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MODALITĂȚI DE REALIZARE A EDUCAȚIEI ESTETICE  
ÎN CADRUL ORELOR DE ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI 

PRACTICE 
 

 Profesor învățământ primar, Gladiola BONDAR 
Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca 

 
 
Formarea unei personalități 
armonios dezvoltate 
presupune orientarea 
demersurilor instructiv – 
formative și asupra 
dimensiunii estetice a 
acesteia, între estetic și 
celelalte laturi ale dezvoltării 
personalității existând 
raporturi de interdeterminare 
tot mai consistente. 
 Obiectivele educației 
estetice în școală sunt axate 
atât pe dezvoltarea 
sensibilității și a receptivității 
față de fenomenul estetic și 
valorile pe care acesta le 
înglobează, respectiv – 
formarea unei atitudini 
estetice, dar și pe 
dezvoltarea potențialului de 
creație estetică a copilului, 
de generare a frumosului 
sub toate formele sale de 
manifestare – frumosul în 
natură, artă, viață.  
 Atitudinea estetică 
include în structura sa mai 
multe elemente intercorelate: 

● sensibilitatea față de 
frumos: stimulăm elevilor 
abilitatea de a sesiza 
frumosul sub toate aspectele 
și de a relaționa diversele 
elemente ale realității 
naturale sau artificiale cu 
expresii adecvate ale 
limbajului artistic împletit cu 

trăiri afective corespunză-
toare; 

● gustul estetic: formăm 
elevilor un set de preferințe 
și opțiuni individuale prin 
care ei se raportează 
selectiv la diversele 
manifestări ale frumosului; 

●  judecățile estetice: 
deprindem elevii cu judecăți 
estetice de valoare prin 
realizarea, în cunoștință de 
cauză, de selecții și 
ierarhizări la nivelul 
universului estetic. Elevii 
trebuie să cunoască, spre 
exemplu, cum pot separa 
arta autentică de kitsch. 

● sentimentele estetice: 
susținem elevii să-și 
constituie un suport 
motivațional propice unor noi 
receptări estetice sau chiar 
pentru dezvoltarea 
creativității estetice; 

● idealul estetic: elevii 
trebuie să cunoască anumite 
principii, norme, valori care 
ghidează creația spirituală 
specifică unei anumite epoci 
istorice, să cunoască ceea 
ce este dominant în 
diversitatea gusturilor 
estetice. 
 În învățământul 
primar, disciplina Arte 
vizuale și abilități practice 
este o disciplină integrată la 

nivelul ariilor curriculare Arte 
și Tehnologii. Conținuturile 
sunt organizate pe domenii 
de studiu: desen, pictură, 
modelaj, textile și hârtie, 
construcții, foto-video, 
machete și modele. 
Competențele generale, așa 
cum se regăsesc ele în 
programa școlară, 
„explorarea de mesaje 
artistice exprimate în limbaj 
vizual într-o diversitate de 
contexte familiare” și 
„realizarea de creaţii 
funcţionale şi / sau estetice 
folosind materiale şi tehnici 
elementare diverse” 
(M.E.N., 2013, p.3) pot fi 
atinse pe parcursul celor 
cinci ani de studiu printr-o 
varietate de activități de 
învățare corespunzătoare 
competențelor specifice.  
 Spre exemplu: 
competența specifică 2.2. -  
exprimarea ideilor și trăirilor 
personale, în aplicații simple 
(la clasa pregătitoare) și prin 
utilizarea liniei, punctului, 
culorii și formei (la clasele I 
și a II-a) a fost pusă în 
practică astfel: 
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Aplicație în oglindă – Chipul 
meu (cl.a II-a) 
 

 
 
Trăiri personale redate prin 
creioane colorate (clasa 
pregătitoare) în cadrul 
activității Ascultă 5 minute de 
muzică clasică (Vara – A. 
Vivaldi). 
Lucrări realizate de elevii 
clasei I, Noapte înstelată – 
tema plastică Punctul - redat 
prin atingerea suprafeței de 
lucru (hârtie, carton colorat) 
cu diferite instrumente 
(carioca, penson, pix), prin 
stropire și dactilopictură:  
 

 
 
 Principalele strategii 
didactice și demersuri 
acționale la care am apelat 
în vederea realizării 
educației estetice prin orele 
de AVAP au fost: 
● exerciții-joc de dezvoltare 
a acuității vizuale, de 

asociere a culorilor cu 
elemente din natură, de 
descoperire a nuanțelor și 
tonurilor culorilor, de 
descoperire a procedeelor 
de colorare (fuzionare, 
tușare, stropire etc.). 
 

 
(Compoziții figurative - grupe 
de culori complementare) 
 
● contemplarea estetică 
dirijată: elevul devine „critic 
de artă” ce surprinde 
progresiv, cu sprijinul 
profesorului, a structurii și  a 
caracteristicilor evidente sau 
subtile ale obiectului estetic. 
El verbalizează observațiile 
înregistrate, emoțiile estetice 
trăite, realizează comentarii 
estetice - expuneri ce includ 
opinii personale, mesaje 
artistice, emoții etc.  
● metoda demonstrației și a 
explicației asigură suportul 
concret a activității de 
învățare, informațiile se 
primesc atât vizual, cât și 
auditiv. Elevii asistă  la 
procesul efectiv de 
producere a unui obiect 
estetic, surprinzând gama 
acțiunilor implicate, 
succesiunea acestora, modul 
în care dificultățile survenite 
sunt depășite. 

  Spre exemplu, în vederea 
obținerii tonurilor unei culori, 
elevii au ales și aranjat 
progresiv (de la roșu închis 

spre roșu deschis) hârtia 
colorată – Umbreluța 
colorată sau au realizat o 
compoziție în tonurile culorii 
albastru – Zi ploioasă, 
valorificând astfel potențialul 
expresiv al elementelor de 
limbaj plastic: 

 

 
 

● analiza și abordarea 
comparativă a diverselor 
obiecte estetice urmărește 
deprinderea elevilor de a 
evidenția asemănări și 
deosebiri din punct de 
vedere al conținutului, a 
modului de realizare, a 
mesajului artistic vehiculat; 
operele de artă se 
completează reciproc în 
efortul de generare al 
fenomenului estetic.  
● dezvoltarea și cultivarea  
potențialului creator al 
elevilor s-a realizat prin 
activități specifice: modul de 
predare-învățare, solicitarea 
gândirii divergente, teme 
pentru acasă ce solicită 
imaginația și creativitatea, 
accent pus pe manifestarea 
creativității de expresie, 
procesuală, de produs. 
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(Tehnica spălării desenelor) 
 
  Eficiența realizării 

educației estetice depinde 
„de luarea în considerare a 
principiilor specifice educației 
estetice, care ghidează și 
orientează realizarea ed. 
estetice” (C.Cucoș, 1996, p. 
148): principiul înțelegerii și 
situării contextuale a 
fenomenului estetic;principiul 
receptării creatoare a 
valorilor estetice; principiul 
asigurării receptării globale, 
unitare și integrative a 
conținutului și formei 
obiectului estetic; principiul 
realizării educației estetice 
pe baza și în temeiul valorilor 
autentice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografie: 
1. Berbecaru, A., (2018), 

„Educația artistico-plastică; 
metodica predării ed. 
plastice și a act. din 
domeniul Estetic și creativ” 
–note de curs,P.I.P.P., 
U.B.B. Cluj-Napoca   

2. Cucoș, C., (1996), 
„Pedagogie”, Iași: Polirom 
3. M.E.N., (2013), „Programe 
școlare pentru AVAP”, 
București 
4. Stan, C., (2001), „Teoria 
educației. Actualitate și 
perspective”, Cluj-Napoca:  
Presa Universitară Clujeană 
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IOAN SLAVICI 

170 DE ANI DE LA NAŞTEREA MARELUI CLASIC AL LITERATURII 
ROMÂNE 

 

Profesor Petronela Andrei 
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ 

 
 
   
  Aventurându-se 
curioși prin arta cuvântului și 
culoarea literaturii, micii 
meșteșugari simt actul 
lecturării ca o destindere, 
relaxare, plăcere, nu ca pe o 
obligație sau o datorie 
apăsătoare. Activitatea a stat 
sub semnul promovării 
lecturii de plăcere, astfel 
încât mesajul cu tâlc să le fie 
de folos în viața cotidiană. 
Înțelepciunea nuvelei 
selectate, Scormon, 
valorifică latura afectivă a 
copiilor de gimnaziu, reușind 
să-i sensibilizeze și să-i 

emoționeze. Nuvela degajă 
armonie sufletească, câinele 
simbolizând profunda 
legătură dintre uman și 
animal, precum și dintre cei 
doi tineri. Elevii fac 
cunoștință și înțeleg 
psihologia și modul de a trăi 
și simți al oamenilor simpli 
din popor, înzestrați cu o 
nemărginită frumusețe și 
sensibilitate interioară. 
Scormon concentrează 
ideea întemeierii unei familii. 
 Parcurgerea și 
descoperirea înduioșătoare a 
pilduitoarei lecturi a fost 
înnobilată prin intermediul 

unor machete viu colorate, 
cu o forță de sugestie 
deosebită, efectuate în grupe 
de câte 3-4 copii. Proiectul a 
căpătat formă în timpul liber 
al magicienilor din universul 
Lecturiada și scotea la 
lumină descifrarea, 
comprehensiunea și 
interiorizarea mesajului 
degajat din conținutul de idei 
al creației epice, dar și 
priceperea de a transpune 
anume informații literare într-
o manieră sinestezică. 
Turma de oi a păstorului 
Pascu paște nestingherită în 
iarba verde, Scormon și 
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muntele ilustrează grăitor 
relația pătrunzătoare dintre 
om, natură și animalul 
credincios. Cu migală și 
dăruire, discipolii lecturii au 
zugrăvit gardul pe care 
Sanda depăna firele. Pe 
bețișoare subțiri de lemn, 
elevii mei au însemnat 
numele personajelor 
antrenate în derularea 
cronologică a evenimentelor, 
toposul, fluierul păstorului, 
instrumentul antic cel mai 
îndrăgit de sufletul simplu al 
omului din popor, bătrânul 
nuc care umbrea culmea, 
dar și strugurii aduși cu 
iubire în cârpă de Sanda. 
Replici sau structuri 
elocvente au fost 
consemnate cu interes: 
„Bietul câine! cum urlă”, 
„Fata începu a-și face 
mustrări”, „Dar atunci când îl 
luase în cătane Sanda era 
încă tânără, de tot tânără și 

nepricepută. Iar el totdeauna 
a fost bun cu dânsa... Ar fi 
dorit să-l vadă și numai să-l 
vadă”, „Și din zi în zi Sanda 
se făcea tot mai tăcută, mai 
galbenă și mai gânditoare”, 
„Muntele, turma și Scormon 
au fost prietenii din 
revărsatul tinereților lui”, „Ți-
am adus niște struguri! zise 
ea, fără să-și șteargă 
lacrima... Mai departe nu 
putu vorbi”, „copilul se 
joacă... bombănind vorbe de 
tainic înțeles.” 
 Mai mult decât atât, 
machetele gândite și 
construite de copiii cu 
prețuire de carte au facilitat 
introducerea cititorului de 
gimnaziu în atmosfera 
timpului și a spațiului în care 
se petrece evenimentul 
ficțional, însuflețind decorul. 
Acest joc al realizării artistice 
a fructificat variatele tipuri de 
stiluri ale învățării: vizual, 

auditiv și kinestezic. Școlarii 
cărora le este specific stilul 
vizual rețin cel mai ușor 
informațiile vizualizându-le. 
Prin urmare, elevii vizuali și-
au însușit mai bine 
lecturarea operei în 
momentul când au alcătuit 
macheta „Cu și despre 
Scormon”: au folosit markere 
și hârtie colorată, au 
evidențiat informațiile și 
ideile textului uzând de culori 
diversificate. În altă ordine 
de idei, elevii definiți printr-un 
stil de învățare auditiv 
manifestă o predilecție 
pentru ascultarea 
comunicărilor în detrimentul 
citirii lor și au purtat discuții 
cu ai lor colegi despre 
însemnările de pe proiectele 
construite acasă, au citit 
informațiile cu voce tare sau 
le-au înregistrat și ascultat 
ulterior. Dacă stilul kinestezic 
presupune memorarea 
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relatărilor prin punerea lor în 
practică, copiii care se 
încadrează acestei categorii 
s-au bucurat și s-au simțit 
destinși datorită libertății 
izvorâte din realizarea unei 
machete literar-artistice, 
reușind să înțeleagă cu folos 
textul prin jocul unei activități 
practice. De asemenea, 
informațiile din proiect au 
fost date citirii cu voce tare 
prin urmărirea concomitentă 
a acestora cu un arătător. De 
asemenea, au acceptat 
provocarea de a mima 
gesturile unui personaj din 
text. Ca o consecință a 
acestui moment scenic, 
colegii au avut plăcerea de a 
descoperi rolul imitat. Elevii 
reprezentând dimensiunea 
inteligenței intrapersonale au 
avut drept sarcină de lucru 
explicarea trăirilor sufletești 
ale Sandei, iar copiii cu 
inteligență verbal-lingvistică 
au reprezentat sub forma 
unui monolog al Sandei 
maniera în care ea se 
raportează la situația creată. 
Formatul acestei experiențe 
literare a pus în valoare orice 
talent, orice deprindere a 
fiecărui copil, precum și 
inteligențele multiple ale 
cercetașilor lecturii, 
abordând textul nuvelei dintr-
o perspectivă 
transdisciplinară.   
 
 În activitățile de 
receptare, comprehensiune 
și interpretare a fenomenului 
literar este necesară și 
punerea în valoare și a altor 
tipuri de atitudini. Drept 

urmare, am recurs la cele 
opt tipuri de inteligență: 
verbal-lingvistică, logico-
matematică, vizuală, 
muzicală, kinestezică, 
naturalistă, interpersonală și 
intrapersonală. 
 O altă activitate a avut 
drept obiectiv pătrunderea 
valorii nuvelei Popa Tanda 
de Ioan Slavici. Întâlnirea a 
debutat cu monologul 
părintelui Trandafir, prin care 
s-a urmărit modul în care 
personajul dinamic se 
raportează la situația 
reprezentată, dar și la 
celelalte personaje: „Eu sunt 
părintele Trandafir, un om 
foarte învățat. Tatăl meu era 
dascălul Pintilie din Butucani. 
Când a sosit momentul să 
ajung dascăl în Butucani, nu 
am rezistat prea mult pentru 
că mă adresam prea direct 
locuitorilor. Prin urmare, 
pentru buna înțelegere între 
credincioși, am fost mutat în 
Sărăceni. Sărăceni era un 
sat pe o vale seacă, fiind un 
loc printre munți, cu oameni 
leneși. Biserica lor era o 
ruină. Mi-am propus să fac 
din enoriașii mei oameni 
harnici, căci, nu-i așa, cât 
timp sărăcenii vor fi leneși, ei 
vor rămâne în continuare 
săraci, iar eu – flămând. Am 
început prin a le ține predici 
duminica. Văzând însă că 
oamenii nu iau în 
considerare sfaturile mele, 
am decis să recurg la 
batjocură și ocară. Sătenii, 
de frica-mi, au început a se 
feri din calea mea, 
poreclindu-mă Popa Tanda. 

După un timp, enoriașii au 
mers la protopopiat și apoi la 
episcopie pentru a solicita alt 
părinte pentru satul lor. După 
acest eveniment, am băgat 
de seamă că trebuie să mă 
concentrez pe gospodăria 
mea. În primăvară am luat 
un țigan să mă ajute și mi-
am lipit casa. Acum îmi 
doream din răsputeri să scot 
satul din această sărăcie 
lucie. Am găsit un om bun 
care m-a ajutat să îngrădesc 
curtea. La final, sărăcenii mi-
au privit casa și răsadurile cu 
mirare, numindu-mă omul lui 
Dumnezeu. Ulterior, enoriașii 
din Sărăceni au început a-mi 
urma exemplul personal, 
astfel încât a devenit un sat 
prosper.”  
 Sarcina de lucru sus 
amintită a fost repartizată 
grupei elevilor reprezentând 
dimensiunea inteligenței 
verbal-lingvistice. Am 
abordat textul nuvelei Popa 
Tanda de Ioan Slavici din 
perspectiva inteligențelor 
multiple. Competențele pe 
care le-am urmărit variază în 
funcție de tipul de inteligență 
vizat. Copiii ce manifestă 
inteligență vizual-spațială au 
reprezentat coordonatele 
toposurilor, recurgând la 
creații plastice. Ucenicii 
literaturii care au mimat 
comportamentul 
protagonistului au fost aceia 
înzestrați cu inteligență 
corporal-kinestezică. Prin 
urmare, momentul a cuprins 
toate încercările eșuate ale 
preotului de a-i determina pe 
oamenii locului să se 
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schimbe, astfel încât să-i fie 
și lui bine. Personajul 
considera că menirea lui era 
de a educa sătenii care 
aveau datoria să muncească 
în folosul său. Este trecut în 
revistă conflictul exterior 
(între preotul Trandafir și 
sătenii din Sărăceni, din 
cauza faptului că acesta 
dorește să-i schimbe) și 
conflictul interior 
(transformarea treptată a 
protagonistului într-un 
exemplu urmat de o întreagă 
comunitate). În final, preotul 
este înconjurat de soție, copii 
și nepoți și se bucură de 
liniștea căminului său. 
 Definirea și explicarea 
relațiilor preotului Trandafir 
cu celelalte personaje a 
urmărit implicarea elevilor cu 
inteligență interpersonală în 
receptarea nuvelei Popa 
Tanda de Ioan Slavici, în 
timp ce copiii cu inteligență 
intrapersonală au explicat 
trăirile interioare ale 
personajului ori au scris 
câteva pagini dintr-un 
potențial jurnal al acestuia. În 
această manieră, copilul se 
exprimă mai ales pe sine, dă 
glas emoțiilor, sentimentelor 
și atitudinilor proprii, 
conștientizându-l de 
posibilitățile și de limitele 
sale.  
 Profesorul de limba și 
literatura română are un rol 
extrem de important, acela 
de a stimula copilul, de a 
găsi permanent metode noi 
care să invite la lectură. De 
bună seamă că totul trebuie 
să poarte haina jocului, a 

relaxării și a destinderii: 
elevul este bine să citească 
de dragul de a citi, astfel 
încât să fie capabil să își 
formeze o atitudine pozitivă 
față de lectură.  
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Importanţa jocului de Şah în educarea copilului 
Profesor Bancu Cezar 

Scoala „Nicolae Iorga” Pangarati 
 

Jocul de Şah de-a 
lungul timpului a cunoscut 
nenumărate transformări. Se 
consideră ca a aparut înca 
din secolul III în India, 
urmând ca in secolul VI 
izvoarele istorice sa ateste 
faptul ca se juca Şah in 
Persia. In secolul VII el s-a 
raspândit odată cu 
extinderea şi invazia 
islamică. În evul mediu a fost 
considerat de nobili un joc de 
elită fapt pentru care biserica 
a interzis jocul pentru câteva 
secole. Prin secolul XVI se 
modifică regulile jocului şi 
putem vorbi că in acest timp 
a apărut jocul modern. 

