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DESPRE TĂCEREA CARE NAŞTE IUBIRE 
IMPRESII DE CITITOR 

 
Profesor Anca Sava 

 
 Într-un context al stridenţelor 
generate de apetenţa pentru 
senzaţional în toate 
aspectele existenţei, firescul 
în iubire reprezintă o lecţie 
de viaţă dintr-un manual pe 
care îl considerăm învechit şi 
la care am renunţat, poate 
pentru că nu mai avem 
răbdare cu timpul şi, ca să îl 
parafrazez pe Marin Preda, 
nici timpul nu mai are 
răbdare cu noi. 

Acest context-ramă 
pune în valoare, printr-un 
contrast izbitor, timpul etern 
al unei iubiri ce străluceşte 
fără măcar să fie 
conştientizată de cei care o 
nasc (sau poate tocmai de 
aceea); dăinuie pentru că 
visează, cu seninătate, la 
împlinire; incită, pentru că 
vine, firesc, întrebarea: “Cum 
poate fi atât de captivant 
jocul fără artificii, cochetării, 
vulgarităţi şi tot arsenalul 
derapajelor de care ne 
agăţăm în absenţa 
profunzimii?”. 

Silvia şi Daniel, 
protagoniştii romanului 
“Iubirea din tăceri” de 
Nicoleta Nistoreanu, trăiesc 
pur şi simplu, asumându-şi 
responsabilităţi, având grijă 
să nu-i rănească pe cei din 
jur, conştientizându-şi şi 
regretându-şi greşelile, 
analizând experienţe de 
viaţă pentru a le înţelege 

semnificaţiile, suferind dar 
acceptând când sunt mai 
greu încercaţi. Şi ce 
încercări! Regimul comunist 
confiscase libertatea 
oamenilor, constrânşi să 
trăiască, la propriu şi la 
figurat, în întuneric. Moş 
Crăciun devenise Moş 
Gerilă, căci “politicul nu 
poate accepta inexplicabilul 
(…) Ce eroare să nu îi dai 
omului libertatea de a 
sărbători… fericirea de a se 
bucura deschis de ceva!”. O 
studentă care urma să se 
mărite cu un cetăţean 
american a fost considerată 
“nedemnă de calitatea de 
membră UTC”. Excluderea 
din organizaţia de 
tineret s-a făcut în 
cadrul unei şedinţe-
spectacol în care s-a 
subliniat “lipsa de 
eficienţă a educaţiei 
primite în familie şi în 
şcoală (…)”. Pe de 
altă parte, cutremurul 
din 1977, o experienţă 
cât o viaţă! “Câte 
zboruri or fi fost 
curmate în acele 
clipe? Groaza 
îngheţase minţile, 
sufletele şi cuvintele”. 
Şi astfel, iubirea e 
doar o întrebare 
şoptită pe care, din 
când în când, au 
impresia că o aud: 

“Oare…?”. Şi zvonul se 
mistuie, de fiecare dată, în 
zgomotul altor priorităţi: 
“Concluzia e clară: între noi 
totul a fost neobişnuit; n-a 
fost nimic tipic; nu ne-am 
certat, despărţit, n-a venit 
asta de la noi. Sistemul s-a 
interpus în multe”. 

Acest joc nu are punct 
culminant şi nici finalul 
basmelor- “Au trăit fericiţi 
până la adânci bătrâneţi.”. 
Dar eu, cititoarea, nu m-am 
simţit frustrată de absenţa 
happy-endului. În această 
poveste, iubirea, privită din 
depărtare, e mai tulburătoare 
decât dacă s-ar fi 
concretizat. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN ÎN ȘCOALA VIITORULUI 

 

Profesor  ing. Cojocaru Gabriela 
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț 

 
 
     

 Învăţământul modern 
are ca sistem de referinţă 
competenţele generale şi 
specifice pe care trebuie să 
le dobândească elevul pe 
parcursul şi la sfârşitul unui 
ciclu de instruire, al unui an 
de studiu, etc. Profesorul 
trebuie să fie şi un 
distribuitor de recompense, o 
sursă de informare, 
evaluator, deci, manager al 
învăţării. Lumea modernă 
pune accentul pe folosirea 
mai eficientă a cunoaşterii şi 
a inovaţiei. Este necesară 
extinderea abilităţilor 
creatoare ale întregii 
populaţii, mai ales ale 
acelora care le permit 
oamenilor să se schimbe şi 
să fie deschişi faţă de idei 
noi într-o societate diversă 
din punct de vedere cultural, 
bazată pe cunoaştere. 
 Noul mileniu a adus noi 
cerinţe educaţionale care 
impun noi metode, altele 
decât cele folosite până 
acum. O mare importanţă în 
pregătirea elevilor pentru 
noile cerinţe o au cele trei 
forme de educaţie: 

- educaţia formală; 
- educaţia nonformală; 
- educaţia informală. 

 Evaluarea ar trebui să 
asigure evidenţierea 
progresului înregistrat pe 

elev în raport cu sine însuşi, 
pe drumul atingerii 
obiectivelor prevăzute în 
programă. Nu trebuie 
evaluată numai cantitatea de 
informaţii de care dispune 
elevul, ci, mai ales, ceea ce 
poate el să facă utilizând 
ceea ce ştie sau ceea ce 
intuieşte. Fiecare activitate 
de evaluare a rezultatelor 
şcolare este însoţită de o 
autoevaluare a procesului pe 
care profesorul l-a 
desfăşurat cu toţi elevii şi cu 
fiecare în parte. Astfel poate 
fi descris nivelul de formare 
a competenţelor pentru 
fiecare elev şi pot fi stabilite 
modalităţi prin care se poate 
regla, de la o etapă la alta, 
activităţi de învăţare-formare 
a elevilor, în mod diferenţiat. 
Trebuie realizat un echilibru 
dinamic între evaluarea 
scrisă şi cea orală. Aceasta 
din urmă, deşi necesită mai 
mult timp, prezintă avantaje 
deosebite: realizarea 
interacţiunii elev-profesor, 
demonstrarea stadiului de 
formare a unor competenţe 
prin intervenţia cu întrebări 
ajutătoare, demonstrarea 
comportamentului 
comunicativ şi de 
interrelaţionare al elevului, 
etc. Este necesară şi 
folosirea, mai des, a 
metodelor de autoevaluare. 

 Într-o şcoală a viitorului 
trebuie pus accentul şi pe 
managementul clasei 
(dimensiunea ergonomică, 
dimensiunea psihologică, 
socială, operaţională, 
inovatoare, normativă). O 
şcoală numită „a viitorului” 
există  în Philadelphia. Copiii 
intră în clădirea şcolii prin 
dreptul unui detector invizibil 
de metale. Deschid 
dulapurile personale cu 
carduri inteligente, îşi lasă 
hainele şi-şi iau laptopurile 
personale. N-au caiete de 
notiţe şi nici cărţi. Pot accesa 
orice colţ al campusului de 
pe terminalul personal, dotat 
cu conexiune wireless. În 
această instituţie Microsoft 
pregăteşte următoarea 
generaţie de specialişti în 
materie de tehnologie. 
Cantina şcolii este un 
elegant restaurant cu 
autoservire, de unde elevii, 
cu nişte carduri speciale, îşi 
pot cumpăra trei mese pe zi. 
Aceleaşi carduri calculează 
numărul de calorii al fiecărui 
elev. În loc de tabla clasică 
profesorii folosesc un „smart 
board”, o tablă inteligentă. 
Elevii primesc extemporalele 
pe laptop. Dacă nu reuşesc 
să răspundă corect, sunt 
redirecţionaţi către lecţiile de 
recuperare. De asemenea, 
copiii au şi orare personale 
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online în care sunt stabilite 
întâlniri cu educatorii. Nu 
există bibliotecă, ci un centru 
de instruire, unde toată 
informaţia este digitală. Elevii 
nu parcurg materii propriu-
zise, ci discută pe marginea 
unor probleme de viaţă 
reală. Teoria este mai puţin 
importantă. Totul e să ştii să 
te descurci în viaţă. Nu cred 
că pretenţiile noastre ar 
trebui să se ridice la nivelul 
celor propuse de Şcoala 
viitorului din Philadelphia. 
Probabil acest lucru ar putea 
fi posibil într-un viitor mult 
prea îndepărtat. Ar trebui să 
adoptăm politica paşilor 
mărunţi şi să evoluăm încet, 
dar sigur. Ar trebui să 
renunţăm să batem pasul pe 
loc, să propunem aceleaşi 
metode învechite, 
denumindu-le însă în alt 
mod. Procesul intructiv - 
educativ trebuie să se 
centreze pe elev şi să 
urmărească să îl transforme 
din obiect al procesului 
educativ, în subiect activ al 
propriei deveniri. De la 
centrarea pe conţinut ar 
trebui să se treacă la 
centrarea pe activitatea 
elevului. 
 Profesorul trebuie să 
răspundă exigenţelor fiecărui 
elev care îi calcă pragul 
clasei, cu speranţa reuşitei 
lor. Astfel, el trebuie să se 
plieze după fiecare caz, să-şi 
flexibilizeze procesul didactic 
pentru a satisface cerinţele 
educative ale fiecărui elev 
luat în parte şi ale tuturor la 
un loc. 

 În concluzie, şcoala 
viitorului trebuie să ţină cont 
atât de ţelurile profesorilor, 
de obiectivele programelor, 
dar şi de preferinţele şi 
necesităţile elevilor, fără a 
face abstracţie de nevoile de 
ordin tehnic, financiar, 
material. Atâta vreme cât nu 
vom acorda educaţiei 
resursele de care aceasta 
are nevoie, nu vom putea 
vorbi decât de o şcoală a 
trecutului în straie de viitor. 
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INFORMAŢIA ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 
 
 

Profesor  Elisabeta Grămadă 
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, localitatea Pipirig, judeţul Neamţ 

 
   
 În sens larg, prin 
informaţie se înţelege 
conţinutul relaţiei dintre 
obiecte, materiale cu 
interacţiune reciprocă, 
manifestată prin modificări 
de stare a obiectelor 
respective. Informaţiile pot fi 
elementare, biologice sau 
semantice; acestea din urmă 
specifice societăţii omeneşti 
se manifestă prin limbajul 
vorbit sau scris şi sunt 
folosite în practica socială. 
 Omul contemporan 
trăieşte în mediul ,,exploziei 
informaţionale”, care îi 
determină deciziile, acţiunile, 
comportamentul. 
Comportamentul, fiind în 
mare măsură o funcţie 
culturală este determinat de 
informaţii, se formează şi se 
consolidează ca urmare a 
interacţiunii unor mesaje. 
 Comportamentul 
cotidian, care include 
omenia, bunul simţ, măsura, 
simţul răspunderii, respectul 
reciproc, buna cuviinţă, 
politeţea, tactul, sinceritatea 
etc. Sunt marcate de cultură, 
de nivelul informaţional în 
care se desfăşoară individul. 
 Aşa cum ştiinţa lecturii 
este recunoscută ca făcând 
parte din comportamentul 
uman, tot aşa ştiinţa 
informaţiei trebuie să devină 
cadrul de conectare a omului 

la sursele inepuizabile ale 
lumii din afara şi din lăuntrul 
său. 
 Informaţia este: 
 a. un fapt ce se 
comunică; 
 b. mesajul utilizat 
pentru a prezenta un fapt 
sau o noţiune pe un suport 
de informaţii şi semnificaţia 
care îi este atribuită; 
            c. elementul nou în 
raport cu cunoştinţele 
prealabile ale beneficiarului 
informării, conţinut de 
documente; 
 d. descrierea ce 
caracterizează în întregime 
un obiect, un fenomen în 
raport cu nivelul 
cunoştinţelor atins într-un 
anumit domeniu. 
 Orice activitate umană 
ca şi întreaga noastră 
civilizaţie se bazează pe 
transmiterea de informaţii. 
 A învăţa şi a deprinde 
modul în care trebuie să 
produci, să achiziţionezi şi să 
utilizezi informaţii, este 
condiţia esenţială a 
succesului în societatea 
modernă. 
 Informaţia ştiinţifică 
are în vedere numai 
informaţiile obţinute în 
procesul de cunoaştere 
ştiinţifică şi care asigură 
legătura între ştiinţă şi 
producţie. 

 Producţia şi difuzarea 
documentelor formează 
obiectul activităţii unor 
instituţii importante: 
Institutele de proiectări şi 
cercetări, Academia, 
Învăţământul superior, 
Presa, Radiofuziunea, 
Televiziunea, Editurile. 
 Comunicarea stă la 
temelia tuturor evoluţiilor şi 
revoluţiilor, este un transfer 
de informaţii prin intermediul 
unor coduri. Intensitatea 
informaţională a proceselor 
este diferită în funcţie de 
dinamica unor domenii. 
 Scurt istoric al 
revoluţiilor informaţionale 
 Prima revoluţie 
informaţională – crearea 
limbajului articulat 
        - după un timp 
comunicarea orală nu mai 
putea asigura transferul de 
informaţii (în spaţiu şi în 
timp). 
 Cea de-a doua 
revoluţie informaţională – 
apariţia scrisului 
        - a lărgit posibilităţile de 
transfer ale informaţiei de la 
o generaţie la alta. 
 A treia revoluţie 
informaţională – 
descoperirea tiparului 
        - Gutenberg, 1448: 
reproducerea mecanică a 
textelor scrise; 
        - mijloace noi de 
transmitere a informaţiilor: 
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telegraful, telefonul, radioul, 
cinematograful, televiziunea, 
capabile să transmită cu 
promptitudine diverse 
categorii de informaţii în cele 
mai îndepărtate puncte de 
pe glob / spaţiu cosmic; 
 A patra revoluţie 
informaţională – cea mai 
puternică – creşterea fără 
precedent a fluxului de 
informaţii în urma 
diversificării surselor şi 
mijloacelor de comunicare în 
masă plus dezvoltarea 
tehnicilor ,,informaţionale” – 
calculatoarele electronice – 
ele pot prelucra cu mare 
eficienţă volume 
impresionante de date şi 
informaţii.  
 

În general, se acceptă 
de către toată lumea faptul 
că, accesul la informaţie şi 
reţinerea acesteia constituie 
factori cheie ai dezvoltării 
economice şi sociale, dar 
altele care să dea 
materialitate acestei 
declaraţii sunt, încă, puţin 
numeroase şi convingătoare.  
 Se pot identifica 
factori care asigură succesul 
acestor strategii şi anume: 
resursele umane, 
tehnologice şi 
managementul informaţiei. 
Relevarea acestor principii şi 
factori evidenţiază, din nou, 
nevoia de activităţi şi 
produse, care la noi îşi 
găsesc un larg câmp de 
acţiune. 
 O modalitate 
operantă, în acest scop este, 
realizarea de produse de 
informaţii. Orice asemenea 

produs trebuie să aibă o 
strategie, în care să se 
precizeze: ce informaţii se 
reţin în produs; pentru cine 
sunt selectate şi prelucrate; 
la ce nivel de dificultate şi 
sub ce formă; cu ce scop; cu 
ce efecte previzibile; cu ce 
costuri şi care sunt 
modalităţile de distribuire. 
 Standardele la care 
se realizează asemenea 
produse trebuie să ofere 
siguranţa că se obţine: saltul 
de la instrucţie la educaţie; 
creşterea motivaţiei şi 
aspiraţiei de a cunoaşte şi a 
fi educat; apariţia unui număr 
mai mare de beneficiari, care 
utilizează informaţia în mod 
creativ; o cerere mai mare 
pentru diferiţi purtători de 
informaţie; o cerere mai 
mare de informaţii globale. 
 Cel mai important 
lucru nu este accesul la un 
imens ocean de informaţii, ci 
construirea de modalităţi 
funcţionale de identificare şi 
regăsire a acelor informaţii 
care sunt importante pentru 
proiectele utilizatorilor 
potenţiali. 
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FRANȚA CULTURALĂ, FRANȚA ȘTIINȚIFICĂ 
 
 

Profesor Liliana Iacob 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 

 
  
