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Un an de la primul număr... 

 

O revistă școlară trebuie să reprezinte cartea de vizită a unei școli. O revistă a 

școlii promovează acele evenimente care aduc prestigiu, aruncă o lumină asupra serio-

zității, profesionalismului și dăruirii personalului din această instituție. De mai bine de 

un an, revista Cont(r)aTimp, încearcă și, credem noi, reușește să scoată în evidență ca-

litatea actului educațional din școala noastră. 

Ne bucură faptul că toți colegii au răspuns solicitării noastre de a redacta și tri-

mite materiale spre a fi publicate în numerele revistei. Acestea sunt rodul activității lor 

și merită a fi puse în lumină număr de număr. În numerele revistei s-au evidențiat arti-

cole scrise de elevi sub îndrumarea unor coordonatori din rândul cadrelor didactice.  

A fost o deosebită plăcere pentru redactori să insereze în paginile fiecărui nu-

măr, materiale reprezentative pentru activități diverse care s-au bucurat de interesul 

elevilor și părinților. Putem exeplifica activitățile dedicate unor evenimente precum: 

Ziua Europeană a limbilor; 

Zilele Școlii ”Vasile Conta”; 

Ziua Națională a României; 

Balul Bobocilor; 

Zilele dedicate poetului național Mihai Eminescu; 

Ziua Unirii; 

Ziua Eroilor; 

În Școala ”Vasile Conta”, activitățile educative non-formale (concursuri, sim-

pozioane, proiecte educative) sunt foarte apreciate, atât de conducere cât și de colegi, 

dovadă fiind sprijnul acestora în derularea lor. Putem evidenția astfel inițierea, desfă-

șurarea și mediatizarea concursului interjudețean ”Oameni, locuri, fapte”, desfășurat în 

perioada ”Școala Altfel” (6-10 aprilie 2015), activitate care a fost sprijinită și apreciată 

la adevărata valoare de către cei implicați cât și de beneficiarii ei cei mai importanți, 

elevii. 

O altă activitate de succes desfășurată în cadrul acestei perioade cea coordonată 

de doamna director profesor Ionela Bărbuș și de doamnele profesor pentru învățămân-

tul primar Carmen Pelin și Dana Trifescu, ”Învierea lui Hristos, nădejdea Învierii noas-

tre”. În cadrul proiectului, coordonatorii au responsabilizat școlarii în cadrul activități-

lor de voluntariat, revigorând spiritul civic, promovând valori de solidaritate și genero-

zitate. Spiritul de echipă a avut un impact pozitiv asupra tuturor beneficiarilor proiec-

tului.  

De o largă apreciere în rândul elevilor participanți s-au bucurat și alte activități 

precum: 

- ”Cu viața mea, apăr viața”, în parteneriat cu I.S.U. Iași și 

-  Simpozionul Național ”Nașterea Domnului — Lumină, datini și culoare”, la 

care a participat elevul Komessarios Andrei din clasa a VI-a B. 

Sperăm că interesul colegilor în a trimite materiale pentru revista școlii se va 

menține și pe viitor și că revista școlii va rămâne un mijloc de a promova aspectele re-

prezentative din viața instituției. 

(Redactorii revistei) 
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Diversitate și inovare în predarea -   

învățarea limbilor moderne 

Dinamica societății contemporane, circula-

ția informației în lumea modernă, schimburile in-

terstatale de orice natură aduc în prim plan necesi-

tatea cunoașterii și valorificării limbilor moderne. 

 A avea competențe de comunicare într-una 

sau mai multe limbi străine reprezintă un atu pen-

tru orice cetățean, o cerință cotidiană pentru fiecare 

individ, indiferent de condiția sa socială sau de pre-

gătirea profesională pe care o exercită în cadrul 

unei meserii oarecare.    