Şahul mai este 
numit jocul regilor şi se 
bucura de o popularitate 
foarte mare în toate mediile 
sociale,s-a dovedit că pote fi 
un important instrument în 
modelarea gandirii copiilor şi 
in modelarea 
comportamentului acestora. 
Jocul se poate practica de la 
cele mai fragede vârste. 

Programa 
educaţiei fizice nu pune un 
foarte mare accent pe 
practicarea acestui joc, dar 
ofera profesorului de 
educatie fizica posibilitatea 
da a elabora un opţional în 
curriculum la decizia şcolii 
pentru a pune în practică 
acest joc. Există un 
parteneriat între Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi 
Federaţia Româna de Şah, 

parteneriat ce se numeşte 
Educaţie prin şah. În acest 
parteneriat au fost selectate 
mai multe şcoli din mediul 
urban şi rural, au fost instruiţi 
profesorii şi se urmăresc 
modificarile 
comportamentale ale copiilor 
în urma practicării jocului. 
Parcurgând etapele învaţării 
şahului, copiii acumulează şi 
pun în valoare competenţe 
utile vieţii şi integrării în viaţa 
de şcolar. 

Un număr 
impresionant de studii 
ştiinţifice au probat 
potenţialul „jocului minţii” în 
dezvoltarea capacităţilor 
mentale , aptitudinilor şi 
calitatilor, evidentiind faptul 
ca şahul are un impact 
pozitiv mai ales asupra 
şcolarilor mici. De-a lungul 
vremii, personalităţi de 
anvergură- savanţi, oameni 
de cultură, politicieni, 
cercetatori în educaţie – au 
avut exprimări pozitive 
privind beneficiile 
educaţionale ale jocului de 
sah in rândul copiilor şi 
tinerilor. 

Beneficiile jocului 
de şah pot fi recunoscute în 
toate domeniile: creşte 
coeficientul de 
inteligenţa,dezvoltă abilitaţile 
de rezolvare a problemelor, 
învaţa elevii să ia decizii 
dificile în mod 
independent,îmbunătaţeşte 
capacitatea de comunicare si 

aptitudinea de a identifica 
modele de gandire şi 
acţiune,oferă oportunităţile 
practice pentru luarea de 
decizii rapide şi corecte sub 
presiunea timpului, abilităţi 
ce pot îmbunătăţi 
performanţele la examenele 
şcolare,dezvoltă memoria, 
abilităţile de citit, lingvistice si 
matematice,învata elevii să 
gandească logic şi eficient, 
să selecteze cea mai buna 
varianta din nenumarate 
posibile, captează in egală 
măsura atât pe băieţi cât şi 
pe fete, provoacă elevii 
supradotaţi şi  ajută elevii cu 
rezultate slabe să depuna 
eforturi, învata copii să 
câştige şi să piardă într-un 
mod elegant, acestea fiind 
doar câteva dintre beneficiile 
acestui sport. 

Daca studiem 
comportamentul marilor 
maeştri ai şahului observăm 
cu uşurinţă că au 
competenţe in foarte multe 
domenii, excelând in 
matematică şi ştiinţe.  

In concluzie, ideal 
ar fi, să i se ofere fiecărui 
copil posibilitatea de a 
practica acest sport al minţii 
indiferent de cadrul de 
organizare: acasă, şcoala, 
cluburi ale copiilor sau chiar 
şi in activităţi de timp liber. 
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TEATRU ŞCOLAR 
THE HOMEWORK BY MILE POPOSKI 

 
adapted and translated into English by Mihaela Claudia Liteanu 

(Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui) 
 
 
CHARACTERS 
the child (boy or girl) 
mother 
father 
Mary, Old Willy, Jim- 
neighbours 
 
 
 
CHILD   Where's my pencil? 
 
MOTHER   How will I know? 
 
CHILD   But I left it here! 
 
MOTHER   If you left it here, 
then it should be here. 
 
CHILD  Yes, but it's not here, 
I can't find it anywhere. 
 
MOTHER  Wait a minute. 
Daddy has just calculated 
something. Look by the bed. 
But don't make any noise, 
keep silent! 
 
CHILD   (giggles) Mom, he's 
sleeping keeping the pencil in 
his hand. 
 
MOTHER   Try to take it but 
easily, not to wake him up. 
 
FATHER  (wakes up) What? 
What is going on? Who's 
here? 
 

CHILD   It's me, daddy, I'm 
looking for... 
 
FATHER  What are you 
looking for?  
 
CHILD   The pencil, daddy. 
 
FATHER   What pencil? 
 
CHILD   My pencil. 
 
FATHER  And you are 
waking me up because of 
this? Come on, leave me 
alone! It's not possible for 
somebody to take a rest in 
this house. 
 
MOTHER  What are you 
grumbling there? You fell 
asleep with her pen in your 
hand. Give her the pen! 
 
FATHER   Here you are, take 
it! (music from a radio) Turn 
off the radio! 
 
MOTHER  What radio? 
  
FATHER  What do you 
mean? Our radio. 
 
MOTHER  Did you forget our 
radio is broken? It's our 
neighbour's. 
 
CHILD   Mummy, mummy! 
 

MOTHER  Sht. Shut up! Let 
your father sleep! 
 
CHILD   Mom, where's my 
rubber? 
 
MOTHER  What a child, what 
a child! Do you want me to 
take care of your little things? 
 
CHILD  But, mom, I put it... 
 
MOTHER  Sht! Shut up! 
 
CHILD   I put it here on the 
table. 
 
MOTHER  On the table? 
Daddy might have taken it. 
He kept writing something 
and then erazed it. 
 
CHILD   Mom, I can't find it. 
Maybe he is sleeping on it. 
 
MOTHER  Why do you need 
the rubber if you haven't 
written anything by now. Do 
the problem first and then we 
will see. 
 
CHILD   Mmm, yes, but...who 
knows... 
 
MOTHER   Where can I have 
put  the tin opener? Have you 
seen it? 
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CHILD   You know, daddy 
opened a tin some time ago. 
 
MOTHER  And where has he 
put it? It is not ours, I 
promised Mary I would take it 
back immediately. I wouldn't 
like her to come here 
because she sits down and 
forgets to leave. 
 
CHILD  What does ''pit'' 
mean? 
 
MOTHER  What did you say? 
 
CHILD What does  ''pit'' 
mean? 
 
MOTHER   A pit? A pit is a 
kind of ditch where we throw 
garbage. 
 
CHILD   Garbage? What 
about water? 
 
MOTHER  What water? 
 
CHILD  Do we also throw 
water in the pit? 
 
MOTHER  Well, it depends... 
CHILD  On what? 
 
MOTHER  It depends on the 
kind of pit and how large it is. 
And if they need, they dig a 
larger one. 
 
CHILD  Where do they dig it? 
 
MOTHER   Mmm, what on 
earth is that to you? Why are 
you asking me about pits? 
Come on, leave me alone, 
it's time you solved your 

math problems! Sit down 
there and shut up! 
 
CHILD  Yes, mom, but you 
see, the pit is from the math 
problem! Listen to it! In a pit a 
certain amount of water 
gathers... 
 
MOTHER (annoyed)  Leave 
me alone! You are driving me 
crazy with your...pit! You'd 
better tell me where the hell 
is the tin opener! You will see 
how Mary the chatter-box 
comes and drives me even 
crazier! 
 
CHILD  (crying)Yes, yes, 
mom, but.I don't know how to 
solve the problem! I don't 
know, I can't! 
 
MOTHER  Stop it! Shut up! 
You are going to wake up 
your daddy. 
 
CHILD  (crying) Yes, but the 
problem is hard, I can't solve 
it! 
 
FATHER  (annoyed) It's 
impossible to sleep here! I 
can't find peace in my own 
house!  Talk, talk, talk! 
Chatter-boxes! (to the child) 
And you? Why are you 
crying? Can't you speak? 
 
MOTHER  Leave her alone. 
She's got a math problem. 
 
FATHER  Everybody has 
math problems. Give it to me. 
If I can't solve the expenses 

of our household, at least I 
can solve her math problem 
 
CHILD  Look, daddy, the 
teacher gave us this problem. 
In a pit... 
 
FATHER  Leave it to me...I 
can read...In a pit...Come 
here, sit by me. In a pit there 
gathers a certain amount of 
water in a certain amount of 
time... (to his wife) Have you 
seen the bill for water? You 
waste the water as if it were 
for free. 
 
MOTHER  We waste the 
water... As if it's not you who 
always forgets to get out of 
the bath tub...You would 
splash water all day long. 
 
FATHER  Alright, alright. 
Let's go back to the problem. 
So, a certain amount of water 
gathers in a pit. The water is 
pumped there by three 
pumps: the first one in three 
hours, the second one in six, 
the third one in eight. All 
three pumps work for one 
hour, after which the first one 
stops. The second and the 
third work for another hour 
and the second stops, too. 
The third pump works 
another hour and stops, too. 
The question is: is there any 
water left in the pit? So, a 
certain amount of water 
gathers in a pit in a certain 
amount of time... (the bell 
rings) 
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MOTHER  Jeanny, go and 
answer the door! It must be 
Mary, she has come for the 
tin opener! (to her husband) 
Where have you put the 
opener?  
 
FATHER  What's going on 
here? Leave me alone! First 
the pencil, now the 
opener...What do you want 
from me? In a pit there 
gathers a certain amount of 
water... 
 
MARY  (coming in)  Good 
afternoon. How are you all? 
Hey, Jack, why are you so 
thoughtful? 
 
FATHER  I seem to have 
fallen in a... pit. 
 
MOTHER  He is solving 
Jeanny's math problem. 
 
MARY   Math problem? I 
have just solved three math 
problems for my Tommy. 
They give the children some 
problems... 
 
FATHER  Mathematics? 
 
MARY  Yes, mathematics. 
Here's the water, there's no 
water. 
 
FATHER   And is there any 
water left? 
 
MARY  In a problem there 
was water left, in another 
there wasn't. The third is 
unclear to me... They said 
the water drained through 

some pipes...It baffles you, 
drives you crazy! 
 
FATHER  Was there any 
water left in the pit? 
 
MARY   Pit? What pit? 
 
FATHER  The pit in the 
problem.  
 
MARY   No, no, no. My 
problems were with some 
vessels, not pits... Let me 
see your problem. Is there 
any vessel here? 
 
FATHER  No. In my problem 
there is a pit full of water and 
three pumps. 
 
MARY  At least you have just 
one pit. Think about my 
problems: four vessels, four!  
The first one is half full of 
water, the second one has as 
much water as the first and 
the third but they don't say 
how much water has the third 
vessel...It gives me 
headaches...In a pit there 
gathers a certain amount of 
water...(the bell rings) 
 
MOTHER  Jeanny, go open 
the door! 
 
CHILD  Uncle Willy, uncle 
Willy! 
 
OLD WILLY  Hi, everybody. It 
gets the soul out of me to go 
upstairs.  
 
MOTHER  Uncle Willy, did 
you remember we live here? 

 
OLD WILLY  I wouldn't have 
climbed so many stairs if I 
had not had a problem... 
 
FATHER   A problem? Math 
problem? 
 
OLD WILLY   No, it's the 
radio. It's too loud. I can't 
stand it. I 've come to ask 
you to turn it down. 
 
MOTHER  The radio? Our 
radio is broken. It's not ours. 
 
OLD WILLY  Then I'm sorry, I 
thought it's coming from you. 
Maybe from you, Mary. 
 
MARY   Who has ever seen 
a widow with a radio? I have 
just buried my husband. 
 
OLD WILLY  Hardly had you 
buried  him when you bought 
a television set. 
 
MARY  Television is one 
thing, radio is another. A 
radio sings while television 
shows some pictures. 
 
MOTHER  It's the radio of the 
students from the 
groundfloor.  It's there you 
should go to. 
 
OLD WILLY  I'm going but I 
should rest my old bones a 
little.(sits down a chair) How 
are you, Jack? You keep 
silent all the time, I never 
hear your voice. When we 
were younger.... 
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MOTHER  He's solving a 
mathematics problem.  
 
OLD WILLY  Mathematics? 
Why don't you say so? I used 
to be top of the class at 
mathematics. My teacher 
always tried to  catch me with 
the multiplication table. He 
said quickly: five times five, 
six times eight and I had to 
answer quickly too, 
otherwise... 
nowadays...pedagogy, 
demagogy...Show me the 
problem, maybe I can help. 
In a pit there gathers a 
certain amount of water in a 
certain amount of 
time...Three 
pumps...Mmm...Logical, if 
they say 'certain' it means 
that the quantity of water is 
known. 
The teacher must have told 
Jeanny the quantity of water. 
Let's ask. 
 
FATHER   Jeanny, come 
here! Did the teacher tell you 
how much water was in the 
pit?  
 
CHILD   No, daddy. He didn't 
tell anything. 
 
FATHER  I'm sure he told 
you, try to remember! (gets 
angry) 
 
CHILD  No, he didn't 
 
FATHER  (shouting) Why 
don't you pay attention at 
school?(the child starts 
crying) 

 
OLD WILLY  Calm down, I 
have to go now, but I will be 
thinking about the solution 
and if I find one, I will let you 
know. Good bye everybody. 
 
MOTHER  Thank you 
anyway, uncle Willy. (Willy 
goes out) 
 
MARY  Let's read the 
problem once more. In a pit... 
(rings the bell) 
 
CHILD  I know, I know, I 
have to open the door... 
Come in, Jim. 
 
JIM  I was watering the 
flowers in front of the block 
and I heard voices and 
shouts from you. What's 
going on? 
 
CHILD  Father and aunt Mary 
are trying to solve my math 
problem. 
JIM  Math problem?  
 
FATHER  Yes, with pits and 
pumps.  
 
JIM  Let me see. In a pit 
there gathers a certain 
amount of water in a certain 
amount of time. We have 
three pumps.....(continues 
reading)  You know I 'm a 
specialist in pipes... 
 
FATHER  In pipes not in 
pumps. 
 
JIM  Water can be circulated 
only by pipes. So if there are 

pumps, there must be pipes 
too. 
 
CHILD  Hurray, mom, dad, I 
found! 
 
FATHER  What? If there is 
water left in the pit? 
 
CHILD  No, I found auntie 
Mary's tin opener, it was 
under one of my handbooks. 
 
MOTHER  I've been looking 
for it everywhere! I thought 
somebody threw it away by 
mistake. 
 
JIM  What's the use of 
bringing three pumps when 
you can draw out water with 
only one? 
 
MARY  Why? To torture poor 
children at school and at 
home! 
 
JIM  No, because our state 
has money to waste.  
 
MARY  Wait a second! I think 
I know the answer: there's no 
water left in the pit. Jeanny 
can write in her copybook. 
 
JIM   How do we know that? 
 
MARY  Why would anyone 
use three pumps if not to do 
the job completely and finish 
quickly? 
 
JIM  If the pumps belong to 
the state is one thing and if 
they belong to a private firm 
is another. 
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FATHER  That's right. The 
state has its way of working 
and a private firm its way. 
Time and money differ. So, 
it's important to know who 
the pumps belong to. Let's 
ask Jeanny, where's Jeanny? 
 
MOTHER  Jeanny, darling! 
Oh, she has fallen asleep. 
Anyway, I was wondering if 
there are private pumps. As 
far as I know the pumps 
belong to the Town Hall, 
Health Authority, Fire 
Brigade... 
 
JIM   Yes, you seem to be 
right. I remember the  flood a 
few years ago. Almost the 
whole town was under water 
and the Town Hall placed big 
pumps on the main streets 
and I worked heroically for 
days on end.... 
 
MARY   Of course there are 
private pumps! If people own 
big trucks for example, why 
wouldn't they own pumps? I 
have a cousin who bought a 
truck a few years ago. 
 
