect de consiliere de grup care
s-a bucurat de aprecierea părinților și în urma desfășurării
căruia s-a primit un feedback foarte bun din partea acestora,
constituindu-se un punct de plecare pentru desfășurarea altor
asemenea activități.
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PROIECT CONSILIERE DE GRUP
,, MESERIA DE PĂRINTE,,
Grupa: mică ,,Fluturașii”
Grup țintă: părinții copiilor din grupă
Scop: dobândirea de noi abilități de comunicare și relaționare
cu copiii, autocunoașterea ca părinte
Obiective:

-

să participe la activitate prin formularea de păreri, opinii;

-

să

identifice

aspecte

pozitive/negative

din

propria

activitate de educare a copilului;
-

să formuleze soluții pentru îmbunătățirea activității cu

copilul;
-

să dovedească empatie față de copil.

Durata: 2 ore
Bibliografie:
,,Consilierea și educația părinților,,, Ecaterina Adina Vrăjmaș,
ed. Aramis, București, 2002.
,,Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice,,PIR
Derularea activității:
Spargerea

gheții:

se

realizează

prin

adresarea

uniu

compliment, fiecare părinte adresând un compliment vecinului
său.
Prezentarea programului și a obiectivului întâlnirii
Formularea uniu regulament al întâlnirii
Brainstorming plecând de la cuvântul ,,copil,,; se evidențiază,
discută pe marginea ideilor exprimate.
Scriere rapidă: li se cere părinților ca în 5 minute să scrie o
întâmplare fericită sau nefericită din copilăria lor, care i-a
marcat în mod deosebit; se prezintă scrierile, se discută pe

marginea lor; se trage concluzia: trebuie să acordăm atenție
sentimentelor, nevoilor, dorințelor copiilor întrucât acțiunile
noastre pot avea urmări importante în evoluția și dezvoltarea
copiilor.
Joc de rol: ,,De-a mediatorul,, - va fi imaginată și rezolvată
următoarea situație:mai mulți copii se ceartă de la o jucărie, iar
adultul trebuie să intervină pentru a rezolva conflictul creat; se
discută prin ce metode a fost rezolvată situația; se găsesc
alternative.
Dezbatere pe tema ,,părinte autoritar sau democrat,,; sunt
exprimate păreri, opinii, se trag concluzii.
Activitate în perechi: ,,Unde am greșit ca părinte?,,; li se
propune părinților să discute pe marginea acestui aspect și să
identifice soluții.
Spargerea gheții: se face următorul exercițiu: li se cere
părinților să îndoaie, rupă o bucată de hârtie cu ochii închiși; se
trage concluzia(deși am avut aceeași bucată de hârtie, am
obținut forme diferite, astfel deși toți sunt copii fiecare copil
este unic și trebuie tratat ca atare)
Joc de rol: ,,Oratorul,,- va fi imaginată o situație în care cel
care vorbește nu este ascultat; se discută despre cum s-a simțit,
se trage concluzia – copilul trebuie ascultat.

Bulgărele de zăpadă:Ce știți despre activitatea copilului de la
grădiniță? Părinții vor fi grupați pe echipe, fiecare echipă
trebuind să scrie 3 teme săptămânale, 3 lucrări de educație
plastică, cântece, poezii pe care le-au învățat copiii la grădiniță
în acest an școlar.
Spune mai departe: se dă începutul unor fraze pe care părinții
trebuie să le continue; se discută pe marginea problemelor
sesizate la copii și în propriul comportament și se caută soluții.
Activitate pe grupe: se cere fiecărei echipe să redacteze 3
,,porunci,, de bază ce trebuie respectate în ,,meseria de
părinte,,; se reunesc echipele și se redactează ,,Decalogul
părintelui,, prin adunarea ideilor formulate de către echipe.
Evaluarea se realizează prin completarea fișelor individuale.
Concluzii.
Aprecierea și încheierea activității
Pe lângă fișele de evaluare care conțin informații utile despre
fiecare părinte și, implicit despre fiecare copil, la finalul
activității cu ajutorul părinților a rezultat următorul decalog al
părinților:
1.

Iubește-ți copilul ca pe lumina ochilor.

2.

Ascultă părerea copilului.

3.

Comunică cu copilul.

4.

Joacă-te cu copilul și acceptă formele lui de joc.

5.

Exclude violența.

6.

Explică-i copilului ce e bine și ce e rău pentru ca acesta să

înțeleagă.
7.

Creează-i condiții bune de viață.

8.

Respectă-l pentru a te respecta la rândul lui.

9.

Dă-i libertate suficientă, nu îl restricționa permanent.

10. Fii și tu copil!
DEMERS DIDACTIC CARE PROMOVEAZĂ
DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR CHEIE
prof. înv. primar Nicoleta SCHIPOR
Şcoala Gimnazială ,,Petru Muşat” Siret
Demersul didactic la care m-am gândit este o lecţie de
geografie în care lecţia tradiţională este completată de metode
moderne care antrenează elevii în toate etapele lecţiei. Elevii
devin parteneri în activitate şi îşi dezvoltă competenţele cheie
după noile cerinţe educaţionale.
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a IV-a C
Tema

lecţiei:

Modificări

înconjurătoare
Tipul lecţiei: de predare-învăţare

observabile

în

realitatea

Scopul lecţiei: să înţeleagă mişcarea de rotaţie şi de revoluţie a
planetei şi ce consecinţe produc aceste mişcări şi cum se
formează cele patru anotimpuri
Competențe specifice:
1.1.

Identificarea

unor

termeni

geografici

în

texte/contexte/situații de învățare diferite;
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute;
2.1.Aplicarea unor elemente şi operaţii matematice minime în
înţelegerea unor situaţii reale observate;
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter
geografic din mediu înconjurător al orizontului local, al
regiunii, țării și continentului.
Obiective operaționale:
O1-să demonstreze fenomenele de rotație ale Pământului,
folosindu-se de materialele puse la dispozițe;
O2- să completeze fișa de lucru, cu scopul fixării informațiilor
din filmulețul urmărit;
O3-să răspundă cerințelor din fişă, demonstrând însușirea
informațiilor;
O4-să înţeleagă procesele de formare a fenomenelor: ciclul zinoape, formarea anotimpurilor, echinocţiile şi solstiţiile;

O5-să explice cum se formează anul bisect şi ce consecinţe
produce acesta;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia,
ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, jocul didactic,

exerciţiul,

problematizarea
Mijloace de învăţământ: globul pamântesc, sursă de iluminat,
fişe, laptop, videoproiector, caiete, instrumente de scris, film
didactic, enciclopedia pentru tineri LAROUSSE ,,Umiversul,, ,
ed. Enciclopedia RAO
Moduri de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse:- umane: 27 de elevi
-materiale: globul pamântesc, lanternă, fişe, laptop,
videoproiector, caiete, instrumente

de scris, film didactic,

enciclopedie
Bibliografie:
1. Enciclopedia ,,Universul,, , ed. Enciclopedia RAO
2. Film didactic, preluat de pe youtube: Paxi, ziua, noaprea,
anotimpurile
3. Imagini preluate de pe www.google.ro
Pentru a realiza acest demers didactic şi a pune în aplicare
dezvoltarea cele opt competenţe cheie, mi-am pus câteva
întrebări:

1.

Cum voi realiza competenţa comunicare în limba

maternă?
La captarea atenţiei voi folosi câteva ghicitori, deci voi folosi
texte literare adică, un registru de texte literare , atractive care
să-i antreneze activ pe elevi.
Se formează abilități – de comunicare orală într-o varietate de
situaţii, monitorizarea şi adaptarea propriei comunicări la
cerinţele situaţiei.
La

atitudini

–

deschiderea

(dispoziţia)

pentru

dialog

constructiv, se formează dorinţa de a interacţiona cu alţii, care
implică şi conştientizarea impactului limbajului asupra
celorlalţi şi nevoia de a înţelege şi a folosi limbajul într-o
manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.
Ghicitori:
Fuga-n deal/ Şi fuga-n vale/ Car de jar,/ Cu ochi de floare
(Soarele)
Două fete-mi poartă salbă/Una-i neagră, alta-i albă./ Ne-ncetat
se tot alungă/Şi nu pot să se ajungă.
(Ziua şi noaptea)
Sunt surori, chiar gemene,/ Dar nu vor să semene,/Între ele
nicidecum,/Se stropesc cu alt parfum,/Hainele nu sunt la fel,/
Au la deget alt inel./ Una-şi pune haină verde,/ Alta haina-ncet
şi-o pierde;/ Una- haină colorată,/ Alta- alb, imaculată./ Una-i

caldă, alta-i rece,/ Nimeni nu le întrece./ Una păsările-aduce,/
Alta- păsările-alungă,/ Una ni se pare dulce,Alta ni se pare
lungă(Anotimpurile)
2.Cum voi dezvolta competenţe matematice şi competenţe de
bază în ştiinţe şi tehnologii?
Prin demonstraţii demonstrații practice la care vor participa și
elevii:
-

Rotația Pământului în jurul axei sale

-

Rotația Pâmântului în jurul Soarelui

Pentru demonstrarea acestor fenomene din mediul înconjurător,
voi folosi o lanternă pentru reprezentarea Soarelui, și globul
pământesc pentru planeta Pâmânt.
Doi elevi vor veni în fața clasei și vor exemplifica mişcările de
rotație ale Pământului folosindu-se de materiale.
Pentru exemplificarea corectă a rotațiilor, voi întreba elevii:
Î: ”În ce sens se rotește Pământul în jurul axei sale?”
R: ”Pământul se rotește în jurul axei sale de la vest la est.”
Î: ,,În cât timp Pământul face o totaţie completă în jurul axei
sale?”
R: ,,Pământul face o rotaţie completă în jurul axei sale în 24 de
ore, o zi calendaristică.”
Î: ,,În cât timp Pământul face o rotaţie completă în jurul
Soarelui?”

R: ,,Pământul face o rotaţie completă în jurul Soarelui în 365
de zile.”
Î: ,,De ce luna februarie are o zi în plus o dată la patru ani?”
R: ,, Dacă Pământul face o rotaţie completă în jurul Soarelui în
365 de zile şi 6 ore, aceste 6 ore adunate timp de patru ani
(6x4=24 ore, 24 ore = o zi calndaristică).”
A. Ca şi cunoştinţe – voi face apel la conştientizarea
întrebărilor la care matematica poate oferi răspunsuri.
La abilități – se formează abilitatea de a aplica principii şi
procese matematice de bază în contexte cotidiene zilnice; elevii
vor raţiona matematic, vor înţelege probe (dovezi) matematice,
vor folosi resurse adecvate.
Atitudini – respectarea adevărului, dorinţa de a căuta motive şi
de a le proba validitatea.
B. Cunoştinţe – se formează principii de bază ale lumii
naturale, vor înţelege faptul că respectarea programului în viaţa
oamenilor este esenţial (în legătură cu luarea deciziilor,
problematica valorilor, morala, cultura etc.).
Abilități – se formează abilitatea de a folosi şi mânui
instrumente (globul pământesc, lanternă) pentru atingerea unui
scop sau pentru a ajunge la o decizie sau concluzie
fundamentată;

recunoaşterea

caracteristicilor

investigaţiei

ştiinţifice, abilitatea de a comunica concluzii şi raţionamentele
care au condus la acestea.
Atitudini – apreciere critică şi curiozitate, interesul pentru
problematica etică şi respectul pentru siguranţă şi dezvoltare
durabilă, în particular în privinţa progresului ştiinţific şi
tehnologic în legătură cu sinele, familia, comunitatea şi
problemele globale.
3.Cum voi realiza competenţa digitală?
Voi cere elevilor să caute pe telefon pe youtube filmuleţul
educativ ,,Paxi, Ziua, noaptea, anotimpurile”
Competenţa digitală
Cunoştinţe – înţelegerea şi cunoaşterea naturii, a rolului şi a
oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală,
socială, profesională. Include aplicaţiile principale de tipul:
stocarea şi gestionarea informaţiilor; înţelegerea oportunităţilor
şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale comunicării prin
mediul electronic în contexte de: muncă, petrecerea timpului
liber, schimbul de experienţe, colaborarea în reţea, învăţare,
cercetare;

înţelegerea

modului

prin

care

TSI sprijină

creativitatea şi inovaţia, conştientizarea aspectelor care ţin de
validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile precum şi
de principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a
TSI.