Europa are mult de câştigat dacă 
îşi intensifică eforturile asupra 
locului conştiinţei şi expresiei 
culturale în educaţie. 
Această competență-
cheie reuneşte multe aspecte 
esenţiale pentru societăţile şi 
culturile Europei de astăzi. Trebuie 
promovate deschiderea şi 
schimburile între diferite culturi.  
Europa se confruntă cu o serie de 
evoluții esențiale. Educația și 
cultura pot și ar trebui să fie parte 
din soluția pentru multe dintre 
provocările lumii de azi și 
furnizează mijloace de valorificare 
a oportunităților pe care le oferă 
aceste provocări. Educația și 
formarea reprezintă, de 
asemenea, calea cea mai bună 
pentru a se asigura o capacitate 
mai mare de inserție profesională 
și pentru a ajuta oamenii să obțină 
locuri de muncă decente.  
O altă problemă este legată de 
egalitatea de șanse. Calitatea în 
educație nu înseamnă doar 
obținerea de rezultate bune, ci și 
asigurarea faptului că toți elevii 
beneficiază de sprijinul de care 
aceștia au nevoie pentru a obține 
rezultatele dorite. 
Trei factori principali contribuie la 
îmbunătățirea educației: primul 
factor este calitatea profesorilor și 
a predării. Profesorii îndeplinesc 
un rol central în procesul de 
transmitere a cunoștințelor, de 
formarea competențelor, precum și 
în ceea ce privește promovarea 
perspectivelor internaționale încă 
din primii ani de viață ai elevului.  
A doua problemă este legată de 
învățarea pe tot parcursul vieții. În 
timp ce tinerii își petrec cea mai 
mare a timpului lor pentru a se 
educa, investiția în competențe 
scade după absolvire și rămâne la 

nivel scăzut pentru majoritatea 
oamenilor, pentru tot restul vieții 
lor.  
Al treilea factor îl reprezintă 
inovarea și tehnologiile digitale în 
educație. Acestea oferă noi 
posibilități de abordare a activității 
de predare și de învățare, însă 
Europa întârzie să le utilizeze. 
Sunt prea multe școli care nu au 
încă acces la conectivitatea de 
mare viteză și la echipament 
digital, iar numărul profesorilor 
care beneficiază de programe de 
dezvoltare profesională în aceste 
domenii nu este suficient. 
În acest context, la Colegiul Tehnic 
Forestier am derulat în anul școlar 
2016-2017 un proiect educațional 
intitulat „Franța culturală, Franța 
științifică”. Amintesc câteva dintre 
datele proiectului: 
- argument: educaţia interculturală 
urmăreşte pregătirea tinerilor 
pentru a trăi într-o societate 
multiculturală, cu o dinamică tot 
mai pronunţată şi care tinde tot 
mai mult să devină o societate 
interculturală. Educaţia 
interculturală poate fi asociată 
conceptului de „learning to live 
together”, promovat de UNESCO. 
-  obiectiv: dobândirea de 
cunoștințe de cultură generală, 
formarea respectului pentru 
diversitatea culturală, comunicarea 
în cadrul grupului de lucru; 
- resurse: elevii claselor a XI-a A și 
a XI-a E; 
- diseminare: vizibilitatea 
materialelor afișate pentru elevi, 
profesori, părinți; utilizarea 
materialelor în cadrul orelor de 
fizică, limba franceză; 
- activități: ateliere de lucru, 
sesiuni de informare, dezbateri. 
La finalul proiectului desfășurat pe 
durata a două luni de zile a fost 
realizat un panou tematic cu 

fotografii ale oamenilor de cultură 
și oamenilor de știință francezi de 
renume mondial. Elevii au pregătit 
scurte prezentări ale acestor 
personalități pe care le-au folosit 
atât la orele de franceză, cât și la 
orele de fizică. 
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● Programe școlare - Fizică. 
Clasele IX-XII, nr. 
3458/09.03.2004, 
4598/31.08.2004, 
3872/13.04.2005 şi 
3252/13.02.2006, 
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EDUCAȚIA SI CULTURA 
 

Profesor Isac Alina-Elena 
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț 

 
  „Educația e cultura 
caracterului, cultura e 
educația minții” ( Mihai 
Eminescu) 
 
      Relația dintre educație si 
cultură poate fi gândită în trei 
planuri acționale distincte din 
punctul de vedere al 
conținutului la care fac 
referire: 
-  planul transformării prin 
educație a omului în ființă 
culturală 
-  planul educației ca acțiune 
de transmitere și producere 
a culturii  
- planul rolului educației în 
contextul raportului dintre 
cultură și civilizație.                
Apropierea omului de spațiul 
existenței culturale se 
realizează doar  prin 
educație. 
       Educația este aceea 
care transformă subiectul 
uman, îl pregătește, îl 
modelează în sensul 
adaptării acestuia la 
condițiile și specificul ființei 
culturale.  
       Educația devine astfel o 
activitate de translatare 
ireversibilă a ființei 
umane, prin intermediul 
simbolurilor vehiculate, de 
sub imperiul biologicului și a 
necesităților imediate în 
planul culturii,al valorilor și 
universalității.  
Transformarea prin educație 
a omului din entitate 

biologică în ființă culturală 
prezintă finalități care 
vizează nu doar nivelul 
particular al indivizilor izolați 
ci și acela al societății în care 
aceștia își desfășoară 
existența. Orice ideal 
educațional exprimă, în 
esență un anumit model 
cultural, iar acțiunea 
educativă urmărește nu doar 
dezvoltarea culturii 
individuale ca ansamblu 
de particularități spirituale 
diferențiatoare ci 
și dezvoltarea culturii 
colective, specifică 
comunității sau societății 
respective.  
       Din această 
perspectivă cultura colectivă 
promovată prin educație 
reprezintă o placă turnantă 
ce leagă individul de 
comunitate și asigură 
acesteia consistența internă 
necesară evitării 
disoluției. Înțelegerea 
corectă a raporturilor 
existente între cultură și 
educație presupune luarea în 
considerare a faptului că 
aceasta din urmă nu 
numai că vehiculează 
variatele conținuturi ale 
culturii și pregătește indivizii 
pentru înțelegerea și 
asumarea adecvată a 
acesteia, ci și asigură,prin 
intermediul unor 
acțiuni specifice, formarea și 
dezvoltarea potențialului de 

creație culturală al membrilor 
unei societăți. 
        Educația înseamnă nu 
numai transmitere a culturii 
și pregătire a indivizilor 
pentru asumarea acesteia ci 
și formarea și dezvoltarea 
lor pentru însăși activitatea 
complexă de generare a 
culturii. Acest fapt presupune 
mai multe aspecte dintre 
care amintim:dezvoltarea 
imaginației și a creativității 
elevilor, cultivarea atentă a 
predispozițiilor aptitudinale 
ale acestora, angajarea 
deliberată a celor care 
se educă în acte de creație 
culturală, etc. Ca urmare 
a combinării acestor strategii 
acționale la nivelul realității 
școlare,educația se 
constituie nu doar în depozit 
și vehicul al culturii ci și în 
creuzet al creației culturale 
în general. Implicarea 
educației în raportul cultură-
civilizație nu se reduce la 
adecvarea structurală a 
acesteia, la specificul 
jocului cu informație 
complete, ci presupune și 
luarea în calcul a faptului 
că în prezent asistăm la un 
proces de multiplicare 
progresivă, prin tehnologia 
informațională și mass-
media, a imaginilor despre 
lume, proces ce poate 
conduce la pierderea 
sensului realității.                
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         La nivelul majorității 
sistemelor educaționale 
contemporane se constată în 
acest sens o accentuare a 
discrepanțelor dintre cărți 
și realitatea la care acestea 
fac referire,  existând un 
reductionism metaforizant 
în ceea ce privește procesul 
de  transpunere și conversie 
a realității în idei, concepte 
sau teorii, fapt ce induce 
dificultăți majore la nivelul 
înțelegerii de către cei care 
se educă a lumii reale, 
obiective.Gradul adeseori 
redus de semnificativitate al 
informațiilor vehiculate, in 
congruențele dintre textele 
scrise si realitatea efectivă, 
alături de teoretizările 
dublate de conceptualizări 
excesive, sunt elemente care 
reclamă reconsiderarea la 
educațional a relațiilor dintre 
teorie si practică, dintre 
simboluri și realitate, 
în vederea facilitării unei 
apropieri mai consistente a 
școlii de viața reală. 
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ALBA IULIA- ORAȘUL UNIRII 
 

Profesor Vrânceanu Luminița  
Colegiul Tehnic Forestier -Piatra Neamț 

  
   
      Cu siguranţă unul dintre 
cele mai frumoase şi mai 
interesante oraşe din 
România, Alba Iulia, este un 
adevărat centru spiritual şi 
cultural al românilor de 
pretutindeni. Cu o istorie 
zbuciumată, martirică şi 
glorioasă, care se întinde de 
la triburile dacilor apuli la 
unirea provinciilor româneşti 
făcută în acest loc de către 
Mihai Viteazul, şi recent la 
momentul din data de 31iulie 
1990, când s-a hotărât 
sărbătorirea Zilei Naţionale a 
României pe 1 decembrie, 
Alba Iulia este mult mai mult 
decât pare la prima vedere. 
Nu există alt oraş care să 
sublinieze mai bine idealurile 
de unitate şi identitate ale 
românilor de-a lungul 
veacurilor. Istoria oraşului 
Alba Iulia îndeamnă la 

respect, consideraţie şi 
aducere aminte a oamenilor 
şi faptelor care au făurit şi 
menţinut naţiunea şi statul 
roman. 
     Originile oraşului Alba 
Iulia de astăzi se pierd în 
negura timpului. Primele 
menţionări istorice antice 
scriu despre Apoulon, marea 
aşezare a dacilor apuli 
(adică cei drepţi, cei viteji), 
care de la culmile Pietrei 
Craivii (astăzi satul Craiva, 
comuna Cricău, judeţul Alba) 
dominau întreg Podişul 
Transilvan. Însă locurile 
acestea au fost de fapt 
populate de oameni încă din 
vremuri imemoriale. 
Cercetările şi săpăturile 
arheologice efectuate în 
nordul oraşului au scos la 
iveală o importantă aşezare 
neolitică locuită de populaţii 
de păstori şi agricultori în 

urmă cu aproximativ 5.000-
1.900 ani înainte de Hristos. 
     După cucerirea Daciei de 
către împăratul Traian, 
acesta a hotărât ca pe fosta 
cetate a dacilor apuli să fie 
construit unul dintre cel mai 
mari castre romane din toată 
Dacia, fortificaţie care se 
întindea pe o suprafaţă de 
20,73 hectare. Castrul 
respectiv a fost sediul 
Legiunii a XIII-a Gemina. În 
jurul castrului au apărut 
ulterior o aşezare civilă pe 
care administraţia romană a 
denumit-o Apulum în 
amintirea triburilor dace 
autohtone. Mai apoi, în 
timpul împăratului Marcus 
Aurelius, aşezarea Apulum a 
fost ridicată la rang de 
municipiu, primind titlul de 
Municipium Aurelium 
Apulense. De fapt, între 
secolele II-III după Hristos, 
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localitatea s-a dezvoltat în 
două direcţii distincte: 1) de 
centru politic şi militar, 
administrativ şi religios în 
jurul castrului devenit în anul 
118 reşedinţa guvernatorului 
Daciei Superior, şi 2) de 
centru meşteşugăresc şi 
comercial, important port la 
râul Mureş, devenit sub 
Septimius Severus (193-211) 
Colonia Nova Apulense.     
Apulum mai era numit în 
acele vremuri şi Cryosopolis 
– Oraşul de Aur, fiind un 
puternic şi bogat centru de 
iradiere a romanizării în 
zonă, precum şi cel mai 
mare oraş nord-dunărean din 
Dacia, motive pentru care 
era considerat centrul Daciei 
Felix. Zecile de inscripţii 
descoperite (multe de natură 
creştină) au demonstrat că 
legiunile şi administraţia 
romană s-au stabilit în sudul 
aşezării, auxiliarii indigeni au 
continuat să menţină 
garnizoana, iar meşteşugarii 
daco-romani şi negustorii şi-
au continuat activităţile şi de-
a lungul secolelor IV-VI. 
  Cetatea şi aşezarea civilă 
au trecut cu bine şi de epoca 
luptelor cu popoarele 
migratoare. Iar populaţia 
autohtonă a continuat să 
apere „cetatea de piatră” de 
pe platou, o construcţie 
impresionantă, din piatră de 
culoare albă, ceea ce i-a 
făcut probabil pe slavi să-i 
dea noul nume care l-a 
detronat pe cel vechi: 
Bălgrad – adică Cetatea 
Albă în traducere directă din 
slavonă. Românii l-au 

acceptat, sau poate ei înşişi 
l-au sugerat, istoria va afla 
poate acest detaliu, dar i-au 
zis întotdeauna simplu, pe 
limba lor, - Alba. 
     În prima lor năvălire în 
Transilvania, ungurii se 
lovesc aici de „ducate” 
stăpânite de duci locali sau 
de cnezi. La început de secol 
XI, Bălgrad-Alba devine 
iarăşi centrul politic al unei 
formaţiuni statale feudale, iar 
în aceeaşi perioadă 
populaţia locală peste care 
au venit ungurii era deja 
menţionată în documentele 
vremii sub numele de români 
sau valahi. 
     Alba Iulia a fost 
menţionată în documente 
pentru prima oară în anul 
1177, Alba când localitatea 
era deja cetate regală  În 
treacăt, trebuie menţionat că 
ulterior, pe ruinele unei vechi 
biserici romanice s-a 
construit o catedrală în stil 
gotic, care va fi modificată 
amplu în secolele următoare, 
ajungând astăzi un 
monument de artă de mare 
interes turistic şi istoric. 
     Alba Iulia a avut parte de 
condiţii bune de dezvoltare 
până în anul 1241, dată la 
care are a fost grav afectată 
în urma invaziei tătare, una 
dintre cele mai cumplite 
devastări pe care le-a suferit 
acest oraş. 
     Aşezarea şi-a revenit cu 
greu, dar a avut parte apoi 
de o dezvoltare fulminanată, 
astfel încât între anii 1542-
1690, Alba Iulia devenea 
capitala Principatului 

Transilvaniei. După 
devastatoarea înfrângere de 
la Mohacs din anul 1526, 
suferită în faţa armatei 
otomane a lui Suleiman 
Magnificul, în urma căreia 
regatul ungar avea să 
dispară, şi în urma ocupării 
cetăţii Buda din anul 1540, 
Principatul Transilvaniei a 
devenit tributar Imperiului 
Otoman, dar în acelaşi timp 
a dobândit un grad deplin de 
autonomie internă, situaţie 
care a favorizat şi 
dezvoltarea pe mai multe 
planuri a oraşului Alba Iulia. 
Mai apoi, Alba Iulia devine 
reşedinţa dinastiei de 
Bathory, lucru care avea să 
ducă la o nouă epocă de 
dezvoltare. 
    Perioada în care 
Bathoreştii au domnit în Alba 
este marcată de numeroase 
refaceri, construiri şi 
consolidări ale oraşului. 
Importantul edificiu al 
Palatului principilor  
Transilvaniei a fost refăcut 
aproape complet de către 
Ioan II Sigismund care nu 
aparţinea totuşi dinastiei 
Bathory, iar principele Stefan 
Bathory avea să-l refacă în 
stil italian. Cele mai mari 
construcţii exceptând 
catedrala, au fost făcute de 
principele Gabriel Bethelen 
     Cu siguranţă unul dintre 
cele mai importante 
momente din cronologia 
acestui oraş, este cel din 
data de 1 noiembrie 1599, 
când voievodul Mihai 
Viteazul avea să intre în Alba 
Iulia ca învingător şi prim 
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unificator de stat, care a 
realizat atunci unirea politică 
a Transilvaniei şi aŢării 
Româneşti sub conducerea 
sa. Momentul a fost marcat 
şi de oferirea cheilor oraşului 
de către episcopul catolic 
Demetrius Napagy, care 
avea să fie numit cancelar al 
Transilvaniei în timpul lui 
Mihai Viteazul. Voievodul 
valah fondează aici şi o 
Mitropolie, distrusă ulterior 
de către habsburgi. După 
asasinarea lui Mihai Viteazul, 
Alba Iulia,  a fost distrusă de 
mai multe ori de către 
armatele rivale ale lui Gjerj 
(numele său iniţial albanez) 
Basta şi Moise Secuiul. 
Oraşul a fost refăcut de-a 
lungul timpului, astfel încât la 
data de 7 octombrie 1698, a 
avut loc aici Sinodul  de 
Unire cu Biserica Romei, 
sinod în urma căruia o parte 
a românilor transilvani, iniţial 
ortodocşi, au treacut la 
catolicism, moment marcat şi 
de apariţia Bisericii Române 
Unită cu Roma. 
     După ce împăratul 
austriac Carol al VI-lea a 
decis în secolul al XVIII-lea 
reorganizarea Transilvaniei 
ca provincie de graniţă, Alba 
Iulia a primit trupe austriece 
destinate apărării. 
Majoritatea construcţiilor 
importante din oraş au fost 
transformate în cazărmi 
pentru aceste trupe, iar 
cetatea oraşului a fost 
puternic avariată în timpul 
răscoalei curuţilor. Noua 
cetate Alba Carolina a fost 
apoi construită după 

planurile arhitectului 
Giovanni Morando Visconti. 
Sub dinastia habsburgilor 
situaţia românilor 
transilvăneni ortodocşi se 
agravează, iar la Alba Iulia în 
data de 14 februarie 1761 
preoţii ortodocşi ţin o 
adunare sinodală soldată cu 
izbucnirea răscoalei condusă 
de călugărul ortodox 
Sofronie de la Cioara. 
Răscoala este înăbuşită, la 
fel fiind şi cea condusă de 
Horea, Cloşca şi Crişan. 
În urma înfrângerii răscoalei, 
cele trei mari căpetenii ale 
românilor transilvăneni sunt 
arestate, iar Horia şi Cloşca 
sunt martirizaţi la Alba Iulia 
prin cumplita zdrobire cu 
roata. 
     Alba Iulia a jucat un rol 
important şi în decursul 
Revoluţiei de la 1848 din 
Transilvania, când 
garnizoana oraşului alcătuită 
în mare parte din etnici 
români se aliază cauzei 
naţionale pentru care Avram 
Iancu lupta în Munţii 
Apuseni. 
 Între anii 1894-1895 în oraş 
a fost introdus curentul 
electric, iar în anul 1900 s-a 
început asfaltarea 
trotuarelor. 
     În Alba Iulia, în anul 1922 
s-a ridicat Catedrala 
Reîntregirii Neamului, unde 
pe data de 15 octombrie 
1922 regele Ferdinand I şi 
regina Maria aveau să fie 
încoronaţi ca monarhii care 
au reunit toate provinciile 
istorice româneşti sub un 
singur sceptru. 
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PERSONAJUL-REFLECTOR, INTENSIFICAREA IMPRESIEI DE 
OBIECTIVITATE 