MOTHER  Aha, that cousin 
who used to come in the 
middle of the night and toot 
the horn for minutes and 
woke the whole block of flats. 
People said he smuggled all 
kind of goods. 
MARY (annoyed) He didn't 
smuggle anything, he was an 
honest man.  
 

MOTHER  Honest man? 
Your cousin? Then why did 
he use to come after 
midnight? Because he had 
something to hide. 
 
MARY  It's not true, you are a 
liar! 
 
MOTHER  How dare you say 
that in my own house? Get 
out at once! (they rush at 
each other, the two men try 
to separate them and Mary 
hardly succeeds in getting 
out)  
 
MARY (crying) Do the 
problem without me! I will 
never come in this house 
again! 
 
MOTHER  Cheeky woman! 
She called me a liar in my 
own house! Can't we do the 
problem without her? 
 
FATHER  Still you shouldn't 
have behaved like that. 
 
MOTHER  Don't lecture me! 
Let's go back to the problem. 
I propose the three of us to 
vote! 
 
FATHER  Vote? What can 
we vote? 
 
MOTHER  If there is water 
left in the pit. I am in favour, I 
vote yes. 
 
FATHER  It cannot go like 
this. Jeanny cannot write in 
her copybook that it was 
established by vote that there 

was water left in the pit. We 
have to solve the problem 
mathematically, step by step. 
 
JIM  I agree. But let's read 
the problem once again, 
there is something unclear to 
me....In a pit there gathers a 
certain amount of water in a 
certain amount of time... 
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ZAGREB YOUTH OPEN 2018, 7-9 SEPTEMBRIE, CROAȚIA 
,, ÎNVĂȚ DE LA EI CA SĂ-I POT ÎNVĂȚA DIN NOU PE EI”* 

 

 Profesor Andrei Ursache 
Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamț 

 
 

De la început a fost 
dificil; dar care concurs nu 
este... Am câștigat; am 
câștigat un frumos caracter. 
A fost emoție, suflet, 
tensiune, încărcătură, 
frământări și multă, multă 
transpirație. Întinși cu nervii 
precum coaja pe alună. 
Toate au fost ca în citatul 
acela: ,,Când ești fericit, te 
bucuri de muzică. Când ești 
trist, înțelegi versurile”. Și 
Dragoș a înțeles versurile. El 
a fost ,,caracterul”!   

Anvergura concursului 
a fost dată, pe de o parte, de 
numărul mare de participanți, 
cca. 400 sportivi înscriși la 
probele: U9/11/13/15, 
reprezentând un concurs 
OPEN (cu cele 4 categorii de 
vârstă), pe de altă parte și 
categoria U17, concurs 
intitulat distinct Zagreb Youth 
Open U17.  

Concursurile urmau 
să se desfășoare vineri 7 
septembrie și duminică 9 
septembrie, împreună, în 
aceeași sală, sala de 
baschet Drazen 
Petrovic/Zagreb (7 terenuri 
de joc); doar sâmbătă, 
datorită numărului mare de 
meciuri, concursul probelor 
U9/15 urmând a fi disputate 
în sala Badminton Center 

Max, sală cu 20 de terenuri 
de joc! 

Am plecat la drum 
căutând pentru sportivul 
nostru Dragoș Gabriel Niță 
un partener de joc din țară 
pentru proba de dublu băieți. 
Astfel, măcar încercam să 
măresc sanșa unei reușite, 
să nu participăm doar la 
proba simplu băieți.  

În final, Dragoș Niță, 
legitimat la A.C.S. Andriany 
Piatra Neamț, locul III 
Național conform punctelor 
acumulate la categoria 
U11/proba de simplu și locul 
I Național la proba de dublu 
băieți, urma a face pereche 
la dublu cu David Șinculeț, 
locul I Național la proba de 
simplu băieți U11, sportiv 
legitimat la C.S.Ș. Bacău.  

Am căutat un partener 
pentru Dragoș deoarece 
partenerul lui la dublu, Victor 
Postolache, vicecampionul 
nostru și partenerul de 
antrenament a lui Dragoș nu 
a putut realiza deplasarea 
din motive procedural-
juridice, fără a intra în 
amănunte. Oricum ne-a lipsit 
mult! Copilul a suferit 
destul...prin neparticiparea 
de anul trecut și din acest 
an. Îți mulțumesc Victor că 
ne-ai ajutat în toate 
antrenamentele! 

 Ca și anul trecut, 
concursul a fost complex, 
dificil. Începând de la șofat, 
până la mese, și tot ce ține 
de pregătirea și finalizarea 
unui concurs. Mare ajutor am 
primit de la Bogdan Niță, 
tatăl sportivului. 
 Alături de 2 capi de 
serie, capi de serie 
considerați după punctele 
transmise de federațiile din 
țările lor, Dragoș Niță urma 
să joace în grupa F, grupele 
fiind alcătuite din 4 sportivi. 6 
grupe în total, 24 de sportivi 
la acestă categorie. Primii 
doi mergeau mai departe pe 
tablou în optimi, ultimii 2 
eliminați. Primul meci din 
grupă cu bulgarul avea să ne 
pecetluiască soarta chiar și 
în finala de dublu băieți... 

Drogoș joacă cu 
bulgarul Andrey Neshev și 
pierde cu 2-1, respectiv 21-
15/, 19-21/, 21-15. Dragoș a 
început mai timid decât de 
obicei. Asta avea să îl coste 
mai târziu...Ce nu a avut 
Dragoș? Nu a avut răbdare 
și nici nu a reușit să-și 
gestioneze pozitiv emoțiile. 

În al doilea meci, 
Dragoș trece de croatul 
Danijel Radovic cu 21-1/, 21-
1, meci pe care îl ratez fiind 
la teren cu David Șinculeț. 
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În al treilea meci, 
Dragoș trece de sârbul 
Andrei Stolic cu 21-12/, 21/-
14, meci cu suișuri și 
coborâri..., totuși l-a tocat 
mărunt pe sârb, emoțional 
vorbind. 

Am ieșit din grupe pe 
locul II! Bravo, Dragoș! 

În optimi, sau runda 1 
numită în badminton, Dragoș 
avea să îl întâlnească pe 
ungurul Peter Palkovics, 
câștigătorul grupei C. 

Meci extrem de 
disputat și emoțional; după 
primul set pierdut de Dragoș, 
la pauză, Dragoș s-a bucurat 
de ,,muzică”, însă a înțeles și 
,,versurile”! ,,Versuri” care au 
fost discutate cu el. Și atunci 
am știut, și el a știut, că totul 
se poate! A început să joace 
dincolo de granița epuizării 
omenești și să domine psihic 
setul 2.  

Ungurul impenetrabil, 
cu chip ,,nemțesc”, 
introvertit; ungurul pe care 
nu reușeam să-l citesc, să-i 
observ breșe, să-i simt 
emoțiile - pe care le gestiona 
extraordinar de bine, ungurul 
era uman și începea să 
cedeze! Asta, deși avea în 
spatele terenurilor spectatori 
unguri care îl susțineau 
frenetic și noi o simțeam din 
plin! 

Dragoș trece în 3 
seturi: 11-21/, 21-15/, 21-10. 
Despre setul 3 el știa: este 
un set emoțional și încărcat 
întotdeauna; cine face 
câteva puncte avans, 
câștigă. Da, Peter Palkovics, 
despre care se părea că nu 

putem trece, plânge și joacă! 
Dragoș și-a activat modul 
teatral și îi calcă cu sete pe 
fiecare gram de răbdare pe 
care îl afișa până nu demult! 
A cedat pshic, iar Dragoș 
știe; mărșăluiește, se 
bucură, iar la final mă 
strânge în brațe de mă 
sufocă! 

Orice va fi de aici 
înainte, a fost meciul care a 
demonstrat capacitatea de 
adaptare a lui Dragoș; 
capacitatea lui de învățare; 
precum în acel citat faimos: 
,,Dacă nu lupți pentru ceea 
ce vrei, meriți ceea ce ai!” Și 
cît de mult ajută asta în 
viață! Da, și eu am învățat și 
învăț de la ei ca să-i pot 
învăța din nou pe ei. Câtă 
dreptate avea cercetătorul 
din domeniul nostru, a 
educației fizice și sportului, 
Gheorghe Cristea când 
spunea că poate ar trebui 
regândit, reformulat: oare nu 
toate lecțiile sunt de 
învățare? Chiar și cele de 
perfecționare? Autorul zice 
că ”DA!” Eu, subscriu în 
totalitate! 

Urmează sfertul de 
finală cu slovenul Andrej 
Suchy meci în care Andrej s-
a impus categoric cu 21-8/, 
21-14. A fost prima dată 
când l-am văzut pe Suchy pe 
viu. În setul 2 chiar s-a 
dedicat spectacolului! Un 
jucător remarcabil despre 
care pot spune doar atât: mi-
a plăcut totul la el! Un 
monstru din punct de vedere 
tactic, tehnic, sculptat perfect 
pentru acest sport. Mi se 

părea că nu poți strecura nici 
măcar un ac peste sau pe 
sub fileu. Ne-a dat de furcă 
serios. Era el, Suchy acolo!  

Aici s-a încheiat 
drumul nostru în proba de 
simplu. Finala avea să fie 
jucată între câștigătorul de 
anul trecut, portughezul 
Tiago Berenguer și Andrej 
Suchy, finală câstigată de 
portughez. 

 Urma proba de dublu, 
probă unde avem visuri mari, 
chiar la titlu! La dublu Dragoș 
a făcut pereche cu David 
Siculeț. Primul meci a fost 
câștigat cu oarecare 
lejeritate de ai noștri, 
depășind perechea de unguri 
Boldizsar Harmos / Peter 
Palkovics în 2 seturi cu 
scorul de 21-7 / 21-12 în 
sferturile de finală. 

În semifinală ne-am 
întâlnit cu câștigătorul 
turneului la simplu, Tiago 
Berenguer care făcea 
pereche cu Daniel Cada. 
Meciul a fost câștigat de ai 
noștri în 2 seturi cu scorul de 
21-13 / 21-14. Un meci care 
nu a fost dificil atâta timp cât 
portughezul nu a avut un 
partener de joc de calibrul 
lui. Așadar, cât timp s-a 
putut, băieții nostri au jucat 
mingea lung, pe spatele 
terenului unde era retras 
Tiago, alergându-l pe acesta. 

În finala de duminică 
9 septembrie ne-am întâlnit 
cu perechea bulgară Andrey 
Neshev / Teodor Mitev. Ne-
au sosit și nouă ,,nașii” și am 
pierdut meciul în 2 seturi cu 
scorul de 21-15/, 21-15. Acel 
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Andrey Neshev cu care a 
jucat Dragoș primul meci din 
grupă. Cumva Dragoș nu a 
putut trece nici de data asta 
peste complexul Neshev. 
David Siculeț, din ceea ce 
am observat atunci, a jucat 
foarte bine și a plâns destul 
de bine la final. El, David, 
știa că s-ar fi putut. Din 
păcate nu a fost ziua lui 
Dragoș. 

Rezultatele lor: 
Dragoș Niță/David 

Șinculeț, locul II/DB (dublu 
băieți); 

David Șinculeț, loc 
III/SM (simplu masculin). 
Bravo băieții noștri! 

 
,, ÎNVĂȚ DE LA EI CA SĂ-I 
POT ÎNVĂȚA DIN NOU PE 
EI”* - se referă mai ales la 
observarea și înțelegerea 
comportamentului atitudinal 
și emoțional al sportivului 
înaintea, în timpul și după 
jocuri/antrenamente. În 
funcție de acești stimuli se 
emit răspunsurile. Relație de 
tipul cauză-efect. 
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TEATRU ŞCOLAR 
ASCENSIUNEA ŞI DECĂDEREA LUI TOM THOMAS 

 
adaptare după Arthur Miller de Mihaela Claudia Liteanu 

(Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui 
 
 
PERSONAJE 
Tom Thomas- un motan 
George / Adele Bicker- 
stăpânii motanului 
Dl. Johnson- primarul 
oraşului 
Dl. Billings- cetăţean de 
vază al oraşului, director 
de banca 
Sam – instalator 
camerista de la hotel 
Jack 
Bill     cetăţeni votanţi ai 
oraşului 
Sally 
Jane 
 

SCENA 1 
(George si Adele sunt in 

living. George dormitează în 
fotoliu cu motanul la picioare) 
TOM: George! George! 
Adele! Adele! 
 
GEORGE: Ai auzit? Ne strigă 
cineva! 
 
ADELE: N-aud nimic. Ia şi 
dormi acolo! 
 
TOM: Sunt eu, dl. Thomas! 
 
GEORGE: Ce, care domn 
Thomas? 
 
ADELE: Cine-i aici? 
 
TOM: Sunt eu, dl. Thomas! 

 
ADELE (speriată): E cineva 
in casa noastră! 
 
GEORGE  (privind în jur): 
Nu-i nimeni! 
 
ADELE:  Alungă pisica asta 
de-aici! 
 
TOM:  Nu faceţi asta! 
 
GEORGE: Ai auzit? 
 
ADELE: Du-te si cheamă 
poliţia! 
 
TOM: Nu v-aş sfătui. 
  
ADELE: E cineva chiar aici, 
în cameră! 
 
TOM: Sunt eu, uitaţi-vă la 
mine! 
 
GEORGE: Adele, motanul 
nostru vorbeşte! 
 
ADELE: Nu se poate aşa 
ceva! 
 
GEORGE: Doamne, iartă 
păcatele noastre... 
 
TOM: Dar calmaţi-vă odată! 
Nu aveţi motive să vă temeţi ! 
 
GEORGE: Cine...cine eşti 
tu? 

 
TOM: Sunt dl. Thomas. 
 
GEORGE: Al cui spirit e în 
tine? 
 
TOM : Ce spirit? Ce baţi 
câmpii? Crezi că nu sunt 
capabil să vorbesc? 
 
ADELE : Oh, Dumnezeule! 
 
TOM : Hai sa nu ne mai 
văicărim şi să discutăm 
raţional. 
 
ADELE : Dar cum de 
vorbeşti? 
 
TOM : M-aţi adus în casa 
voastră când eram doar un 
pisoi, însă am înţeles repede 
că nu sunt un motan obişnuit, 
mai precis am înţeles că sunt 
mult mai inteligent decât alte 
pisici. Anul trecut, am început 
să observ cum vorbesc 
oamenii şi mi-am dat seama 
că nu e greu de loc sa 
flecăreşti tot timpul. 
 
ADELE: Păi şi cum ai învăţat 
asta? 
 
TOM: Doar nu-ţi imaginezi ca 
noi, pisicile, suntem proaste. 
Dar, spre deosebire de voi, 
vorbim numai când e 
necesar, aţi priceput? 
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GEORGE: Am 
priceput...Ascultă, ce vrei de 
la noi, de fapt? 
 
TOM : Dragii mei, vreau să 
mă ajutaţi. Am un plan ! 
 
ADELE : Ce tot vorbeşti 
acolo? 
 
TOM : Uite ce-i, sunt singurul 
motan din State care citeşte, 
scrie, vorbeşte şi înţelege 
engleza. Ei bine, voi deveni 
primarul acestui oraş. 
 
GEORGE: Primar? Tu? 
 
TOM: Da, eu. Iar voi o să mă 
ajutaţi. 
 
GEORGE  Asta-i prea mult! 
Doar nu sunt la cheremul 
unei...pisici! 
 
TOM: O să faci ce-ţi spun! 
 
GEORGE: Nu-ţi permit... 
 
TOM: Adele, vrei să ştii ce s-
a întâmplat în casa ta când ai 
fost la New-York, luna 
trecută? 
 
GEORGE: Tom, aşteaptă o 
clipă... n-am putea... 
 
ADELE: Ce-ai spus, Tom? 
 
TOM: Nimic, nimic. Aşadar, 
aproape toţi cetăţenii 
importanţi ai oraşului au 
pisici, iar eu le-am învăţat 
cum să citească, să scrie şi 
să înţeleagă limba engleză. 

Dar... numai eu o vorbesc! 
Periodic, primesc rapoarte de 
la ele despre stăpânii lor. Am 
o mulţime de materiale 
scandaloase. Pot să-i fac pe 
toţi să mă slujească. Sunt un 
tip deştept, George! 
 
GEORGE: Tom, dar nu e 
cinstit ce faci! 
 
TOM: George, asta e politica. 
Să trecem la treabă. Mai 
întâi, facem o listă cu toate 
personalităţile oraşului şi câte 
ceva scandalos despre 
fiecare. Ca să ştim de unde 
pornim. 
 
GEORGE: Dar unii din ei pot 
fi chiar onorabili. 
 
TOM: Atunci inventez ceva şi 
trimit la ziarul local. 
 
GEORGE: Tom, nu e cinstit! 
 
TOM: Mai sunt doar două 
săptămâni până la alegerea 
primarului. Sunt doi candidaţi 
si ii voi face sa lucreze pentru 
mine. 
 
GEORGE: Cine o să voteze 
un...motan? 
 
TOM: Asta e treaba mea, 
George. Eşti de acord să-mi 
ţii registrele? 
 
GEORGE : Sincer să fiu... nu 
ştiu ce să zic... 
 
TOM: Dacă zici nu, te ruinez. 
Zic tuturor cum te îmbeţi la 
club... 

 
ADELE: George! 
 
GEORGE: Gata, gata. Mâine 
cumpăr registrele. 
 