Abilități – abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi
a o folosi într-o manieră critică şi sistematică, apreciind
relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual şi
recunoscând legăturile dintre acestea; abilităţi de a folosi
instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege
informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi
servicii bazate pe internet; folosirea TSI pentru sprijinirea
gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei.
Atitudini – atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia
disponibilă,

responsabilitate

în

folosirea

mijloacelor

interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele
pentru scopuri sociale şi profesionale.
4.Cum voi realiza competenţa ,,A învăţa să înveţi”?
Tot cu ajutorul filmuleţului educative pe care îl vor
viziona.
Cunoştinţe – elevilor le face plăcere să folosească telefonul,
deci ei pot folosi acest instrument şi în scop educativ îi va pune
în situaţia de a învăţa singuri, prin descoperire.
Abilități – se formează capacitatea de accesarea, procesarea şi
asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi; managementul
propriei învăţări şi al structurilor de muncă şi de carieră,
abilitatea de a persevera în învăţare, împărtăşirea achiziţiilor

învăţării; organizarea propriei învăţări, evaluarea propriei
munci.
Atitudini – motivaţia şi încrederea pentru a continua
învăţarea pe parcursul întregii vieţi; o atitudine centrată pe
rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul învăţării şi
abilităţile individului de a gestiona schimbarea şi obstacolele;
dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi experienţele de
viaţă; curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a
aplica ceea ce a fost învăţat într-o varietate de contexte de
viaţă.
5.Cum voi realiza competenţa socială şi civică?
Tot filmuleţul îi va ajuta să înţeleagă că respectând
programul zilnic, săptămânal, lunar, anual vor avea o conduit
fizică şi morală normală care va contribui la dezvoltarea lor ca
viitori cetăţeni.
A.Cunoştinţe – înţelegerea felului în care indivizii îşi asigură
un optim fizic şi mintal, inclusiv ca resursă pentru sine, pentru
familie, pentru mediul social imediat; înţelegerea felului în care
un stil de viaţă sănătos poate contribui la aceasta; înţelegerea
codurilor de comportament şi de bune maniere general
acceptate în diferite societăţi şi medii.
Abilități – abilitatea de a comunica constructiv în diferite
medii pentru a manifesta toleranţa. Atitudini – colaborare.

B. Cunoştinţe – cunoaşterea conceptelor de democraţie,
dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice.
Abilități – implicarea alături de ceilalţi în domeniul public,
solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care afectează
comunitatea locală, toţi copiii vin la şcoală, părinţii merg la
serviciu, etc.
Atitudini – respect plenar pentru drepturile omului, inclusiv
pentru egalitate ca bază a democraţiei, Planeta se roteşte în
jurul axei sale şi în jurul Soarelui indiferent de ţara în care
locuieşti, limba care o vorbeşti.
6. Cum voi realiza competenţa ,,Spirit de iniţiativă şi
antreprenoriat”?
Le voi cere elevilor să completeze o fişă folosind metoda Ştiu/
Vreau să ştiu/ Am învăţat.
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
Cunoştinţe – abilitatea de a identifica oportunităţi pentru
activităţi personale, profesionale şi/ sau de afaceri, inclusiv
aspecte care ţin de viziunea ansamblului care oferă contextul în
care trăiesc şi lucrează oamenii, de exemplu înţelegerea largă a
activităţilor economice, elevii vor înţelege că oamenii lucrează
ziua, iar noaptea se odihnesc, că cele două mişcări ale planetei
ne afectează în mod direct pe toţi şi contribuie la dezvoltarea
afacerilor, la fel şi anotimpurile.

Abilități – elevii vor înţelege că abilitatea de a lucra individual
şi în echipe este esenţială în viaţa tuturor.
7.Cum voi realiza competenţa de comunicare într-o limbă
străină?
Le voi cere elevilor să scrie în limba engleză denumirile celor
patru anotimpuri şi să alcătuiască un enunţ în care să descrie
câteva caracteristici simple a anotimpului preferat, după
descrierea lor, colegii vor trebui să recunoască anotimpul ales.
Comunicare în limbi străine
Cunoştinţe – vocabular, gramatică funcţională, conştientizarea
principalelor tipuri de interacţiune verbală şi registre ale limbii.
Abilități – susţinerea şi încheierea unor conversaţii, înţelegerea
şi producerea de texte scrise adecvate nevoilor individului.
Atitudini – aprecierea diversităţii culturale, interesul şi
curiozitatea pentru limbi şi comunicare interculturală.
8.Cum voi realiza competenţa ,,Sensibilizare şi exprimare
culturală”?
Dezbaterea mi se pare cea mai potrivită în acest sens. Voi cere
elevilor prin metoda creioanele la mijloc să dezbată tema
lansată (Ce modificări produc cele două rotaţii ale Pământului
în vieţile tuturor oamenilor indiferent de continentul pe care se
găsesc?)
Sensibilizare şi exprimare culturală

Cunoştinţe – conştientizarea moştenirii culturale, locale,
naţionale, europene şi a locului patrimoniului cultural în lume;
elevii vor înţelege că indiferent de continent, ţară, loc de
muncă, limba vorbită, oamenii îşi păstrează cultura, obiceiurile,
tradiţiile.
Abilități – raportarea propriilor puncte de vedere creative şi
expresive la opiniile altora; identificarea şi realizarea
oportunităţilor sociale şi economice în activitatea culturală;
dezvoltarea abilităţilor creative care pot fi transferate într-o
varietate de contexte profesionale.
Atitudini – înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul
identităţii ca bază a respectului şi a atitudinii deschise faţă de
diversitatea exprimării culturale; creativitate şi dorinţă pentru
cultivarea capacităţii estetice prin expresie artistică şi prin
participare la viaţa culturală.
Bibliografie:
1.

Suport de curs „Curriculum relevant, educație deschisă

pentru toți” – CRED, modulul I.

ȘCOALA ONLINE – O ETAPĂ PLINĂ DE PROVOCĂRI
Prof. Camelia-Elena ȘERBAN
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
10 martie 2020... începutul unei etape inedite pentru toți
actanții procesului educațional, pe cât de neașteptată și
zbuciumată, pe atât de plină de provocări. Cred că nimeni nu
s-a gândit, în acel moment, că ar putea fi

martorul unei

pandemii de asemenea proporții, care să schimbe radical
viziunea asupra existenței în general și, implicit, asupra a tot
ceea ce înseamnă educație.
S-a dat startul „școlii online”, o adevărată aventură
plină de necunoscut

pentru cele mai multe cadre didactice. A

fost un început anevoios, întrucât cele mai multe cadre
didactice nu dispuneau de resursele necesare derulării școlii
online în condiții optime, părinții erau dezorientați și, de multe
ori, panicați, iar elevii, fie nu dispuneau de logistica necesară
continuării „școlii de acasă”, fie nu se implicau în aceeași
măsură ca și la activitățile derulate, zi de zi, la școală.
Lăsând la o parte scepticismul inițial privind proiectarea
și desfășurarea activităților școlare la distanță, cadrele didactice
de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți au
conștientizat faptul că soluția reușitei este proiectarea și
aplicarea unui plan de acțiune bine stabilit, care are la bază

perfecționarea, formarea continuă a profesorilor, în scopul
dobândirii unor abilități și competențe care să le permită
utilizarea, valorificarea și chiar crearea de instrumente digitale,
de resurse educaționale indispensabile învățământul online. O
strategie foarte eficientă a fost aceea de a ne afla permanent în
conexiune cu elevii și părinții acestora, de a le fi mereu
aproape, de a-i încuraja și de a le transmite încrederea că
predarea-învățarea online se pot derula foarte bine doar în
echipă (cadre didactice, elevi, părinți), de a le transmite un
feedback permanent, pentru a le satisface așteptările și pentru a
le stimula motivația.
La nivelul școlii s-a lucrat pe platforma Edmodo, după
un orar bine stabilit, dar au fost utilizate și alte platforme de
învățare, precum: Moodle, Kinderpedia, Wordwall, LIVRESQ.
La clasele mici, cadrele didactice au mai lucrat cu elevii atât pe
ZOOM, cât și pe grupurile cu părinții, create în rețelele
Facebook și WhatsApp.
Cadrele didactice din școala noastră au participat la
numeroase cursuri de formare și webinarii online, precum:
„CRED-Curriculum

relevant,

educație

deschisă

pentru

toți”(finalizat online), Conferințele Superteach, Webinarii
MERITO, Provocări și soluții în educația digitală, Tehnici de
predare la distanță, Profesor în online, Instrumente digitale

pentru planificare, predare la distanță şi la clasă (sincronă şi
asincronă) şi evaluare, Folosește manualele 3D și instrumentele
interactive pentru a susține lecții la distanță, Educație
experiențială în online, Crearea activităților cu ajutorul
platformei „Wordwall”, Speaking to the screen overcoming
challenges in developing conversation skills in virtual contexts,
Engaging language learners from home, Practical, interactive
skills development for children at home, Understanding
Assessment.
Un sprijin foarte important l-am primit și din partea
Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, care ne-a
informat cu privire la cursurile și webinariile online organizate
în această perioadă. Astfel, am avut acces gratuit la formările în
transmisie live, care ulterior au fost înregistrate și difuzate pe
youtube, puse la dispoziție de Ministerul Educației Naționale,
privind predarea online pe platformele Teams/Office 365,
Google Meet, Zoom, Livresq, Google Classroom. De
asemenea, pe site-ul Casei Corpului Didactic „George Tofan”
Suceava au fost puse la dispoziția cadrelor didactice resurse
educaționale deschise (online), prin

intermediul proiectului

inițiat de Narada în colaborare cu M.E.C., prin intermediul
proiectul CRED sau prin accesarea Bibliotecii de conținut
didactic și digital.