 Abilitățile de comunicare într-o limbă mo-

dernă – exprimate în competențe specifice - de a 

recepta dar și de a emite mesaje într-una sau mai 

multe limbi europene, alta/altele decât cea maternă, 

contribuie la inter-cunoașterea specificului cultural 

și a elementelor de civilizație care caracterizează 

diferitele comunități naționale; folosirea unei limbi 

moderne ca vehicul informațional facilitează inte-

grarea europeană, contribuie la realizarea unui cli-

mat de inter-cunoaștere și respect reciproc, crește 

șansele de liberă circulație a persoanelor pe piața 

muncii, etc. A cunoaște una sau mai multe limbi 

moderne reprezintă șansa de a pătrunde subtil într-

un alt univers, șansa de a a avea acces din interior 

la gândirea, viziunea și valorile unui popor, altul 

decât cel căruia îi aparții.  

În viziunea Uniunii Europene dar și a 

UNESCO, învățarea limbilor moderne reprezintă 

un mijloc de a promova egalitatea socială. Iată de 

ce, încurajarea învățării limbilor moderne la toate 

nivelurile de educație reprezintă un obiectiv esenți-

al al tuturor societăților caracterizate prin diferențe 

lingvistice. (Unesco, 2003, p. 23). 

În acest context, instituțiile europene au 

conceput politici lingvistice educaționale care vi-

zează învățământul plural al limbilor. 

Astfel, anul 2001 a fost declarat ”Anul eu-

ropean al limbilor” de către Consiliul Europei în 

parteneriat cu Uniunea Europeană. Totodată,  s-a 

căzut de acord ca anual, pe 26 septembrie, să se 

sărbătorească Ziua europeană a limbilor, cu inten-

ția de a conștientiza publicul în legătură cu diversi-

tatea limbilor vorbite în Europa și de a îl motiva să 

învețe limbi străine. 

Cadrul European Comun de Referință pen-

tru Limbi: învățare, predare, evaluare și Portofoliul 

European al Limbilor au apărut în același an, ca o 

necesitate, cu scopul găsirii instrumentelor de pro-

movare a plurilingvismului, multilingvismului  și 

interculturalității Plurilingvismul și multilin-

gvismul pot fi considerate a fi elemente esențiale 

în realizarea unității în diversitate;  acestea contri-

buie decisiv la facilitarea înțelegerii între cetățenii 

europeni și la însușirea și respectarea specificului 

lingvistic și cultural al indivizilor unor comunități 

lingvistice. 

Plurilingvismul presupune folosirea mai 

multor limbi de către același individ. Așadar, o 

societate plurilingvă este formată în majoritate din 

indivizi capabili să se exprime în mai multe limbi 

la niveluri diferite de competenţă.  

Stricto sensu, educația plurilingvă, indife-

rent de forma sa de organizare, vizează dezvoltarea 

de capacităţi lingvistice, punerea în valoare a     
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acquis-ului lingvistic și cultural, optimizarea atitu-

dinii indivizilor față de învățarea limbilor moderne. 

Cadrul European Comun de Referință pen-

tru Limbi (CECRL ) aduce în atenție abordarea 

acțională, care aduce în atenția publicului intere-

sat o serie de concepte care îi precizează și îi defi-

nesc modul de funcţionare. În acest context, cel 

care învaţă limba este un actor social, care are de 

îndeplinit o serie de sarcini   (comunicative/altele); 

sarcinile sunt orientate spre un scop, sunt necesare 

și vizează obținerea unui rezultat în cadrul unui 

anumit domeniu (personal, public, profesional, 

educaţional) de activitate. 

De fapt, aceste domeniile de activitate mai 

sus menționate ne trimit către sferele de activitate 

ale vieţii sociale, către centrele de interes ale aces-

teia și care nu sunt altceva decât componente ale 

unei realităţi imediate de care trebuie să se ţină sea-

ma: nevoia şi dorinţa de comunicare. Așadar co-

municarea se naște într-un context, adică într-o si-

tuaţie dată, iar conţinutul comunicării trebuie, în 

mod evident să corespundă contextului dat. 