TOM: Aşa te vreau, băiete! 
Acum trebuie să scriu 
discursul actualului primar, în 
care le va spune votanţilor de 
ce mă recomandă pe mine 
pentru aceasta functţe. Ştiţi, 
actualul primar, Johnson, nu 
şi-a plătit impozitele pe venit 
pe ultimii trei ani... am toate 
documentele... Acum merit o 
sticlă de lapte. A propos, 
George, nu mai pune apă în 
lapte, am nevoie de forţă, 
mai mult ca oricând. 
 
 

SCENA 2 
( în biroul primarului) 

JOHNSON: Vă rog, luaţi-l de 
aici! Ajutor! Doamne, un 
motan care vorbeşte! 
 
TOM: Dacă nu vrei să mă 
asculţi, domnule Johnson, voi 
fi nevoit să ma adresez 
autorităţilor... 
 
JOHNSON: Dar eu sunt 
autoritatea oraşului, eu sunt 
primarul! 
 
TOM: Mă refer la autorităţile 
federale... ştiţi dvs... 
impozitele pe venit... Mă 
numesc Tom Thomas. 
 
JOHNSON: Ce vrei să spui? 
 
TOM : Deţin documente din 
care reiese că nu v-aţi plătit 
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impozitele de trei ani... şi că 
o parte din veniturile oraşului 
s-au scurs în buzunarele 
dumitale. 
 
JOHNSON: Ale mele? 
 
TOM: Da, ale tale. 
 
JOHNSON: Ascultă, de unde 
ştii toate astea? 
 
TOM: Te stiu mai bine decât 
te cunoşti dumneata. Ţi-am 
citit corespondenţa şi ştiu tot 
ce vorbeşti la telefon. 
 
JOHNSON: Ce doreşti de la 
mine? 
 
TOM: Vreau să devin 
primarul acestui oraş. 
 
JOHNSON: Tu? Primar al 
acestui oraş? 
 
TOM: Întocmai. Fii de partea 
mea şi lasă restul în grija 
mea. 
 
JOHNSON: Nu, aşa ceva nu 
e posibil! Nu poate fi 
adevărat! 
 
TOM: Toate pisicile din oras 
sunt informatorii mei. Vrei să 
vezi povestea cu fondurile 
furate în ziarul local de 
mâine? 
 
JOHNSON: Nuu. Sigur că 
nu...dar... 
 
TOM: Ei, cine o sa fie noul 
primar? 
 

JOHNSON: E greu de crezut 
că lumea va vota...un motan. 
 
TOM: Dar nu vor vota un 
motan! Ei îl vor vota pur şi 
simplu pe... Tom Thomas! 
Ziarele vor avea grijă ca 
cetăţenii să nu ştie pe cine 
votează, de fapt. Fără poze, 
fără discursuri publice, doar 
numele meu. 
 
JOHNSON: Hm, hm... 
 
TOM: Voi fi un candidat 
super-modest, un duşman al 
publicităţii. Îţi spun eu că va 
merge, iar tu te vei ocupa de 
organizarea alegerilor. 
 
JOHNSON: Bine, bine, ai 
câştigat! Ai dori niste... 
smântână grasă? 
 

SCENA  3 
(pe stradă) 

BILL: Salut, Jack. 
 
JACK: Salut, Bill. 
 
BILL: Ia zi, votezi cu Tom 
Thomas? 
 
JACK: Aşa cred. Oricum 
ceilalti candidati s-au retras. 
 
BILL: Dacă e să te iei dupa 
ziare, pare un tip excelent. 
 
JACK: Da, aşa pare. E ciudat 
că nimeni nu a auzit de el 
până acum. Mi-aş dori să ştiu 
cum arată măcar, înainte de 
a-l vota. 
 

BILL: Presupun că e un tip 
decent, un om adevărat. 
 
JACK: Şi eu cred asta.  
 
BILL: Hai, ne vedem la vot. 
Cu bine! 
 
JACK: Cu bine! 
 

SCENA  4 
(pe stradă) 

JANE: Bună, Sally! Ce mai 
faci? 
 
SALLY: Bine, mulţumesc. 
Dar tu? 
 
JANE: Oh, ai citit ziarele? Ai 
aflat de Tom Thomas? Aş 
vota cu el chiar dacă ar mai fi 
încă zece candidaţi. 
 
SALLY: Barfa târgului zice ca 
e înalt, blond şi cu ochi 
albaştri. 
 
JANE: Va aduce faima 
acestui oraş, îţi spun eu. 
 
SALLY: Pare un tip super-
modest şi oamenii vor vota 
cu el, fie şi numai să-l 
cunoască. 
 
JANE: Aşa e! Ne vedem 
dupa alegeri! 
 
SALLY: Ne vedem! 
(împreună) Votăm cu Tom 
Thomas! 
 

SCENA  5 
(acasă la familia Bicker şi în 

biroul primarului; Bicker 
vorbeşte la telefon) 
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GEORGE: Alo! George 
Bicker la telefon. Aş dori să 
vorbesc cu primarul, vă rog! 
 
JOHNSON: Eu sunt, Bicker. 
Unde e pisica, Bicker? Vreau 
să-i vorbesc! 
 
GEORGE (lui Tom): Vrei să 
vorbeşti cu primarul, Tom? 
 
TOM: Îhî. Alo! 
 
JOHNSON: Thomas! 
 
TOM: Eu sunt. 
 
JOHNSON: Voturile, 
Thomas! Numărătoarea s-a 
terminat. Eşti noul primar, 
Thomas! 
 
TOM: Uraaaa! 
 
JOHNSON: Sunt 500 de 
oameni la uşa mea care vor 
să-l vadă pe noul primar! 
 
TOM (sărind nelinistit):  Asta 
nu se poate! Aşteaptă câteva 
minute. Încerc să ajung in 
biroul tău. 
 

SCENA  6 
(biroul primarului) 

 
JOHNSON: Doamne, 
Dumnezeule! O pisică - 
primar! Cred că am 
înnebunit! 
 
TOM (apare gâfâind) : A 
trebuit să intru pe fereastră. 
 

JOHNSON: Să nu mai faci 
asta, Tom. Eşti primar acum. 
 

(se aude vocea unui 

cetăţean: Vreau să intru, 

lăsaţi-mă să-l văd pe primar, 

sunt Billings!) 

 
TOM: Cine e individul Billings 
cu gura mare care vrea să 
mă vadă?  
 
JOHNSON: Billings e 
membru în consiliul local şi e 
vice-preşedintele băncii... 
 
TOM: Vreau să-i vorbesc. 
 
JOHNSON: Vrei să vadă că 
eşti pisică? 
 
TOM: Câţiva cetăţeni bogaţi 
vor trebui să afle adevărul. 
Nu avem de ales. Avem 
nevoie de influenţă şi banii 
lor. Hai, cheamă-l pe Billings, 
să intre! 
 

(pisica se aşează în fotoliul 
primarului) 

 
JOHNSON: Doamne, Billings 
o să mă omoare când o să 
vadă pisica! Intră în birou, te 
rog! 
 
BILLINGS : Bună ziua ! 
 
TOM : Vă salut cu respect, 
domnule ! 
 

BILLINGS : Ce? Cine 
vorbeşte? 
 
JOHNSON : Vezi, Billings, 
eu... aaa... 
 
TOM : Ia loc, d-le Billings! 
 
BILLINGS : Cine vorbeşte? 
 
JOHNSON (aratând spre 
motan):  Billings, această 
pisica este noul primar. 
 
BILLINGS: O pisică? 
 
JOHNSON: Da, acesta este 
Tom Thomson. 
 
(Billings lesina pe scaun, iar 

Johnson îl pălmuieşte) 
 
TOM: D-le Billings, vino-ţi în 
fire! Ştiu totul despre cum ai 
făcut primul milion... 
 
BILLINGS: Eram tânăr, eram 
ambiţios... 
 
TOM: Da, da, nici unul dintre 
noi nu e un sfânt. Cu totii 
facem greşeli. Dar cetăţenii 
nu trebuie să afle despre 
ele... 
 
BILLINGS (foarte speriat): Ce 
vrei de la mine? 
 
TOM: Te duci şi le spui 
oamenilor că l-ai vazut pe 
Tom Thomas şi că e o 
persoană excepţională, dar e 
super-modest şi timid. 
Spune-le că trudeşte pentru 
ei şi va fi cel mai mare primar 
din istoria oraşului. E clar? 
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BILLINGS: Da, da, da. Pot sa 
plec acasă acum? 
 
TOM: Numai după ce faci 
cum ţi-am spus. La revedere! 
 
JOHNSON: Dacă cineva mi-
ar fi spus toate astea, n-aş fi 
crezut o vorbă! 
 
TOM: Lasă asta acum. 
Ascultă, nu ţi-ar plăcea să fii 
vice-guvernator al statului? 
 
JOHNSON : Ce înseamnă 
întrebarea ta? 
 
TOM: Că eu voi fi 
guvernatorul.  
 
JOHNSON: Imposibil!!! O 
pisică - guvernator? 
 
TOM: Iar incepi! Vrei să fii 
vice-guvernator, nu-i aşa? 
 
JOHNSON : Păi...na, ce să 
zic...aş vrea... 
 
TOM: Ce am facut aici, 
putem face în oricare oraş al 
statului. O să-mi trimit 
pisicile-agenţi pe teren. 
Există oameni cu secrete 
peste tot. Promit că în şase 
luni sunt guvernator! 
 

SCENA  7 
( o cameră de hotel, un 

instalator repară o ţeavă şi 
face zgomot) 

 
CAMERISTA   Hei, domnule, 
încearcă să faci mai puţin 
zgomot! 

 
SAM: Ei, asta-i acum. 
Trebuie să repar ţeava! 
 
CAMERISTA: Nu ştii că Tom 
Thomas e aici, în hotel? E 
chiar în camera de alături 
împreună cu staff-ul sau 
discută despre alegeri. 
 
SAM: Oho, ce şansa 
neaşteptată! Pot să-l vad 
doar un pic, fără să 
deranjez? 
 
CAMERISTA: Bineînţeles că 
nu! Cum îndrăzneşti să te 
gândeşti că l-ai putea deranja 
pe marele Tom Thomas în 
momentele astea atât de 
importante? Hai, încetează 
cu zgomotul ăla! (pleacă) 
 
SAM: La naiba! Aş vrea atât 
de mult sa-l vad pe Tom 
Thomas! Poate mă pot 
strecura cumva... (se 
strecoară şi încearcă să-l 
localizeze pe Tom prin uşa 
întredeschisă). Măi, măi, măi, 
ce de personalităţi în aceeaşi 
încăpere! Uite şi o pisică pe 
masă! (ascultă) 
 
JOHNSON: Ne-a mai rămas 
un singur pas până la 
victorie. Suntem atât de 
aproape... 
 
BILLINGS: Nu am încredere 
în cei din sudul statului. Ce 
crezi, Tom Thomas? 
 
SAM: Acum o să-l vad, în 
sfârşit pe marele Tom 
Thomas. 

 
TOM: Ar trebui să mai 
aşteptăm o zi-două, până ce 
agenţii mei vor rezolva 
problema. 
 
(Sam intră uimit şi nervos în 

încăpere) 
 
SAM: Ce naiba? Pisica asta 
vorbeşte! 
 
BILLINGS: Ieşi afară imediat! 
 
SAM: Nu. Am auzit bine. 
Deci ăsta e marele Tom 
Thomas? O pisică? 
 
TOM: Lăsaţi-l să intre. Ce 
doreşti, tinere? 
 
SAM: Tu mă întrebi pe mine 
ce vreau? 
 
TOM: Toaă lumea vrea câte 
ceva. 
 
SAM: Ei bine, vreau ca 
oamenii să afle că Tom 
Thomas e o pisică. 
 
TOM: Şi de ce ar afla asta? 
 
SAM: Pur şi simplu pentru că 
o pisica nu poate fi primar 
sau guvernator. 
 
TOM: Singura diferenţă 
dintre mine şi un om e că eu 
am blană şi coadă. 
 
SAM: Oh, sunt multe alte 
diferenţe. 
 
TOM: Cum ar fi...? 
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SAM: Oamenii au idealuri. 
 
TOM: Idealul meu e să devin 
guvernator al statului. Uite, îţi 
dau 20 000 să-ţi ţii gura. 
 
SAM: Da, sunt multe 
diferenţe...De exemplu tu ştii 
să repari o ţeavă spartă? 
 
TOM: Hai, ia-ţi banii şi 
şterge-o! 
 
SAM (nervos, îl înşfacă pe 
motan): Ascultă, Tom 
Thomas! O pisică poate fi 
primar, guvernator, îi poate 
prosti pe toţi bogătanii 
oraşului. Dar nu va fi 
niciodată un instalator 
priceput! (mieunături) Asta-i 
diferenţa dintre mine şi tine! 
O sa te târăsc în faţa 
Congresului şi a oamenilor, 
ca să vadă toţi cine e Tom 
Thomas! 

(târăşte motanul care 
miaună) 

 
SCENA  8 

(acasa la fam. Bicker, 
George dormitează, iar Adele 

tocmai intră cu un ziar) 
 
ADELE: George, ai auzit? 
 
GEORGE: Ce s-a întîmplat? 
 
ADELE: Senzaţional! Tom 
Thomas a fost deconspirat 
tocmai când primise voturile 
pentru a fi guvernator! 
 
GEORGE: Păi nu a avut în 
jur nici sfinţi, nici oameni 
deştepţi... De fap,t noi putem 

fi chiar mândri de Tom al 
nostru. Şi cine l-a dat în 
vileag? 
 
ADELE: N-ai să crezi! Un 
instalator care, din 
întâmplare, repara o ţeavă 
spartă în hotelul unde se 
aflau Tom cu staff-ul său. 
 
TOM: Miau! George! 
 
GEORGE: Ai auzit, Adele? 
Cineva mă strigă! 
 
ADELE: E doar imaginaţia 
ta... 
 
TOM: Nu, nu e! Sunt eu! 
 
ADELE: Tom! Tom e acasă, 
s-a întors! 
 
GEORGE (mângâie motanul) 
Tom al nostru e în sfârşit 
acasă! Nimic rău n-o să ţi se 
mai întâmple! 
 
TOM: Ce să-ţi spun... Dacă 
n-aş fi dat de gol de 
instalatorul ăla naiv şi cinstit, 
Sam, aş fi putut ajunge 
preşedintele Statelor Unite ! 
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INVITAŢIE: SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE 
DIDACTICĂ 

EDIŢIA I, VASLUI, 16 NOIEMBRIE 2018 
ORGANIZATOR INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

 
Inspector şcolar pentru limbi moderne 

Purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, 
prof. Alexandru Mîţă 

 
 
   Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui 
organizează, în luna 
noiembrie 2018, mai precis 
pe 16-11-2018, prima 
ediţie a Simpozionului 
Internaţional de Arheologie 
Didactică, marcând astfel 
un moment jubiliar - 
jumătate de veac de la 
înfiinţarea inspectoratelor 
şcolare. 
   Cu această ocazie, 
dorim să lansăm acest 
concept novator, dar cu 
rădăcini adînci în tradiţie: 
ARHEOLOGIA 
DIDACTICĂ, concept pe 
care l-am inventat pentru a 
răspunde unei nevoi 
intense de recuperare a 
ceea s-a pierdut şi de 
reintroducere în circuitul 
valorilor spirituale – cu 
focalizare pe cele didactice 
– a unor idei, metode, 
procedee şi proceduri, a 
unor aplicaţii care au fost 
mult prea repede şi pe 
nedrept date uitării. În 
graba de a schimba mult 
prea repede şi radical 
totul, au dispărut manuale 
excelente, dar cu o durată 

de viaţă extrem de redusă, 
s-au pierdut metode, 
munca asiduă a unor 
specialişti naţionali extrem 
de talentaţi a fost înlocuită 
cu produse de import de o 
calitate, cel mai adesea, 
îndoielnică şi, în orice caz, 
nereprezentative pentru 
acest spaţiu spiritual..          
   Arheologia didactică 
reprezintă, aşadar, un 
demers de recuperare şi 
reintroducere în circuitul 
valorilor fie a unor 
secvenţe, fie a unor opere 
pedagogice şi didactice 
integrale. Ca orice 
activitate ştiinţifică, 
arheologia didactică 
presupune o muncă de 
cercetare susţinută, 
şantierele sale fiind, în 
general, bibliotecile, 
fondurile speciale, 
muzeele care adăpostesc 
tezaure nu numai din 
metale preţioase, ci şi 
tezaure de gîndire. 
   Prin intermediul 
arheologiei didactice, 
urmează să stabilim o 
legătură permanentă între 
gîndirea imaginativă şi cea 
abstractă, precum şi între 