 

Profesor Ecaterina Aghiorghiesei-Olteanu 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
   
  Personajul-reflector 
este un tip de narator întâlnit 
într-o serie de romane 
aparținând orientării 
moderniste. Prin el autorul 
selectează și completează 
diferite informații cu privire la 
acțiunile eroilor și limitează 
omnisciența. „Purtător de 
cuvânt” al autorului, acest 
personaj, în calitatea lui de 
observator fin al întâmplărilor 
și al personajelor, dovedește 
o capacitate superioară de a 
simți și de a înțelege ceea ce 
se întâmplă, oferind o 
imagine particulară asupra 
evenimentelor și 
sentimentelor celorlalți. El 
este cel care interiorizează 
acțiunea, deoarece faptele 
sunt dezvăluite prin 
intermediul gândurilor, 
trăirilor și reacțiilor sale, 
uneori chiar organice.  
 Acest tip de personaj 
participă sau doar asistă la 
întâmplările narate, fără să 
se implice în desfășurarea 
acțiunii, dar comentându-i 
pașii pentru cititor. El poate fi 
personaj principal, dar și 
secundar sau chiar episodic 
în narațiune. Un exemplu 
pentru prima situație expusă 
poate fi eroul lui Camil 
Petrescu, Ștefan 
Gheorghidiu, din romanul 
subiectiv Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de 

război. Cu rol secundar în 
narațiune, pot fi date ca 
exemplu personajele 
bengesciene, Mini și Nory 
Baldovin, amice ale familiilor 
burgheze. Prin intermediul 
lor, se creează o legătură 
între mai multe nuclee 
narative, se realizează un 
ansamblu de presupuneri, 
percepții și legături cu 
întâmplări ale trecutului care 
lămuresc, dar și complică 
narațiunea. Rolul unui astfel 
de personaj este de a oferi 
cititorului o lume ficțională 
văzută prin ochii acestuia. 
Tipul de narațiune care 
poate susține un personaj-
reflector se numește 
narațiune în spirală, iar 
aceasta presupune evoluția 
discursului în funcție de 
înșiruirea gândurilor eroului.  
 În romanele 
Hortensiei Papadat-
Bengescu, impresia de 
obiectivitate este întărită prin 
cele două personaje 
feminine, care asigură fluxul 
trăirilor celorlalte personaje. 
Mini este un reflector ce 
emite o serie de teorii 
diletante legate de „trupul 
sufletesc”. Ea se comportă 
asemeni unui „anchetator” 
care profită de pârghiile 
interioare pentru a pune cap 
la cap evenimente, stări, 
legături ale celorlalte 
personaje. Scenele narative 

fiind statice, „stările lui Mini 
sunt adevăratele evenimente 
din roman”1. Nory, feminista, 
este cu adevărat o 
„raisonneuse”. Cele două 
amice se completează 
reciproc, dările de seamă ale 
feministei compensând 
ancheta tăcută a prietenei 
sale. Personajele reprezintă 
două moduri de a vedea 
evenimentele și celelalte 
personaje din roman. Deși 
ele au puncte de vedere 
diferite, acestea converg 
spre o înfățișare obiectivă a 
lumii Hallipilor. Mini este o 
„raisonneuse” inactivă, dar 
este de o curiozitate 
feminină clară, iar Nory își 
expune malițiozitățile cu 
savoare. În primul roman al 
ciclului, acțiunea Miniei este 
minoră, pe când în Concert 
din muzică de Bach ea 
contribuie la declanșarea 
crizei din familia Rim, tocmai 
prin curiozitatea 
scormonitoare și firea 
intrigantă. În acest sens, ea 
este cea care o anunță pe 
bătrâna servitoare că 
doctorul Rim este amantul 
fiicei soției lui. Ea 
interpretează trăirile celorlalți 

                                                 
1 Nicolae Crețu, Constructori 
ai romanului, Editura 
Eminescu, București, 1982, 
pag. 123 
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ajungând la o modalitate 
proprie de materializare a 
vieții spirituale: „personaj 
inutil, introdus pe scena 
romanului fără a avea un rol 
propriu, face câte o 
observație delicată și își 
incită curiozitatea sub 
aparența de a descifra 
sufletul.” 2 
 De asemenea, Mini 
transmite cititorului și 
viziunea asupra „Cetății vii”, 
Bucureștiul, în care ascunde 
atracția provincialului pentru 
marele oraș. Tot atrasă se 
simte eroina și față de 
bărbații pe care Nory nu îi 
percepe drept protectori ai 
femeilor. Aceasta este o 
feministă emancipată care 
preferă să dea vina pe 
bărbați pentru scandalurile 
zilnice. Ea are un spirit critic 
lipsit de prejudecăți și o 
adevărată vocație de 
scotocitoare a adevărului 
ascuns bine, pe care îl 
scoate la iveală prin fraze 
pitorești, dar și ironice: ,,Ți-
am spus de mult că lui Rim îi 
trebuia o fată. Linei, 
pesemne, tot asta îi trebuia! 
Le-a picat din cer... lată și 
proastă.” 3 

                                                 
2 Valeriu Ciobanu, Hortensia 
Papadat-Bengescu, Editura 
pentru literatură, București, 
1965, pag. 161 

3 Hortensia Papadat-
Bengescu, Concert din 
muzică de Bach, Editura 
Minerva, București, 1975, 
pag. 224 

 Cele două 
„raisonneuse” nu pot fi 
considerate personaje 
ilustrative pentru universul 
romanesc bengescian, dar 
au trăsături psihologice 
distincte: Mini „vede” totul 
afectiv, fiind o făptură 
senzorială, iar Nory „vede” 
efectiv, fiind realistă și 
cerebrală. Prima caută 
subterfugii pentru propriile 
stări sufletești, pe când 
cealaltă asistă la spectacol, 
sperând să prindă și tot jocul 
din culise. Mini contemplă, 
Nory ironizează.  
 O noutate adusă de 
romanele Hortensiei 
Papadat-Bengescu este 
constituită de diversificarea 
conștiințelor care asimilează 
și apreciază lumea. În 
Concert din muzică de Bach 
narațiunea are o structură 
centrifugală, observându-se 
multiplicitatea perspectivelor 
prin care sunt trăite 
evenimentele și care 
reprezintă obiectivări ale 
unor moduri de a gândi. 
Acest proces de obiectivare 
presupune o transmutare a 
introspecției de la subiect pe 
obiect. Naratorul se situează 
în proximitatea personajului, 
vocile discursului narativ 
multiplicându-se. Rolul unui 
personaj-reflector este vizibil 
și în fragmentul următor: „- 
Prends donc garde! se oțeri 
a doua oară cuconița, de 
rândul ăsta către domnul de 
lângă ea, care conducea.  
 Se uită la Lică drept în 
ochi, cu ochii ei nerușinați. 
Lică îi întoarse privirea, apoi 

cătă cu milă spre cellalt. Era, 
în adevăr, un biet coconaș 
galben ca de ceară, cu gene 
roșii și cu ochii pătați. Purta 
o bărbiță blondă, ascuțită, cu 
fire veștede. Ea era o 
țigăncușă uscată ca un drac, 
cu buze roșii ca sângele 
închegat și cu o pereche de 
ochi aprinși sub boneta de 
piele ce o împodobea, 
ascuțindu-i mai tare bărbia 
ascuțită. Pe mâini negre, cu 
degete fuiorate, avea inele 
cu pietre cât un nasture de 
tunică.  
 După ce o privi bine în 
față, Lică lăsă mâna să 
lunece pe pulpa murgului.” 4

 Se observă 
perspectiva monoscopică, iar 
asimilarea universului 
concret este posibilă datorită 
personajului-reflector, care 
descoperă lumea odată cu 
cititorul. Pașii urmați de 
cititor sunt aceiași cu cei ai 
personajului. Lică 
Trubadurul, care până acum 
fusese „obiect al reflectării”, 
se transformă în subiect-
perceptor, iar Ada Razu este 
introdusă în rândurile cărții 
din perspectiva acestui 
personaj. Cititorul vede și 
știe despre Ada atât cât vede 
și știe Lică despre ea. Mai 
mult, personajul-reflector îi 
oferă instanței naratoare 
inclusiv vocabularul său.  
 Rolul acestor 
personaje (Mini, Nory, Lică, 
uneori) este de a puncta 
diferite aspecte ale 

                                                 
4 5 Ibidem, pag. 202-203 
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personalității personajelor: 
„Convențiilor de grup le 
corespunde analiza 
auctorială sumarizată și 
precisă, iar dorințelor și 
sentimentelor individuale le 
corespunde multiplicitatea de 
voci, alternarea de unghiuri 
și de reflectori”5. Vocea 
auctorială pregătește scena 
în care vor intra personajele-
reflectori, exponenți ai unor 
puncte de vedere.  
 Exprimând, de regulă, 
și punctul de vedere al 
naratorului-personaj, acest 
tip de voce narativă trebuie 
să rămână în sfera 
obiectivului pentru a câștiga 
credibilitatea în aprecierea 
cititorului. El este, așadar, o 
modalitate de configurare a 
personajului care sporește 
impresia de autenticitate a 
narațiunii, amplifică puterea 
de obiectivare a naratorului 
și ilustrează modernitatea 
viziunii artistice. 

 

                                                 
5 Nicolae Manolescu, Arca 
lui Noe. Eseu despre 
romanul românesc, Editura 
Gramar, București, 2007, 
pag. 329 
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TRADIȚIE ȘI FOLCLOR 
OPŢIONAL CA DISCIPLINĂ NOUĂ 

 
 

Prof. Airinei Oana – Mihaela 
Colegiul Tehnic „ Gheorghe Cartianu” din Piatra- Neamţ,  jud Neamț 

 
 

Motto: 
                                                                       

Consideră elevul o făclie pe 
care o aprinzi astfel încât 

mai târziu să lumineze cu o 
lumină proprie 

PLUTARH 
 

 
 ARGUMENT 
 
            Disciplinele opţionale 
reprezintă un bun câştigat al 
reformei curriculare 
româneşti. Prin caracterul lor 
de noutate, ele antrenează 
permanent elevii în derularea 
demersului didactic. 
Profesorul are numeroase 
posibilităţi de a selecta, de a 
combina şi de a diversifica 
diferite metode, alegând 
strategii didactice adecvate. 
El poate utiliza preponderent 
modalităţi alternative de 
învăţare şi mijloace auxiliare 
didactice de actualitate. 
           Aceste ore vor 
contribui la îmbogăţirea şi 
nuanţarea vocabularului 
elevilor, la o mai bună 
înţelegere a operelor literare 
pe care le vor studia pe 
viitor. 
           În literatura cultă, 
deseori descoperim 
străvechi zăcăminte 
folclorice  care au fost 

valorificate de scriitorii 
români ăn creațiile lor. 
Folclorul n-a constituit numai 
o sursă de inspiraţie a unor 
creaţii literare culte, ci într-o 
însemnată măsură a 
contribuit la cristalizarea 
formelor poetice de expresie. 
Astfel, autori ca Anton Pann, 
Petre Ispirescu, Vasile 
Alecsandri, Ion Creangă, 
Ioan Slavici, George Coşbuc, 
Mihail Sadoveanu, Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, Ion 
Barbu, Ion Pillat, Vasile 
Voiculescu, Marin Sorescu, 
Nichita Stănescu, precum şi 
mulţi alţii au valorificat în 
operele lor literare obiceiuri, 
motive, credinţe şi forme ale 
folclorului românesc în 
funcţie de mentalitatea 
fiecărei generaţii de scriitori. 
          Astfel se poate 
demonstra elevilor că în 
cultură nimic nu trebuie 
pierdut, totul trebuie 
transmisdenerațiilor viitoare, 
care să preia, să simtă 
frumosul de lângă ei şi chiar 
să-l producă.  
          Cunoaşterea de către 
elevi a sistemului de atitudini 
şi valori ale lumii de la sat 
contribuie incontestabil la 
formarea lor intelectuală, la 
motivarea lor pentru a 

învăţa, dar şi la integrarea lor 
în societate. 
            Este necesar ca 
elevii trebuie să înţeleagă că 
un opţional cu temă de 
etnografie şi folclor are 
valenţe multiple şi contribuie 
la: 
          - cunoaşterea şi 
înţelegerea culturii populare 
a comunităţii din care fac 
parte; 
          - dezvoltarea şi 
cultivarea dragostei tinerilor 
pentru frumuseţile ţinutului 
natal; 
          - dezvoltarea simţului 
estetic; 

  - dragostea pentru 
frumosul din viaţa 
socială; 
  - formarea de deprinderi 
practice; 

          -formarea deprinderii 
de a recunoaşte trăsăturile 
obiectelor de artă populară şi 
ale textului popular. 

COMPETENŢE 
GENERALE: 

1. Dezvoltarea capacităţii de 
cunoaştere a tradiţiilor şi a 
obiceiurilor din zona natală;  
2. Dezvoltarea capacităţii de 
comunicare;  
3. Dezvoltarea gustului 
estetic al elevilor;  
4. Dezvoltarea atitudinii de 
empatie culturală;  
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5. Iniţierea în munca de cercetare şi culegere a 
folclorului din spaţiul moldovenesc prin utilizarea unor metode moderne de investigare a 
culturii populare: calculatorul. 
 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Elaborarea de chestionare pentru a 
afla informaţii despre diferite tradiţii şi 
obiceiuri 

- exerciţii de elaborare a unor chestionare pentru 
obiceiurile calendaristice şi pentru obiceiurile din 
viaţa de familie 

Cunoaşterea valorilor materiale şi 
spirituale ale comunităţii locale 

- exerciţii de organizare a activităţilor de 
cercetare a folclorului din zonă în funcţie de 
sărbătorile cele mai importante din viaţa 
locuitorilor 
- exerciţii de prezentare a unor  
obiceiuri specifice de Crăciun şi de Paşte 
- exerciţii de comentare succintă a unor texte 
literare care sunt reprezentative pentru aceste 
obiceiuri; 
- exerciţii de localizare pe hartă a zonelor din 
judeţ ce urmează a fi cercetate 
- realizarea unor interviuri, anchete, studii de caz 

Păstrarea materialul folcloric şi 
etnografic în condiţii de deplină 
siguranţă 

- exerciţii de selectare şi ordonare corectă a 
materialelor culese 
- exerciţii de utilizare a calculatorului şi a 
reportofonului în stocarea informaţiei 

Implicarea afectivă în investigaţiile 
realizate 

- exerciţii de notare în jurnale speciale a unor 
impresii din timpul anchetelor pe teren 

Stabilirea repertoriului folcloric 
reprezentativ pentru zona cercetată 

- exerciţii de selectare şi ordonare a celor mai 
reprezentative creaţii populare din materialul 
cules 

Încadrarea creaţiilor culese în gen şi 
specie 

- exerciţii de organizare a materialului folcloric 
cules în funcţie de tematică, genuri, specii 
literare 

Înţelegerea necesităţii tezaurizării 
creaţiei folclorice 

- exerciţii de identificare şi descriere a unor 
elemente ale culturii populare româneşti 
apreciate pe plan internaţional 
- exerciţii de identificare a unor obiceiuri străine 
adoptate de români în detrimentul obiceiurilor 
autohtone 
- exerciţii de consemnare – prin interviuri a unor 
obiceiuri cu arie restrânsă de răspândire 

Înţelegerea importanţei creaţiilor 
populare, a tradiţiilor şi a obiceiurilor 
etnice în probarea unităţii naţionale şi 
a continuităţii elementului autohton în 
spaţiul românesc 

- exerciţii de identificare şi analiză a trăsăturilor 
definitorii ale literaturii populare (caracterul oral, 
colectiv, sincretic, anonim) 
- exerciţii de identificare a unor tradiţii, obiceiuri 
şi credinţe străvechi practicate şi astăzi în satul  
românesc 

Descoperirea unor obiceiuri şi - exerciţii de reconstituire în cadrul unor şezători 
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materiale folclorice ieşite din circulaţie a unor obiceiuri şi obiecte populare dispărute din 
viaţa colectivităţii rurale cercetate 
- activităţi de grup în care elevii să formuleze 
întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la 
cauzele care duc la pierderea unor obiceiuri 

Sistematizarea materialului folcloric 
cules 

- exerciţii de elaborare a unor culegeri de folclor, 
albume fotografice,CD- uri, DVD- uri, expoziţii 
etc. 