Abordarea plurilingvă reprezintă o necesita-

te a societății contenporane, recunoscută de Uniu-

nea Europeană; în viziunea forului european, co-

municarea complexă și diversificată aduce cu sine 

toate valorile esențiale care stau la baza aspirațiilor 

democrației europene: pacea, unitatea, solidarita-

tea, securitatea, etc. De aceea, cunoaşterea, conser-

varea şi răspândirea limbilor europene constituie 

un obiectiv de prim ordin al politicii sale oficiale, 

Uniunea Europeană încurajând învăţarea a cel 

puţin două limbi străine de către cetăţenii săi. 

Abordarea plurilingvă prin valorificarea 

cunoștințelor de limbă, cultură și civilizație dobân-

dite în cadrul orelor de de limbi străine din școală 

și nu numai, poate reprezenta o metodă alternativă 

de optimizare și de diversificare a cunoștințelor și 

competențelor de comunicare în limbile moderne. 

Acest tip de abordare poate fi utilizat atât în cadrul 

orelor de limbi străine aparținând trunchiului co-

mun, cât și, sau mai ales, în cadrul curriculumului 

la decizia școlii – domeniul disciplinelor opționale, 

dacă profesorul care predă la clasă are dublă speci-

alizare, și dacă manifestă disponibilitate față de 

acest tip de demers didactic. 

A adopta sau a utiliza elemente aparținînd 

acestei metode are ca beneficiu nu doar îmbunătă-

țirea generală a cunoștințelor din sfera limbilor 

moderne ci și beneficii complementare precum 

dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză, siste-

matizare și comparare de cunoștințe, dezvoltă gân-

direa, spiritul de observație, aduce în atenție ase-

mămările dar și deosebirile structurale dintre lim-

bile străine abordate în paralel, readuce în discuție 

raportul limbă - gândire. 

Didactica intercomprehensiunii pune față în 

față didacticile diferitelor limbi exploatate în 

oglindă și se concentrează în principal pe trăsături-

le comune ale limbilor în cauză. Astfel, compe-

tenţele dobândite într-o anumita limbă (limba ma-

ternă/o limbă străină învăţată) pot servi ca punct de 

plecare în analiza realizată la nivelul unei familii 

lingvistice și în aprofundarea acesteia sau, pot 

servi ca punct de sprijin în abordarea plurilingvis-

tică și în cazul unor limbi europene care fac parte 

din familii lingvistice diferite. Analogiile realizate 

între limbile în discuție îi ajută pe elevii care cu-

nosc deja una dintre aceste limbi să înţeleagă sau 

să înveţe o altă limbă/alte limbi. 

Intercomprehensiunea reprezintă o alter-

nativă interesantă, complementară metodelor de-

ja existente și care favorizează plurilingvismul, 

multilingvismul, interculturalitatea întrucât 

această metodă „încurajează oamenii să aprofun-

deze, să-și îmbogățească și să-și diversifice achi-

zițiile lingvistice, inclusiv în afara școlii și pe tot 

parcursul vieţii” (http://www.senat. fr/rap/

r03063/r03063_mono.html ).  

Cu siguranță, intercomprehensiunea nu 
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poate și nu trebuie să înlocuiască studiul aprofun-

dat al uneia sau a mai multor limbi străine deoare-

ce nu doar abordarea este diferită ci și obiectivele 

stabilite sunt altele. Abordările așa-zis tradiționa-

le, consacrate, și general acceptate în predarea – 

învățarea limbilor moderne au ca obiectiv atinge-

rea unui nivel cât mai ridicat de competențe gene-

rale de comunicare, conform nivelurilor de achi-

ziții lingvistice acceptate de CECRL  - A1, A2, 

B1, B2, C1, C2.  În cazul abordărilor anterior  

menționate obiectivul urmărit este de a dobândi 

competenţe parţiale iar sensul acestui tip de de-

mers este acela de adaptare a învăţării la nevoile 

personale, circumstanțiale ale beneficiarului, de 

facilitare a transferului și interferențelor culturale, 

de comunicare chiar în contexte mai puțin favori-

zante . 