În scopul identificării nevoii de formare pentru anul
școlar următor, metodiștii Casei Corpului Didactic „George
Tofan” Suceava au susținut câteva ședințe de lucru online cu
responsabilii

comisiilor pentru dezvoltare profesională și

evoluție în cariera didactică de la toate școlile din județul
Suceava și au aplicat chestionare, care ulterior au fost
centralizate și analizate.
Ne dorim cu toții să revenim la școală, dar suntem
conștienți că siguranța elevilor și a cadrelor didactice, din punct
de vedere medical, primează. Pentru a ne putea adapta la toate
schimbările ce se succed cu rapiditate în mediul educațional,
este necesar să ne formăm continuu, să participăm la cât mai
multe activități de perfecționare, la conferințe, schimburi de
experiență, care să adauge plus valoare actului didactic.
THE QUEST FOR THE ULTIMATE TEACHING
METHODS FOR THE EFL CLASS
Prof. AlinaSTOLERIU
Acest articol reprezintă o consecință a activității
didactice directe, la catedră, în clasă iar nu rezultatul
demersurilor de predare-învățare-evaluare în mediul online.
Prin acest demers scriptural sunt prezentate două dintre cele
mai eficiente metode de predare a limbii engleze, metoda

„furtunii de idei”, respectiv cea a „mozaicului”, dar sunt
detaliate și câteva tipuri de exerciții și activități. De
asemenea, în pofida faptului că ideile prezentate în articol
sunt de fapt constatări personale, obținute ca efect al
experienței nemijlocite, consider că eforturile mele sunt de
bun augur și ca atare, opiniile care transpar din acesta ar
putea fi utile pentru toți profesorii de limbi straine aflați în
căutarea unor soluții viabile pentru activitatea lor didactică.

Finding the perfect methods for the teaching of a
foreign language might oftentimes be challenging in some
respects, in the sense that in today’s society, where more and
more children are presumably afflicted with ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) or suffer from various anxiety
disorders, a teacher is facing both the need to complete their
teaching tasks by applying interesting methods and techniques
so as to ensure a creative environment and the challenge to
avoid disruptive behavior that may prevent the students from
learning as they should be.
First and foremost, it seems that nowadays, more than
ever before, a teacher is supposed to have the attributes of an
entertainer, which means that they should be able to look, talk
and act in a certain way, let alone the fact that they should have

the sparkling, fizzy personality of a rock star. In this respect, an
EFL (English as a Foreign Language) lesson should be kickstarted with the type of activity that resembles a cork popping
out of a bottle of champagne, namely the brainstorming
activity.
The brainstorming methodis very effective because it
helps students really focus on the topic under discussion in that
respective lesson. They are requested to actually think hard and
search for ideas, as the teacher wants them to enumerate all the
notions, concepts, thoughts and ideas that come to their minds
while pondering on that specific topic. However, there is a
trick: the teacher is banned from interfering, meaning they
must not apply any censorship at all, they cannot say: “Yes, I
accept your opinion” or “No, I’m afraid your opinion is not
good, therefore I am not going to write it down on the
blackboard” or any of the kind. Instead, the teacher should
write everything the students say on the blackboard, refrain
from making any comments until they have finished sharing
their ideas and only then, when this process is completed,
should the teacher express agreement or disagreement on any
of them. The advantage with this method lies in the fact that
there is hardly any disruptive behavior in the classroom, the

students are focused and intensely connected and the teacher
can simply indulge in collecting information from the students.
Another perfectly valid method is the jigsaw puzzle
method because it engages the students in communication with
their peers. Prior to applying this method, the teacher should
divide the students into groups of four or five. Appointing a
group leader should be optional for the jigsaw puzzle method
because each student in each of the groups is given a different
topic to consider, yet with the same task. As a matter of fact,
they all get a number from 1 to 4 or from 1 to 5. Let us
consider a reading-comprehension activity on cultural icons
from certain Anglophone countries, for instance. After having
carried out the standard pre-reading procedure of providing the
students with a couple of key words, the teacher may follow
through with the proper reading-comprehension stage, when
each student numbered with 1 from each group should silently
and individually read a fragment on an American cultural icon
such as Elvis Presley from the USA, those numbered with 2
from all the groups should read, for example, a fragment on
The Beatles from the UK, those numbered with 3 should read a
text on Kylie Minogue from Australia and the students bearing
the number 4 should read about Celine Dion from Canada, and
so on. After having read their fragments, all students bearing

the number 1 move and sit down together at their own table,
separately and the same goes for those numbered with 2, 3 and
4 respectively. They talk to one another and they solve the
reading-comprehension task by choosing the correct answers
when they read the 10 statements from underneath the text
itself: right (if the information given in the statements is in
accordance with the information to be found in the fragment),
wrong (if the information given by the statements is
contrasting to the information provided by the fragment) and
doesn’t say (if the information is not to be found in the
fragment at all). To put it bluntly, they work together in order
to find the answers and thus, they become “experts” in the
topics they have been assigned to read about.
When this task is completed, the experts return to their
initial, “mother” groups and they “teach” their peers what they
have previously learnt in the “expert” groups.
As a consequence, all of the students from all of the four
groups will eventually have the privilege of acquiring a lot of
information on four cultural icons and their musical careers in a
really short amount of time: Elvis Presley, The Beatles, Kylie
Minogue and Celine Dion. Music has been chosen by the
teacher as a general subject from the get-go because it is one of

great interests among teenagers, regardless of the era people
live in.
Furthermore, in order to take things to a deeper level
and consolidate the material, teacher and students alike should
embark on a post-reading activity by solving exercises that are
related to the lexical field as well: matching exercises,
involving columns A (with words from the fragments) and B
(with explanations of the words in English), fill-in exercises
(where students have to fill in the blank spaces of certain
sentences with words that have been used in the fragments and
then omitted from the given sentences on purpose by the
teacher) and last but definitely not least, word formation
exercises (where students have to add suffixes and / or prefixes
to words indicated by their teacher so as to form new ones).
The advantage of the jigsaw puzzle method lies in the
fact that the students are able to learn a lot in a short amount of
time, yet there is also a drawback because the children are
tempted to make a lot of noise when they switch groups, move
tables and chairs in order to form their “expert” groups.
Moreover, they also speak quite a lot to one another and all at
the same time when they share the information they have
acquired while spending time and solving the task with the
other “experts”. To this end, a teacher should be very careful

when they choose the class to apply the jigsaw puzzle method
with, keeping in mind that otherwise, if the students from the
chosen class display disruptive behavior tendencies, then they
need to be extra alert and enforce discipline all the time during
class.
Quizzes
Common practice has proved that oftentimes ninth and
tenth graders don’t have the patience to read a longer text for
the

typical

reading-comprehension

activities.

Therefore,

teachers have reached the conclusion they should use methods,
techniques and activities that would enhance their participatory
drive in class and consume their energy in an effective and
useful way. Quizzes are very interesting, interdisciplinary and
intellectually stimulating activities which aim at eliciting
information on previously acquired knowledge – for example,
about the culture and civilization of Anglophone countries - from
students. The quizzes could be organized in the contest pattern,
the students may work in pairs or in groups of four, scores are
kept track of and there is always a winning pair / team.
A model quiz would be the following, where the
teacher hands out a worksheet with 15-20 affirmative or
negative questions and the students have to bet between £10
and £ 100 if they consider their answers to be correct. After

having marked their answers on the sheet of paper, they check
with the teacher to see if the answers are accurate and they
calculate the amount of money they have gained or lost. The
best way in which this game could be played is in pairs because
group work could be confusing for students and by working in
twos, they could cooperate, discuss and advise each other in
order to provide the correct answer on their sheet of paper. If
the quiz is given in the form of a contest, then it will be solved
individually, by each student who is to make up their own mind
and bet as much as they wish.
Not only is a quiz an excellent way to check the
students’ general knowledge on the culture and civilization of
Anglophone countries, but it is also a motivating tool to make a
culture and civilization lesson more dynamic and interesting to
the pupils. This type of quiz is not meant “to hunt” any
grammar or vocabulary mistakes the student might make.
Instead, its focus is solely on checking information about
culture and civilization. A quiz does not have to replace a
reading-comprehension activity entirely, but instead of
choosing too long a text, the teacher could use a shorter one for
this activity, check the students’ level of reading and
comprehension of a written material anyway and accompany it

with a quiz that may boost their focus on the lesson during
class.
QUIZZ SAMPLE
No

PIECE OF INFORMATION

BET GAIN LOSS

1

New Zealand consists of three major
islands.

2

The Inuit population was the name of
Australia’s original population.

3

“Fish

and

chips”

represents

an

American dish.
4

The United States is bordered to the
south by Mexico.

5

In terms of size, Australia is the largest
Anglophone country.

6

The Fountains of Bellagio are a major
Canadian tourist destination.

7

Thomas Jefferson was an important
American president.

8

Liverpool FC is a major soccer team of
the Premiere league.

9

“Pavlova” is a renowned politician
from Australia.

10

English tea is served with chocolate

cupcakes.
11

Robbie Williams is an Australian rock
artist.

12

The deep-dish pizza is typical of
Chicago, Illinois, USA.

13

The British like drinking beer.

14

Surfing is the main outdoor activity in
Australia.

15

Kylie Minogue is an iconic British pop
star.

16

Victoria Beckham’s nickname used to
be Baby Spice.

17

Broadway is a well-known Californian
theatre.

18

There is a lot of volcanic activity in
New Zealand.

19

“Comfort food” is typical of Texas,
USA.

20

The lamb is a symbol of New Zealand.
Total

Total

gain

Loss

TOTAL
EARNED

MONEY

All in all, it is in the teacher’s power and wisdom to
make the most felicitous choice of methods when presenting
new information, consolidating previously taught material or
assessing, with the emphasis that it should all be done by
taking into account the typology of the class they are dealing
with at all times.
REFERENCES: 1) Watcyn – Jones, Peter. 2001. Vocabulary
Games and Activities. Edinburgh Gate, Harlow, Essex,
England: Pearson Education Limited;
2) Hancock, Mark. 1995. Pronunciation Games. Cambridge
(England): Cambridge University Press;
3) Alpert, Michael. (ehow contributor) 2015. “About Famous
Texas Food” http://www.ehow.com/about_4568168_famoustexas-food.html;
4) Crowther, Jonathan, Kathryn Kavanagh, Oxford Guide to
British and American Culture: for learners of English. Oxford:
Oxford University Press. 1999;
5) McLeod, Allan Lindsey. 1968. The Pattern of New Zealand
Culture. Ithaca - New York: Cornell University Press;
6) pinnacle-entertainment.co.uk. 2013. “Artists With Most ＃1
Singles on the UK Singles Chart”. http://www.pinnacle-

entertainment.co.uk/artists-with-the-most-no1-singles-on-theuk-chart.html.
EDUCAȚIA INTERACTIVĂ CU ELEVII ÎN ONLINE
Prof. Carmen VARVAROI
Colegiul ,,Vasile Lovinescu”Fălticeni
În contextul actual al educației online, la distanță, noi
profesorii am fost nevoiți să ne adaptăm rapid la noile condiții
și,

mai ales, am fost nevoiți să dezvoltăm competențe

digitale/tehnologice specifice ,,acum”.
Prin urmare a fost nevoie să răspundem la întrebări cum ar fi:
1.Cum ne adaptăm activitățile în mediul online?
2.Care sunt modalitățile de dinamizare și de menținere a
atenției interesului elevilor în online?
3.Cum să gestionăm cele mai întâlnite comportamente dificile
ale elevilor în predarea online?
Aceste întrebări au apărut odată cu trecerea actului
didactic în mediul online, pe diferite platforme, folosind
camere audio video, table interactive –internetul în general.
Evident, fiecare profesor are răspunsurile sale la întrebările de
mai sus, în funcție de experiența personală, dar poate că unele
din aceste răspunsuri coincid cu ale altor profesori, iar