Valorificarea informaţiilor culese - exerciţii de realizare a unor portofolii, articole în 
revista şcolii 

 

 
VALORI ŞI 

ATITUDINI 
1. Conştientizarea 
contribuţiei unui asemenea 
opţional la dezvoltarea 
gustului pentru arta 
populară; 
2. Formarea unei culturi 
populare şi conştientizarea 
apartenenţei la această 
cultură; 
3. Îmbogăţirea şi 
perfecţionarea capacităţilor 
de a recepta un text folcloric; 
4. Dezvoltarea gândirii 
autonome şi reflexive; 
5. Cultivarea limbajului 
popular; 
6. Dezvoltarea gândirii critice 
şi a gustului estetic în 
domeniul folclorului. 

 
LISTA DE 

CONŢINUTURI 
I. NECESITATEA 

TEZAURIZĂRII ARTEI ŞI 
CREAŢIEI POPULARE 

II. METODOLOGIA 
CERCETĂRII 
FOLCLORULUI  
1. Participarea directă la 
manifestările din viaţa 
satului 

Manifestări legate de 
sărbătorile calendaristice 
Botezuri, nunţi, înmormântări 
, hore, şezători, clăci 
2. Literatura de ceremonial  

a. poezia 
ceremonialului 
naşterii  

b. poezia 
ceremonialului 
nunţii 

c. poezia 
ceremonialului 
de 
înmormântare 

3. Poezia obiceiurilor 
calendaristice  

a. obiceiuri de 
primăvară 

b. obiceiuri de 
vară 

c. obiceiuri de 
iarnă 

 
 
MODALITĂȚI DE 
EVALUARE 
Realizarea unor portofolii, 
desene, mape, albume foto, 
CD, postere etc.;  
Organizarea unor concursuri 
și dramatizări ; 
Realizarea unor expoziţii 
tematice ; 
Pregătirea şi susţinerea unor 
spectacole ; 

Prezentarea unor texte 
culese pe teren . 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
         1. Antologia literaturii 
populare româneşti, edit. 
Donaris, 2005    
            2. Gheorghe Brânzei, 
Limba şi literatura română – 
repere metodice pentru 
învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal, Editura 
Alfa, Piatra-Neamţ, 2005             
          3. Toader Pălăşan, 
Daciana Lupu, Design-ul 
curriculumului la decizia 
şcolii 
          4. Gorovei, Artur, 
Literatura populară, vol. I, 
Editura Minerva, Bucureşti, 
1976 
          5. Gorovei, Artur, 
Literatura populară, vol. II, 
Editura Minerva, Bucureşti, 
1985 
          6. Vrabie, Gheorghe, 
Folclorul. Obiect - Principii - 
Metodă - Categorii, Editura 
Academiei Române, 
Bucureşti, 1970 
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CUM ATRAGEM COPIII SPRE LECTURA? 
 

Profesor Petronela Andrei 
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ 

 
   
   
În primul rând, copilului 
trebuie să i se citească 
povești. În jurul lecturii, 
trebuie creată o atmosferă 
plăcută. Trebuie să ne 
asigurăm că ascultătorul 
nostru înțelege și participă. 
Copilul trebuie solicitat să-și 
exprime părerea, să 
anticipeze, să configureze 
finaluri posibile. Textele 
trebuie să fie adecvate 
capacității de înțelegere și 
înclinațiilor manifestate de 
copil. Este adevărat că 
poveștile sunt nemuritoare, 
dar generațiile se schimbă și 
au alte centre de interes. 
Exemplul personal al 
părinților și un mediu 
adecvat ajută mult. 
Bibliotecile trebuie să fie 
parteneri în educarea și 
dezvoltarea interesului 
pentru lectură, să fie locul 
unde copilul își găsește casa 
de tihnă, unde întâlnește 
nume și opere mari.  
În societatea contemporană, 
inițierea în lectură presupune 
existența unor etape 
succesive de adaptare la 
lectură, prezența unui cadru 
deopotrivă protector și 
sărbătoresc, crearea unor 
formule de prezentare a 
textului din care să nu 
lipsească plăcerea. 
Experiența personală și 
profesională ne spune, însă, 

că trebuie să existe și o 
predispoziție lăuntrică. 
De ce nu citesc copiii? Din 
pricina televizorului, a 
Internetului, educația primită 
în familie nu i-a încurajat în 
acest sens, lipsa de timp. 
De ce citesc copiii? Din sete 
de mister, fiindcă au timp 
liber, pentru a exprima opinii, 
din plăcere, pentru a afla 
lucruri noi și interesante. 
La ce bun... lectura? Lectura, 
ca fenomen al cunoașterii, 
induce și dezvoltă 
reflexivitatea. Este procesul 
cel mai direct legat de sensul 
evoluției societății. Nimic nu 
ilustrează mai deplin ideea 
de libertate a individului 
decât lectura. În postura de 
cititor, omul are cele mai 
puține servituți.  
Lectura dezvoltă un proces 
retroactiv, deoarece lectorul 
compară experiența 
precedentă tratată în diferite 
surse și elaborează noi idei, 
noi modalități de 
comportament, ea contribuie 
la descoperirea sinelui, nu 
numai a noilor conotații, ci și 
a noilor substraturi de text. 
Prin complicitatea ei 
desăvârșită cu omul, este 
formă a comunicării. Cititorul 
depistează, prin lectură, prin 
mesajele ei, adevărul, 
găsește soluții de rezolvare a 
problemelor sale, caută și 
culege informații care i-ar da 
posibilitatea să se destindă, 

să lege o prietenie, dar și să 
se realizeze ca personalitate. 
Lectura, din punct de vedere 
structural, reprezintă un 
element de bază al 
procesului de comunicare, 
este un act de cunoaștere și 
un veritabil eveniment 
cognitiv. Lectura dezvoltă 
interesul  pentru informație, 
este un stimulator valoros al 
creației și al inteligenței. Ea 
mai reprezintă un mijloc 
cultural de destindere 
spirituală, de testare și de 
edificare a propriilor idei. 
Astfel, putem conchide că 
lectura reprezintă un proces 
al muncii intelectuale la toate 
nivelele. Acest proces 
începe de la dezvoltarea 
artei de a citi rapid și 
expresiv (aspectul tehnic al 
lecturii) și se prelungește cu 
decodificarea adecvată a 
conținutului mesajului, 
analiza critică a celor citite, 
edificarea propriilor idei, 
dezvoltarea propriei 
imaginații de reprezentare  a 
faptelor și a proceselor 
sociale. Acestea și alte 
aspecte ale procesului de 
lecturare transformă lectura, 
ca și comunicarea, într-o 
valoare creatoare. Aceasta 
contribuie la dezvoltarea 
personalității, stă la baza 
dezvoltării fiecărui ins.  
Provenit din latinescul lego, 
a citi cunoaște trei accepții: a 
strânge (a reuni), a alege (a 
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cerne) sau a enumera (a 
socoti); vocabularul 
înseamnă a cunoaște literele 
și a ști să le grupezi în 
cuvinte astfel încât să le 
deslușești înțelesul. 
Decodificarea presupune 
baza formării sensului. 
Receptarea vizează reacția 
cititorului față de text, ceea 
ce subiectul păstrează, 
potrivit personalității sale. 
Lectura sugerează modul în 
care e înfățișat textul. 
 Lectura este puterea 
care supraordonează. Ea 
conferă noblețe și forță, sens 
și temeinicie. Adevărata 
putere a lecturii este 
cunoașterea, căci, fără 
cunoaștere, adică fără 
lectură, societatea s-ar 
întoarce la formele ei 
primare.  
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MENIREA PROFESORULUI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 

 
 

Profesor Petronela Andrei 
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ 

 
 
   
  Menirea profesorului 
de limba și literatura română 
este să atragă elevii spre 
ÎNVĂŢĂTURĂ, să stimuleze, 
să țină mintea conectată. 
Vocația unui astfel de 
profesor este să insufle 
copiilor, cu îngăduință, o 
minte cumpătată, un model, 
un ideal, o aspirație care să 
îi călăuzeasză în hățișurile 
vieții. Un adevărat dascăl 
reușește să facă interesante 
și cele mai aride subiecte, 
este acolo mereu, 
încurajează, laudă, 
antrenează, impulsionează, 
dând copiilor încredere în 
viață. A te intitula profesor nu 
e suficient. E de trebuință să 
fii învrednicit cu patimă și 
dragoste pentru copii, 
noblețe, generozitate, 
inventivitate. Profesorul care 
nu uită că viața însăși e 
literatură izbutește să facă 
din școală un loc unde 
ucenicii cuvintelor vin cu 
drag în fiecare dimineață, 
convertește serviciul într-o 
sărbătoare. Profesorul 
înzestrat cu bunătate și 
răbdare, virtuți alese, 
deschide porțile cunoașterii 
și descurcă ițele. Cu 
îngăduială, micul învățăcel 
nu este cuprins de teamă de 

tot ceea ce este neînțeles, ci 
își armonizează paciența 
până când reușește să 
pătrundă cu sensibilitate și 
rațiune totul, în final.  
 Elevul este bine să 
descopere singur că este 
mai capabil decât credea, 
este necesar să fie mereu în 
competiție cu el însuși. De 
asemenea, este de preferat 
să privim greșelile ca pe un 
făgaș, o direcție spre 
învățare, perfecționare, 
autocorectare. Un profesor 
dedicat are cunoștință să-și 
convingă meșteșugarii 
slovelor că lectura nu este o 
corvoadă, o datorie, ci o 
cutezanță către libertatea de 
exprimare. Un colectiv de 
elevi pătrunzător, iscoditor și 
un profesor pasionat se pot 
privi cu satisfacția unei 
lecturi emoționante. O clasă 
întreagă atentă la 
descoperirea unei valori 
etice, ca experiență a 
lecturării unui text literar, 
licărește ca o văpaie. 
 Un profesor bun 
înțelege toate trăirile 
interioare ale elevilor lui, este 
entuziast, plin de vervă și 
încurajează permanent, 
având puterea de a-i face pe 
copii să se simtă unici, 
valoroși, importanți, speciali, 

apreciați, liberi, înțeleși. 
Clasa de curs poate fi un 
adăpost, un refugiu în care 
emoția, toleranța, voia bună, 
creativitatea și siguranța 
interferează. Tenacitatea, 
cinstea, răbdarea și iubirea 
sunt uneltele unui profesor 
devotat. Acel profesor 
interesat este veșnic pregătit 
să sprijine pe oricine 
întâmpină greutăți în 
aventura învățării. Un 
profesor care inspiră spune 
că viața elevului poate fi 
anostă ca o foaie de hârtie 
deșartă ori poate căpăta 
profunzimea unui ocean. 
Decizia aparține fiecărui elev 
... Iar decizia a aparţinut, în 
cazul de faţă, celor şase 
magnifici ai mei elevi ... Prin 
efort susţinut şi  multă 
ambiţie, s-au calificat la etaja 
judeţeană a Olimpiadei de 
limba şi literatura română cu 
următoarele punctaje: Minac 
Adina (107 p), Mihăilescu 
Andreea-Emilia (103 p), 
Mitrea Alecsandra (103 p), 
Dămian Denisa (102 p), 
Atudosiei Andrei-Cristian 
(101,5 p), Chioacă Iustina 
(100 p). Mai mult decât atât, 
Mihăilescu Andreea-Emilia a 
obținut locul I (118 puncte) la 
etapa județeană a 
Olimpiadei de limba şi 
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literatura română, calificându-se așadar la 
etapa națională.   
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ȘCOALA, PILON IN DEZVOLTAREA MODELULUI CULTURAL AL 
SOCIETAȚII 

 
 

Profesor Carmen-Lăcrămioara Grădinaru 
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț 

 
   
  Cultura unei țări are 
un impact foarte puternic 
asupra tiparelor sale 
educaționale, pe care le 
orientează și le 
fundamentează. Educația, la 
rândul ei, îndeplinește atât o 
funcție de conservare, cât și 
una de modificare și 
reînnoire culturală 
permanentă. Educația, ca 
instrument de schimbare 
culturală, este cea care 
asigura cunoștințe, formează 
abilități și poate induce idei 
sau atitudini noi în 
mentalitatea tinerei generații.  

Relația dintre cultură 
și educație a devenit atât de 
strânsă pentru că, de-a 
lungul timpului, ambele au 
avut scopuri similare - 
transmiterea moștenirii 
culturale și a celei sociale. 
Dacă societatea îi oferă 
individului coordonate pentru 
viața în familie și comunitate, 
pentru educație, drepturi 
legale, siguranță și protecție 
etc., în același mod, cultura 
poporului său îi lasă 
moștenire identitatea 
spirituală și culturală. 

Patrimoniul cultural 
material și imaterial 
(construcții, așezări, 
obiceiuri, tradiții, credințe, 
rituri și ritualuri, artefacte 

etc.) ajută individul să se 
adapteze mediului său 
social. Prin educație, 
generația tânără se 
familiarizează cu aceste 
tradiții, obiceiuri, valori și 
modele de comportament 
predominante în grup și 
comunitate, cunoaștere care 
îi facilitează o astfel de 
adaptare. Cultura își pune 
amprenta asupra aspectelor 
fizice, mentale, morale, 
sociale, estetice și 
emoționale ale individului, 
marcându-i, totodată, 
dezvoltarea personală.  
 Societatea este 
preocupată de viitorul 
generației tinere, de aceea, 
indiferent de progresul atins 
în domeniul social, cultural, 
religios sau de altă natură, 
se simte obligată să i-l 
transmită. Nevoia de 
educație formală este 
permanentă și, prin urmare, 
societatea apelează la 
școală, care devine factorul-
cheie în educarea membrilor 
săi. Scopul este dublu: pe de 
o parte transmiterea 
moștenirii culturale, pe de 
alta, îmbunătățirea societății.  

Fiecare țară are o 
cultură distinctă, pe care 
încearcă să și-o păstreze în 
forme cât mai apropiate de 
original. Iar educația este 

singurul mijloc prin care 
această sarcină poate fi 
dusă la bun sfârșit. Este cea 
care transmite cultura noii 
generații și construiește 
perspectiva tinerilor asupra 
vieții, în lumina trecutului. 

Elevii au nevoie să 
înțeleagă că tot ceea ce 
reprezintă cultura nu se 
reduce doar la o listă de 
sărbători sau rețete culinare, 
tradiții religioase sau limbaje 
care diferă în funcție de zonă 
geografică. Cultura este o 
experiență trăită, unică 
pentru fiecare individ. Este 
important ca tinerii să învețe 
că istoria, arta, muzica nu 
sunt create doar de figuri 
istorice, de oameni celebri 
sau de cei care locuiesc “în 
altă parte”. Cultura este 
creată în viața de zi cu zi, de 
către noi toți, în comunitățile 
noastre diverse, în familiile și 
școlile noastre.  

Pentru a-i ajuta pe 
elevi să înțeleagă toate 
aceste lucruri, instruirea la 
clasă ar putea fi îmbogățită 
cu experiențe din lumea 
reală, bazate pe relaționarea                         
elevi-comunitate în moduri 
care să le capteze atenția și, 
astfel, să le perfecționeze 
competențele de lectură, 
cercetare, comunicare și 
scriere, să le 
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îmbunătățească experiența 
de învățare în general. La 
rândul lor, elevii pot contribui 
la înțelegerea și modelarea 
culturii și a tradițiilor 
comunităților din care fac 
parte.  