cunoaştere şi acţiune, prin 
redescoperire. Desigur, 
participarea elevilor la 
procesul de cunoaştere şi 
acţiune este organizată 
pentru valorile sale 
educative, în schimb 
munca oamenilor de ştiinţă 
care vor participa la 
şantierele arheologiei 
didactice se va remarca 
prin valori sociale 
generale, căci, 
redescoperind legi şi 
legităţi necunoscute pînă 
acum sau uitate de multă 
vreme, ei îmbogăţesc 
activitatea umană cu noi 
forme şi contribuie la 
dezvoltarea progresului 
social. 
   În afară de priceperi - 
dobîndite ca urmare a 
imitaţiei sau fiind mai mult 
sau meu puţin 
independente şi creatoare 
- un alt rezultat al învăţării 
îl constituie cunoştinţele. 
Între cunoştinţe şi priceperi 
există o legătură 
indestructibilă: nu există 
priceperi la a căror 
dobîndire să nu fi participat 
anumite cunoştinţe, şi 
invers - toate cunoştinţele 
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noastre sînt datorate 
anumitor priceperi şi 
deprinderi, fie ele chiar 
elementare, ca, de 
exemplu, priceperea de a 
observa, de a vorbi, de a 
raţiona, de a citi, de a 
număra. Foarte multe 
elemente de tezaur pe 
care arheologia didactică 
îşi propune să le readucă 
la suprafaţă, în centrul 
atenţiei, conţin metode 
excelente pentru cultivarea 
şi acordul fin al abilităţilor 
de diferite specializări, 
pentru că, în alte vremuri, 
şcoala era mult mai 
conectată la viaţa de zi cu 
zi şi mult mai conştientă de 
realitatea că „sed vitae 
discimus”. 
   La fel ca şi priceperile, 
cele două genuri de 
cunoştinţe constituie 
rezultatul învăţării; şi aici 
raportul lor faţă de 
rezultatele cercetării 
ştiinţifice este diferit. 
Primul gen de cunoştinţe 
se referă la acele 
cunoştinţe pe care elevul 
(sau studentul) le primeşte 
într-o formă „de-a gata”: de 
la profesor, părinţi şi colegi 
sau din manuale, precum 
şi prin intermediul 
mijloacelor de comunicare 
în masă şi al reţelelor 
sociale, al căror rol devine 
tot mai mare, concurînd 
şcoala şi familia. Desigur 
că şi în rîndul acestor 
cunoştinţe, care se 
acumulează la cel care 
învaţă ca într-o 

enciclopedie, există o 
anumită diferenţiere. 
Arheologia didactică îşi 
propune să afineze acest 
teren accidentat şi să 
reliefeze ce e mai bun, ce 
s-a dovedit eficace şi 
eficient. 
   Se cuvine, de 
asemenea, să reflectăm 
asupra faptului dacă şi 
care trasături comune 
trebuie să-i caracterizeze 
pe profesor şi pe 
cercetător, preconizînd că 
învăţarea tineretului 
contemporan ar trebui să 
semene, sub unele 
aspecte, cu cercetarea 
ştiinţifică – iar meritul 
arheologiei didactice este 
acela de a propune o 
întoarcere la surse, o 
căutare asiduă, o 
documentare minuţioasă. 
   Dacă dorim ca învăţarea 
să exercite o influenţă 
profundă asupra 
personalităţii elevilor sau 
studenţilor, să le dezvolte 
şi să le adîncească 
intelectul şi capacităţile de 
cunoaştere, să le dezvolte 
viaţa emoţională, dacă 
dorim ca ea să contribuie 
la dezvoltarea voinţei şi a 
acţiunii acestora, atunci 
cadrul didactic, care o 
organizează, trebuie sa 
posede anumite însuşiri şi 
priceperi. Se subînţelege, 
desigur, că un cadru 
didactic care devine numai 
un intermediar între 
cunoştinţe şi cel care 
învaţă - în procesul de 

transmitere a cunoştinţelor 
şi de verificare a gradului 
de stăpînire a acestora - 
nu va ajunge la o astfel de 
influenţă. Mult mai eficient, 
desigur, poate să 
îndeplinească aceste 
funcţii computerul – folosit 
în ipostaza de „maşină de 
învăţat”, dar acestui tip de 
învăţare i se reproşează 
de catre cei avizaţi, pe 
bună dreptate, că nu 
există un contact nemijlocit 
al profesorului cu elevul, şi 
deci i se poate reproşa 
tocmai lipsa influenţei 
profesorului asupra 
acestuia. Arheologia 
didactică îşi propune să 
reînveţe profesorii să-şi 
reconsidere elevii (sau 
studenţii), să fie acel ochi 
interior deschis, în stare de 
veghe, căutînd în 
înţelepciunea uitată a 
înaintaşilor pe care 
urmează s-o resusciteze, 
inspiraţie pentru clădirea 
unui viitor mai bun.  
   Simpozionul 
Internaţional de Arheologie 
Didactică – ediţia I, se va 
desfăşura la Vaslui, avînd 
ca dată preconizată 16 
noiembrie 2018. 
Organizăm această primă 
ediţie pe cinci mari axe, 
corespunzătoare centrelor 
esenţiale de interes ale 
învăţământului, fără însă a 
elimina posibilitatea unei 
binevenite 
interdisciplinarităţi: 
Axa 1: Învăţămînt 
preşcolar  
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Axa 2: Învăţămînt primar  
Axa 3: Învăţămînt 
secundar  
Axa 4: Învăţămînt 
universitar  
Axa 5: Educaţie non-
formală  
   Fiind primul şantier de 
arheologie didactică pe 
care îl inaugurăm, nu vom 
fixa repere temporale 
precise sau teme stricte, 
dar putem sugera 
studierea, prezentarea şi 
readucerea în atenţia lumii 
pedagogice, de exemplu, a 
abecedarelor vechi 
(pornind poate chiar de la 
cel al lui Ion Creangă), a 
metodelor şi manualelor 
de limbi moderne din 
perioada interbelică sau 
postbelică, a manualelor 
de ştiinţe şi a metodelor în 
care acestea erau predate. 
   Vă anunţăm, totodată, 
intenţia fermă de a 
înmănunchea această 
strădanie de recuperare a 
unui tezaur de gîndire în 
primul număr al Revistei 
Române de Arheologie 
Didactică, publicaţie 
indexată EBSCO şi care 
va putea fi studiată pe site-
ul propriu 
http://nelpae.ro/rrad . 
Comitetul ştiinţific va 
analiza riguros lucrările 
propuse spre publicare şi 
va da undă verde celor 
care răspund acestui apel. 
   Pentru înscrierea la 
Simpozionul Internaţional 
de Arheologie Didactică, 
vă rugăm să accesaţi site-

ul web al revistei: 
http://nelpae.ro/rrad sau să 
folosiţi adresa formularului 
electronic: 
https://goo.gl/forms/vcHI7r
hFsNJp19qO2  . După 
confirmarea înscrierii, veţi 
fi contactaţi de organizatori 
pentru celelalte detalii 
legate de desfăşurarea 
evenimentului şi de 
editarea primului număr al 
Revistei Române de 
Arheologie Didactică. 

 

 
 
 
 

http://nelpae.ro/rrad
https://goo.gl/forms/vcHI7rhFsNJp19qO2
https://goo.gl/forms/vcHI7rhFsNJp19qO2
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CROCHIU: MANAGERUL ŞCOLAR  
          

Prof. Zăloagă Ana-Maria, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 
 
 

 
Societatea bazată pe 

cunoaştere se defineşte 
printr-un perpetuu dinamism, 
generat de nevoile din ce în 
ce mai diverse ale lumii în 
care trăim. Putem afirma că 
traversăm o perioadă dificilă, 
având în vedere complexul 
de provocări, oportunităţi, 
ameninţări şi probleme care 
constituie oglinda ţării noastre 
democratice, aflată în curs de 
dezvoltare şi aliniere la atât 
de mult vizatele standarde 
europene.  

Dorinţa de intrare în 
rândul ţărilor civilizate este 
legitimă şi implică o serie de 
transformări radicale în ceea 
ce priveşte sistemul juridic, 
educaţional, politic, economic 
etc., dar şi în privinţa 
preocupărilor oamenilor de 
rând, a migraţiei forţei de 
muncă, a modificării 
condiţiilor de trai ş.a. Pe cale 
de consecinţă, adaptarea la 
noile realităţi este necesară şi 
se impune inclusiv în cadrul 
sistemului educaţional, factor 
de maximă importanţă care, 
alături de elemente ce ţin de 
educaţia nonformală şi 
informală, asigură educarea 
şi formarea cetăţenilor.  

 Şcoala românească, 
prin formatorii ei, directori de 
şcoală sau profesori, diriginţi 
sau pedagogi, trebuie să 

demonstreze o reală 
capacitate de anticipare şi de 
acţiune pro-activă. Cadrele 
didactice îndeplinesc un rol 
multiplu, fiind pentru elev nu 
doar ghidul în tainele vreunei 
ştiinţe exacte sau arte, ci şi 
mediator între acesta şi cei 
din jur, consilier, îndrumător, 
prieten, sprijin etc.  

Directorul, modelul 
uman şi profesional al tuturor 
celor din subordine, persoana 
cu funcţia şi răspunderile pe 
măsură, responsabilul de 
funcţionarea şi organizarea 
întregii activităţi dintr-o 
şcoală, conjugă atribute ale 
liderului şi ale managerului, în 
egală măsură. 

Lider, manager, 
director - mai multe lexeme 
care surprind rolul complex al 
celui care conduce o unitate 
şcolară. Omul care 
însumează competenţe 
solide de management, dar şi 
real tact pedagogic, o bună 
cunoaştere a şcolii, a 
oamenilor, capacitate de 
previziune şi de intervenţie, 
directorul de şcoală trebuie 
să se dedice întru totul 
activităţilor şcolii şi să 
înţeleagă că propria identitate 
se impregnează de cea a 
instituţiei şi invers, că 
ilustrează, alături de echipa 
sa, cadre didactice, părinţi, 
elevi, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic, 
imaginea unei şcoli. 

Atribuţiile managerului 
şcolii, reglementate prin 
instrumente specifice, 
vizează planificarea, 
organizarea, controlul, 
decizia, îndrumarea şi 
evaluarea activităţii educative 
din unitatea şcolară. În 
termenii lui Henry Fayol, 
vorbim despre cinci funcţii 
principale:  

 previziunea, 

 organizarea, 

 comanda, 

 coordonarea, 

 controlul.  
Toate acestea se pot realiza 
prin concentrarea asupra 
reuşitei elevilor şi, implicit, a 
profesorilor, dar şi printr-o 
disponibilitate deosebită de a 
participa activ, responsabil şi 
dedicate la toate actvităţile 
legate de şcoală. Atragerea 
de fonduri, gestionarea 
corectă a resurselor materiale 
şi umane, a situaţiilor de 
criză, un corect management 
al riscului – reprezintă 
premise ale activităţii bune 
ale unui director în şcoala 
românească a secolului XXI. 

Titulatura de manager 
sau de director este mai puţin 
semnificativă având în vedere 
complexul de roluri şi 
responsabilităţi ale celui care 
este preşedintele consiliului 
profesoral, al consiliului de 
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administraţie al şcolii, 
reprezentant al instituţiei pe 
care o conduce, al comunităţii 
educative. Conducerea unei 
şcoli trebuie să conjuge 
cooperarea, lucrul în echipă, 
capacitatea de schimbare în 
mai bine cu o componentă 
pragmatică, legată de 
menţinerea echilibrului şi 
funcţionalitatea instituţională. 

La modul ideal, un 
director de şcoală ar trebui să 
se orienteze atât spre 
oameni, formabili şi formatori 
sau parteneri educaţionali, 
cât şi spre sarcini, astfel încât 
să optimizeze procesul 
instructiv-educativ. Având un 
comportament echilibrat, 
echidistant, întotdeauna 
integru, sobru, directorul se 
impune prin acţiuni complexe 
şi gesturi simple, prin spiritul 
de colegialitate şi prin 
imparţialitatea pe care în 
permanenţă trebuie să le 
manifeste. Capacităţile 
organizatorice şi abilităţile 
comunicativ-colaborative 
legitimează un director de 
şcoală care va găsi 
întotdeauna soluţii la 
probleme emergente.  

De asemenea, 
pregătirea profesională, 

capacitatea managerială, 
consecvenţa, inteligenţa, 
integritatea şi transparenţa – 
devin condiţii sine qua non 
ale unui bun director de 
şcoală. Claritatea viziunii, 
transpunerea obiectivelor, a 
ţintelor strategice în practică, 
în realizări semnificative ale 
şcolii – sunt alte aspecte de 
luat în calcul. Desigur, 
capacitatea de a stimula 
permanent elevii şi colegii de 
cancelarie, de a motiva întreg 
personalul, de a inspira pe 
toţi cei din jur, de a reduce 
orice disconfort, modestia şi 
capacitatea de a eficientiza 
colaborarea – reprezintă tot 
atâtea aşteptări de la un 
director de şcoală. Până la 
urmă, directorul este membru 
al unui grup, ilustrează 
cultura organizaţională şi 
etosul şcolii respective, 
reprezintă, împreună cu 
ceilalţi, valorile şi principiile 
unei instituţii.  

Cine este, aşadar, 
directorul sau managerul 
şcolar ideal? Nu se identifică 
un răspuns singular, dar un 
director bun este un om al 
şcolii, un profesionist, un 
pedagog bun, un coleg 
extraordinar, un factor 

decizional şi motivant. 
Crochiul directorului de 
şcoală cuprinde atâtea calităţi 
umane, atâtea competenţe, 
încât deciziile acestuia 
trebuie să poarte emblema 
profesionalismului şi să fie 
orientate spre îmbunătăţirea 
activităţilor din şcoală.  

Credem că este mai 
puţin semnificativă preferinţa 
pentru un termen (director) 
sau altul (manager, lider) 
care să denumească statutul 
şi rolurile multiple ale celui 
care răspunde de 
funcţionarea unei şcoli, cu 
toate compartimentele 
acesteia. De altfel, literatura 
de specialitate distinge ferm 
între caracteriticile unui 
conducător şi cele ale unui 
manager.  

Aşa cum se constată 
în învăţământul românesc 
actual, se impune o 
reconfigurare a stilurilor de 
conducere, a viziunii 
managementului strategic, 
tactic şi operativ, a strategiilor 
prin care să se asigure 
finalităţile educaţiei. Între 
toate acestea, identificarea şi 
stimularea unui bun director 
sau manager şcolar rămâne 
o provocare.  

 
Bibliografie: 
1.Burduș, E., Fundamentele 
managementului 
organizației, Editura 
Economică, București, 1999. 
2.Nicolescu, O., 
Management comparat, 
Editura Economică, 
București, 1997. 
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MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE 

 
          

Prof. Moise Florentina, Casa Corpului Didacic Neamț 
 

      Sistemul de 
evaluare a performanţelor 
furnizează date altor sisteme 
de management al 
resurselor umane şi este în 
strânsă corelare cu acestea.  

Determinarea 
necesităţilor de formare şi 
perfecţionare, administrarea 
carierelor şi a potenţialului 
de înlocuire, administrarea 
remunerării, achiziţia 
resurselor umane pot fi 
obiective ale evaluării. ”1  

Putem afirma, din 
studiul literaturii de 
specialitate că obiectivele 
evaluării performanţelor 
pentru resursele umane pot 
fi grupate în patru categorii 
:2 
1) Obiective 
organizaţionale 
 ,,Concordanţa 
performanţelor şi 
contribuţiilor individuale cu 
misiunea şi obiectivele 
organizaţionale; 
 Descrierea posturilor şi 
ajustarea conţinutului lor; 

                                                 
1
. Chișu, Viorica, Ana, Manualul 

specialistului în resurse umane, 
Editura Irecson, 2002, București, 
p.78., pp.186, 189 

2
.  Mathis, R. Nica, P., Rusu, C.,  

Managementul resurselor umane, 
Ed. Economică, București,  1997, 
p.163 

 Ameliorarea 
eficacităţii organizaţionale; 
 Realizarea unei 
concordanţe între oamenii 
şi funcţiile existente în 
structura organizatorică. 
2) Obiective psihologice  
 Posibilitatea 
individului de a situa  
contribuţia sa în raport cu 
normele şi de a atrage 
atenţia superiorilor; 
 Şansa 
dialogului; 
 Cunoaşterea 
de către fiecare individ a 
contribuţiei sale la 
realizarea obiectivelor 
organizaţiei; 
 Perceperea 
poziţiei şi a relaţiilor în 
ierarhia organizaţiei.”3  

3) Obiective de dezvoltare 
 Posibilit
atea fiecărei salariat de a 
cunoaşte şansele de 
evoluţie în funcţie de 
performanţele proprii şi de 
obiectivele organizaţie     
4) Obiective 
procedurale 
 ,,Realizarea unui 
diagnostic permanent al 
resurselor umane; 
 Gestiunea carierei 
(promovare, schimbare 

                                                 
3
. Ibidem 

din funcţie, retrogradare, 
concediere); 
 Identificarea nevoilor 
de formare şi 
perfecţionare;  
 Ameliorarea relaţiilor 
interpersonale; 
 Dimensionarea 
salariilor;  
 Sesizarea 
deficienţelor structurale şi 
actualizarea grilelor de 
calificare” 4        

Criteriile de evaluare 
se pot grupa în trei 
categorii5, în funcţie de 
aspectele următoare:           
1. Trăsături de 

personalitate 
Printre trăsăturile de 
personalitate mai folosite 
enumerăm punctualitatea, 
spiritul de colaborare, 
interesul pentru muncă, 
leadership-ul, iniţiativa, 
raţionamentul logic, puterea 
de decizie, sociabilitatea, 
stabilitatea emoţională. 
Aceste caracteristici ale 
persoanelor sunt evaluate pe 
o scală cu mai multe trepte, 
în general de la minimum 3 
la maximum 7. Prin acest tip 

                                                 
4
. Ibidem, p.98 

5
. Chișu, Viorica, Ana, Manualul 

specialistului în resurse umane, 
Editura Irecson, București, 2002, 
p.189 
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de evaluare se obţin 
informaţii despre „cum” este 
persoana, dar mai puţin 
despre „ceea ce face” ea la 
un moment dat.             
2. Comportamente 

Pentru evaluarea 
performanţei sunt importante 
comportamentele 
considerate critice. 