schimbul de experiență poate aduce o îmbunătățire a actului
didactic, evoluție în final.
Așadar, predarea online are un scenariu asemănător cu
cel din clasă, adică eu-profesor știu exact ce trebuie să ,,știe,,
elevul la finalul lecției mele.
Pot începe creativ orice oră (mai ales online, unde
timpul este și mai prețios, iar renunțarea la oră a elevilor este la
un click distanță).
Pe parcursul orei elevii trebuie implicați chiar și prin
scriere pe chat a părerilor, opiniilor și nu neapărat să răspundă
toți odată (există această tendință, mai ales când suntem și
video), folosirea uneltelor digitale este captivantă pentru ei
(ex.wardwall/diagrame,jocuri) .Nu este necesar ca ,,doar noi să
vorbim”, ci, mai ales ei să caute (pe youtube spre exemplu), să
descopere răspunsurile corecte după bifare pe chestionar în
mod automat (vor obține punctajul personal la finalul
minichestionarului, iar feedback ul este asigurat rapid).
Unii dintre elevi nu vor să participe sau pur și simplu
nu acceptă să ia parte la discuțiile de pe grupul clasei, în online.
Sunt acei elevi la care comunicarea întâmpină bariere, de
exemplu la începutul orei online apar ,,zgomote,,(muzică în
căşti, butonarea telefonului, vorbeşte cu colegii, mişcări

neautorizate în timpul orei) , refuzul sau absenţa răspunsului la
solicitările profesorului.
Toţi

profesorii

vor

să

educe elevi ,,cuminţi,

docili,, dar ceilalţi elevi, ,,insuportabili,, sunt cei care
le testează calitatea de educatori adevăraţi.
Dificultăţile care pot să apară în comunicare se reflectă
în ,,neînţelegerea ,, sau ,,interpretarea greşită a mesajului,, mai
ales în condiţii de stres. Să ne amintim că a comunica eficient
înseamnă a transmite un mesaj clar şi concis astfel încât să fie
evitate confuziile. Pentru realizarea acestui

scop sunt

importante atât: modalitatea de comunicare (tonul, debitul
verbal,claritatea, ticurile /chiar și online se văd/aud ticurile),
atitudinea
informaţiei,

actorilor
mesajul

implicaţi.Modul
în

sine,

de

prezenţa

transmitere

a

profesorului,

entuziasmul, implicarea, convingerea sa, pasiunea, siguranţa,
ţinuta, postura contribuie la REUŞITA procesului didactic.
Se poate preveni aceste bariere prin:
,,Nu merită să ne certăm pentru asta, hai să mergem mai
departe,,....renunțarea
,,Crezi că putem discuta data viitoare?....şi poate vom
găsi o soluţie potrivită pentru amândoi,, (avem nevoie de timp
ca să ne calmăm)…..evitarea

(pentru a descongestiona atmosfera .........nu se aplică
când persoana este foarte supărată).....Folosirea umorului
,,avem păreri diferite, dar hai să negociem poate ajungem la un
compromis benefic pentru amândoi.......Compromisul (fiecare
să renunţe la ceva pentru a ajunge la un consens),,

,,dacă

lucrăm împreună vom găsi o soluţie......Colaborarea

Acestea sunt doar câteva experiențe didactice din
activitatea online, dar cred că fără activitate la clasă în mod
fizic, alături și împreună cu elevii , actul didactic și misiunea
educativă a școlii nu este posibilă, doar împreună trebuie să
mergem mai departe.

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII
Prof. Alina Serhei, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l
socializa pe copil. În realitate, educația are un caracter
pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în
considerare în egală măsură ambele dimensiuni, astfel încât să
poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor
individului, cât și celor ale societății pentru care îl formăm.
Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația
este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să permită
ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale,
dar și sentimentele și atitudinile morale și estetice, în scopul
responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean.
Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală,
ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta departe de
comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de
cercetători condusă de J. Epstein a iniţiat studii pentru a
identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în
vedere şcolile pentru a dezvolta şi implementa programe de
parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri
fundamentale de implicare, fiecare putând fi operaţionalizat
prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea de părinte

(parenting), comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul,
invăţarea

acasă,

luarea

comunitatea.Cercetările

deciziilor,

recente

confirmă

colaborarea
existenţa

cu
unor

conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al
elevilor, dar se cunoaşte încă destul de puţin despre care
practici, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel spus,
parteneriatele şcoală-familie produc o diversitate de rezultate în
toate planurile. Părinţii care se implică în activitatea şcolară
experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia
copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue educaţia.
Şcolile pot beneficia de suportul moral, informaţional şi
economic al familiilor şi comunităţii.
Educaţia

permanentă

reprezintă

un

principiu

organizatoric şi filozofic care presupune că educaţia este un
continuum existenţial ce poate avea la bază un sistem complex
de mijloace care trebuie să răspundă nevoilor şi aspiraţiilor de
ordin educaţional şi cultural ale fiecărui individ. Principalele
funcţii ale educaţiei permanente: integrare şi adaptare reciprocă
a individului şi a societăţii.Scopul final al educaţiei este să
sporească calitatea vieţii. Încercând să înlăture confuziile
multiple referitoare la înţelegerea conceptului de educatie
permanenta, Emil Păun subliniază:

„educaţia permanentă nu este nici un sistem, nici un domeniu
educativ, ea este principiul pe care se bazeaza organizarea
globala a sistemului educational. […] Dificultatile punerii în
practica a ideii educatiei permanente provin mai ales din
profunzimea si radicalitatea transformarilor pecare le impune.
Educatia permanenta este un adevarat proiect educativ, care
are un caracter prospectiv si vehiculeaza un sistem de valori.”
Educatia permanentă presupune existenţa unui sistem
social concret care să includă ansamblul experienţelor de
învăţare oferite de către societate individului. Sistemul de
învăţământ reprezintă prin conţinut, cuprindere şi organizare un
subsistem în cadrul educaţiei permanente.

Preocuparea

autoformativă se dezvoltă în procesul afirmării personalităţii în
relaţie

cu

lumea

exterioară

ce

apare

la

sfârşitul

preadolescenţeişi când se accentuează năziunţa spre realizarea
de sine, autodepăşire şi creativitate. Pornind de la conceptul de
învăţare şi prin echivalenţă cu acesta, Philip Coombs a
difernţiat încă din anii 70 trei tipuri (forme, moduri) de
educaţie: formală, nonformală şi informală. Termenul cel des
folosit şi care s-a suprapus multă vreme peste sensul educaţiei
este cel de educaţie formală sau şcolară. Semnificaţia corectă
este cea de educaţie intenţionată, organizată, sistematică şi
evaluată, încredinţată unor educatori cu o pregătire specială şi

realizată în instituţii specializate (grădiniţă, şcoală, universitate,
centru de formare). Educaţie formală: sistemul de educaţie,
structurat ierarhic şi gradat cronologic, pornind de la şcoala
primară până la terminarea universităţii, incluzând, pe lângă
studiile academice generale, diverse programe specializate de
formare (cursuri, activităţi de formare organizate de instituţii
de învăţământ de la bibliotecă sau din mass-media. Educaţie
nonformală: orice activitate educaţională organizată în afara
sistemului formal existent – fie că se desfăşoară separat sau ca
un element important al unei activităţi mai largi – care este
menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup
şi care are urmăreşte obiective de învăţare clare.
Educaţia nonformală este educaţia de tip instituţional,
dar nonşcolar, desfăşurată în locuri care nu au în mod special o
misiune educaţională proprie (în cluburi, asociaţii, teatre,
muzee etc.). Acest termen „desemnează o realitate educaţională
mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu
efecte formative” constituindu-se ca “o punte între cunoştinţele
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”.
Educaţie informală: procesul de învăţare de-a lungul
vieţii, în cadrul căruia fiecare individ îşi formează atitudini, îşi
interiorizează

sau

clarifică

anumite

valori,

dobândeşte

deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificând

influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte –
de la familie şi vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la
piaţă/ magazin. Este acea educaţie cu caracter spontan şi
nesistematic, care se realizează prin contactele directe ale
individului cu mediul social, de cele mai multe ori aceste
influenţe fiind hotărâtoare în evoluţia individului (programe
TV, concerte, diverse situaţii cotidiene). Această formă precede
şi depăşeşte ca durată şi experienţă educaţia formală şi ar trebui
să se constituie într-un temei relevant pentru educaţie. Cele
doua educatii: nonformală şi informală se află într-o relaţie
complexă cu şcoala. Pe de o parte, şcoala valorifică primele
achiziţii nonformale ale copiilor, pe de altă parte, şcoala trebuie
să asigure fundamentele care fac posibile educaţia şi învăţarea
pe tot parcursul vieţii, în varii contexte.
„Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se
desfășoară în liniște, pe încetul, firea cea adevărată” (Nicolae
Iorga)
Din punctul meu de vedere, cadrele didactice ar trebui
să ştie cum să valorifice diversele experienţe de învăţare ale
elevilor, provenite din educaţia nonformală sau informală si sa
găsească căi, metode de a-şi valorifica propriile experienţe de
învăţare din afara învăţării formale, pentru a dinamiza şi a
eficientiza procesele didactice pe care le construiesc. Deoarece

elevii se simt valorizaţi, capătă încredere în ei, învață să
comunice cu ceilalţi, au şansa de a învăţa în mod autentic şi
profund, din mai multe perspective despre o temă, de a
interioriza diverse experienţe de învăţare şi de a-şi clarifica
propriile valori şi atitudini faţă de cunoaştere, interiorizează un
continuum între ceea ce învaţă la şcoală şi ceea ce învaţă în alte
contexte, nonformale sau informale.
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ȘCOALA INCLUZIVĂ- O ȘCOALĂ EUROPEANĂ
Profesor învățământ primar Mihaela- Maria BABALEAN
Școala Gimnazială Baineț, com. Mușenița, jud. Suceava

Școala are ca principal scop pregătirea integrării
individului în societate. În acest mediu educațional se
realizează o armonizare perfectă între latura cognitivă cu cea
afectivă, comportamentul, atitudinea socială a copiilor, care vor

deveni tinerii de mâine. Pentru formarea și consolidarea acestor
calități este nevoie de comunicare, de multă răbdare,
persuasiune, precum și de spiritul empatic ce trebuie să vină
din partea profesorului. Toți copiii au dreptul la educație și
acest drept le este asigurat material și spirirual incontestabil de
societate, la care se adaugă necesitatea pedagogică de formare
și dezvoltare într-un cadru instituționalizat, cu oameni
competenți care să pună în valoare și în mișcare potențialul
fiecărui elev, iar în sprijinul acestui concept vine școala
incluzivă.
Șansele egale prin instruire înseamnă, atât adaptarea
conținutului, metodelor ori ritmului activității la posibilitățile
elevilor, cât și simularea dezvoltării fiecărui elev. Procesul de
învățare are la bază comunicarea în cadrul relației pedagogice
în care rolul preponderent îl are profesorul, deoarece el
transmite informația către beneficiar, adică, către elev.
Pedagogia diferențiată poate evita abandonul școlar sau eșecul
școlar, deoarece aceasta pleacă de la necesitatea pregătirii
generale de bază, pune accent pe principiul că fiecare elev
trebuie educat. Necesitatea pedagogică arată că, fiecare parte
care participă la acest proces angajează trăiri și conduite
afective care țin de sursa empatică. Am putea spune că,
motivația exterioară reprezentată de conținutul didactic și

influențele exercitate de profesor se corelează cu motivele
interioare ale elevului.
Școala, prin îndrumare, sprijin și control pedagogic
formează individul ca profesionist. Toți copiii au dreptul la
educație și acest drept le este asigurat material și spirirual
incontestabil de societate, la care se adaugă necesitatea
pedagogică