Realizând cercetări 
privind patrimoniul cultural în 
propriile comunități, elevii pot 
descoperi bogăția și 
diversitatea tradițiilor din jurul 
lor. Acestea constituie, 
astfel, puncte de plecare în 
inițierea unor conexiuni 
valoroase cu istoria, locul și 
mediul. Inițiind proiecte 
personale de cercetare, 
elevii vor putea înțelege 
anumite paradigme culturale 
prin conectare la 
comunitatea lor, prin 
interacțiune cu rude de 
diferite vârste, specialiști din 
cămine și centre cultural 
locale, meșteșugari și 
artizani locali, muzicieni, 
povestitori, experți în istoria 
locală etc. Elevii pot vizita 
locații de importanță istorică 
sau culturală locală, în timp 
ce documentează tradiții și 
obiceiuri folosind 
reportofoane, camere foto și 
video, proiectoare etc., 
punându-și în valoare 
abilități observaționale și 
comunicaționale de bază. La 
rândul lor, cadrele didactice 
pot invita, la clasă, persoane 
care să ilustreze istoria și 
patrimoniul cultural 
(meșteșugari, povestitori, 
istorici locali, muzicieni 
tradiționali sau dansatori). 

Inițierea unor proiecte 
care vizează patrimonial 

cultural poate avea ca 
rezultate: 

 îmbunătățirea performanțelor 
în învățarea 
interdisciplinară; 

 dezvoltarea abilităților de 
învățare prin colaborare și 
lucru în echipă; 

 dezvoltarea abilităților de 
prezentare; 

 creșterea implicării familiei și 
comunității în procesul de 
învățare;  

 sporirea gradului de 
conștientizare civică; 

 dezvoltarea stimei de sine; 
 crearea unor oportunități 

pentru elevi de a contribui 
în mod semnificativ la 
păstrarea culturii și istoriei 
comunității din care fac 
parte; 

 încurajarea conștientizării și 
toleranței diversității 
culturale; 

 dezvoltarea abilităților de 
interpretare, sinteză și 
evaluare a diferitelor tipuri 
de informații culturale; 

 dezvoltarea abilităților 
tehnologice prin folosirea 
de echipamente specifice 
documentării; 

 promovarea parteneriatelor 
școală-comunitate; 

 oferirea unor oportunități de 
învățare care valorizează 
viața și experiențele 
elevului. 

Școala trebuie să renunțe 
la izolarea din “turnul de 
fildeș” și să se apropie mai 
mult de societate și 
comunitate. Educația are nu 
doar rolul de a reflecta 
anumite condiții sociale și 
culturale, ci și de a le 

îmbunătăți. O școală este o 
miniatură a unui tip de 
cultură și de societate. 
Activitățile și programele 
acesteia sunt organizate în 
funcție de idealurile și 
valorile culturale ale 
societății care o înființează și 
coordonează. Prin urmare, 
școala devine centrul de 
păstrare, promovare, 
formare, reformare și 
dezvoltare a modelului 
cultural al societății. 

Odată cu provocările 
culturale, avansarea științei 
și a tehnologiei, viața tuturor 
se află în plină transformare. 
Dacă nu am putea face față 
progresului actual, ne-am 
confrunta cu un “decalaj 
cultural”. Nu numai noi, ca 
indivizi, suntem obligați să 
ne adaptăm în permanență 
schimbărilor rapide, ci și 
educația. Dar, așa cum se 
întâmplă mereu, nu tot ce 
este nou, e și bun, iar școala 
trebuie să reziste permanent 
tentației de a importa toate 
“inovațiile” societății. Dacă se 
va debarasa, totuși, de 
lucrurile vechi și depășite, va 
trebui să fie vigilentă asupra 
imitării “oarbe” a noilor 
evoluții. Cadrul didactic 
trebuie să-i arate elevului 
cum să evalueze corect 
trecutul, să înțeleagă 
prezentul și să fie pregătit 
pentru viitor. Iar elevul, la 
rândul lui, trebuie să să se 
inspire din trecut, să trăiască 
în prezentul dinamic și să 
facă față viitorului 
provocator. 
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CHESTIUNI DE MATEMATICA ALTFEL 

 

Profesor Paval Daniela , C.T. ”Gh. Cartianu “ 
 
                                                                         
        O problemǎ cu care se 
confruntǎ   profesorii  de 
matematica este o 
îndepǎrtare a tot mai mulţi 
elevi de aceastǎ disciplinǎ .  
Pentru sporirea atractivitatii 
matematicii  se pot  insera in 
lectii sau se pot prezenta la 
unele activitati 
extracurriculare  probleme 
distractive  , glume    si  alte 
aspecte legate de 
matematica . 

                               
Probleme distractive 

 
1.O populaţie de bacterii se 
dublează la fiecare oră a zilei 
şi se înjumătăţeşte la fiecare 
oră din noapte. Se consideră 
ziua de 13 ore şi noaptea de 
11 ore. De câte ori va creşte 
populaţia de bacterii după 7 
zile? 
Solutie .După 24 de ore 
populaţia de bacterii creşte 
de 4 ori deoarece se 
dublează pentru fiecare oră 
în plus dintre cele două cu 
care ziua este mai mare 
decât noaptea. După 7 zile 

populaţia se va mări de  

ori adică de  ori. 
 
2.Am încheiat o cursă pe 
locul al 2012 lea. La sosire 
am aflat că fiecare al 
şaptelea alergător a fost 
descalificat. Pe ce loc sunt 
acum? 

Solutie .Au fost descalificaţi 
toţi jucătorii care au iesit pe 
un loc care reprezintă un 
multiplu de 7 până la locul 
2009 inclusiv. Cum 

rezultă că au 
fost eliminaţi 287 de 
competitori, ceea ce face ca 
acum să fiu situat pe locul 
2012-287, adică pe locul  
1725. 
 
 3. O maşină pleacă la ora 
12 din P cu viteza de 90 
km/h. La ce oră îl va ajunge 
pe un biciclist plecat la ora 7 
dimineaţa cu viteza de 15 
km/h? 
    Solutie .In cele 5 ore care 
s-au scurs de la ora 7 la ora 
12, biciclistul a parcurs 

km. Peste încă o 
oră el va fi parcurs 90 de km, 
distanţă egală cu cea 
parcursă de maşină într-o 
singură oră. Deci după o oră 
de la pornirea automobilului, 
acesta se va afla lângă 
biciclist. Acest lucru se va 
petrece la ora 13. 
 

O problemă de ...drept 
 
       Un arab a lăsat 
moştenire fiilor lui un număr 
de 17 cămile     asfel:    ½ 
din numărul cămilelor celui 
mai mare fiu, 1/3 din numărul 
cămilelor celui mijlociu şi 1/9  
din numărul cămilelor 
mezinului. Când să împartă 

au calculat că cel mare 
trebuie să primească 8 1/2 
cămile, al doilea 5 2/3 cămile 
iar mezinul 1 8/9 cămile. 
Cum niciunul nu voia să 
cedeze nimic din partea lor 
au început să se certe. 
Întămplător pe acolo a trecut 
un judecător călare pe o 
cămilă şi a fost rugat să 
judece această cauză. El a 
pus cămila lui lângă celelalte 
ca să poată calcula mai uşor 
cât îi revine fiecăruia. Astfel 
cel mare a luat 9 cămile, al 
doilea 6 cămile iar mezinul 2 
cămile , deci fiecare mai mult 
decât i se cuvenea.Adunând 
9+6+2 obţinem 17 cămile 
,deci judecătorul si-a luat 
cămila înapoi si a putut 
pleca. Cum a fost posibil 
acest lucru? 

       Observăm că + +  

=  şi nu un întreg. 

 

 

Studiul matematicii: 
Analogie cu studiul unei 
limbi si cu studiul artei 
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STUDIUL LIMBAJULUI 

MATEMATICII 

STUDIUL LIMBAJULUI 

ARTEI 

STUDIUL UNEI LIMBI 

 Familiarizarea cu tehnicile 

folosite în ramurile importante 

ale matematicii: aritmetica, 

algebra si geometria. 

Familiarizarea cu mai multe 

stiluri artistice cum sunt stilul 

renascentist, impresionist şi 

modern. 

Familiarizarea cu mai multe 

stiluri de vorbire si scriere cum 

ar fi eseul, poezia, drama. 

Fixarea matematicii in context 

prin studiul istoriei sale, al 

scopurilor si al aplicaţiilor. 

Fixarea artei in context prin 

studiul conditiilor istorice si 

sociale . 

Fixarea literaturii în context prin 

studiul condiţiilor istorice si 

sociale . 

Studiul elementelor matematicii 

cum ar fi numere, variabile si 

operaţii, si folosirea  lor pentru a 

rezolva probleme simple. 

Studiul elementelor de formă 

vizuală cum ar fi linii, forme, 

culori, texturi si folosirea 

acestora pentru uz personal. 

Studiul elementelor limbii cum 

ar fi cuvinte, părti de propozitii, 

reguli gramaticale si folosirea 

acestora pentru uz personal. 

Dezvoltarea capacităţii de 

analiză a informaţiilor 

cantitative  (modele matematice, 

studii, statistice, previziuni 

economice, strategii de 

investiţii). 

Dezvoltarea capacităţii de 

analiză a operelor de artă 

(picturi, sculpturi, arhitecturi). 

Dezvoltarea capacităţii de 

analiză a limbajului folosit în 

romane, eseuri, poeme, speech-

uri, dezbateri. 

Folosirea în mod creativ a 

matematicii pentru a-ti rezolva 

problemele financiare sau 

pentru a întelege realitaţile 

importante care te înconjoara. 

Folosirea în mod creativ a 

simţului artistic îin decorarea 

casei, realizarea unor fotografii 

sau a unor sculpturi. 

Folosirea în mod creativ a limbii 

in scopuri proprii (scrierea unei 

povestiri, a unui referat, a unui 

subiect de dezbatere). 

 
Probabilitati-studiul 

intamplarii 

  Intr-o clasa sunt 36 de 
elevi. Care este 
probabilitatea ca (cel putin) 
doi dintre ei sa-si serbeze 
ziua de nastere in aceeasi zi 
a anului ?  
     Presupunem ca anul are 
365 de zile (dupa cum bine 
stiti, exista si ani cu 366 de 
zile). Eroarea comisa nu este 
prea mare, deci putem face 

o astfel de aproximare. 
Determinam probabilitatea 
evenimentului contrar : sa nu 
existe doi elevi nascuti in 
aceeasi zi a anului. Calculam 
apoi obtine rezultatul dorit 
scazand din 1 probabilitatea 
evenimentului contrar.  
      Primul elev poate fi 
nascut in orice zi a anului. 
Cel de-al doilea poate fi 
nascut in orice zi, mai putin 
cea in care este nascut 

primul (observati, am 
introdus o ordonare a 
multimii elevilor), deci are 
364 de sanse din 365 sa nu 
fie nascut in aceeasi zi cu 
primul. Al treilea va avea 363 
de posibilitati din 365 sa nu 
fie nascut in aceeasi zi cu 
vreunul din primii doi, . . ., 
pana cand al 36-lea va 
ramane cu 330 de posibilitati 
dintr-un total de 365. 
Probabilitatea ca sa nu fie 
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doi nascuti in aceeasi zi va fi 
deci produsul tuturor acestor 
probabilitati :  
 

 

  

 Probabilitatea ca sa existe 
cel putin doi elevi din 36 cu 
aceeasi zi de nastere va fi  q 
= 1 - p . Calculand  gasim o 
valoare de aproximativ 71%.  

Declaraţie de dragoste 
care să folosească 

noţiunile: număr complex, 
plan, argument, parte 

imaginară 

                
● Ai fost introdus în viaţa 

mea ca un număr 
complex din necesitatea 
de a găsi o  soluţie pentru 
a ieşi din singurătate. Ai 
fost o parte imaginară din  
tr-un plan, dar acum am 
un argument sincer 
pentru a te considera o 
parte întreagă din mine. 
Te iubesc.  

 
● În planul vieţii mele tu eşti 

un argument al iubirii. În 
sufletul meu eşti o parte 
imaginară. Când eşti cu 
mine totul pare la fel de 

complex ca şi o mulţime 
de numere complexe, 
poate prea complexe 
pentru o viaţă şi o iubire 
simplă pe care mi-o 
doresc. 
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PARTICULARITATI ALE PREDARII-INVATARII 
ELEMENTELOR DE TEORIA LITERATURII IN SCOALA (2) 

 

Profesor drd. Ana C. VÎRLAN 
Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț 

 
 
  Conceptele 
operaţionale de teorie a 
literaturii şi stilistică sunt 
noţiunile fundamentale 
utilizate frecvent în 
realizarea a ceea ce numim 
comentariu literar sau 
analiză literară. Limbajul 
specific literaturii include 
concepte operaţionale 
precum: opera literară, temă, 
idee,motiv, subiect, categorii 
estetice, figuri de stil, 
elemente de prozodie, genuri 
literare, specii 
literare...Scopul cunoaşterii 
acestor noţiuni de teorie 
literară esteformarea 
priceperilor şi a deprinderilor 
de a interpreta un text 
literar.Ordinea predării şi 
învăţării este aceea de la 
general la particular, de 
laproblemele de conţinut la 
cele de formă, de la opera 
privită ca întreg laelementele 
ei componente. 

 
Iată o schemă 

clasică de comentare a 
operei lirice în care se pot 
aplica noţiunile de teoria 
literaturii şi care poate fi 
adaptată sau îmbogăţită cu 
elemente de predare-
învăţare moderne: 

Izvorul de inspiraţie 
- punctul de plecare al 
operei, elementul 

autobiografic sau mitic care 
generează ideea  poetică; 

Tema - aspectul 
general al vieţii, oglindit în 
opera literară; 

Motivele literare - 
constituenţi ai temei (părţi 
componente); 

Strat imagistic - 
elementele de expresivitate 
artistică (procedee artistice); 

Strat eufonic - 
elementele eufonice/ figurile 
de sunet (aliteraţia şi 
asonanţa), unele repetiţii, 
unele enumeraţii, interjecţiile, 
refrenele (versurile-laitmotiv) 
sau termenii care generează 
muzicalitatea versurilor (ex. 
elementele de sinestezie); 

Strat stilistico-
gramatical - valorile artistice 
ale părţilor de vorbire (ex: 
substantivele pot intra în 

structura metaforelor ori 
comparaţiilor, adjectivele pot 
crea epitete…) 

 

Este cert faptul că 
gustul pentru poezie se 
formează în şcoală, iar 
profesorii fac eforturi 
disperate pentru atragerea 
elevilor în această zonă a 
literaturii. E un lucru ştiut 
deja că elevii secolului XXI 
citesc din ce în ce mai puţin, 
iar dacă o fac, preferă proza, 
în detrimentul poeziei. 
Aceștia motivează opţiunea 
prin faptul că proza este mai 
captivantă, mai accesibilă, 
mai uşor de povestit, are 
acţiune, personaje şi mai 
multe aventuri, în timp ce 
poezia este mai dificilă, cu 
sensuri ascunse, cu 
simboluri ... 
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Programele şcolare 
sunt centrate pe patru 
obiective fundamentale: 
dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral, 
dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală, dezvoltarea 
capacităţii de receptare a 
mesajului scris şidezvoltarea 
capacităţii de exprimare 
scrisă. Toate aceste 
obiective se subsumează 
unui obiectiv major: 
cultivarea exprimării 
elevilor (fie ea orală sau 
scrisă). Pentru îndeplinirea 
acestor obiective, profesorii 
elaborează strategii didactice 
moderne şi atractive, 
utilizând metode din cele mai 
variate însă numărul elevilor 
care apreciază poezia nu 
pare să crească.  

De aceea profesorul 
trebuie să se oprească mai 
des și temeinic la analiza 
stilului unui autor, pornind de 
la un text dat, insistând 
asupra tuturor faptelor de 
limbă. Studiul textului literar 
trebuie să se facă în clasă, 
utilizându-se permanent 
metoda euristică, 
dinamizându-se colectivul de 
elevi, problematizându-se 
mereu pe tot parcursul 
analizei, obişnuindu-i pe 
participanţii la discuţiesă 
gândească, să descopere, 
să-şi dezvolte simţul critic şi 
puterea/capacitaţile de 
evaluare a operei literare. 

 

Explorarea primară a 
textului poate să 
conţinăformularea temei 
operei respective, 

identificarea motivelor 
literare, identificarea vocii 
interioare a textului(eul liric) 
şi o primă selectare de 
expresii sau versuri care au 
impresionat mai mult.  