,,Orientarea evaluării 
este către proces, adică spre 
comportamente cu impact 
important, pozitiv sau negativ, 
asupra rezultatelor.”6  

Totuşi, trebuie avut în 
vedere faptul că pentru 
atingerea aceluiaşi rezultat 
există mai multe căi şi 
comportamente. Măsurarea 
se face cu ajutorul unei scale 
care arată frecvenţa cu care 
angajatorul manifestă 
anumite comportamente. 
3. Rezultate         

Identificarea 
rezultatelor de atins ,,se 
sprijină pe o analiză a rolului 
aşteptat de la angajat, definit 
prin descrierea postului şi 
bazat pe o analiză a 
aşteptărilor organizaţiei. 
Pentru anumite sarcini sau 
responsabilităţi, sunt foarte 
uşor de stabilit obiective 
operaţionale, dar mult mai 
greu pentru anumite sarcini 
calitative. Un alt aspect este 
dificultatea de a separa 
contribuţia angajatului de 
alte influenţe, cum ar fi cele 

                                                 
6
. Chișu, Viorica, Ana, Manualul 

specialistului în resurse umane, 
Editura Irecson, București, 2002, 
p.221 

de mediul de lucru. Pentru 
evitarea acestor 
inconveniente se pot adăuga 
pentru evaluare şi criteriile 
bazate pe comportamente.” 7 

Dacă privim din 
unghiul conducerii 
organizaţiilor este necesară 
analiza raporturilor dintre 
motivaţie şi performanţă. 
Acestea tind să se orienteze 
în următoarele direcţii 
relevante pentru conducerea 
organizaţiilor Ionescu, Gh. 
Gh. (1996) : 
 ,,Motivaţiile intrinseci 
conduc la performanţe mai 
mari şi mai stabile în timp 
decât motivaţiile extrinseci; 
 Motivaţiile extrinseci 
pozitive sunt mai eficiente 
productive decât cele 
extrinseci negative; 
 Autocontrolul 
conştient şi permanent al 
persoanei joacă un rol 
important în producerea şi 
menţinerea unei stări optime; 
 P
erformanţele în muncă tind 
să crească în condiţii de 
concordanţă a orientărilor 
motivaţionale specifice 
membrilor unui grup de 
muncă. ”8 
      Dintre cele mai 
cunoscute şi utilizate metode 
de salarizare preferenţiale ce 
vizează motivarea angajaţilor 

                                                 
7
. Ibidem 

8
. Ionescu, Gh., Dimensiunile 

culturale ale managementului, Editura 

Economică, București, 1996, p.123 

pentru performanţă se pot 
menţiona:9 
 ,,Piece work – urmăreşte 

remunerarea cu sumă fixă 
pe unitate de produs, 
utilizată aproape exclusiv 
în cazul angajaţilor 
sezonieri. Această metodă 
are o aplicabilitate limitată. 

 Bonus plan – semnifică o 
retribuţie orară standard 
pentru un nivel standard al 
performanţei. O creştere a 
performanţei peste acest 
nivel determină o majorare 
progresivă, proporţională 
sau regresivă a retribuţiei. 

 Salariile de merit – 
constituie o metodă de 
stimulare a motivaţiei 
pentru performanţă ce 
presupune creşteri 
salariale periodice în afară 
de cele corespunzătoare 
vechimii sau indexării 
inflaţiei, bazate pe 
evaluarea subiectivă a 
performanţelor angajaţilor. 
Metoda poate fi aplicată 
doar dacă performanţele 
sunt uşor măsurabile sau 
când calitatea 
managementului este 
ridicată. 

 Share option – vizează 
dreptul de a cumpăra sau 
de a vinde acţiuni în 
condiţii preferenţiale. 
Achiziţionarea de acţiuni 

                                                 
9
. Abrudan, D.,  Noi provocări ale 

managementului resurselor umane, 

Editura Solness, Timișoara, 2007, 

pp.82-83 
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de către angajaţi 
determină: o mai mare 
participare şi implicare a 
angajaţilor în atingerea 
obiectivelor organizaţiei, 
sporirea ataşamentului 
faţă de valorile 
organizaţiei, creşterea 
performanţelor. 

 Recompense pe termen 
lung – sunt acele 
recompense ce au ca 
scop păstrarea celor mai 
buni angajaţi şi se atribuie 
doar acelora ce obţin 
performanţe deosebite în 
mod repetat, au o 
preocupare pentru 
dezvoltare personală 
continuă şi demonstrează 
o perioadă de fidelitate de 
minim 3 ani faţă de 
organizaţie.”  
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EDUCAŢIA PERMANENTĂ PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE 
 

Profesor Ciorsac Mihaela 
Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamţ 

 
 

Considerăm că 
educaţia este o activitate 
sociala  care se exercită 
asupra fiinţelor umane încă 
de la naştere, pe parcursul 
vârstelor şcolare, al celor 
adulte, în forme diferite, cu 
tipuri de influenţe diverse 
(informale, nonformale, 
formale). De aceea este 
evident cî nu putem vorbi 
decât despre o permanenţă 
a educaţiei, despre un 
continuum educativ, existent 
şi preexistent în întregul 
nostru mediu de viaţă. Astfel 
vorbim despre caracterul 
permanent al educaţiei. 

Necesitatea educaţiei 
permanente a fost intuită cu 
mult timp în urmă, înainte de 
a se constitui într-un 
principiu fundamental de 
abordare şi importanţă a 
educaţiei contemporane. 
Comenius apreciază că 
„pentru fiecare om, viaţa sa 
este o şcoală, de la leagăn 
până la mormânt”, 
considerând că „tot ceea ce 
facem, ce gândim, vorbim, 
auzim, dobândim şi 
posedăm nu este altceva 
decât o anumită scară pe 
care ne urcăm din ce în ce 
mai mult, spre a ajunge cât 
mai sus, fără să putem 
atinge vreodată suprema 
treaptă”. (J.A. Comenius, 
1970, p. 20) 

In pedagogia 
contemporană, educaţia 
permanentă devine un 
principiu de 
organizare/concepere a 
întregului proces instructiv-
educativ depăşindu-se astfel 
concepţia potrivit căreia 
permanenta educaţiei este o 
simpla caracteristica a 
acesteia realizarea 
progresului societăţii 

Necesitatea 
proiectului educativ 
,,TURISM ŞI COMERŢ & 
ESTETICĂ ŞI 
ALIMENTAŢIE” este 
demonstrată de existenţa 
domeniului servicii, unde 
elevii îşi formează 
competenţele de specialitate: 
turism, alimentaţie, comerţ, 
contabilitate. 
 Calitatea procesului 
instructiv educativ în 
domeniul servicii, la Liceul 
Tehnologic Economic-
Administrativ Piatra Neamţ 
este reflectată şi în aplicarea 
cunoştinţelor antreprenoriale 
de specialitate, în afara 
orelor prevăzute în 
programul de şcoală, prin 
organizarea de concursuri cu 
elevii probând noţiunile de 
specialitate însuşite şi 
dobândite în urma 
demersului didactic. 
 

  
PROIECT EDUCATIV 

2017-2018 
 

,, TURISM ŞI 
COMERŢ&ESTETICĂ ŞI 

ALIMENTAŢIE” 
 

 
,, Descoperiţi ospitalitatea 
şi serviciile turistice din 

lume prin industria 
turistică!” 

 Proiectul este 
conceput în vederea 
completării activităţii 
didactice, cu activităţi în care 
elevii, învaţă să aplice 
procesele economice dintr-o 
firmă reală, prin organizarea 
firmelor de exerciţiu, 
simulând activităţile firmei 
,,mamă” şi are o mare 
importanţă dezvoltarea 
personală şi profesională a 
elevilor, în domeniul servicii. 
 Elevii vor învăţa să 
relaţioneze şi să comunice 
eficient în mediul de afaceri, 
creat în cadrul activităţilor 
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propuse în acest proiect 
educativ. 
 Proiectul educativ 
este înscris în in CAEN – la 
nivel local. Elevii participă la 
activităţile din calendarul 
proiectului individual şi prin 
firma de exerciţiu creată la 
ROCT. 

Obiectivul principal al 
proiectului educativ,,TURISM 
ŞI COMERŢ & ESTETICĂ 
ŞI ALIMENTAŢIE” este 
dezvoltarea personală şi 
profesională a elevilor din 
clasele a XI-a şi a XII-a, 
domeniul servicii, necesare 
într-un mediu de afaceri 
competitiv. 

Activităţile proiectului 
educativ sunt: 

Activitatea 1 
,,Promovarea firmelor 
de exerciţiu 2017” – 
concurs local 
Prezentare produse 
,,Crăciun 2017 şi 
Revelion 2018” 
Activitatea 2 

,,Promovarea ofertelor de 
produse ale firmelor de 
exerciţiu 2017-2018” – 
concurs (,,Valentine”s Day, 
Dragobetele, Martie-
Mărţişor,  Paşti, 1 Mai, 
Litoral, munte, Delta Dunării, 
Rezervaţii naturale, destinaţii 
exotice, staţiuni turistice, 
destinaţii Europa, destinaţii 
SUA, destinaţii Africa, 
destinaţii Asia)  

Activitatea 3 Revista  
,,TURISM&TIMP LIBER” nr.5 
Elevi : a XI-a , a XII-a profil 
turism, alimentaţie, estetică, 
comerţ. 

Echipa de 
implementare formată din 
profesorii:Mihaela Ciorsac, 
Teodora Panţiru,  Maria 
Ailincăi, Ana Sava, Gianina 
Buruiană, Mihaela Dobrea, 
Gabriela Stafie, Ioana 
Solomon, Luiza Radu, 
Cătălina Enache,Mădălina 
Lungu. 

Monitorizarea 
activităţilor din proiect a fost 
realizată de către directorii: 
prof. ec. Doina-Georgeta 
Gheorghiu,prof. dr. Livioara-
Magdalena Todiresei. 

Elevilor le este 
recunoscută participarea şi 
rezultatele prin diplomele 
acordate. 

     
Bibliografie: 
J.A. Comenius, 1970, p. 20 
www.lteant.ro 
 

 

http://www.lteant.ro/
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RAPORT CĂTRE CITITORI 
 

Bibliotecar metodist Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Sfârșitul lunii iunie 
2018, a însemnat pentru toți 
cei implicați în proiectul de 
voluntariat Am citit și vă 
recomandăm!, apariția în 
mediul on-line a celor două 
ghiduri de lectură 
Bibliotecarii și profesorii 
au citit și vă recomandă! și 
Elevii au citit și vă 
recomandă!    

Având ca punct de 
pornire o machetă și  
recomandarea cărții Raport 
către El Greco a scriitorului 
grec 

Nikos Kazantzakis 
(KAZANTZAKIS, Nikos. 
Raport către El Greco. 
Bucureşti: Humanitas 
fiction,2012.) bibliotecarii, 
profesorii și elevii s-au 
întrecut în a alege cele mai 
frumoase citate din cărțile lor 
preferate. Un frumos 
exercițiu de lectură ce ne 
face să citim sau să recitim 
cărți alese cu grijă de fiecare 
participant la proiect. Cele 
două ghiduri, prin numărul 
mare de voluntari înscriși (39 

unități școlare nemțene, 42 
de bibliotecari școlari sau 
profesori documentariști, 
peste 400 cadre 
didactice,peste 600 elevi) au 
strâns peste 500 pagini 
pentru primul volum și peste 
1.000 de pagini pentru 
volumul al doilea. Suntem 
îndreptățiți să facem 
afirmația clară că, atâta 
vreme cât ea este citită, 
cartea nu va dispărea.  

 
 

 



Şcoala modernă — nr. 3/2018                                                                       Proiecte educaționale 

 

36 

 

Răsfoind paginile ce conțin 
cărțile recomandate, suntem 
atrași de citatele prezente. 
Nu putem închide cele două 
ghiduri de lectură, fără să 
tragem cu coada ochiului la 
preferințele bibliotecarilor, 
ale profesorilor și apoi ale 
elevilor. Cele mai apreciate 
cărți în rândul cadrelor 
didactice,  au fost cele cu 
temă filozofică, religioasă 
sau de dezvoltare personală. 
Nu au lipsit nici cele ce 
tratează tema iubirii. În ceea 
ce-i privește pe elevi, 
preferințele au fost foarte 
diferite și direcționate funcție 
de nivelul de vârstă. Cei mai 
mici cititori preferă 
traducerile din limba 
americană ale cărților ce 
vorbesc despre dragostea 
pentru animale, cărțile 
scriitorului Holly Webb. 
Regăsim printre preferințe 
cărțile de poezie și de since-
fiction. Cărțile Matilda, 
Charlie și fabrica de 
ciocolată, Marele uriaș 
prietenos, Vrăjitoarele, 
Danny, campionul lumii,  
scrise de Roald Dahl, 
Bătrânul din lună, carte 
scrisă de Lin Grace  și 
Minunea scrisă de  Palacio 
R. J. sunt în topul  
preferințelor elevilor. La fel și 
cărțile din seria  Harry 
Potter scrise de Joanne 
Kathleen Rowling. 

 Antoine de Saint 
Exupery cu Micul prinț, se 
regăsește printre autorii 
îndrăgiți atât de elevi dar și 
de cadrele didactice. La fel 
se întâmplă cu Ion Creangă  

și ale sale Amintiri din 
copilărie. Dintre  cărțile 
iubite și cunoscute de 
generații de copii, nu lipsesc: 
Pinocchio scris de Carlo 
Collodi, Cuore-Inimă de 
copil scrisă de Edmondo de 
Amicis Prințul fericit de 
Oscar Wilde, Povești  de  
Hans Christian Andersen, 
Motanul încălțat de Charles 
Perrault, Vrăjitorul din Oz 
de Frank Baum, Heidi, fetița 
munților de  Johanna Spyri. 

Elevii de liceu preferă 
cărți precum Flori pentru 
Algernon de  Keyes  Daniel, 
Cartea memoriei de  Lara 
Avery,  Sub aceeaşi stea de  
Green John, Băiatul cu 
pijamale în dungi de  John 
Boyne. 

Este interesant de 
observat faptul că scriitori 
români contemporani 
precum Dan Puric și Andrei 
Pleșu sunt preferații cadrelor 
didactice, ceea ce confirmă 
crezul că pentru a nu 
dispărea, cartea trebuie 
adusă mereu în prim plan. 
Acești doi scriitori ai zilelor 
noastre, exemple vii de 
oratori înnăscuți, prin 
conferințele derulate în 
diverse locuri prin țară, 
reușesc să  ne determine să 
le citim cărțile pentru a găsi 
în ele mereu sfaturi de 
urmat. 

În speranța că am 
trezit curiozitatea în rândul 
dumneavoastră, dragi cititori, 
vă invităm să descoperiți 
site-urile : 
https://drive.google.com/file/
d/0BxyETYrrifiNTG1fWVk5R

mxyekU3dDFiNndwSFkxZE
Y3REJV/view 
https://drive.google.com/file/
d/1kwD-
7Fj7XCCLHc0kTggpE8m6i7
LCZxF8/view 
pentru a avea noi posibilități 
de petrecere a timpului liber 
în compania celor mai buni 
prieteni, cărțile! 

 
   

    
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BxyETYrrifiNTG1fWVk5RmxyekU3dDFiNndwSFkxZEY3REJV/view
https://drive.google.com/file/d/0BxyETYrrifiNTG1fWVk5RmxyekU3dDFiNndwSFkxZEY3REJV/view
https://drive.google.com/file/d/0BxyETYrrifiNTG1fWVk5RmxyekU3dDFiNndwSFkxZEY3REJV/view
https://drive.google.com/file/d/0BxyETYrrifiNTG1fWVk5RmxyekU3dDFiNndwSFkxZEY3REJV/view
https://drive.google.com/file/d/1kwD-7Fj7XCCLHc0kTggpE8m6i7LCZxF8/view
https://drive.google.com/file/d/1kwD-7Fj7XCCLHc0kTggpE8m6i7LCZxF8/view
https://drive.google.com/file/d/1kwD-7Fj7XCCLHc0kTggpE8m6i7LCZxF8/view
https://drive.google.com/file/d/1kwD-7Fj7XCCLHc0kTggpE8m6i7LCZxF8/view
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UN PAS ÎN EDUCAȚIA PATRIOTICĂ A ELEVILOR ÎN AN 
CENTENAR 

 
prof. Sângeap Nadia-Mihaela 

Director adjunct- Liceul Tehnologic  „Ion Creangă” Pipirig 
 
 

 
 

“Un dascăl ştie că 
dacă pune dragoste şi 
adevăr în ceea ce face,ceea 
ce va construi el va dura o 
veşnicie.” 

(Canfield J. 
( 

  
Şcoala este o 

instituţie care are misiunea 
de a pregăti elevii pentru o 
lume în schimbare, prin 
formarea acelor competenţe 
necesare fiinţei umane în 
secolul XXI. 
 Noi, educatorii, avem 
prilejul de a îmbunătăţi şi de 
a reconsidera dimensiunea 
educaţională a şcolii,în 
contextul actual al 
schimbărilor din toate 
domeniile în societatea 
noastră. 
 Astfel, activităţile 
educative şcolare şi 
extraşcolare vin în 

completarea procesului de 
predare-învăţare şi 
contribuie la descoperirea şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi 
plăcută a timpului , la 
dezvoltarea capacităţii de 
cunoaştere şi 
autocunoaştere, la educaţia 
în spiritul valorilor. 
  