de

formare

și

dezvoltare

într-un

cadru

instituționalizat, cu oameni competenți care să pună în valoare
și în mișcare potențialul fiecărui elev. În sprijinul acestui
concept, școala pentru toți, vine și școala incluzivă, care are
rolul de a școlariza copiii și adolescenții cu dizabilități fizice și
cu diferențe de învățare. Incluziunea implică o schimbare, este
un proces de creștere a învățării și de participare a tuturor
elevilor. Școala incluzivă este o școală în mișcare. Incluziunea
se centrează pe mutarea copiilor de la școli separate, așa
numitele școli speciale, în școlile locale ale comunității. Acești
copii au nevoie de sprijin special, de interacțiune între elevi.
Profesorii trebuie să cunoască deficiențele de învățare ale
acestor elevi și să construiască programe și planificări speciale,
pliate pe nevoile fiecărui copil, separat de colectivul clasei, dar
să-i includă și pe acești copii în colectivul clasei și în procesul
de învățare. Integrarea poate, și trebuie tradusă prin: învățare,
participare, implicare și parteneriat. Educația, în această

situație, implică: punerea în valoare a tuturor elevilor, fără
discriminări; extinderea participării tuturor elevilor la cultură,
la programe de studiu, la comunitatea locală; reducerea
obstacolelor la învățare ; îmbunătățirea vieții elevilor;
promovarea relațiilor reciproce satisfăcătoare dintre școli și
comunitatea locală; recunoașterea incluziunii în educație, ca o
incluziune în societate.
Rolul școlii incluzive este acela de a-i pregăti pe elevii
cu nevoi speciale pentru o incluziune ulterioară în societate, de
a fi acceptați și apreciați de către ceilalți membri ai societății.
Derularea

incluziunii

implică,

de

asemenea,

reducerea

presiunilor de excludere. Incluziunea constă în reducerea
tuturor obstacolelor care intervin în educația pentru toți elevii.
Aceasta are ca punct de pornire recunoașterea diferențelor care
există între elevi, iar dezvoltarea unei astfel de apropieri în
predare-învățare respectă și se realizează plecând de la aceste
diferențe.
Elevii învață în moduri diferite: unora le place să
studieze și singuri, să se autoperfecționeze, să acționeze în
grup, alții stau deoparte, liniștiți, observându-i pe ceilalți. Alții
nu se implică suficient la lecții. Soluția pentru implicarea activă
a elevilor în învățare este de a înțelege preferințele pentru
învățare, stilul de învățare, cu influențe pozitive sau negative

asupra performanțelor. Stilul de învățare le poate afecta
rezultatele pe care le obțin la școală. Sarcina profesorului este
de a aplica o diferențiere a învățării care se face raportată la
nevoile elevului.
Fiecare copil este important și unic, indiferent de
rezultatele sale școlare. Învățarea centrată pe elev oferă elevilor
autonomie și control sporit cu privire la disciplinele de studiu,
la metodele de învățare și la ritmul de studiu. Profesorul trebuie
să dăruiască afecțiunea necesară pentru ca elevul aflat în
această situație să fie cooptat în colectivul de elevi, fără ca
acesta să se simtă în vreun fel altfel decât ceilalți colegi, fără a
fi etichetat. Noțiunea de dificultăți la învățare și la participare
poate fi utilizată pentru dirijarea atenției către cei la care
trebuie să fie utilizată, adică pentru îmbunătățirea educației
oricărui elev.
Managementul clasei de elevi se preocupă , din
perspectiva sociointeracțională, de anumite aspecte: prevenirea
comportamentelor negative; intervenția și combaterea acestora.
Specificarea, clarificarea consecințelor încălcării normelor,
dacă elevul cunoaște și anticipează corect efectele, consecințele
încălcării

normelor,

iar

acestea

sunt

nedorite,

atunci

probabilitatea de a le încălca este mai mică. În această situație
trebuie să intervină profesorul, cu abilitățile pe care le posedă

și aptitudinile manageriale dobândite în urma unei perfecționări
inițiale și continue, în medierea situațiilor problemă ivite, în
comunicarea cu părinții.
În opinia lui Immanuel Kant, educația include două
etape: prima etapă este aceea în care copilul trebuie să fie
supus și ascultător, această etapă caracterizându-se prin
constrângere mecanică, iar a doua etapă este aceea în care
copilului i se acordă libertatea, acesta este lăsat să facă uz de
reflecția și libertatea sa. Această etapă se caracterizează prin
constrângere morală, adică , prin obiceiul de a lucra după
propriile „legi ” în care crede copilul. După Kant, educația avea
scopul de a deprinde copilul să accepte ca libertatea să fie
supusă unei constrângeri, mai întâi mecanice, apoi celei
morale. Dacă am atribui ascultării și supunerii alte conotații
decât cele obișnuite, care se acceptă în mod firesc, de supunere
pasivă, obedientă, indiferență, libertatea ar putea fi înțeleasă ca
un capriciu sau voluntarism infantil, dar dacă acceptăm și
ținem seama de un alt orizont al conceptului de educație, am
putea privi și aplica un alt fel de educație, o educație modernă,
care pune în valoare libertatea de alegere a copilului.
Cum am mai precizat, a educa nu înseamnă a fabrica
oameni după un anumit model, fiecare individ fiind unic, ci
înseamnă a scoate în evidență calitățile , a dezinhiba și a-i

„netezi” calea

fiecărui copil pentru a ajunge să-și atingă

obiectivele propuse. Este necesară pregătirea și asigurarea unui
mediu, a unor condiții externe potrivit dezvoltării vieții și a
unor condiții interne, psihologice, spirituale. Această sarcină
revine școlii, implicit a profesorului pentru a crea un mediu cât
mai puțin anxios, încurajând o atmosferă de încredere, de
securitate și susținere, un mediu deschis la acceptare și la
exprimarea de sine.
Un mediu autentic, sănătos este un mediu în care
copilul se va exprima liber, fără vreo restricție, în ceea ce
privește dorințele

lui. Mediul de creștere și dezvoltare al

copilului va fi o ambianță dinamică, tonică, provocatoare,
incitantă, favorabilă îmbogățirii experienței prin propriile
acțiuni și soluții. Dacă mediul i se pare primitor, binevoitor,
copilul se simte în siguranță. Copilul poate și ar trebui să
învețe din orice situație de viață, desprinzând idei, sensuri,
concluzii, atitudini, moduri de abordare a problemelor, evitarea
capcanelor, deschiderea la dialog, precum și sprijinirea
celuilalt.
Pregătirea copilului să-și fructifice în permanență
condițiile sale de viață în sensul intereselor,aspirațiilor,
creșterii și autocunoașterii sale , încrederea în sine și în
profesori sunt câteva premise ale libertății în educație. Educația

nu se poate desfășura în lipsa spontaneității copilului aflat în
creștere, iar măsurile educative vor dezvolta interese și nu le
vor împovăra, făcând din învățare o activitate plăcută și
atrăgătoare, stimulatoare. Profesorul trebuie să fie foarte activ
și deschis la nou pentru a putea răspunde nevoilor de învățare a
elevilor.
În concluzie, profesorul este figura centrală a reformei
educației contemporane. El trebuie să se perfecționeze , în
condițiile în care, școala cunoaște o evoluție ascendentă, el
trebuie să găsească metode și instrumente de lucru, astfel încât
să desfășoare o activitate agreabilă, într-un mediu afectiv, cald
și securizant. De el depinde, în mare măsură, evoluția pozitivă
a elevilor, educarea individului matur de mâine.
Cadrul didactic este principalul factor al educaţiei şi
instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta contribuie
la pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă.
În învăţământul contemporan învăţătorul are un rol din ce în ce
mai important, este fundamentul formării personalităţii umane.
Personalitatea sa reprezintă factorul decisiv pentru reuşita
elevilor, filtrul care imprimă direcţii şi finalităţi nuanţate
întregului demers educativ. El este cel care imprimă un sens şi
o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor, obiective
şi subiective, participante şi implicate în procesul de

învăţământ. Privite în sine, informaţiile cuprinse în programele
şi manualele şcolare constituie doar premise latente din punct
de vedere al formării personalităţii umane, ele capătă, însă,
valenţe educative ca urmare a prelucrării şi transmiterii lor de
către profesor. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele de
învăţământ.
În nicio altă profesie nu este mai oportună cerinţa ca
interacţiunea dintre carieră şi vocaţie să fie cât mai aproape de
perfecţiune. Toate celelalte profesii depind de activitatea
profesorului, fiindcă el creează acele însuşiri în substanţa cea
mai delicată şi mai nobilă – omul, de care acesta are nevoie.
Devine un imperativ al şcolii de a angaja nu doar profesori, ci
profesori de vocaţie.
Nu doar munca asiduă şi sistematică, mobilizarea
voinţei şi sentimentelor, ingeniozitatea, creativitatea, calitatea
gândirii, erudiţia şi pregătirea ştiinţifică constituie cheia
succesului în activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea
ce face. Prin vocaţie se înțelege convergenţa tuturor eforturilor
profesorului spre anumite manifestări, în direcţia cărora simte
că se realizează pe sine şi are sentimentul propriei libertăţi,
propriei afirmări, iar forma sub care vocaţia se manifestă
constituie îndeletnicirea constantă a pedagogului de vocaţie.
Ceea ce face profesorul este să construiască o bază solidă

pentru construcţia ce va dura toată viaţa pentru fiecare individ
în parte.
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CARACTERISTICILE BUNELOR PRACTICI ÎN
EVALUAREA ELEVILOR CLASELOR MICI
Prof. înv. primar Alina Georgeta ION
Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia
Școlile buneîși propun, în general, sămaximizeze
talentele și abilitățile tuturor elevilor, precum și să valorizeze
caracteristicile de vârstă ale acestora. Acum există o acceptare
larg răspândită în rândul cercetătorilor din întreaga lume că cel
mai bine se învață școlile considerate bune și, prin urmare,
trebuie să fie în centrul oricărui program de îmbunătățire
școlară. Școlile au nevoie de informații de bună calitate cu
privire la realizările elevilor, obținute prin practici eficiente de

evaluare, pentru a lua decizii pe termen scurt și lung de bună
calitate pentru elevi. Pentru ca sistemele de evaluare să
funcționeze bine, profesorii trebuie să dezvolte înțelegerea
comună cu privire la scopurile evaluării și la așteptările
adecvate de învățare și de realizare pentru elevii lor. Pentru a
evalua cât de eficient au dezvoltat și implementat școlile o
abordare integrată de evaluare, s-a urmărit dacă au dezvoltat
cerințe clare, la nivel școlar, pentru învățare, care au fost bine
fundamentate și utilizate pentru a informa toți actorii implicați
în actul educativ; dacă procesele de evaluare sunt strâns legate
de prioritățile de învățare declarate; dacă au avut o rațiune clară
și sisteme adecvate de verificare la nivel de școală; dacă
au implementat procese pentru a consolida coerența și
judecățile de evaluare.
Școlile care demonstrează bune practici în evaluare au
orientări clare privind practicile de evaluare în cadrul
programelor de învățare. Ele dezvoltă instrumente pentru a
evalua progresul elevilor și realizările în toate domeniile
curriculare, nu doar în ceea ce privește alfabetizarea și
noțiunile matematice, iar profesorii sunt familiarizați cu
administrarea adecvată a sarcinilor de evaluare. Scopul și
utilitatea acestor activități sunt, de asemenea, clare. Este
important să se ajungă la o înțelegere comună cu privire la