În tot acest demers, 
rolul profesorului se reduce 
de la actor la moderator, un 
moderator care admite opinii 
diverse. Elevului i se acordă 
libertate deplinăşi nu i se 
impun interpretări.  

 

Analiza propriu-zisă 
a textului va atinge 
probleme din toate nivelurile 
limbii, fie pe rând, fie 
combinat. Se ştie că textul 
literar are o structură 
stratificată, iar acestor 
straturi le corespund 
oarecum nivelurile limbii, a 
căror ierarhie, pornind de la 
simplu spre complex, ar 
arăta aşa:strat imagistic – 
strat eufonic – strat stilistico-
gramatical.  

În cadrul analizei 
textului literar, accentul va 
cădea pe identificarea şi 
analizarea dinamicii 
imaginilor artistice, raportate 
la tipul de text selectat. 

 

Iată un exemplu prin 
care tradiționalul poate fi 
împletit cu succes cu 
metodele moderne:  

Rugăciune, de Mihai 
Eminescu 

 
Crăiasă alegându-te  
Îngenunchem 

rugându-te,  
Înalţă-ne, ne mântuie  

Din valul ce ne 
bântuie;  

Fii scut de întărire  
Şi zid de mântuire, 

          Privirea-ţi adorată  
Asupră-ne coboară,  
O, maică prea curată,  
Și pururea fecioară  
Marie! 
 
Noi, ce din mila 

sfântului  
Umbră facem 

pământului,  
Rugămu-ne-

ndurărilor,  
Luceafărului mărilor;  
Ascultă-a noastre 

plângeri,  
Regină peste îngeri,  
Din neguri te arată,  
Lumină dulce, clară,  
O, maică prea curată,  
Şi pururea fecioară,  
Marie! 
 
 

 
Competenţe specifice:  

1. Identificarea 
particularităţilor unei 
epoci culturale/curent 
literar 

2. Descoperirea 
mărcilorsubiectivităţii 

3. Marcarea 
elementelor expresivităţii 
artistice. 

4. Identificarea 
convenţiilor constitutive 
discursive şi istorice ale 
textului liric.  

5. Performarea 
lecturii şi a interpretării 
textului liric prin aplicarea 
algoritmului de analiză.  
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6. Aplicarea 
achiziţiilor de limbaj critic 
în lectura textului liric.  

7. Construirea şi 
exprimarea, prin mijloace 
lingvistice adecvate, a 
unor judecăţi de valoare, 
cu argumente intrinseci 
sferei literaturii.  

 

Lectura model va fi 
realizată integral-obligatoriu 
de către profesor care 
trebuie să ţină cont de 
muzicalitatea poeziei 
susţinute de prozodia imnului 
religios: se va respecta la 
nivelul intonaţieialternanţa 
rimei împerecheate (la 
nivelul primelor patru versuri) 
cu rima încrucişată (la nivelul 
ultimelor patru versuri), 
pentru fiecare strofă, 
culminând cu vocativul 
Marie!.  

Explicarea 
cuvintelor necunoscute se 
va realiza sub controlul direct 
al profesorului, care trebuie 
să se asigure că elevii au 
înţeles bine textul după 
această primă lectură. 
Cuvintele de tipulmântuie, 
bântuie, pururea, vor fi 
discutate cu elevii şi, la 
nevoie, vor fi notate, atât 
pentru îmbogăţirea 
vocabularului, cât şi pentru a 
se evita posibilitatea ca 
elevul să întâlnească astfel 
de situaţii, pentru prima oară, 
în cadrul vreunei probe de 
examen, când nu ar avea 
timpul şi nici mijloacele 
necesare să le şiexplice.  

Explorarea primară a 
textului nu se va face în 

afara oricărui context. Prin 
urmare, sunt necesare 
câteva discuţii lămuritoare, 
cu privire la geneza şiapariţia 
poeziei. Astfel, cu privire la 
geneză, ei trebuie să afle că 
probabil poetul a pornit de la 
Litaniile Maicii Domnului, 
unde apare sintagma Regina 
angelorumsau de la 
tradiţiacreştină autohtonă, 
conform căreia Fecioara 
Maria este ocrotitoarea 
navigatorilor, simbolizând 
arca Bisericii ce traversează 
istoria spre mântuire. Este, 
de asemenea, necesar să se 
menţioneze anul apariţiei, 
1892, fragmentar, în ediţia a 
VI-a Maiorescu, reprodusă în 
Convorbiri literare, an XXV, 1 
iulie, 1892.  

În desprinderea ideii 
centrale, a temei, este 
absolut interzisă dictarea 
temei de către profesor, al 
cărui rol se reduce la acela 
de moderator, elevii pot 
efectua un exerciţiude 
brainstorming, pe una din 
următoarele direcţii: care 
este pasajul cel mai 
impresionant al textului? 
care este sentimentul 
dominant al poeziei? care ar 
putea fi tema poeziei? Dacă 
nivelul clasei nu permite un 
brainstorming reuşit, 
profesorul poate ghida 
activitatea elevilor prin 
intermediul unor întrebări 
ajutătoare sau prin trasarea 
unor sarcini de lucru menite 
să le faciliteze demersul. 
Oricare ar fi metoda 
adoptată, de pe poziţia lui de 
moderator, profesorul trebuie 

să aducă elevii în situaţia de 
a fixa tema poeziei: în fond o 
rugăciune, poezia este un 
imn marianic, un act de 
implorare adresat Feciorei 
Maria de către poet, în 
numele semenilor săi.  

Analiza propriu-zisă 
a textului se va desfăşura în 
următoarele registre: fonetic, 
lexical, morfologic, sintactic, 
stilistic şi ideatic, în total 
şase straturi (se poate 
recurge la metoda Phillips 
6-6).  

 

Exemplificare 
(selectivă): 

 

La nivel fonetic, 
alături de cele două tipuri de 
rimă amintite mai sus, se va 
discuta şipreferinţa poetului 
pentru rima deschisă, 
feminină, sugerând 
seninătate şi lumină: 
întărire/mântuire, 
adorată/preacurată, 
coboară, fecioară, 
plângeri/îngeri etc.; se va 
discuta de asemenea ritmul 
cristalin şi sonoritatea 
versului de structură 
iambică:  

La nivel lexical se 
vor semnala elementele din 
aria sacrului, în alternanţă cu 
cele din aria profanului: 
crăiasă, Maică preacurată, 
fecioară, sfânt, luceafărul 
mărilor, regină peste îngeri, 
lumină dulce, pe de o parte, 
şival, umbră, plângeri, 
neguri, de cealaltă parte; tot 
aici merită discutată 
păstrarea elementului 
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crăiasă, specific basmului 
popular românesc.  

Nivelul sintactic se 
remarcă centrarea frazei pe 
enunţurile imperativ-retorice 
şi prin apelul exclusiv la 
propoziţii principale, unele 
extrem de elaborate şi 
bogate în conţinut: Privirea-
ţiadorată/Asupră-ne 
coboară,/O, Maică 
preacurată/Şi pururea 
fecioară/Marie! Dintre figurile 
sintactice, de remarcat este 
paralelismul, nu doar la 
nivelul general compoziţional 
al poeziei, ci şi la nivelul 
versurilor. Luate câte două, 
se constată simetria la 
nivelul fiecărei perechi. 

Nivelul stilistic arată 
că la loc de cinste se află 
metafora, care ar putea avea 
una dintre următoarele 
semnificaţii: valul – 
perisabilitatea lumii; scutul – 
forţa protectoare a divinităţii; 
zidul – statornicia dragostei 
lui Dumnezeu şi a Fecioarei 
Maria pentru oameni; umbra 
– lipsa de consistenţă a 
vieţiipământeşti; luceafărul 
mărilor – Fecioara Maria, 
protectoarea navigatorilor pe 
mările învolburate ale vieţii; 
neguri – deznădejdea 
pământeanului; lumina – 
mântuirea, salvarea 
sufletelor noastre, toate 
interpretate în raport cu 
întreaga tonalitate a textului. 
Un loc de asemenea 
privilegiat revine epitetului: 
adorată, preacurată, 
pururea, dulce, clară, care 
asociat metaforei trimite spre 
versul românesc popular, 

realizând o proiecţie în care 
se întrevede dorinţa poetului 
de a găsi un loc pentru 
oameni înaintea graţiei 
divine eterne.  

În ceea ce 
priveştenivelul ideatic sau 
etapa de sinteză (a 
mesajelor textului), vor 
trebui subliniate liniile de 
forţă ale poeziei: lirismul 
excesiv, sentimentul 
înstrăinării de profan şi al 
apropierii de sacru, prezentul 
trăirii, încărcat de suferinţăşi 
de singurătate, tristeţea 
omniprezentă, apăsarea, 
senzaţia de sfârşit a eului 
poetic, poate presentimentul 
morţii, durerea absolută etc.  

Rolul profesorului 
trebuie sa fie acela de 
moderator, iar sarcinile de 
lucru trasate de acesta 
trebuie să revină elevilor. 
Abia după această analiză 
susţinutăprin efortul euristic, 
elevii pot avea păreri 
personalelegate de textşi pot 
elaboraeseul sau 
comentariul literar,privit ca 
finalitate a procesului de 
predare-învăţare. 
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COMUNICAREA DINTRE FAMILIE, COPIL CU CES, ȘCOALĂ 
 ÎN VEDEREA INTEGRĂRII EFICIENTE A ACESTOR COPII ÎN 

STRUCTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE MASĂ 
 

Profesor Ioana Antonovici  
școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamț 

 
     

Educaţia integrată se 
referă în esenţă la integrarea 
în structurile învăţământului 
de masă a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale (copii 
cu deficienţe senzoriale, 
fizice, intelectuale sau de 
limbaj, cu uşoare tulburări 
psio-afective şi 
comportamentale 
defavorizaţi socio-economic 
şi cultural, copii din centrele 
de asistenţă şi ocrotire, etc.) 
pentru a le oferi un climat 
favorabil dezvoltării 
armonioase şi cât mai 
echilibrate a personalităţii 
acestora. Alături de 
conceptul de educaţie 
integrată îl regăsim şi pe cel 
de educaţie incluzivă, 
reprezentând esenţa unui 
sistem educaţional 
caracterizat prin promovarea 
egalităţii în drepturi şi 
responsabilităţi, implicarea 
activă a comunităţii în 
programele şcolii, 
flexibilitatea programelor 
şcolare, parteneriat cu 
familia. 

Numărul copiilor cu 
cerințe educaționale speciale 
care intră în structurile 
învățământului de masă este 
în continuă creștere. 
Integrarea eficientă a acestor 
copii în clasele din 
învățământul de masă 

trebuie să aibă la bază 
comunicare și colaborare 
eficiente între cadrele 
didactice și părinți. Din 
păcate, există în anumite 
cazuri atât bariere în privința 
comunicării cât și în calea 
colaborării.  
            Barierele în calea 
unei comunicări eficiente cu 
părinţii în ceea ce priveşte 
integrarea copilului cu 
cerinţe educaţionale speciale 
sunt determinate în special 
de insuficienta informare 
asupra acestui relativ nou 
domeniu. În practica 
educaţională s-au constatat 
de nenumărate ori că în 
planul relaţiei educaţionale 
apar destule obstacole: 
a) blocaje determinate de 
caracteristicile persoanei 
angajate în comunicarea 
didactică; 
b) blocaje determinate de 
relaţiile social-valorice 
existente între participanţii la 
relaţia de  
comunicare didactică; 
c) blocaje determinate de 
canalul de transmisie; 
d) blocaje determinate de 
particularităţile domeniului în 
care se realizează 
comunicarea didactică. 
           Pornim de la premisa 
că familia şi şcoala 
reprezintă principalele 
instanţe responsabile de 

educaţia copilului,şi cu atât 
mai mult a celui cu CES. 
Distribuirea 
responsabilităţilor între cele 
două instituţii este firească şi 
posibilă în condiţiile în care 
ambele sunt pregătite în 
egală măsură pentru a-şi 
exercita funcţia educativă pe 
care o deţin. Pe de altă parte 
însă, realitatea atestă faptul 
că părinţii se confruntă în 
prezent cu o multitudine de 
probleme în educaţia copiilor 
pe care deseori nu ştiu cum 
să le gestioneze pentru o 
rezolvare cât mai eficientă şi 
cu efecte pozitive pe termen 
lung. Aceştia sunt supuşi 
unei noi abordări asupra 
vieţii, care presupune un alt 
tip de cultură a educaţiei în 
familie, mult diferită de cea 
învăţată. Părinţii sunt 
implicaţi profund în 
activitatea profesională, 
motivată de satisfacerea 
nevoilor economice specifice 
familiei, muncind adesea în 
străinătate (acolo unde 
munca este mai bine 
apreciată şi recompensată), 
lăsând copilul de cele mai 
multe ori în grija bunicilor, 
acest fapt generând 
incoerenţă la nivelul 
sistemului de valori pe care 
familia îl poate transmite, o 
stare de nesiguranţă a 
copilului şi de nemulţumire 
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de sine a părintelui. Un alt fel 
de abandon al copilului de 
către părinte este cel în care 
părintele pune pe umerii 
şcolii întreaga 
responsabilitate legată de 
educaţia copilului. 
           Indiferent de natura 
cauzei care creează 
dificultăţi familiale în 
monitorizarea evoluţiei 
educaţionale a copilului cu 
CES , efectele asupra 
actorilor implicaţi sunt cât se 
poate de clare: 
pentru părinţi absenţa 
echilibrului şi a satisfacţiilor 
pe care ar trebui să le ofere 
familia unită, imaginea de 
sine în plan profesional fiind 
afectată de eşecul ca 
părinte; 
copilul sărăcit de o familie 
responsabilă, care să pună 
accent pe educaţia acestuia, 
promovând valori autentice, 
nu–şi va defini complet 
identitatea familială , socială 
şi culturală, nu va fi pe deplin 
capabil să-şi asume propriile 
responsabilităţi faţă de sine, 
de familie, de societate. 
           Şcoala incluzivă şi 
toate cadrele didactice 
trebuie să creeze un mediu 
propice implicării familiei în 
recuperarea , adaptarea şi 
integrarea propriului copil cu 
cerinţe speciale, prin: 
– Solicitarea tuturor familiilor 
cu copii care prezintă cerinţe 
educative speciale să 
participe la aplicarea 
programului educaţional 
propus; 
– Recunoaşterea cerinţelor 
şi drepturilor familiilor de a 

alege dacă, în ce măsură, 
cum şi când pot participa la 
cât mai multe activităţi 
educaționale, pentru 
continuarea lor acasă; 
– Includerea familiilor , în 
mod obişnuit şi consecvent, 
în schimbul de informaţii 
despre copil; 
-Identificarea resurselor din 
cadrul programului 
educaţional şi recuperator al 
elevilor cu cerinţe educative 
speciale prin care se pot 
sprijini activităţile părinţilor; 
– Anunţarea familiei în 
legătură cu activităţile 
propuse în programul 
recuperator şi informarea 
asupra schimbărilor 
survenite în cadrul 
programului; 
– Stimularea unei comunicări 
sincere, obiective în vederea 
educării şi recuperării copiilor 
urmărind  împreună 
progresul înregistrat de copil 
în diverse situaţii de viaţă. 
 Pentru punerea în 
practică a măsurilor privind 
integrarea eficientă copiilor 
cu CES în cadrul unității de 
învățământ, este obligatorie 
o strânsă colaborare a 
tuturor actorilor implicați în 
acest proces: copii, părinți, 
cadre didactice, psiholog 
școlar.  
Succesul educaţiei incluzive 
este asigurat de 
comunicarea dintre familie şi 
şcoală. Comunicarea şi 
colaborarea eficientă dintre 
cadrele didactice şi părinţi se 
bazează pe câteva 
elemente: 

            Respectul (reciproc
) – poate fi indus de către 
cadrele didactice. Este 
esenţial să se plece de la 
premisa că părinţii sunt cei 
mai importanţi profesori din 
viaţa copilului; respectul şi 
înţelegerea dovedită de către 
cadrul didactic în faţa 
complexităţii problemelor, 
poate induce respectul 
reciproc; 
            Atitudinea 
imparţială, care solicită 
gândirea pozitivă şi deschisă 
despre familii, evitarea 
judecăţilor evaluative şi 
dezaprobatoare. Atitudinea 
imparţială înseamnă 
încurajarea familiilor de către 
cadrele didactice în acţiunile 
de evaluare a propriilor 
decizii, fără a interveni în 
aceste acte; 
            Empatia faţă de 
părinte poate fi uşor sesizată 
de către acesta prin 
atitudinea deschisă către 
dialog şi comunicare sinceră. 
            Prin comunicare 
eficientă cu familia, aceasta 
ajunge să-şi conştientizeze 
rolul în educaţia şi integrarea 
cu succes a copilului său. 
Familia trebuie să exercite o 
influenţă pozitivă asupra 
copilului, rolul său fiind foarte 
important în dezvoltarea 
acestuia din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral, 
reprezentând mediul normal 
în care personalitatea unui 
copil, cu sau fără deficienţe, 
se dezvoltă armonios sub 
toate aspectele. 
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TESTUL ARBORELUI ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ 
 

Profesor Poenaru Alexandra Georgiana  
Colegiul Național „Roman-Vodă” 

 
  În cadrul acestui 
demers teoretic-aplicativ mi-
am propus să evidențiez, în 
prima parte, o serie de 
considerații teoretice asupra 
conceptului de personalitate 
iar, în partea a doua, să 
prezint rezultatele unei 
cercetări cu trimitere la testul 
arborelui, un veritabil 
instrument de evaluare a 
personalității printr-o probă 
de desen. Cercetarea a fost 
realizată în anul școlar 2016-
2017 la o școală din județul 
Neamț. Universul cercetării îl 
reprezintă preșcolari cu 
vârstă cuprinsă între 4-6 ani 
ce studiază în mediul rural.  