 

 

 

Bibliografie: 

Cadrul european comun de referinţă pen-

tru limbi. Învăţare, predare, evaluare 
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străine, Analele Universităţii “Constantin Brân-
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învăţământului superior în era globalizării, Ana-
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„M e n s   s a n a  

in   

c o r p o r e  s a n o” 

 

Autorul celebrei maxime, poetul latin Ju-

venal, a trăit în secolul 1 și 2 după Hristos. În 

„Satirele”, opera sa principală, critică aspru și 

pitoresc viciile umane iar înțelepciunea și tâlcul 

citatului de mai sus exprimă faptul că sănătatea 

corpului se va reflecta automat și asupra minții. 

Anticii gândeau idealul perfecțiunii uma-

ne, ca un echilibru armonios între facultățile in-

telectuale și cele ale corpului fizic. Educația 

spartană, urmată de cea romană, sublinia conexi-

unea între minte și trup și faptul că antrenând 

corpul fizic dezvoltăm și sufletul. 

Apărarea și întărirea sănătății se numără 

printre cele mai vechi preocupări ale omului și 

este transmisă până în zilele noastre.  

Marele filozof Seneca spunea că: „omul 

nu moare, ci se omoară”. Adevăr și intuiție ex-

primat în puține cuvinte, mai ales atunci când 

sunt corelate cu cauzele care ruinează sănătatea 

omului. 

Sănătatea, ar putea fi considerată ca o sta-

re de bine din punct de vedere: fizic, psihic și 

social, înțelegându-se că dacă trupul este bolnav, 

spiritul pierde din vigoare.   

 Copiii trebuie învățați să-și mențină sănă-

tatea fizică și cea mintală în egală măsură       
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pornind de la faptul că ea reprezintă cea mai mare 

avuție, după cum a spus încă din secolul XIX, filo-

zoful german Shopenhauer: „SĂNĂTATEA NU 

REPREZINTĂ TOTUL, DAR FĂRĂ SĂNĂTA-

TE NIMIC NU CONTEAZĂ”.  

Formarea deprinderilor igienice asupra min-

ții și corpului încep pentru copil din familie, grădi-

niță, școală și vor fi respectate și aplicate ca reguli 

de igienă personală și colectivă.  

 Exemplu: 

În locuințele noastre și în clasele în care ne 

desfășurăm activitatea este necesar să pătrundă 

soarele și să existe aer curat, încărcat cu oxigen 

(O₂) și nu viciat de CO₂ (dioxid de carbon). 

În timpul nopții în încăperi scade cantitatea 

de oxigen, în timp ce cantitatea de CO₂ (dioxid de 

carbon) sporește, încât este necesară aerisirea peri-

odică a camerelor și a sălilor de clasă. Trebuie reți-

nut, că atunci când expirăm, eliminăm 10mg de 

carbon. În medie oamenii respiră de 12 ori pe mi-

nut adică de 17.280 de ori pe zi. Aerul curat, proas-

păt, determină creșterea duratei medii de viață și 

reduce frecvența infecțiilor căilor respiratorii și a 

astmului bronșic. Studiile medicale au demonstrat 

importanța stilului de viață și respectarea unor 

principii de viață sănătoase.    Didac-

tic și în stil sportiv ne putem imagina un podium de 

premiere cu 

următoarea clasificare:  

1. EXERCIȚIUL FIZIC 

Anticii aveau dreptate atunci când afirmau 

că dacă nu facem mișcare, mușchii ni se atrofia-

ză și are de suferit întregul corp, inclusiv activi-

tatea psihică.      

 Viața este o formă superioară de mișcare 

a materiei”.      