valoarea unor astfel de instrumente, în moderarea analizelor
profesorilor. Analiza datelor moderate, la nivel de școală,
furnizează informații despre tendințele și modelele din
progresul și realizările elevilor. Au fost identificate, de
asemenea, punctele tari și punctele slabe în strategiile și
inițiativele de predare și învățare, care informează pașii
următori în ceea ce privește școlile, profesorii sau dezvoltarea
programelor, după cum este necesar.
În literatura de specialitate apare Proiectul RAPU ca
model de bune practici în evaluare. Proiectul s-a desfășurat în
cadrul unei școli mici dintr-o zonă rurală. Personalul a fost
implicat într-o importantă inițiativă de dezvoltare profesională,
raportare, analiză, planificare și utilizare a datelor obținute de
la elevi. Îmbunătățirea practicilor de evaluare a reprezentat un
punct central al acestui proiect. Profesorii din această școală au
ajuns la un consens comun asupra evaluării și acest lucru a fost
cuprins într-un manual detaliat, care cuprinde politici și
proceduri în legătură

cu predarea, evaluarea și așteptările

școlare; au stabilit legături clare între abordarea școlară pentru
colectarea datelor privind realizările și obiectivele anuale de
realizare; au implementat în mod constant practici de evaluare
sistematice și gestionabile pentru a identifica și aborda nevoile
elevilor; au privit documentele orientative drept „documente

vii", care au fost revizuite, raționalizate și îmbunătățite în
lumina noilor informații; au învățat să utilizeze eficient
așteptările bine documentate de realizare la nivel de clasă, să
colecteze și să utilizeze date adecvate și relevante despre
indivizi și grupuri de elevi pentru a oferi feedback acestora și
pentru a identifica următorii pași de învățare. Prin evidențierea
indicatorilor de referință, așa cum au fost realizați, profesorii și
elevii s-au implicat activ în crearea unei înregistrări vizuale a
realizărilor. Unele evaluări, cum ar fi în educația fizică, au
legătură cu dobândirea de calificare a elevilor într-un anumit
sport. Realizarea sau progresul în ceea ce privesc aptitudinile,
cunoștințele sau înțelegerea elevilor în alte domenii ale
curriculum-ului au fost adesea evaluate pe baza declarațiilor
formulate despre învățarea dorită, care a fost dezvoltată de
profesori împreună cu elevii lor. Această acțiune de colaborare
a fost o parte a unei abordări a predării și a învățării. Legăturile
cu documentele curriculare, precum și nivelurile individuale
sau de grup ale realizărilor au fost, de asemenea, clare.
Conform literaturii de specialitate, sistemele bine
structurate de planificare și evaluare au ajutat profesorii să
coreleze informațiile despre realizări direct cu prioritățile de
învățare identificate pentru fiecare elev și cu prioritățile
generale ale școlii. Aceste legături explicite au reprezentat o

caracteristică puternică la toate nivelurile în școlile cu bune
practici și au fost bine stabilite în toate domeniile curriculare.
Așteptările pentru învățare au fost clar menționate. Realizarea
elevilor legată de rezultatele învățării așteptate și reflecțiile
asupra practicii didactice au fost analizate în procesele de
planificare și evaluare a programelor. Elevii au primit în mod
regulat răspunsuri orale și scrise direcționate, orientate către
prioritățile lor de învățare identificate.
Profesorii, managerii de școli, părinții și elevii au
nevoie de informații bogate și complete despre ceea ce știu și
pot face elevii. Informațiile privind progresul și dezvoltarea
elevilor sunt, de asemenea, necesare. Evaluările eficiente
demonstrează realizările și progresele individuale ale elevilor,
profesorii folosesc o serie de instrumente de evaluare
dezvoltate la nivel local și național, pentru a-și spori
cunoștințele despre realizările elevilor; managerii de școli
analizează colectarea, analiza și utilizarea acestor informații
pentru a se asigura că realizările și progresele elevilor au fost
înregistrate cu exactitate. Înregistrările rezultatelor învățării,
cum ar fi portofoliile, oferă o imagine clară și cuprinzătoare a
rezultatelor elevilor în cadrul curriculumului. Profesorii nu
trebuie să se bazeze pe surse de informație unice sau pe
activități de evaluare unice pentru a determina progresul sau

realizările elevilor. Strategiile informale, cum ar fi înregistrarea
comentariilor

anecdotice

din

observațiile

profesorilor,

părinților și elevilor, pot fi completate de evaluări formative.
Școlile trebuie să aibă o gamă largă de instrumente de evaluare
disponibile în formă tipărită și electronică, astfel încât
profesorii să poată alege cele mai potrivite pentru elevii cu care
lucrează. Acestea trebuie să includă elemente de predare și
învățare, precum și teste de diagnosticare. Este bine ca
eșantioane electronice și tipărite ale activității fiecărui elev să
fie comparate cu exemple similare la nivel național. Aceste
„exemple de referință" ilustrează învățarea, realizarea și
calitatea în raport cu declarațiile naționale în domeniile cheie
ale curriculumului de limba română, matematică, știință,
educație fizică, arte și tehnologie. Elevii și profesorii trebuie să
folosească eficient aceste exemple de referință pentru a evalua
progresul și realizările elevilor lor. Evaluările scrise naționale
au fost folosite de profesori pentru a dezvolta o matrice
completă de scriere pentru a demonstra realizarea elevilor și
progresul în limba scrisă. Datele de bază au fost colectate și
utilizate, precum și moderate în întreaga școală, pentru a
susține judecătorii. Această abordare consistentă la nivelul
școlii a însemnat că școala a strâns date bogate care au

identificat cu exactitate realizările și progresele individuale ale
elevilor în raport cu nivelurile curriculumului național.
În literatura de specialitate apar exemple de bune
practici care pot răspunde la întrebările legate de evaluarea
elevilor. Astfel, se constată că dezvoltarea unei abordări
integrate a practicii de evaluare depinde de interacțiunea
intenționată a evaluării cu predarea și învățarea. Școlile au
nevoie de informații de bună calitate cu privire la realizările
elevilor obținute prin practici eficiente de evaluare pentru a lua
decizii pe termen scurt și lung de bună calitate pentru elevi.
Pentru ca sistemele de evaluare să funcționeze bine, profesorii
trebuie să ajungă la o înțelegere comună cu privire la scopurile
evaluării și la așteptările adecvate de învățare și de realizare
pentru elevii lor, trebuie să fie ajutați să-și coreleze informațiile
despre realizări direct cu prioritățile de învățare identificate
pentru fiecare elev și pentru anii școlari anteriori, să-și
identifice nevoilor de învățare și să obțină informații bogate
despre progresul și realizările elevilor lor. Ei pot aduna atât
informații formative cât și sumative în mai multe moduri
diferite și dintr-o varietate de instrumente de evaluare, teste,
observații și conversații. Profesorii ar putea analiza informațiile
pentru a dezvolta o imagine utilă a progresului individual al
elevilor, dar și al grupurilor de elevi. Ei trebuie să fie capabili

să utilizeze această analiză pentru a planifica programe de
predare și învățare.
Pentru sprijinul acordat elevilor cu rezultate slabe la
învățătură, profesorii pot organiza programe speciale de
predare și ar putea apela la voluntari dornici să ajute atunci
când ei nu fac față. Toate informațiile relevante despre
realizările elevilor trebuie împărtășite între adulții cheie
(părinți, profesori), sporind coerența mesajelor transmise
studenților.

Profesorii

pot

monitoriza

intervențiile

și

programele modificate pentru a răspunde nevoilor elevilor.
Pentru monitorizarea atentă a nivelului de cunoștințe
dobândite de elevi, activitățile de învățare trebuie să fie de
calitate, elevii ar trebui să cunoască nivelul așteptărilor,
profesorii trebuie să pună întrebări care să evalueze nivelurile
de înțelegere ale elevilor, astfel încât predarea să se bazeze pe
cunoștințele anterioare și pe experiențele personale ale elevilor;
să implice activ elevii în elaborarea unor afirmații clare care
descriu învățarea dorită în limbaj simplu; să stabilească
obiective individuale pentru elevi; să dezvolte activități
relevante și experiențe de învățare bazate pe nevoile și
abilitățile identificate pentru fiecare elev; trebuie să modifice
programele de învățare pentru a răspunde nevoilor elevilor
și finalizarea unei lecții trebuie făcută prin revizuirea

rezultatelor așteptate și discutarea progresului și înțelegerii
elevilor; elevii pot fi implicați în selectarea temelor și în
construirea evaluării cu cadrele didactice care folosesc efectiv
întrebările pentru a provoca gândirea critică a acestora.
Profesorii pot oferi programe diferențiate și oportunități de
predare și învățare concentrate pentru a răspunde nevoilor
diferite de învățare ale elevilor. Managerii pot oferi sprijin
profesorilor în abordarea problemelor cu care se confruntă.
Elevii din mai multe clase pot fi implicați împreună cu
profesorii în construirea obiectivelor de învățare pentru a spori
dorința elevilor de a învăța și de a se concentra asupra a ceea ce
au nevoie să știe și să facă. În aceste condiții elevii au
cunoștință despre cum și când se desfășoară procesele de
evaluare, interpretează și folosesc informațiile pentru învățarea
ulterioară, știu cât de bine învață în legătură cu obiectivele
personale și de curriculum, primesc informații adecvate despre
ceea ce ar putea face și despre următorii pași de învățare.
PUR ȘI SIMPLU... ONLINE
Prof. înv. primar CristinaCOJOCARIU,
Școala Gimnazială Băișești
Un simplu virus... Credem sau nu, deși invizibil, a
devenit foarte prezent în viețile noastre. Privim în jur și

constatăm că simptomele nu sunt doar fizice, ci mai ales
psihice și sociale. Schimbă mentalități și relații.
Cadre didactice debutante sau cu mulți ani de
experiență, am constatat cu stupoare că nu mai suntem
suficienți. Gadgeturile ne înlocuiesc de multe ori cu succes și
ne simțim debusolați într-o lume pe care o consideram până
mai ieri utopică.
Mereu ne-am raportat le elevii noștri pe care i-am
îndrumat atent, de multe ori cu o insistență sisifică, spre viitor.
Oare ne-am îndeplinit menirea? Cuvintele de multe ori pot
ucide sau învia spiritul unui tânăr. Oare ne-am dăruit în
totalitate?
Ne-am trezit în fața celei mai mari frici a noastre...vom
fi înlocuiți de calculatoare...apoi vom fi aruncați la coș...inutili,
folosiți, fără nici o perspectivă.
Mai întâi, prinși în acest iureș, am încercat să ne agățăm
de puținele cunoștințe de informatică pe care le dețineam,
pentru a nu ne lăsa trași la fund într-o apă tulbure, de un sistem
luat prin surprindere.
Am constatat că suntem puțin depășiți. Am rămas lucizi
într-o lume haotică. Am căutat soluții. Am învățat să învățăm.
Am făcut resarch într-un domeniu aproape necunoscut –

Învățarea online. Am apelat uneori timid, alteori aproape lipsiți
de rușine la familie, prieteni, colegi sau la proprii noștri elevi.
Am reușit!
Și apoi brusc, ne aducem aminte că vlăstarele din fața
noastre nu au apărut din neant, cineva le-a plămădit, le-a dat
suflare de viață, i-a considerat garanți ai viitorului lor...părinții.
Situați între noi și copii, părinții au devenit de cele mai
multe ori puntea statornică, fragilă, plină de întrebări, de teamă,
de incertitudini. Am citit pe chipul lor îngrijorare, aceeași
teamă de a deveni insuficienți într-un război care parcă nu le
aparține.
Frica ne-a marcat pe toți deopotrivă, copii, părinți,
dascăli. Am cunoscut-o, am înțeles-o, am acceptat-o și am
pornit vânătoarea.
Ne-am trezit prinși, pe aceleași baricade. Certitudinea
de a nu fi de neînlocuit s-a conturat tot mai clar. Metamorfoza
fiecaruia dintre noi e iminentă. Și totuși să nu scăpăm printre
degete esențialul. Este nevoie de ...Oameni. Să ne privim în
ochi, să ne îmbrățișăm cu privirea și să zâmbim de sub mască.
Războiul nu s-a încheiat, dar cel puțin am câștigat o
luptă.
Am învins!