Conceptul de 
personalitate poate fi definit 
astfel: 

 „personalitatea 
reprezintă îmbinarea non-
repetitivă a însușirilor psihice 
care caracterizează mai 
pregnant și cu un mai mare 
grad de stabilitate omul 
concret și modalitățile sale 
de conduită” (Roșca, Al., 
1976, p. 466); 

 „personalitatea este 
organizarea dinamică în 
cadrul individului a acelor 
sisteme psihofizice care 
determină gândirea și 
comportamentul său 
caracteristic” (Allport, 
G.V.,1981, p.40); 

 „personalitatea este 
rezultatul acțiunii instituțiilor 
și modelelor culturale ale 

socirtății și se formează 
începând din copilărie, prin 
condiționarea 
comportamentului și prin 
învățare în mediul familial și 
educativ, reflectând condițiile 
biologice,ecologice, 
geografice și sociale ale 
grupului” (Mălureanu, F., 
apud. Mâță, L., 2010, p. 82). 

Ideea de a utiliza desenul 
arborelui ca instrument de 
diagnostic psihologic i-a 
aparţinut lui Emile Jucker, 
consilier de orientare 
profesională la Fägsvil, 
cantonul Zurich. Jucker s-a 
oprit la tema arborelui după 
lungi studii asupra istoriei 
culturii şi miturilor. După 
1928, ani de zile E. Jucker a 
aplicat testul fără să facă 
analize statistice şi fără alt 
scop decât acela de a 
verifica un număr de 
observaţii empirice. 

Ulterior, un alt psiholog 
elveţian Ch. Koch, publică un 
manual (1937) complet cu 
date statistice: "cercetări 
experimentale”, un capitol 
special cu referire la 
dezvoltarea expresiei grafice 
la copil, tehnica de 
interpretare a desenului şi un 
studiu istorico-cultural 
asupra simbolismului 
arborelui.  

Testul arborelui constă în 
desenarea pe o coală de 
hârtie a oricărui tip de copac 
care să nu fie brad. 

Concepţia originală a lui 
Koch a fost modificată de 
Storra care a propus ca 
subiectul să deseneze după 
primul desen pe altă foaie un 
alt arbore. Pus în faţă 
situaţiei de a repeta desenul, 
se pierde automat orice 
inhibiţie, pacientul nu se mai 
simte examinat, fiind mult 
mai sincer. Dacă primul 
desen reprezintă 
personalitatea aparentă a 
clientului, al doilea arbore 
oferă imaginea profundă şi 
reală a acestuia. 

Obiectivul general al 
acestei cercetări vizează 
identificarea nivelului de 
dezvoltare a  personalității  
elevilor prin aplicarea testului 
arborelui.  

Ipoteza 1 Dezvoltarea 
personalității preșcolarilor 
este diferită în funcție de 
ocuparea spațiului. 

Ipoteza 2 Dezvoltarea 
personalității preșcolarilor 
este diferită în funcție de 
reprezentarea celor trei 
elemente specifice ale 
copacilor (rădăcini, trunchi, 
coroană). 

Ipoteza 3 Dezvoltarea 
personalității preșcolarilor 
este diferită în funcție de 
dimensiunile desenului. 

Ipoteza 4  Dezvoltarea 
personalității preșcolarilor 
este diferită în funcție de 
tipologia arborelui 
reprezentat. 
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Ipoteza 5 Dezvoltarea 
personalității preșcolarilor 
este diferită în funcție de 
unele detalii cum ar fi 
frunzele, fructele, florile, 
iarba de la baza trunchiului. 

Metodologia cercetării 
Conceptul principal de 

personalitate cu trimitere la 
testul arborelui este 
operaționalizat conform 
indicatorilor oferiți de studiile 
lui Evi Crotti cu trimitere la o 
serie de indicatori precum: 
ocuparea spațiului, 
reprezentarea celor trei 
elemente specifice ale 
copacilor (rădăcini, trunchi, 
coroană), dimensiunile 
desenului, tipologia arborelui 
reprezentat, unele detalii 
cum ar fi frunzele, fructele, 
florile, iarba de la baza 
trunchiului. 

Lotul de cercetare 
Cercetarea a fost 

realizată pe un lot de 15 
elevi, cu vârstă cuprinsă 
între 4-6 din care 7 sunt de 
gen feminin și 8 de gen 
masculin, de la o școală din 
județul Neamț.  

Instrumentul principal 
care a fost utilizat pentru 
identificarea nivelului de 
dezvoltare a   personalității  
elevilor este  Proba: testul 
arborelui elaborată de Evi 
Crotti (2010). 

Cercetarea s-a 
desfășurat în anul școlar 
2016-2017, mai exact în 
perioada 12-13 ianuarie 
2017. Elevii au primit o foaie 
și li s-a cerut să deseneze un 
arbore. Majoritatea elevilor 
au respectat cerința și au 

reușit să reprezinte un 
arbore excepție făcând 
câțiva copii care fie au 
desenat  niste forme care ar 
putea fi asociate cu greu cu 
un arbore fie nu au desenat 
nimic. 

Rezultatele cercetării 
Ipoteza 1 
Conform datelor 

analizate, se constată că cei 
mai mulți preșcolari, adică 6, 
au desenat arborele pe toată 
foaia, 3 preșcolari au 
desenat pe mijlocul foii, 3 în 
partea inferioară și doar 1 
preșcolar a desenat arborele 
în partea superioară a foii. 
Din totalul de preșcolari 2 nu 
au reprezentat niciun arbore. 
Așadar, se poate evidenția 
faptul că desenul care ocupă 
aproape toată foaia este tipic 
copilului extrovertit, entuziast 
și generos, uneori chiar 
intruziv. Preșcolarul care 
poziționează arborele în 
partea superioară a foii și la 
dreapta manifestă o natură 
plină de fantezie, este un 
idealist și un visător. 
Desenând arborele în 
mijlocul foii, copilul scoate la 
lumină nevoia sa de a fi în 
centrul atenției iar plasarea 
arborelui în partea inferioară, 
cu mult spațiu alb deasupra 
evidențiază nevoia de 
susținere. 

Ipoteza 2 
Am constatat faptul că 

din cei 15 preșcolari niciunul 
nu a reprezentat rădăcini. 13 
preșcolari au reprezentat 
trunchiul și coroana 
copacului într-o formă sau 
alta. Din cei 13 preșcolari 

doar în cazul a 11 se poate 
constata o prezență evidentă 
a acestor componente – 
trunchi și coroană. rădăcinile 
simbolizează afecțiunea față 
de Pământul-mamă care 
hrănește, alimentează și 
susține arborele. Fără 
rădăcini planta doar se 
sprijină pe sol lipsindu-i 
hrana pentru a trăi. 
Rădăcinile sunt viața eului 
care, protejat și hrănit de 
afecțiunea și iubirea 
maternă, se fortifică și crește 
stabil și sigur. Trunchiul 
simbolizează eul și expimă 
ideea de sine și siguranța 
copilului. Un trunchi subțire 
arată o rezistență scăzută în 
fața dificultăților și nevoia de 
ajutor și protecția adulților. 
Un trunchi gros și bine 
delimitat relevă o 
personalitate structurată și 
bazată pe încredera în 
propriile capacități. Coroana 
indică autonomie și 
deschidere față de lumea 
exterioară - ramurile se 
desfac și se întind dincolo de 
spațiul ocupat de eu 
(trunchiul) indicând 
deschidere/închidere față de 
comunicare, adaptatbilitate, 
solidaritate și dragoste față 
de lume. 

Ipoteza 3 
În urma analizei, 6 

preșcolari au reprezentat un 
arbore de dimensiuni mici iar 
7 preșcolari au reprezentat 
un arbore de dimensiuni 
mari. Un copac de mici 
dimensiuni arată timiditatea 
și introvertirea unui copil 
care lucrează și se joacă 
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bucuros singur, își alege 
prieteni liniștiți și îi plac 
alintările iar un arbore de 
mari dimensiuni, care ocupă 
întreaga foaie, este semn al 
entuziasmului, al extrovertirii 
și al plăcerii companiei. 
Copilul este generos și își 
oferă cu bucurie jucăriile. 

Ipoteza 4 
Prin raportare la tipologia 

arborelui reprezentat (brad, 
chiparos, salcie plângătoare) 
majoritatea preșcolarilor au 
reprezentat un chiparos. 
Alegerea chiparosului este 
semnul unui temperament 
reflexiv și al simțului estetic. 
Este un copil tăcut, adesea 
înclinat spre poezie sau 
literatură. Salcia plângătoare 
evidențiază dorința de ieșire 
din anonimat, simț estetic 
înnăscut și o clară dorință de 
apreciere. Copilul poate 
trece prin momente de 
tristețe  și are nevoie de 
susținere. 

Ipoteza 5 
În urma analizei, am 

observat că 2 preșcolari au 
desenat fructe, 1 preșcolar a 
desenat flori, 2 preșcolari au 
reprezentat fructe care se 
află pe ramuri, 2 preșcolari 
au reprezentat ramuri care 
pleacă din trunchi, 1 
preșcolar a desenat frunze, 
13 preșcolari au desenat 
copacul fără rădăcini. În nici 
un desen nu au fost 
reprezentate detalii precum 
soarele sau cuiburile. 
Copacul cu fructe, semn al 
abundenței, denotă bogăția 
sentimentelor și plăcerea de 
a-i face fericiți pe ceilalți. 

Copilul simte că are ceva de 
oferit. Este înclinat spre 
iubire, vrea să îi ajute pe ce 
icare au nevoie și este 
întotdeauna gata să se pună 
la dispoziția celorlalți, cel 
puțin pentru a le câștiga 
afecțiunea. Fructele care nu 
se află pe ramuri, ci sunt 
suspendate în coroană 
indică melancolie, stimă de 
sine redusă și inhibiție. 
Frunzele desenate individual 
pe ramuri denotă vioiciune, 
generozitate, dorința de a fi 
activ. Copacul care are un 
cuib sau noduri pe trunchi 
arată o puternică legătură 
inconștientă cu mama și 
dorința de protecție și 
susținere. Copilul are nevoie 
să fie alintat și hrănit pentru 
a-și exprima pe deplin 
capacitățile; este un copil 
care trebuie descoperit.  

Copacul cu multe 
rădăcini este expresia unui 
puternic atașament față de 
mamă și familie, de unde 
derivă siguranța și mândria. 
Copilul este capabil să se 
adapteze și să înfrunte 
dificultățile, nu se 
demoralizează în caz de 
nereușită ci încearcă să 
depășească acest moment. 
Stabilitatea lui emoțională îl 
apără de căderi afective și îi 
conferă încredere și 
siguranță. Copacul fără 
rădăcini, cu o linie orizontală 
care reprezintă solul indică 
prezența unei figuri materne 
care îl susține și îl protejează 
pe micuț, dar nu îl poate 
hrăni pentur că lipsește 
adevăratul pământ; copilul 

este înfometat de afecțiune 
și nesigur.  

Soarele, simbol al figurii 
paterne, când este desenat 
lângă copac. constituie un 
mesaj explicit către tată, să 
se ocupe în mod activ de 
„copăcelul” lui. 

Așadar, această 
cercetare a vizat un număr 
de 15 preșcolari, din mediul 
rural, cu vârste cuprinse între 
4 și 6 ani, dintre care 7 fete 
și 8 băieți. În urma analizei 
testelor pot fi evidențiate o 
serie de caracteristici 
generale. Pe de o parte, în 
majoritatea cazurilor -  
vulnerabiliate, dorința de 
apartenență la un grup, 
neîncredere în sine, lipsa de 
activitate, complex de 
inferioritate, nesiguranța, 
acceptarea eșecului și 
înhibiție în trăirea 
sentimentelor, pe de altă 
parte, în proporție mai mică 
– echilibru, optimism, 
încredere în sine, 
autocontrol, emotivitate. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Allport, G.V., Structura și 
dezvoltarea personalității, 
București, Editura Didactică 
și Pedagogică, 1981. 
2. Crotti, E., Desenele 
copilului tău, București, 
Editura Litera, 2010.   
3. Mâță, L., Ghid de 
pregătire psihopedagogică 
pentru cadrele didactice, 
Bacău, Editura Alma Mater, 
2010. 
4. Roșca, Al., Psihologia 
generală, Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 
1976. 
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TEMELE PENTRU ACASĂ 
 

          
Prof. Roxana Irina, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț 

 

      Sunt ceea ce pot să fac. 

Erik Erikson 

Temele pentru acasă 
constituie un mod de a 
optimiza randamentul școlar 
al elevului, dacă respectă o 
serie de cerințe obligatorii, 
marcate distinct în Ordinul 
privind temele pentru acasă 
în învățământul 
preuniversitar nr. 5893/ 
28.11.2016. 

Care este scopul 
temelor pentru acasă? 

Temele pentru acasă 
trebuie să aibă rol de 
consolidare/aprofundare/exti
ndere a cunoștințelor 
însușite la școală. 

În același timp se are 
în vedere încurajarea 
învățării în timpul 
liber,construirea unei 
atitudini pozitive față de 
școală, stimularea 
curiozității, a rsponsabilității, 
de organizare a timpului, 
creșterea încrederii în sine. 

Totodată, se 
încurajează atitudinea 
pozitivă a familiei și 
colaborarea permanentă, în 
relația cu școala. 

Cât timp alocăm 
temelor pentru acasă? 

Pentru a nu obosi 
elevii, pentru ca temele 

pentru acasă să își atingă 
scopul principal, acela de a 
consolida cunoștințele 
însușite, este necesar ca 
acestea să nu depășească 
2 ore, pentru toate 
disciplinele de studiu. 

Astfel, pentru ciclul 
primar, la clasa 
pregătitoare NU SE DAU 
TEME, iar la clasele I-IV 
timpul maxim alocat 
rezolvării tuturor temelor 
este de 1 ORĂ. Pentru 
celelalte niveluri, timpul 
este de 2 ore. În vacanțele 
școlare, elevii din cilul 
primar și cel gimnazial nu 
au teme. 

Cum se stabilesc 
temele pentru acasă?În 
funcție de nivelul de 
pregătire al elevului. 

 
Astfel, pentru tema 

obligatorie pentru toți 
elevii, nivelul de dificultate 
va fi unul mediu. Pentru 
pregătirea pentru 
concursuri, olimpiade, 
pentru activitățile de 
recuperare, temele se vor 
da individual, diferențiat, 
cu nivel de dificultate 
specific. Acestea au 
caracter ocazional. Temele 
pentru realizarea unor 
proiecte la o disicplină pot 
fi una pe semestru. 

Cum se evaluează 
temele pentru acasă?  

Evaluarea se poate 
face frontal, prin 
discutarea în clasă a 
sarcinilor care au pus 
probleme în rezolvare- 
cele mai dificile- sau printr-
o testare de maxim 10 
minute. 

Care sunt efectele 
negative pe care le pot 
avea temele, asupra 
elevilor, în cazul în care 
nu respectă gradul de 
dificultate sau timpul 
alocat? 

Elevii nu vor 
manifesta interes în 
efectuarea temelor pentru 
acasă, în cazul în care 
acestea:  

  Vor fi într-o cantitate 
mai mare  

 Vor avea o un grad 
de dificultate ridicat 

 Vor ocupa mai mult 
timp, reducând astfel 
timpul alocat recreerii 
elevilor 

 Vor stabili limite clare 
între elevii perfomanți și 
cei mai puțin performanți. 
 