Printre activităţile 
extraşcolare desfăşurate cu 
elevii de la Liceul Tehnologic 
,, Ion Creangă,, Pipirig,care 
au avut un efect educativ 
privind cultivarea educaţiei 
patriotice, se numără: 
1.“1 Decembrie- ziua 
naţională a României”-
cultivarea sentimentului 
patriotic prin: 
   *programe artistice –
interpretarea de cântece şi 
poezii dedicate ţării; 
   *prezentarea semnificaţiei 
zilei de 1 Decembrie pentru 
poporul român; 
   *dramatizarea unor 
povestiri istorice; 
   *reprezentarea prin desen 
a steagului patriei şi a unor 
zone din ţară. 
2.Cerc“Fantezie şi 
creativitate”  
   *formarea deprinderilor de 
realizare prin tehnica 
macrameului a unor scene 

din istorie, figuri de 
domni,etc. 
   *organizarea unor expoziţii 
cu lucrări ale elevilor. 
3.“Hai să dăm mână cu 
mână” 
   *conştientizarea 
importanţei istorice a Unirii 
de la 1859; 
   *audierea conştientă a 
unor texte epice; 
 *realizarea unor compoziţii 
aplicative pe baza textelor 
audiate; 
   *organizarea manifestărilor 
de sărbătorire a 
evenimentului; 
   *concurs pe teme istorice. 
4.“Dăinuind prin cânt”-
“…când aud un cântec 
românesc, îmi vine să cred 
că muzica e anume creată 
pentru români şi românul 
pentru muzică.” 
   *îmbogăţirea repertoriului 
de cântece cu lucrări 
muzicale diverse şi atractive 
din creaţia populară 
românească; 
   *susţinerea spectacolelor 
de către grupul vocal-
folcloric “Mlădiţe”. 
 5.”Claca”-dezvoltarea 
interesului pentru 
identificarea,conservarea, 
promovarea,înregistrarea 
producţiilor istorice locale. 

Creaţia populară 
românească este un 
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adevărat patrimoniu naţional. 
În ea s-a înglobat geniul 
poporului român, care şi-a 

creat de-a lungul timpului 
valori artistice inegalabile. 
Identitatea noastră ca popor 

european este reprezentată 
prin acest tezaur al culturii 
româneşti 

   *Satul-principal izvor al 
creaţiilor populare; 
   *portul popular; 
   *vizite la furnizorii de 
folclor; 
   *Claca-prezentarea vieţii 
de la sat îmbinănd lucrul cu 
cântul, 
dansul,snoava,ghicitoarea. 
 6.”Mic colţ muzeistic”-
formarea depriderilor de 
achiziţionare,recondiţionare, 
protejare şi păstrare a unor 
valori sacre ale poporului 
nostru. 
   *vizite la bătrânii satului; 
   *achiziţionarea unor 
obiecte vechi; 
   *repararea,recondiţionarea 
acestora; 
   *amenajarea colţului 
muzeistic al şcolii. 
7. Realizarea unui pliant al 
şcolii, intitulat”Comoara 
comunităţii descoperită de 
tânăra generaţie” 
   *sensibilizarea tinerei 
generaţii la valorile ce se 
ascund din evchime în 
mijlocul satului.   
8.”Să ne cunoaştem 
trecutul”-cercetarea şi 
cunoaşterea trecutului nostru 
prin excursii şi vizite la 
Cetatea Neamţului,muzeul 
de istorie al comunei 
Vânători,Cetatea de scaun 
de la Suceava,biserici şi 
mănăstiri construite de 
Ştefan cel Mare. 
9.”Calendar eroic” 
rememorarea unor pagini din 
istorie pe baza calendarului 

ilustrat realizat de elevii 
şcolii; 
   *programe artistice; 
   *crearea unor poezii şi 
texte; 
   *realizarea unor video- 
proiecţii cu episoade din 
lupte ale eroilor comemoraţi; 
   *întâlniri cu veterani de 
război. 
  

Educaţia patriotică a 
elevilor se dezvoltă şi cu 
ajutorul audiţiilor muzicale, 
prin care compozitori celebri 
au redat prin muzică cu 
ajutorul orchestrelor 
secvenţe din lupte,bătălii. 
 Păstrând ceea ce este 
valoros şi acumulând ceea 
ce se impune ca o nouă 
valoare vom reuşi să 
aducem beneficii sistemului 
educaţional şi societăţii. 
 Câştigul de valori 
funcţionează în timp şi se 
manifestăla nivelul resurselor 
umane, iar noi, oamenii 
şcolii,trebuie să-l transmitem 
şi să-l dezvoltăm în 
permanenţă. 
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COMUNICAREA ȘI FACTORII CARE PERTURBĂ 

COMUNICAREA 
 

          
prof.înv.primar  Magdalena Cozma, Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache” 

Roman 
 
 
 
Comunicarea înseamnă 
talentul de a înţelege că nu 
suntem la fel.” 
                  (Octavian  Paler) 
               
 
  Comunicarea este procesul 
prin care se realizează 
schimbul de informații între 
persoane. Prin comunicare 
interlocutorii ( partenerii de 
comunicare) își transmit idei, 
opinii, fac schimb de păreri, 
își împărtășesc sentimente, 
judecăți de  valoare, comenzi  
cu  scopul  de  a  îmbogăți  
sfera  cunoștințelor  pentru a  
determina modificări  com 
portamentale .Ea  vizează  în  
principal  înțelegerea,pentru 
asigurarea căreia  educatorul  
are  un  rol  activ, în  sensul  
că  el  acționează  ca  un  
filtru ce selectează,  or- 
ganizează și  personalizează   
informația. Noțiunea de  
comunicare  implică  o  
anumită  reciprocitate, fiind  
mai  generală  și   mai  
completă  decât  informarea, 
aceasta  fiind  o  ipostaza  a  
comunicării. Comunicarea  
presupune  o  procesualitate  
circulară  care  se  înscrie  
într-o  anumită  temporalitate  

de  care  ține  cont  și  care,  
la  rândul  ei,  o  modelează . 
Astazi,  actul  comunicării  
este  abordat  ca  o  unitate  
a informației cu  di- 
mensiunea relațională,  
aceasta  fiind  purtătoare  de  
semnificații, în  funcție  de  
situație  și  de  relația  dintre  
actorii  comunicării (ex. o  
informație verbală  impera- 
tivă  :citește!/ spune ! / vino ! 
– poate  fi  poruncă, 
provocare, îndemn, sugestie, 
ordin, sfat, etc.) .Perspectiva  
telegrafică  a  comunicării  
este  înlocuită  în  prezent  
de  modelul  interactiv  care  
analizează actul  comunicării  
ca  o  relație  de  schimb  
între  parteneri  care  au  
fiecare  simultan  un  statut  
dublu,  de  emițător  și  
receptor  în  acelașii  timp. 
Din  acest  punct  de  
vedere,  atribuirea  rolului  de  
emițător   profesorului  și a 
celui  de  receptor  elevului  
practicat în școala  tradițio - 
nală,  devine  în  prezent  
discutabilă,  în  sensul  că  
informația  vine  nu  numai  
de  la  profesor  spre  elev,  
ci  și  de  la  elev   spre  
profesor. Analiza  exclusivă  
a  informațiilor  codificate  
prin  cuvânt, și  implicit, 

concentrarea  pe  mesajul  
verbal,  pierde  tot  mai  mult  
teren  în  fața  abordării  și  
cercetării  diversității  
codurilor  utilizate (cuvânt, 
gest, imagine,etc. ) și  a  
acceptării  multicanalității  
comunicării. (vizual,  auditiv, 
tactil, etc.). În această  
viziune,  comportamentul  
interlocutorului are  valoare  
comunicativă. Comunicarea  
apare  ca  un  circuit  care  
se autoreglează  permanent. 
În  cazul  unui  proces  de  
comunicare, interlocutorii  nu  
numai  că  aleg   sau  
creează  conținuturi,  ei  
inventează  și  procedee  și  
modalități  ale  schimbului  
lor. Comunicarea  înseamnă  
mai  mult  decât  informare. 
În  timp  ce  informarea  face  
apel  mai  mult  la  o  
inteligență logică, comuni - 
carea  presupune  mai  multă  
strategie. Ea  se  prezintă  ca  
un  proces  dinamic în cursul  
căruia  unele strategii  se  
înlocuiesc cu altele,  condu- 
cându-i  pe  interlocutori 
la„deplasarea”unuia  către  
celălalt.                                                                         
 Există numeroși factori care 
înlesnesc sau perturbă 
comunicarea, duc la o 
comunicare ineficientă.           
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Dintre aceste blocaje ale 
comunicării menţionăm: 
Critica sau  tendința  de  a  
judeca  - convingerea  unor  
persoane  că  cei  din  jurul  
lor  nu  își  vor  îmbunătăți  
comportamentul  decât  dacă  
sunt  criticați este  o  barieră  
în  calea  unei  comunicări  
eficiente. Evaluarea negativă  
a celeilalte  persoane,  a  
atitudinilor  și  acțiunilor  
acesteia  (ex.,,Tu  ești  de  
vină -  ești  singurul  vinovat  
pentru  dezastrul  în  care  te  
afli “), transformă  tonul  
conversației  într-unul  
negativ, având  drept urmare 
blocarea comunicării.  
Folosirea etichetelor în  
caracterizarea  unei  persoane 
 - determină  inhibarea  
interlocutorului și  stânje 
nește  comunicarea (ex. ,,Ce  
prostie! Vorbești  ca  o  fată!; 
,,Ești  un  naiv  că  ai  
făcut….”;etc.);  Recurgerea  
la  ordine – este  un  mesaj  
care  are  ca  efecte  reacții  
defensive,  rezistența,  reacții  
pasive  sau  agresive. 
Această  tendință  de  a  da  
ordine  duce  la  scăderea  
stimei  de  sine  (ex. ,, Fă-ți  
tema  imedia! De  ce ? / 
Pentru  că  am  spus  
eu!”) ;    Folosirea  
amenințărilor  - este  o  
modalitate  prin  care  se  
transmite  mesajul  că  dacă  
soluțiile  propuse  nu  sunt  
puse  în  practică  persoana  
va  suporta  consecințele  
negative.(ex.,,Dacă nu  faci  
ce  spun  eu, atunci  ….”  
,,Termină  imediat,  dacă  nu 
…”;etc.);   Moralizarea  - 

este  o  altă  manieră  
neadecvată  în  comunicare  
ce  include  formulări  de  
genul  ,,ar  trebui “/ prin  care  
se  obișnuiește  a  se  ține  
,,predici “  unei  alte  
persoane (ex. ,,Trebuie  să   
ceri  scuze,  dacă  nu  …”);   
Abaterea  sau  evitarea  
abordării  unor  probleme   
- cea  mai  frecventă  metodă  
de  acest  fel  este  aceea  
de  a  schimba  cursul  
conversației de la  preocu- 

pările  celeilalte  persoane  
la  propriile preocupări- 
devierea  de  la  subiect 
(ex. ,,Nu  te  mai  gândi  la  
ce  s-a  întâmplat. Hai  să  
vorbim  despre  ceva  mai  
plăcut !”) ;    
Argumentarea  logică  
impusă – reprezintă  
încercarea  de  a  rezolva  
problema  comunicării  
prin  impunerea  unor  
argumente  logice  proprii. 
Situațiile  prin  care  o  
persoană  încearcă  în  
mod  repetat  să  
găsească  soluții  logice  la  
problemele  unei  alte  
persoane  conduce  la  
frustrare  prin  ignorarea  
sentimentelor  și  opiniilor  
celeilalte  persoane .(ex. 
,,Uite  cum  stau  lucrurile! 
Dacă  nu  ai  fi  cumpărat 
…..,  ai  fi  putut  să  
……..”). 
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DE LA CUNOAŞTERE ŞI AUTOCUNOAŞTERE LA ALEGEREA 

PROFESIUNII 
Prof. Gramadă Elisabeta 

Director Liceul Tehnologic  „Ion Creangă” Pipirig 
 

 
O latură importantă a 

educaţiei în şcoala noastră 
este orientarea şcolară şi 
profesională în gimnaziu şi 
liceu, activitate menită să 
asigure o bună pregătire a 
tineretului pentru integrarea 
socio-profesională. În acest 
sens am acţionat atât pentru 
o iniţiere timpurie a elevului 
spre formarea capacităţii de 
autodeterminare, cât şi în 
ceea ce priveşte adecvarea 
aspiraţiilor la nevoile sociale 
de cadre / angajaţi. 

Pentru o corectă 
orientare şcolară şi 
profesională am parcurs 
câteva etape: 

 cunoaşterea elevului 

(capacitatea de 

înţelegere, de efort, 

interese, motivaţii 

etc.) 

 dezvoltarea 

intereselor şi 

aptitudinilor, formarea 

priceperilor şi 

deprinderilor, întărirea 

voinţei pozitive; 

 informarea şcolară şi 

profesională a 

elevilor. 

Prin conversaţii, 
dezbateri pornind de la filme 
profesionale, prezentare de 
cărţi de specialitate, afişe, 
pliante, am condus elevii 
spre înţelegerea 
semnificaţiei sociale a 
profesiunilor, spre 
cunoaşterea cerinţelor 
profesionale şi social-morale 
ale acestora, spre formarea 
unei atitudini corecte faţă de 
muncă. Elevii au fost 
informaţi privind criteriile de 
alegere a profesiunii, despre 
reţeaua şcolară / 
profesională şi ruta 
profesiunilor. 

Pentru informarea 
elevilor, am folosit şi alte căi 
cum ar fi: colaborarea cu 
profesorii clasei, ora de 
dirigenţie, consultaţii 
individuale şi colective, 
fotomontaje, machete. De 
mare interes au fost 
întâlnirile cu reprezentanţi ai 
unor profesiuni, dar mai ales, 
vizite la unităţi economice 
din localitate – angajator al 
multor absolvenţi ai şcolii 
noastre. Biblioteca şcolară a 
organizat o campanie 
O.Ş.P., punând la dispoziţia 
elevilor şi a familiilor: 
monografii profesionale, 
îndrumătoare, ghiduri, cărţi, 
reviste, prospecte. 

Din experienţa noastră 
am ajuns la concluzia că 
orientarea şcolară duce la 
rezultate bune numai dacă 

se desfăşoară în contextul 
activităţilor educative din 
şcoală, în ansamblul lor. 

Rezumând cele spuse, 
putem prezenta drumul în 
alegerea unei meserii astfel: 

*INFORMAȚII  (despre 
școli, meserii, despre sine )- 
EXERCIȚII (în laboratoare, 
cercuri, atelier, întreprinderi)-
CONSULTAȚII ( dirigintele, 
medicul, familia, specialiștii )- 
DECIZIA (singur sau ajutat)-
ȘCOALA APOI 
PROFESIUNEA ( cursuri, 
calificare, repartizare). 
 Pentru întocmirea 
Calendarului de orientare 
şcolară şi profesională am 
pornit de la un sondaj de 
interese şi de opţiune 
şcolară şi profesională, 
precum şi de la sondarea 
opţiunilor familiilor. 
Comunicarea în mass media 
locală a ofertei educaţionale 
a Liceului Tehnologic ,,Ion 
Creangă” din Pipirig, a bazei 
materiale pentru formarea 
profesională, precum şi a 
certificatelor de calificare ce 
se pot obţine şi a 
posibilităţilor de angajare în 
zonă, a fost de multe ori 
decisivă. 
 
         

Decizia Şcoala apoi 

profesiunea 



Şcoala modernă — nr. 3/2018                                                                  Psihopedagogie 
 

42 

 

 
EDUCAȚIA PARENTALĂ- COMUNICAREA PĂRINTE COPIL 

 
          

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

Comunicarea, proces 

fundamental pentru o ființă 

sociabilă, este necesară 

interacțiunii între oameni, în 

cadrul unei societăți. 

(Wilbur Schram) 

Relația dintre părinte 

și copil este cea mai 

importantă relație. 

Relația părinte-copil 

este una complexă, bazată 

pe dragoste, atenție, dăruire, 

răbdare, comunicare etc. 

Comunicarea verbală este 

întotdeauna însoțită de cea 

nonverbală caracterizată prin 

gesturi, tonul vocii, mimică, 

postură, care vor întări cele 

spuse de părinte. 

Este bine știut că deși 

vorbirea apare mai târziu, 

comunicarea cu propriul 

copil apare încă înainte ca 

acesta să se nască. Pentru a 

se crea un climat de respect 

și încredere reciprocă, este 

esențială comunicarea 

constantă cu copilul. Acesta 

nu va avea niciodată nevoie 

de bani sau de jucării, nevoia 

lui este cea de disponibilitate 

psihologică și de timp, 

acordate de părinte. 

Viitorul unui copil în 

societate este determinat și 

de comunicarea parentală, 

avându-se în vedere faptul 

că succesul professional sau 

personal se bazează pe o 

comunicare reușită.  

Educația unui copil 

presupune o comunicare 

eficientă, deschisă și 

constantă. 

În comunicarea cu 

propriul copil, trebuie să 

ținem seama de câțiva 

factori care îngreunează 

receptarea mesajului pe care 

dorim, de fapt, să îl 

transmitem. Copiii nu vor 

reacționa, dacă părintele: 

 Îl amenință: Dacă nu 

faci asta, mă supăr pe tine!, 

Dacă faci asta nu mai 

vorbesc cu tine! 