PROFESOR ÎN ONLINE
Prof. înv.primar Iuga Maria-Liliana
Şcoala Gimnazială "Henryk Sienkiewicz" Soloneţu-Nou
Cacica-jud. Suceava
Un an școlar normal părea la început
Semestru-ntâi cu bine și repede-a trecut
Nimeni nu se gândea că poate și la noi
Schimbări prea importante-aduce semestrul doi.
Luna lui mărțișor, proaspătă, ca-ntotdeauna
Urma s-aducă pentru școala noastră chiar "furtuna"
Cu toții am fost puși în fața faptului-mplinit
Școala online! "Sunt pentru asta pregătit?"

În mintea tuturor izvora o întrebare:
"Cum mă voi descurca oare?"
Și împreună cu elevii și părinții
Am realizat că digitalizarea aduce beneficii.
În fiecare zi era o nouă provocare
Și încercam, pe rând, platforme de-nvățare
Ne-am adaptat din mers și tot ce-am urmărit
A fost pentru elevi, să știm că n-au de suferit.

Timpul trecea, iar clasa virtuală
Părea să prindă forțe noi, aproape ca la școală
Dar dorul de a fi profesor în jurul celor mici
Se tot mărea, pe zi ce trece, cu gândul la pitici.

Iar în limbajul nostru, am folosit timid
Cuvinte noi: Zoom, Google Classroom, Whatsapp și Meet.
Teme diverse, link-uri, prezentări și fișiere
Aveau nevoie-acum de-o electronică-ndosariere.
Nevoia de-nvățare, de a lucra eficient
M-a îndreptat spre-un curs interesant, pe internet
"Profesor în online" pe Google Meet
Digital Nation acest program ne-a oferit.
O altă lume virtuală s-a deschis acum
Prin conferințe, teste, tutoriale, toate-n Classroom.
Adrese digital explorer la curs am folosit
Cu alți colegi din țară experiențe am împărtășit.
Am prins curaj, am învățat, cu toate c-a fost greu
Căci un profesor bun va studia mereu

Se va gândi neîncetat la dezvoltarea performanțelor școlare,
La interesul și motivația elevilor săi pentru-nvățare.
Dar în sufletul său, cel de dascăl adevărat,
O dorință arzătoare iar s-a arătat.
Își vrea elevii dragi, cu multă nerăbdare
Din toamnă iar la școală, în clasa lui cea mare.

GRAIUL ȘI PORTUL POPULAR BUCOVINEAN
prof. PROCȘ Dorin Vasile
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea
În lucrarea de față mă voi referi la graiul și portul
bucovinean specific locuitorilor din țara de sus – Bucovina,
ținut în care elementele compoziționale ale artei populare
dovedesc un real interes
Județul Suceava este unic în țară prin cele patru graiuri
vorbite care au apărut prin ardelenizarea graiului moldovenesc:
graiul dornean, graiul câmpulungean, graiul rădăuțean șiaria
din sud-estul Bucovinei numită africatizantă, după fenomenul
fonetic specific. De asemenea are ca particularitate prezența
numeroșilor termeni din limbile germană și ruteană.

Graiul din Bucovina are la bază frumusețea simplă și
grația naturală datorită particularităților dialectale specifice,
alături de alte prestigioasele regiuni etnografice vecine, pe care
le voi prezenta în lucrarea de față, începând cu reprezentarea
în scris a vocalei o cu diftongul oa, în care sens exemplific
câteva expresii: a doaua zi; oauă prăjite; mâne plouauă.
În vorbirea populară vocala neaccentuată ă se
înlocuiește cu vocala a: ne-am făcut o saniuță; barbatul meu;
îs baiet mari. Alte exemple: ciolanași, carabuși, faină,
padurice, papușoi nanaș; pascatooare; pareți. Regionalismele
lexicale sunt prezente în abundență: îmblam (mergeam);
malanca (grup din teatrul popular); gang (pridvor înaintea
casei); tehu (liniște); barabulă (cartof); gobaie (pasăre de
curte); morișcă (vâturătoare); legătură (logodnă); pampușcă
(gogoașă); parazol (umbrelă); țuhal (sac mare); bleah (vas de
tablă), farbă (vopsea), covaliu (fierar), draniță (șindrilă).
Interesantă este și palatizarea silabelor: a chicat la pat;
suschinul și dureria ei au fost foarte grele. Este prezentă
omiterea articolului hotărât masculin l : frontu era aproape. De
asemeni forma veche a verbului cură - ,,curge” , cunoaște o
largă răspândire în graiul românesc dintre Carpați și Nistru
reprezentând ,,un exemplu de vitalitate”, acest verb rămânând
nealterat în fața inovației morfologice curge . O importantă

contribuție la cunoașterea ariei actuale de răspândire a lui cură
- ,,curge” în graiurile românești din Basarabia, nordul
Bucovinei o aduce Atlasul lingvistic moldovean. Numeroase
sunt inconsecvențele: piele/chele; a pica/a chica; o mers/a
mers; anu/ anul. În limbajul bucovinean se întâlnesc diferite
rusisme cum ar fi: anecdoate – bancuri, buhai – bou, șeea –
aceea, țâmburuc – mititel.
Pot spune că ținutul Bucovinei atrage cu sfințenia
locurilor de aici, cu bunătatea și ospitalitatea oamenilor, cu
obiceiurile și tradițiile moștenite din străbuni, iar graiul
reprezintă un viu monument popular, tezaur profund al întregii
experiențe de viață și creație a etniilor.
În continuare, dacă facem referire la portul popular,
mărturii istorice diferite ne arată vechimea acestuia, unitatea lui
stilistică deosebită și caracterul lui tradițional.
Portul popular din Bucovina reușește să scoată în
evidență simplitatea și afinitatea pentru frumos a locuitorilor de
aici.. Femeile din Țara fagilor lucrează manual costumele
populare, utilizând motive folclorice precum: spicul, frunza,
soarele, crucea, fiecare element în parte având o semnificație
anume, de la bogăția pământului până la credința în Dumnezeu.
Județul Suceava se remarcă printr-o unitate deosebită a
portului, care prezintă o linie particulară a croiului și acorduri

cromatice specifice, atât la costumul bătrânesc din secolele
trecute cât la cel actual. Portul își menține aceeași structură de
bază , a cărei evoluție în timp a fost aproape imperceptibilă sau
inexistentă, dacă ne referim la componența sa și la forma
pieselor sale principale. Cămașa, fie ea femeiască sau
bărbătească, fota, sumanul, și-au păstrat linia de croi, mai mult
chiar structura pieselor se menține nu numai în timp și spațiu,
ci și pe etnii. Dacă astăzi se mai păstrează unele diferențieri,
acestea se referă în special la elementele de detaliu: motive
ornamentale, compunerea lor, alegerea gamei cromatice.
Costumul femeiesc este reprezentat în general de
costumul cu catrință (fotă) și cămașa, sau ia, cu poale separate.
Formula cea mai curentă de purtare a costumului femeiesc este
cămașa, încinsă cu brâu, apoi se înfășoară fota care este
susținută, strânsă bine în talie cu bata (bârneața). La noi se
poartă cămașa cu altiță (dreptunghi de pânză care este încrețit
și unește stanii cu mănecile, la gât), al cărei croi se suprapune,
ca denumire, cu altița ca element decorativ specific zonei.
Componența

ornamentală

a

cămășii

populare

tradiționale este reprezentată prin decorul mânecii realizat din
trei unități distincte, constituind elementele stabile ale
compoziției: altița, încrețul și râurile sua tabla.

Catrințele, țesute din lână, într-o singură foaie
dreptunghiulară sunt brodate, în părțile din față cu dungi
(vrîste), simple sau în diferite culori cu distanțe mari între ele,
fiind mărginite de câte o dungă de culoare roșie sau verde
numită bată.
Cromatic, caracteristic zonei, este fondul negru în spate,
tonul roșu al ,,bate-lor” și policromia dungilor grupate la
capete, dar dintr-o gamă reținută, dominată de culori închise.
La costumul bărbătesc, căciula, ițarii și cizmele
(ciubotele), specifice zonei în care mă aflu, ,,gătesc” purtătorii
acestora la zilele de sărbătoare, portul popular punând în
lumină inspirația geniului țărănesc, bunul gust și simțul practic
neasemuit.
Specifică , pentru portul femeiesc și bărbătesc din zona
noastră, este identitatea structurală și chiar ornamentală a
sumanului, care se croiește și se ornamentează, în majoritatea
cazurilor, în gospodăriile proprii ale locuitorilor. Culoarea
dominant închisă a sumanului asigură o notă specifică de mare
sobrietate costumului popular.
Sumanul cu clini este unul din punctele de gravitație în
formarea caracterelor specifice ale portului din Bucovina.
Costumul bucovinean, conturat de linia sumanului, se impune

întregului ținut răsăritean al lanțului carpatic, extinzându-se și
înspre Muntenia.
Am încercat în materialul ce l-am redactat să pun un
accent deosebit pe frumusețea graiului și portului nostru
popular, arta populară care-l caracterizează, toate acestea
alături de literatură constituie un factor cu eficiență deosebită
în educație, copilul de azi trebuie să cunoască și să înțeleagă
specificul poporului din care face parte, aspirațiile lui,
idealurile de ieri și de azi care sunt oglindite în obiceiurile
locurilor și în creațiile meșterilor populari, Numai educându-i
de mici, prin diverse activități desfășurate în familie și în
școală putem asigura copiilor bogăția spirituală necesară.
Tot ceea ce înseamnă creație populară aduce în inimile
noastre, ale bucovinenilor admirație față de tradiția moștenită
din tată în fiu, copilul de mic simțind aceeași plăcere și respect
încă de când îți ascultă bunica cum deapănă firul unui basm sau
a unei legende sau în cântecul duios de leagăn al mamei, în
proverbe și zicători.
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VALORILE EDUCAȚIEI
Prof. înv. Primar Cătălina MIRON,
Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
Pilonii fundamentali ai educaţiei de tip occidental sunt:
„a învăţa să ştii”, „a învăţa să faci”, „a învăţa regulile

convieţuirii” şi „a învăţa să fii”. Fiecare dintre acești piloni,
primesc mereu noi conţinuturi formative şi impun, ȋn
permanenţă, noi strategii de predare - învăţare - evaluare. Spre
deosebire de sistemul romȃnesc, centrat pe cantitate şi
teoretizare, şi mai puţin pe aplicarea informaţiei dobȃndite,
educaţia europeană ȋşi propune să ȋnzestreze copiii şi tinerii cu
exact ceea ce au nevoie aceştia pentru a trăi frumos în lumea de
mâine, împreună cu ceilalţi, spre binele tuturor.
„A învăţa să ştii”, se concretizează, în primul rând, prin
crearea condiţiilor de educaţie specifice societăţii cunoaşterii,
pentru fiecare locuitor al planetei, prin înţelegerea propriului
destin şi a esenţei fiinţei umane, în vederea adoptării unui
comportament demn, sociabil şi responsabil. În acest scop,
copiilor li se cultivă sentimentul de necesitate rapidă la cele
mai semnificative cuceriri ale umanităţii, în calitate de
permanenţi prieteni ai ştiinţei.
„A