Bibliografie: Ordinul 
privind temele pentru 
acasă în învățământul 
preuniversitar nr. 5893/ 
28.11.2016. 
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 POTENȚAREA ȘI VALORIFICAREA COMPETENȚELOR 
INTERPERSONALE 

“SOFT SKILLS FOR TEACHERS, TRAINERS AND EDUCATION STAFF” 
BOLOGNA, 6-12 MAI 2018 

 

Profesor Aurora Moscalu 
Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

Piatra- Neamț 
 
   

 
 

În perioada 6- 12 mai a. c. 
am participat împreună cu 
colega mea, Gianina 
Buruiană, la cursul de 
formare “Soft skills for 
teachers, trainers and 
education staff”, care a 
avut loc la Bologna, Italia, în 
cadrul proiectului Erasmus+ 
Ecotraining, nr. de referință 
2017-1-RO01-
KA101036080, lansat de 
Liceul Tehnologic Economic 
Administrativ, Piatra- Neamț. 
Un număr de 10 profesori 
participă la 6 activități de 
formare cu durata de 5-7 zile 
în domeniile TIC, consiliere 
și orientare profesională, 
comunicare cu părinții, 
internaționalizare și 
cooperare internațională, 
inclsiv e-teewning, în Spania, 
Italia, Cehia, Malta și 
Portugalia. Activitățile de 
formare sunt validate cu 
instrumente Europass. 
Durata proiectului este de 24 
de luni. În urma activităților 
de diseminare, colegii 
profesori și elevii instituției 
vor beneficia de informații 
concrete privind metode de 
predare atractive, creșterea 

nivelului de implicare a 
părinților, conținuturi 
actualizate și adaptate 
nevoilor de formare, pentru 
ca, în final, să se producă o 
mai bună absorbție a 
absolvenților pe piața muncii 
din România. 
Soft Skills, cunoscute drept 
competențe interpersonale, 
sunt asociate inteligenței 
emoționale și depășesc 
granița aptitudinilor 
profesionale (Hard Skills), 
fiindu-i la fel de necesare și 
utile individului, atât pe plan 
profesional, cât și pe plan 
personal. Ele sunt 
competențe la nivel 
comportamental și se întind 
pe o arie vastă. Iată câteva 
exemple: comunicarea 
(interpersonală, publică, 
discursul public), negocierea 
şi rezolvarea conflictelor, 
managementul timpului, 
rezolvarea creativă a 
problemelor, gândirea 
strategică, flexibilitatea, 
lucrul în echipă, 
networking,asertivitatea etc. 
Cursul din Bologna a adus 
alături profesori din școli din 
Portugalia, Spania, Belgia, 
Suedia, Letonia, Estonia, 
Malta, Polonia, Croația și 
România, care au desfășurat 

activități teoretice urmate de 
secvențe practice, 
coordonați de formatorii de la 
IFOM (Istituto per la 
Formazione, l’Occupazione e 
la Mobilita). Temele luate în 
dezbatere și aplicate sunt: 
- concepte de bază în 
programarea neuro-
lingvistică; 
- teoria lucrului în echipă; 
- exerciții de teambuilding; 
- stiluri de leadership și roluri 
de echipă; 
- lucrul în echipă într-un 
mediu multicultural; 
- teoria managementului 
conflictelor; 
- tehnici de negociere și 
gestionare a conflictelor; 
- elementele de bază despre 
dicursul public; 
- stiluri de comunicare și 
învățare; 
- planificarea unui discurs 
public; 
- proiectarea și prezentarea 
eficientă a discursului. 
Ce mi s-a părut interesant e 
că fiecare nouă zi de curs 
începea cu wrap up- o 
reactualizare a cunoștințelor 
pe bază de brainstorming, 
lucru în echipă, notarea 
informațiilor pe un flip- chart, 
iar prezentarea era facută fie 
de un lider, fie de membrii 
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echipei care își prezentau 
propria contribuție. Lucrând 
și decizând la nivel de 
echipă, crește coeziunea 
grupului și eficiența 
recapitulării. Aplicată la 
clasă, comunicarea profesor- 
elev nu mai e bazată pe 
chestionar, pe răspunsul dat 
individual, ci fiecare are 
șansa să își aducă o 
contribuție, oricât de mică, 
să vorbească în public și să 
simtă că are succes. 
Rezultatul va fi potențarea 
motivării pentru învățare. Pe 
de altă parte, sursa de 
informații nu rămâne doar 
profesorul, ci și ceilalți elevi. 
Dispar timiditatea, teama de 
eșec și se dezvoltă 
atitudinea pro- învățare. 
Parte a diseminării va consta 
în elaborarea unui ghid al 
dirigintelui, tocmai pentru a 
valorifica nu doar noțiunile 
teoretice dobândite la curs, 
ci mai ales activitățile 
practice extraordinar de 
relevante, alese de mentori. 
Un beneficiu consistent al 
acestei mobilități este 
dimensiunea culturală a 

zonei vizitate. A bate la pas 
orașul în care s-a înființat 
prima universitate din 
Europa (1088), într-un grup 
multicultural, însoțiți de 
voluntari care ne prezentau 
altă zonă în fiecare seară, a 
însemnat să devenim un pic 
de-ai locului. Le Due Torri 
(cele două turnuri) e punctul 
de întâlnire al Bolognei. 
Pinacoteca răsfrânge o rază 
de lumină asupra picturii 
renascentiste. Muzeul de 
Artă Modernă expune 
sculpturi dinamice în 
materiale neconvenționale și 
pictură abstractă. Opera are 
loje pe cinci niveluri, tavane 
pictate maiestuos, pereți 
aurii ornați cu basoreliefuri 
ale geniilor culturale. Ce să 
mai vorbim despre 
arhitectură? Partea centrală 
a orasului, cu kilometri de 
trotuare acoperite de arce 
numite "portico", este un 
minunat muzeu în aer liber. 
Locuitorii? Amabili și 
comunicativi.  Marea 
majoritate vorbesc limba 
engleză, mai ales că sunt 
mulți studenți.  

Încheiem scurta incursiune 
în ceea ce a însemnat 
Bologna, spunând că am 
cunoscut oameni speciali, 
am aflat cum să fac lucrurile 
mai interesante, atât pentru 
mine, cât și pentru elevii mei, 
și am văzut locuri minunate.  
 
20 mai 2018 
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DAINUIRI PESTE VEACURI - PORTUL POPULAR 
 

Profesor Arsenescu Niculina  
Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”, loc. Pipirig, jud. Neamţ 

 
   
   

Fiinţa etnică 
românească a învins 
timpurile graţie mai multor 
coordonate: credinţa, 
folclorul, limba etc. În sfera 
folclorului, un loc bine 
conturat, ocupă costumul 
naţional. El este o expresie a 
gustului pentru frumos, a 
îndemânării şi talentului 
omului de la sate.  

Frumuseţea şi 
diversitatea modelelor de pe 
ii, cămăşi, poale, iţari, 
sumane, feţe de masă, 
năfrămi, ştergare etc. 
demonstrează priceperea, 
măiestria şi creativitatea 
celor care stăpânesc 
meşteşugul cusutului şi al 
broderiei, îndeletniciri care 
au fost, sunt şi trebuie să 
dăinuie. 

 Meşteşugul 
brodatului reprezintă o 
completare de ordin estetic, 
decorativ, al fiecărui produs, 
meşteşug practicat cu multă 
îndemânare, iscusinţă şi 
talent de majoritatea 
gospodinelor. Caracteristica 
principală a unui produs, 
privind zona etnografică, o 
reprezintă elementele 
decorative, realizate prin arta 
broderiei. Atât dispoziţia 
ornamentelor, cât şi 
combinaţia coloristică sunt 
strâns legate de destinaţia 
fiecărui produs, motivele 

populare ornamentale fiind 
dispuse după anumite reguli 
transmise din generaţie în 
generaţie. Un bogat decor, în 
spiritul celor afirmate mai 
sus, conţin componentele 
costumului popular: ii, poale, 
cămăşi, bundiţe. Decorul 
este dispus după o schemă 
cunoscută: altiţă, încreţ şi 
râuri. Aceste elemente 
ornamentale se realizează 
prin broderia cu acul, 
ajungându-se, în final, la 
compoziţii de un remarcabil 
rafinament, al cărui atribut 
evident este fineţea. Ele se 
înalţă la valoarea unor opere 
de artă. 

Pentru creatorii de 
artă populară un impuls îl 
constituie şi interesul tot mai 
mare, manifestat în ultima 
vreme, pentru broderiile 
populare româneşti, care au 
căpătat faimă nu doar în 
interiorul graniţelor statului 
nostru. Afirmăm aceasta, 
deoarece arta populară 
românească şi numeroasele 
meşteşuguri, care 
conlucrează la crearea 
ansamblului vestimentar 
tradiţional, şi-au tras seva 
din straturile secolelor de 
civilizaţie ţărănescă, 
fertilizate, de-a lungul istoriei, 
de influenţe benefice venite 
din arii culturale, decantând, 
în timp, coordonatele unei 
estetici proprii. 

Poetul Lucian Blaga, 
omagiat pe 9 mai de 
biblioteca şcolară, în 
lucrarea Trilogia culturii, 
afirma: în asemănare cu 
cromatica altor popoare, cea 
românească reprezintă cazul 
rar al unei arte populare de 
natură clasică, în sensul că e 
măsurată discret... . Prin 
funcţia pozitivă a golului, a 
câmpului ca factor ritmic, 
prin acest mod degajat, arta 
populară românească 
reprezintă în răsărit o insulă 
de duh european ... duh al 
măsurii.  

Având o tradiţie 
milenară, costumul popular 
este un preţios document 
artistic, social şi istoric, 
înfruntând vitregiile 
vremurilor. 

O poziţie importantă 
în categoria de larg consum 
ocupă îmbrăcămintea, 
pentru că are roluri 
importante şi reprezintă 
evoluţia materială şi 
spirituală a fiecărei etape a 
dezvoltării societăţii. Evoluţia 
îmbrăcămintei a fost 
determinată de permanenta 
dezvoltare istorică a omului, 
cerinţele purtătorilor find din 
ce în ce mai exigente. Dorind 
realizarea unui echilibru între 
estetică şi utilitatea practică 
a produselor de 
îmbrăcăminte, creatorii au 
avut în vedere că 
exagerarea unui aspect în 



Şcoala modernă — nr. 2/2018                                                                       Proiecte educaționale 

 

43 

 

defavoarea celuilalt 
determină scăderea calităţii 
şi, implicit, a competitivităţii. 

Pentru a oferi estetică 
produselor, mulţi creatori 
recurg la o sursă 
inepuizabilă – motivele din 
arta noastră populară, lăsată 
moştenire de înaintaşi. 
Elemente din mediul natural 
de viaţă (racul, scara pisicii, 
coarnele berbecului, furcile, 
gheruţele, brăduţul, butucul, 
floarea creaţă, căsuţa, 
soarele, pomul etc.) au 
constituit obiecte pe baza 
cărora creatorul popular a 
realizat modele geometrice, 
florale sau reprezentând 
animale, păsări, insecte etc. 
Aplicate pe produse textile/ 
de îmbrăcăminte aceste 
modele conferă un spor de 
frumuseţe, satisfăcând cele 
mai mari exigenţe. 

Deşi cusăturile 
româneşti variază ca aspect 
de la o regiune la alta, 
punctele întrebuinţate sunt 
aceleaşi pe tot cuprinsul ţării. 
Fiecare motiv poate fi 
interpretat în mod creator şi 
aplicat pe obiectele dorite: ii, 
cămăşi bărbăteşti, bluze, 
fuste, pardesie şi paltoane, 
rochii, poşete, pantofi, 
curele, hăinuţe pentru copii, 
ţinuta de seară/ ocazii etc. 

În cadrul orelor de 
practică, elevii au învăţat şi 
aplicat meşteşugul  
broderiei,  folosindu-se fire 
muline sau  coton perle, fire 
rezistente şi a  căror culoare 
nu se degradează la spălat. 
Pentru piesele de 
îmbrăcăminte purtate la 

ocazii speciale s-a folosit 
mătasea vegetală, de 
aceeaşi culoare cu a 
materialului  pe care le-am 
aplicat sau cu o nuanţă mai 
închisă sau mai deschisă, 
pentru a se evidenţia 
motivele. Pe jachete, bluze, 
cordoane motivele au fost 
realizate după desenul făcut 
pe  materialul textil. Elevii au  
fost familiarizaţi  şi  cu 
broderii pe  ţesături moi  
groase, folosindu-se fir PNA, 
realizând  mai multe puncte: 
lănţişor, în urma acului, 
bătrânesc plat, feston,  drug, 
gura păpuşii etc. S-au avut 
în vedere bunul gust şi 
dorinţa de frumos, în 
reinterpretarea şi aplicarea 
de motive româneşti, ca o 

formă de manifestare a 

respectului faţă de tradiţia şi 

valorile noastre. Creaţiile 

elevilor de la Liceul Tehnologic 

,,Ion Creangă”,  comuna Pipirig 

au fost prezente în diferite 

concursuri, festivităţi, expoziţii, 

bucurându-se de aprecierile  

participanţilor, ultima 

prezentare fiind la biblioteca 

şcolară în cadrul activităţii 

Veşnicia s-a  născut la sat.  
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ȘI PRIETENII NATURII 

 
 

Profesor  ing. Cojocaru Gabriela 
Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamț 

 
   

   
În cadrul proiectului 

educațional ”Pădurea – 
sursă de oxigen”, elevii 
Colegiului Tehnic Forestier - 
Piatra Neamț, au realizat o 
activitate de plantare puieți,  
pe dealul Cârlomanu, Piatra 
Neamț, din raza O.S. Vaduri, 
urmată și de o activitate de 
ecologizare a zonei 
respective. La activitate au 
participat 20 de elevi (clasa a 
X-a A și  a XI-a A), 
coordonați de prof. ing. 
Cojocaru Gabriela din cadrul 
Colegiului Tehnic Forestier, 
sub îndrumarea atentă a 
cadrelor silvice ing. Popovici 
Daniel și ing. Filip Ioan din 
cadrul Ocolului  Silvic Vaduri 
– Direcția Silvică Neamț. 

Am participat cu mare 
interes și plăcere la aceste 
activități bucurându-ne 
sufletul și mintea. Satisfacția 
muncii ne-a făcut să nu mai 
simțim oboseală. 

  Protejarea mediului 
este o necesitate imperioasă 
garantată de certitudinea că 
oamenii sunt parte integrantă 
din natură şi nicidecum 
superiorii acesteia. 

         Cunoaşterea 
responsabilă a mediului 
înconjurător oferă oamenilor  
ocazia de a gândi, a învăţa, 
de a-şi dezvolta curiozitatea 
şi interesul pentru anumite 
aspecte din lumea 
înconjurătoare. 

 
Realizarea activităţilor 

de către elevi alături de 
cadrele didactice şi de alţi 
membrii ai comunităţii este o 
modalitate eficientă de a 
face în mod conştient 
educaţie ecologică prin 
care se pot rezolva o parte 
din problemele mediului. 

 

         Realitatea 
demonstrează că 
“analfabetismul ecologic” 
conduce la ignorarea 
problemelor complexe de 

protecţie a naturii şi chiar la 
manifestarea unui 
comportament ostil, 
iresponsabil faţă de mediu 
cu efecte din ce în ce mai 
grave faţă de acesta şi 
uneori ireparabile. 
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         Din acest motiv am 
considerat necesară 
derularea acestui proiect în 
vederea dezvoltării în rândul 
elevilor a spiritului 
antreprenorial. Cu siguranţă 
şcolii îi revine sarcina de a 
forma elevilor o atitudine 
conştientă şi responsabilă 
faţă de mediu. Prin 
realizarea acestui proiect 
dorim să se dezvolte spiritul 
de iniţiativă, comunicarea, să 
aibă loc un schimb de bune 
practici în vederea formării 
unei educaţii demne de 
cetăţean european. 

 Atitudinea omului se 
formează şi se afirmă în 
strânsă legătură cu: 

 cunoştinţele 
ecologice, teoretice 
pe care acesta le 
posedă; 

 convingerile, 
semnificaţia morală 
şi estetică; 

 activitatea practică 
în raport cu mediul 
înconjurător. 

Activităţile teoretice 
de educaţie ecologică vor fi 
îmbinate cu activităţi 
practice. Astfel se vor forma 
atitudini pozitive faţă de 
natură, faţă de importanţa 
modului de gestionare a 
resurselor naturale comune. 

         Copiii trebuie să 
înţeleagă că a venit 
momentul ca OMUL să 
încheie pace cu NATURA, o 
pace avantajoasă pentru 
“ambii combatanţi.” 
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