 Îi dă ordine copilului: 

Nu te mai plânge! 

 Nu tine seama și de 

prioritățile și lucrurile fosrte 

importante pentru el: Nu-mi 

pasă că ți-ai fixat o întâlnire 

cu prietenii, tu trebuie să 

faci mai întâi asta! 

 Îi ține o predică : Ar fi 

mai bine să faci asta! 

 Îi dai soluții fără să ți 

le solicite, la problemele pe 

care le are și pe care 

dorește să și le rezolve 

singur: De ce nu faci 

așa…? 

 Îl ceartă, atingând 

stima de sine a copilului : 

Dacă….atunci nu vei fi 

niciodată în stare să faci 

nimic! 

 Îl judecă: Scrii foarte 

urât!Citești foarte rău! 

 Îl laudă pentru orice 

pas, ajungând la un 

moment dat să nu mai 

creadă în spusele 

părintelui: Cred că ești cel 

mai bun! 

 Îl etichetează: Mergi 

ca o rață! Te strâmbi ca o 

maimuță! 
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 Îi analizează 

comportamentul: Nu crezi 

asta cu adevărat! 

 Îl consolează, 

minimalizând importanța 

problemei copilului: Totul 

va fi bine! 

 Îl întreabă constant: 

Ce faci dacă….? 

 Schimbă subiectul, 

atunci când copilul încearcă 

să-i povestească ceva: Zi-

mi altceva! 

Pentru o bună 

comunicare, este nevoie ca 

părintele să : 

 Urmărească 

momentul în care copilul 

este dispus să comunice 

și să-și arate interesul 

pentru discuție; 

 Conducă discuția cu 

copilul, astfel încât acesta 

să știe că este cu 

adevărat interest de 

problema lui; 

 Desfășoare activități 

menite să întărească 

legătura copil-părinte, 

alese chiar de copil; 

 Adapteze subiectele 

de discuție la nivelul 

copilului și să le identifice 

din lucrurile care îi plac 

acestuia (pasiunile 

copilului). 

Ascultarea activă este o 

formă prin care părintele 

comunică cu copilul verbal 

și nonverbal: părintele 

este atent la discuție, 

înțelege o situație, 

înțelege copilul, înțelege 

nevoiel și dorințele 

acestuia, îi înțele 

sentimentele fără a-l 

judeca, pune întrebări 

clarificatoare în legătură 

cu cele afirmaqte de copil, 

nu contrazice copilul 

(chiar dacă diferă 

părerile), nu creează 

bariere de comunicare și 

caută soluții la problem 

împreună cu copilul. 

În relația cu copilul, 

acesta nu va avea 

niciodată nevoie de 

cineva care să-l pună în 

postura de a gândi la fel 

ca părintele, care să 

minimizeze importanța 

problemelor lui sau care 

să îl privească de sus. 

În cadrul comunicării 
părinte-copil, sunt absolut 
necesare cuvintele care să 
menite să crească stima de 
sine și cuvintele 
motivaționale. Copilul trebuie 
să audă: Ești puternic! Poți! 
Fii optimist!, pentru a-i 
asigura acestuia un start 
optim în viață. Părintele va 
clădi copilului încrederea în 
forțele proprii. 

Pentru dezvoltarea 
unei comunicări eficiente 
între părinte și copil, 
părintele trebuie să aibă în 
vedere pe lângă satisfacerea 
nevoilor de bază și 
satisfacerea nevoilor 
emoționale ale acestuia, 
respectiv: respect, 

sinceritate, acceptare, 
dragoste, răbdare, timp 
acordat, corectitudine și 
înțelegere. 
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BRÂNCUȘI – un român universal 
 

 Profesor Irina Gânga 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 

 
 
 

Despre Constantin 
Brâncuși se vorbește tot mai 
mult în ultima perioadă. Și pe 
drept cuvânt… Prin opera sa 
a reușit să sublimeze spiritul 
românesc și să-l prezinte 
lumii întregi. 

În limba egipteană, 
cuvântul sculptor înseamnă 
„creator“. Pentru marele 
maestru acest epitet se 
potriveşte cel mai bine, el 
fiind considerat demiurg al 
unui univers artistic unitar, 
articulat şi armonios în toate 
etajele sale: „ Artistul trebuie 
să ştie să scoată la lumină 
fiinţa din interiorul materiei şi 
să fie unealta care dă la 
iveală însăşi esenţa sa 
cosmică într-o existenţă cu 
adevărat vizibilă. Arta nu 
face decât să înceapă 
continuu.“ spunea odinioară 
marele artist, subliniind rolul 
novator al artei şi rolul 
demiurgic al artistului.  

Ca și în cazul altor 
artiști, și la Brâncuși 
biograficul este cel care 
influențează arta. Imaginea 
satului natal a fost păstrată 
cu sfinţenie de marele artist, 
mărturisind că „nu aş fi fost 
nimic şi nu aş fi dăltuit nimic 
fără Hobiţa, fără porţile şi 
fântânile ei, care au 
însemnat, pentru mine, o 
adevărată Academie de 

Belle-Arte“. După anii de 
lipsuri și de studii de la 
Craiova și din București  
părăseşte România „fără alte 
mijloace decât cunoştiinţele 
însuşite“. Ceea ce îl face să 
părăsească meleagurile 
româneşti este admiraţia faţă 
de opera şi concepţiile 
artistice ale lui Rodin, idei 
îndrăzneţe care erau pe 
buzele tuturor artiştilor din 
Bucureşti 

Foarte importantă 
pentru cariera tânărului artist 
este experienţa pe care o 
are în atelierul celebrului 
sculptor francez Rodin. Avea 
doar 30 de ani. Ştiind că 
„nimic nu creşte la umbra 
marilor copaci“, Brâncuşi 
părăseşte atelierul 
maestrului său pentru a-şi 
deschide propriul atelier. 
Este momentul în care 
artistul român trăieşte 
întoarcerea cu faţa către 
izvoarele folclorice. De acum 
înainte va începe cascada 
marilor realizări artistice: 
„Ansamblul de la Buzău“, 
„Rugăciunea“ (operă care 
marchează „momentul 
depăşirii influenţei lui 
Rodin”), „Sărutul“, 
„Cuminţenia Pământului“. 
Toate aceste lucrări îl vor 
impune pe Constantin 
Brâncuşi pe piedestalul lumii 
artistice. 

Exegezii artei lui 
Brâncuși au identificat trei 
etape în desăvârșirea 
expresiei originale, 
inconfundabile.   

a) La începutul operei 
sale, sculpturile sunt 
reprezentari clasice ale 
formei umane. Dar structura 
operei are o evolutie rapidă 
astfel că încă din 1907 
această estetică realistă nu i-
a mai convenit. Perioada 
1987 - 1907 este 
caracterizată de o acumulare 
de cunoștințe și îndemânare 
dar și de căutarea unor 
soluții în modelarea 
materialelor. După 1905 
viziunea tânărului artist 
devine mai clară și mai 
puternică, încercând să 
redea trăirile modelelor sale. 

Exemple de sculpturi: 
Capul lui Laocoon; 
Carol Davila-bust; Cap 
de copil 
b) Anul 1907 

marchează încheierea unui 
prim stadiu de creație. 
Brâncuși se desprinde de 
influența lui Rodin și începe 
să practice tăietura directă și 
se află în căutarea propriului 
drum. 
 Exemple de 
sculpturi: 
Sărutul, Cumințenia 
pământului, Muza adormită 
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în marmură/bronz,  Pasărea 
Măiastră,  Rugăciune 

c) De la Gotic încoace, 
sculptura europeană a fost 
năpădita de muschi, de 
buruieni, de tot felul de 
excrescențe care ascundeau 
cu totul forma. A fost 
misiunea specială a lui 
Brâncuși de a elimina ceea 
ce era de prisos și de a ne 
da din nou conștiinta formei. 
Menționam cateva opere 
semnificative din această 
perioadă: Prometeu, 
Domnișoara Pogany; 
Pasărea de aur, Începutul 
Lumii, Adam si Eva, Pasărea 
în văzduh, Coloana fără 
sfârșit - Coloana Infinită - 
"Coloana infinitului", Poarta 
sărutului, Masa tăcerii 

Constantin Brâncuşi, 
geniul artei contemporane, 
a dăruit României ceva 
unic în lume, ceva ce omul 
a căutat dintotdeauna, o 
scară la cer: Coloana 
infinitului. Infinită a fost 
iubirea lui Brâncuşi pentru 
România şi pentru artă. 
Pentru un timp infinit 
numele său se va identifica 
cu cel al ţării noastre. De la 
un copilaş bătut cu nuiele 
de tatăl său a ajuns unul 
dintre cei mai importanţi 
artişti ai secolului al XX-
lea. A mers 2000 de 
kilometri pe jos, şi-a ars 
mâinile cu apă fierbinte, a 
îndurat foamea şi boala, 
pentru ca în final el însuşi 
să afirme: „Opera lui 
Brâncuşi nu este o 
expresie locală, ea este 
esenţa celei mai înalte 

expresii a purităţii 
universale şi va rămâne 
de-a lungul secolelor 
viitoare singurul obstacol 
peste care nu se va putea 
trece.” Se pare că 
eternitatea chiar s-a născut 
la sat. În România. 

 
 

Bibliografie : 
1. Apostolache, Ioniță - 

Sculptorul sufletului 
românesc, 17 mai 
2009, Ziarul Lumina  

2. Petru 

Comarnescu, Mircea 

Eliade, Ionel 

Jianu, Mărturii despre 

Brâncuși 

(Témoignages sur 

Brâncuși), Ed. 

*Fundației "Constantin. 

Brâncuși", Târgu Jiu, 

1997 

3. https://centrulbrancusi.ro 
 

 
 

http://brancusi.1dez.com/opere/Pasarea-de-aur.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Comarnescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Comarnescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade


Şcoala modernă — nr. 3/2018                                                                       Studiu de specialitate 

 

46 

 

LES MÉDIAS ET L’IDENTITÉ FRANCOPHONE 
 

 Profesor Aruștei Dana Marinela 
Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman, jud. Neamț 

 
 

Le rapport « La langue 
française dans le monde 
2014 », paru aux Editions 
Nathan présente les 
principaux médias 
francophones au niveau 
international dont la vitalité 
est variable d’une région à 
l’autre : TV5 Monde, TV5 
Monde Afrique, France 24, 
Afrique 24, Arte, Euronews, 
le magazine Espace 
francophone, Radio France 
Internationale, BBC Afrique, 
Afrique No 1 et Radio 
Méditerranée internationale. 

La radio, parce qu’elle 
couvre l’ensemble des 
territoires et atteint chacun 
où qu’il soit, quel qu’il soit, 
est un média historiquement 
soutenu par l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie. A côté des 
radios privées, associatives 
communautaires, Radio 
France Internationale occupe 
la première place des radios 
de langue française avec 
plus de 700 partenaires-relai. 
Avec les émissions « La 
danse des mots » et « Le 
journal en français facile » 
RFI se lance dans 
l’enseignement du français 
et propose de nombreux 
outils pédagogiques sonores 
sur Internet à destination des 
enseignants et des 
apprenants. Les Internautes 

ont aussi une application 
disponible sur mobiles et 
tablettes « Apprendre le 
français avec RFI ». Ce 
média s’est ainsi adapté aux 
nouveaux modes de 
consommation connectés, 
sur lesquels il renforce son 
offre pour augmenter son 
audience. 

TV5 Monde, qui fête 
ses 34 ans en 2018, se 
définit comme un média 
francophone, généraliste, 
multilatéral et mondial… 
donc unique. TV5 Monde 
communique en langue 
française pour un public 
francophone et francophile 
grâce à un sous-titrage en 
huit langues, dont le 
français. Trois millions 
d’élèves étudient le français 
grâce à son canal. Il existe, 
en particulier sur TV5, des 
émissions dont la réalisation 
est liée à des objectifs 
pédagogiques. Tel est en 
particulier le cas de « Sept 
jours sur la planète », utilisée 
dans les cours de français 
dispensés par des 
professeurs liés, en plusieurs 
pays de la Francophonie, à 
l’AUF. 

 Généraliste et 
multilatéral, la chaîne est un 
modèle culturel unique au 
monde qui a l’ambition de 
créer de la cohérence à 

partir de la diversité sur un 
marché ultra concurrentiel. 
Les programmes sont issus 
de différents pays, mais TV5 
Monde en produit près de la 
moitié. La chaîne touche 180 
millions de foyers répartis 
dans 200 pays, ce qui en fait 
le deuxième réseau mondial, 
après CNN. TV5 Monde 
trouvera sa pleine efficacité 
en tissant des liens plus 
étroits avec les opérateurs et 
la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français 
(FIPF), avec d’autres médias 
comme France 24 et 
Euronews et en développant 
des partenariats avec les 
aires lusophones et 
hispanophones. TV5 Monde 
est déjà une « signature 
linguistique » forte. Avec ses 
projets de télévision sur la 
toile (chaîne enfants et 
Afrique+) d’une part, et de 
vidéo à la demande, d’autre 
part, elle contribue à créer « 
une » identité francophone à 
partir « des » identités 
francophones.  

Le magazine « Espace 
francophone » présente les 
différentes facettes des 
traditions et des cultures du 
monde d’expression 
française. Visible sur Internet 
après le lancement du portail 
tvfrancophonie.org et de la 
chaîne francophonie24, 
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« Espace francophone » 
développe une nouvelle 
stratégie de promouvoir la 
diversité des peuples et des 
cultures francophones.  

Le rapport « La 
langue française dans le 
monde 2014 » met en 
évidence l’intérêt des médias 
francophones pour le 
continent africain, où « l’on a 
créé des programmes 
spécifiques dédiés 
(télévision et presse écrite 
notamment) ». « Cet 
engouement pour l’Afrique 
est du aux prévisions que le 
continent africain deviendra 
le bassin de la francophonie 
avec plus de 85 % des 
locuteurs francophones en 
2065 ». Au vu de tout ce 
bouillonnement éditorial des 
médias vers l’Afrique, 
Sambe Lo, un publicitaire, 
analyste des médias, ancien 
Directeur commercial de 
Libération, Directeur associé 
à Affinity Média pense que « 
les médias français sont 
menacés par la domination 
de l’anglais. Les pays 
francophones doivent réagir 
à la mondialisation de l’offre 
des programmes et à la 
multiplication des canaux de 
diffusion. D’où 
l’émergence des chaînes 
d’information en continu en 
français. La course à 
l’audience est devenue un 
enjeu. Il n’y a pas que la 
France. L’Afrique est 
devenue un nouveau terrain 
de jeu du marché de 
l’information des médias 
internationaux. Le XXIe 

siècle sera africain grâce à 
son boom économique. 
L’information africaine est 
une matière première qui 
intéresse une audience 
mondiale. Le monde entier 
est fasciné par le sursaut de 
l’Afrique».   

De même, l’outil 
Internet, avec la refonte du 
portail de l’Organisation, 
permettra d’accroître la 
visibilité de l’OIF en 
multipliant les partenariats, 
en développant des 
synergies et des actions 
transversales. Ce media, 
devenu incontournable, 
permet de toucher un public 
large dans tous les Etats de 
la Francophonie, et même 
au-delà, pour un coût limité, 
notamment un public jeune, 
qui lit peu les documents 
écrits institutionnels sur cette 
Francophonie qu’il connaît 
mal. Le questionnaire « 
Identité francophone », mis 
en ligne sur la page de la 
Cellule de réflexion 
stratégique de la 
francophonie (CRSF), donne 
la parole aux internautes de 
langue française dans leur 
pleine diversité. De même, le 
Forum de discussion ouvert 
sur le site de l’OIF au 
printemps 2008 sur le thème 
des migrations et de l’identité 
francophone, renforce le 
dialogue avec la société 
civile. 

Les citoyens des pays 
francophones ont besoin de 
médias ouverts et pluriels. 
Une information libre et sans 
entrave peut seule permettre 

un débat équilibré entre les 
différentes composantes de 
chaque société. L’Union 
internationale de la presse 
francophone salue les 
évolutions positives 
enregistrées dans différents 
pays en termes de liberté de 
la presse. C’est le cas 
notamment au Burkina Faso, 
qui vient d’adopter une loi de 
suppression des peines 
privatives de liberté pour les 
délits de presse. Partager, 
favoriser et défendre les 
valeurs de la francophonie et 
particulièrement ceux de la 
liberté et de l’égalité sont 
indispensable au 
développement harmonieux 
de chaque société, dans le 
respect des différences 
culturelles.  

Les médias sont de 
réels acteurs et vecteurs de 
développement. Dans le 
combat actuel contre 
l’extrémisme, les médias 
prennent toute leur place, en 
assurant la circulation de 
l’information, des idées et en 
agissant en faveur des 
valeurs de paix et de 
tolérance. L’avenir de la 
langue française dépend de 
l’évolution des médias 
francophones et la culture 
francophone peut être en 
danger si les médias 
francophones sont menacés 
par tout facteur social, 
politique ou économique. 
 

Bibliografie : 
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L’Afrique, le nouvel horizon ? 
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http://reussirbusiness.com/ac
tualites/francophonie-et-
media-lafrique-le-nouvel-
horizon/ 
Parler au monde en français, 
Communiquer en français,  
Extrait du rapport à paraître 
« La langue française dans 
le monde 2014 », © Éditions 
Nathan, 
https://www.francophonie.org
/IMG/pdf/extrait_francophoni
e_partie3-chapitre2.pdf 
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