 „Dintre foloasele mișcării asupra organis-

mului uman menționăm: 

-    reducerea colesterolului din sânge; 

- stimularea activității cerebrale prin se-

creția „moleculelor de plăcere” a endorfinelor și 

a serotoninei - hormonul plăcerii –  

  Omenirea, se confruntă astăzi cu seden-

tarism determinat de progres și tehnologia mo-

dernă, și trebuie să ne reamintim că la începuturi-

le sale în „copilăria omenirii” se muncea foarte 

mult pentru agonisirea celor necesare traiului iar 

hrana era mult mai greu de obținut. 

 Se impune astăzi practicarea unor spor-

turi, a mersului pe jos, în pas vioi, a alergării 

(jogging) în parcuri, piste de alergare, săli de fit-

ness.   

2. ALIMENTAȚIA  SĂNĂTOASĂ 

Procurarea hranei a fost de la început o 

condiție necesară vieții. În trecut, strămoșii noștri 

petreceau mult timp și cu dificultate obțineau ce-

le necesare vieții prin vânătoare sau agricultură 

rudimentară, încât fără voința lor erau echilibrați 

și ponderați.     
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 Astăzi s-a produs un dezechilibru între con-

sumul alimentar și necesar care conduce la obezita-

te - ușurința cu care se obține și se găsește hrana 

conduce fie la o malnutriție sau o supraalimentație 

prin neglijarea alimentelor naturale (fructe, legu-

me) în favoarea dulciurilor și a alimentelor intens 

procesate.  

Sfatul medicilor este să „mâncăm cu creie-

rul” înaintea „papilelor gustative” si să ne reamin-

tim și să aplicăm acest proverb german: „masa de 

dimineață, mănânc-o singur, masa de prânz împarte

-o cu prietenii, iar masa de seara dă-o dușmanilor”.  

  Explicația - Masa de dimineață se depune 

în organismul nostru, sub formă de grăsimi, cel 

mai puțin 10 %, masa de prânz între 30-40 % în 

vreme ce o cină luată după ora 18 se depune în 

proporție de 80-90 %..   

 3. CONSUMUL DE LICHIDE (APĂ) 

  Cunoaștem toți, cred, că aproximativ 60 

% din greutatea noastră este apă, că este necesa-

ră pentru viață și procesele ei, cum ar fi: 

- transportul substanțelor nutritive la toate celule-

le corpului; 

- eliminarea toxinelor din corp; 

- reglarea temperaturii corpului; 

- digestie, etc. 

Specialiștii recomandă consumul a circa 2 litri de 

apă zilnic, pentru o persoană.  

 4. ODIHNA ORGANISMULUI-  

 Presupune odihna activă și cea pasivă 

(somn). Oamenii au fost programați de Creator 

să respecte în decurs de 24 ore 1/3 din fiecare, 

adică 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă activă, 8 

ore de odihnă pasivă (somn). Nerespectarea 

acestui program, îndepărtarea de natură alături 

de poluarea planetei conduc la apariția bolilor.

 Studiile de specialitate au indicat  im-

portanța culcatului la ore fixe, a somnului îna-

inte de ora 12,00 (miezul nopții), etc,- pentru 

refacerea celulei nervoase-.  

 Respectarea principiilor mai sus aminti-

te ne oferă o viață sănătoasă iar ignorarea lor 

ne conduc spre boală.  

 De altfel, organizația MENSA, asocia-

ția celor mai inteligenți oameni de pe planeta 

noastră a promovat încă de la înființare res-

pectarea principiilor sănătoase de viață.

 MENSA = masă, măsură, iar mensanii 

sunt oameni sănătoși fizic dar și psihic. 

  Odihna activă - presupune atragerea 

copilului la o activitate reconfortantă înafara 

muncii (învățăturii) adică la ceva la care să se 

gândească cu plăcere, ceva care-mi place; pe 

care o doresc; mă dispune, mă reconfortează.

(Exemplu: plimbare în parc, cititul, ascultare 

de muzică, un hobby, practicarea unui sport).