învăţa

să

faci”,

exprimă

dimensiunea

comportamentală, practică, a conduitei copiilor, orientată spre
întemeierea unor raporturi de comunicare și de activitate
practică. Mai mult decât atât, educaţia le formează tinerilor
competenţele necesare în gestionarea conflictelor, şi pentru
stabilirea unor relaţii stabile de cooperare şi înţelegere, noi
atitudini sociale cu impact în armonizarea relaţională,

internaţională. În acest sens, educaţia asigură formarea şi
perfecţionarea unor noi aptitudini sociale, care ocupă un rol
prioritar faţă de cele ocupaţionale.
Competențele cheie sunt repere de adecvare la
societatea cunoașterii.
Învățarea pe bază de proiect este deosebit de atractivă
pentru elevi, fiecare simțindu-se valorizat și, în același timp, e
un

exemplu

conștientizează

de

interdisciplinaritate,

prin

care

elevii

importanța fiecărei discipline pe care o

studiază la școală. Astfel, activităţile extrașcolare vin în
întâmpinarea nevoii naturale a elevilor de a se dezvolta din
perspectiva inteligenţelor multiple.
În cadrul proiectului educational Cartea mea desfășurat în
parteneriat cu Biblioteca Bucovinei

„I. G. Sbiera” Suceava,

elevii au fost implicați în activități care au contribuit la
formarea competențelor cheie:
Competența de comunicare în limba română a fost
atinsă prin:
-lectura unor texte variate în etapa de documentare;
-căutarea, colectarea și procesarea informațiilor;
-redactarea textelor pentru cărticelele realizate;
-comunicarea în cadrul grupului de lucru.

Competența de comunicare în limbi străine a fost
atinsă prin:
-lectura unor texte informative în etapa de documentare;
-însușirea unor cuvinte și expresii uzuale din alte limbi.
Competenţe matematice şi competenţe de bază în
ştiinţe şi tehnologii
-Utilizarea numerelor pentru numerotarea paginilor;
-Ordonarea cronologică a unor evenimente;
-Colectarea datelor în tabele;
-Reprezentări grafice ale datelor.
Competențe digitale:
-Utilizarea internetului pentru a căuta informații, alegerea
informațiilor relevante;
-Utilizarea resurselor digitale pentru redactarea sau prezentarea
proiectului.
A învăţa să înveţi:
-Organizarea propriei învățări;
- Analiza etapelor parcurse;
-Colaborarea în procesul învățării;
-Evaluarea propriei munci.
Competențe sociale și civice:
-Adaptarea comunicării la specificul grupului și a situației de
învățare;

-Asumarea unor statusuri diferite în cadrul grupului;
-Cunoașterea strategiilor de învățare preferate.
Spirit de initiative și antreprenoriat:
-Realizarea unei liste cu materialele necesare proiectului și
costul acestora:
-Evaluarea produsului realizat;
- Valorificarea în cadrul expoziției cu vânzare a produselor
finale.(cărticelele).
Produsele finale al proiectului au fost mici cărticele pe diferite
teme, propuse de elevi, care conţineau informații, jocuri și
creaţii ale elevilor. Astfel au apărut:
Cartea mea cu experimente;
Cartea mea pentru mama;
Cartea mea despre prietenie;
Cartea mea cu rețete preferate;
Cartea mea despre supereroi și faptele lor bune;
Cartea mea despre Sărbători;
Cartea mea despre invenții și inventatori etc.
Proiectul s-a finalizat cu realizarea unei expoziții de prezentare
și

vânzare a cărticelelor

tematice

realizate
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Aceste activităţi satisfac nevoia de schimbare, oferă elevilor
posibilitatea de a-şi valorifica pasiunile şi preocupările,
stimulându-le atât spiritul competitiv, cât şi pe cel de echipă.

CARE SUNT CELE 2 PRIORITATI
PE CARE AR TREBUI SA LE SCHIMBATI
IN VIATA VOASTRA?
Prof. înv. primar Georgeta-Alina STANCIU
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Cred ca este destul de dificil sa incepi sa schimbi ceva
in viata ta pentru ca intervine obisnuinta, confortul, siguranta,
iar schimbarea este risc, iesirea din zona de confort ceea ce
presupune luptă, muncă, suflet in plus.
Dar, cateodata, in viata, schimbarile sunt necesare,
uneori chiar iminente pentru ca daca nu le faci tu, la timp, din
proprie vointa, ti le va face viata si atunci s-ar putea sa doara.
Deci, daca am analizat toate riscurile, ni le-am asumat
si am hotarat sa schimbam ceva in viata noastra, atunci, primul
pas este facut. A FACE ceva, chiar si un pas cat de mic, este
mai mult decat a sta si a-ti plange de mila.
Imi amintesc o vorba a profesorului meu de latina, d-l
Ursu, care mereu spunea: Norocul ii favorizeaza pe cei

indrazneti! Mi-a ramas in minte acest dicton latin, pe langa cel
cu Carpe diem! si le-am aplicat in viata mea inca din liceu.
Am indraznit si am biruit lumea! Pentru ca acum, la 42
de ani, viata mea e buna, mult mai buna ca acum 2 ani cand am
decis sa schimb totul in viata mea, dupa 20 de ani de stat in
aceeasi situatie. Acum, din casuta mea mica de pe varful
dealului, am timp sa privesc rasaritul pentru ca il vad din pat,
sa am rabdare sa vad cum creste iarba, desi creste foarte repede
si trebuie mereu cosita, sa ma bucur de viata, de flori si de
fluturi. Si toate acestea pentru ca am indraznit!
Prioritatile mele in viata? SIMPLITATEA SI PACEA.
Mi-am simplificat viata, iar stresul a disparut. Pacea a devenit
mai importanta decat dreptatea, de aceea nici nu ma intereseaza
sa am dreptate si nici nu lupt pentru ea. Mi-am deschis sufletul
aici pentru ca tema mi s-a parut asa de ofertanta, iar eu am atat
de multe de zis...
Doresc tuturor sa-si gaseasca prioritatile in viata, sa le
inteleaga si sa le obtina. Prioritatile nu sunt pentru toti la fel, cu
atat mai mult cu cat ele se schimba de-a lungul vietii. De aceea,
fiecare trebuie sa treaca prin atingerea obiectivelor sale ca sa-si
dea seama ca , de fapt, scopul in viata e altul, bucuria e alta.

PUTEREA CUVINTELOR ÎN EDUCAȚIE
prof. Claudia Adriana TUCA,
Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
Pentru a fi un profesor bun este necesar să fii un actor bun în
sala de clasă, pentru a putea transmite elevilor emoţia şi dorinţa de a
afla mai multe despre un anumit conţinut. Este important modul în
care profesorul reuşeşte să stimuleze curiozitatea şi să menţină
interesul elevilor în a trăi bucuria descoperirilor personale. Prin
modul în care comunică, folosind metode şi tehnici adecvate pentru a
stimula creativitatea, profesorul poate atrage interesul, curiozitatea şi
dorinţa de cunoaştere. Entuziasmul profesorului este cheia pentru o
învăţare autentică în şcoală. Acest lucru încurajează interesul,
menţine atenţia şi atitudinea pozitivă. O motivaţie crescută a elevului
în învăţare influenţează în mod direct rezultatele educaţionale,
performanţa sa.
„Nu este niciodată prea târziu să devii ceea ce poţi fi” (George
Eliot)
Schimbarea trebuie să înceapă cu noi, profesorii. Depinde foarte
mult , sănătatea întregii vieţi, de felul cum reacţionăm, vorbim şi ne
purtăm în jurul celui care se pregăteşte să devină adult. Răbdarea,
încrederea, iubirea sunt elemente care aduc lumină în sufletele
copiilor, iar copiii îşi vor aminti întreaga viaţă de cei care au
contribuit la desăvârşirea lor personală. Profesorul bun cunoaşte şi

apreciază/ valorifică punctele de vedere ale elevilor. Opiniile
acestora

reprezintă
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raţionamente, ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea.
Acordându-le şansa de a-şi exprima părerile, profesorul stimulează
încrederea în propriile lor forţe.
Educatorul, ca doctor de suflete, este acea persoană care
dăruieşte cu iubire din cunoaşterea sa.
Gaston Berger afirma „cei mai buni discipoli ai unui profesor
nu sunt cei care repetă lecţiile după el, ci cei cărora le-a trezit
entuziasmul, le-a fertilizat neliniştea, le-a dezvoltat forţele pentru ai face să meargă singuri pe drumurile lor”. (Gaston, 1973, p. 65).
Educatorul de azi al generaţiilor de mâine trebuie să fie înainte de
toate un doctor de suflete, în condiţiile în care conştientizăm tot mai
mult că ceea ce facem în apropierea unui copil are influenţă asupra
spiritului, sufletului şi trupului său.
Ne întrebăm mereu care este rolul educatorului…. A fi
educator este, fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a
omenirii, pentru că are acces direct la sufletul copiilor, iar de
eforturile educatorilor depinde întreaga evoluţie umană. Dar, pentru
această meserie, este nevoie de multă dăruire pentru întreaga viaţă.
Apoi mai avem si o altă întrebare…. Care este legătura
dintre entuziasmul profesorului şi actul de învăţare??
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îmbunătăţirea performanţelor elevilor, având rol de catalizator în
menţinerea atenţiei elevilor, în trezirea interesului şi în dezvoltarea
unei atitudini pozitive în ceea ce priveste învăţarea, și mai știm că,
profesorii entuziaşti sunt foarte expresivi şi acest lucru se
demonstrează prin felul în care se exprimă, prin gesturi, mişcări
corporale şi nivelul de energie la care funcţionează. Concluzia este
că…toate acestea sunt ingrediente extrem de importante care
contribuie la rândul lor la obţinerea unor rezultate mai bune din
partea elevilor.
Plutarh spunea: „Mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci
un foc care trebuie pornit.”
Cum trebuie pornit focul în educație?
Sigur cu ajutorul cuvintelor,dar a cuvintelor care pot schimba
viața. Pentru că există cuvinte care dor, care pot şoca, care pot chiar
distruge stima de sine şi încrederea în oameni, dar şi cuvinte care
mângâie, care pot alina, pot stimula, regenera şi poate chiar
vindeca.
Maica Tereza spunea: „Cuvintele afectuoase pot fi scurte şi
uşor de rostit, însă ecourile lor sunt cu adevărat nesfârşite.”
Au existat poate, în viaţa fiecăruia, momente în care cineva ne-a
spus ceva care ne-a schimbat starea, chiar şi viaţa. E celebru citatul
din Mark Twain despre încărcătura energetică a unor cuvinte, dacă

acestea sunt sincere şi adevărate: „Pot trăi două luni de pe urma
unui compliment bine-venit.”
Unele cuvinte, care nu înseamnă mai nimic pentru cel care le
rosteşte, pot avea o influenţă nebănuită asupra celuilalt.
„Cuvintele au puterea de a vindeca sau de a distruge. Însă atunci
când cuvintele sunt deopotrivă adevărate şi frumoase pot să ne
schimbe viaţa.” (Urban, 2004)
Va sfătuiesc să vă alegeți cu grijă cuvintele!