 Odihna pasivă - presupune acordarea 

unui interval de 8 h de somn, foarte important 

pentru fixarea și acumularea informației, iar în 

timpul somnului sunt sintetizați doi hormoni 

foarte importanți pentru organism: melatonina 

și cel de creștere.  
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Metode moderne valorificabile în pre-

darea articolului 

 în gimnaziu 

O etapă foarte importantă în realizarea unui 

act didactic de calitate o reprezintă alegerea meto-

delor de predare, ce r eflectă stilul profesorului, 

modul în care acesta se adaptează la nivelul clasei, 

la tipul lecţiei etc.  

 Metodele tr ebuie să incite cur iozitatea 

elevilor, să îi atragă către disciplina predată, să 

aducă mereu elemente de noutate, dacă nu prin 

conţinut, atunci prin formă, prin modalitatea de 

abordare a conţinuturilor predate. 

 Vom avea în vedere, în cele ce urmează, 

felul în care pot fi utilizate o parte din metodele  

moderne  în cadrul lecţiilor de predare a artico-

lului. 

Metoda brainstorming 

Brainstormingul este o metodă care stimu-

lează creativitatea elevului. Profesorul expune o 

problemă – un aspect de limbă ce implică dificul-

tăţi de înţelegere din partea elevilor –,,după care, 

în mod spontan, se emit soluţii, fără preocuparea 

validităţii acestora”. 

● Exemplu: folosirea metodei brainstor-

ming într-o lecţie de predare – tema – Articolul 

(clasa a VIII-a) 

Elevii clasei vor fi împărţiţi în trei grupe a                                  

câte 5 elevi, fiecare grupă primind o sarcină de 

rezolvat. 

Grupa I: ”Exprimă-ţi opinia despre semnifi-

caţia titlului poeziei Lacul, de Mihai Eminescu, 

raportându-te la forma articulată a substantivu-

lui.” 

Grupa II: ”Exprimă-ţi opinia despre semni-

ficaţia titlului operei literare Amintiri din copilă-

rie, de Ion Creangă, raportându-te la forma 

nearticulată a substantivelor.” 

Grupa III: ”Exprimă-ţi opinia despre semni-

ficaţia titlului poeziei Izvorul nopţii, de Lucian 

Blaga, raportându-te la forma articulată a sub-

stantivelor.” 

Cerinţe: Fiecare grup trebuie să emită 

cât mai multe idei într-un timp limitat (15 minu-

te). În fiecare grupă va fi numit un elev responsa-

bil cu notarea pe scurt a ideilor. 

Ceilalţi elevi ai clasei vor constitui juriul de 

experţi care va evalua – critic – ideile emise şi va 

ierarhiza grupele într-un podium (vizând atât can-

titatea ideilor, cât şi calitatea lor). Profesorul va 

monitoriza activitatea, încurajând elevii să gân-

dească critic, să se exprime corect, să îmbine cu-

noştinţele dobândite în timpul orelor de literatură 

cu cele dobândite la orele de limba română, vi-

zând cunoaşterea rolului articolului (valorii      
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stilistice a acestuia). 

Jocurile de spargere a gheţii 

Ora de limba română poate deveni mult mai 

atractivă pentru elevii de gimnaziu prin folosirea, 

în diferite momente ale lecţiei, a jocurilor didacti-

ce. Nu trebuie 

neglijat faptul că 

vârsta elevilor 

implică o com-

ponentă ludică, 

iar jo-

cul ,,fortifică 

energiile intelec-

tuale şi fizice ale acestora, furnizează o motivaţie 

secundară dar stimulatorie, o prezenţă indispensa-

bilă în ritmul muncii şcolare”. 

Jocurile de spargere a gheţii pot fi folosite 

la orele de limba română pentru a capta atenţia ele-

vilor, pregătindu-i pentru activitatea de învăţare. 

●Exemplu: folosirea jocurilor de spargere 

a gheţii într-o lecţie de predare; tema – Articolul 

(clasa a V-a): 

Profesorul are un set de cartonaşe pe care 

sunt scrise silabe: RE, CA, DE etc. Elevii trebuie 

să dea exemple de substantive care încep cu aceste 

silabe şi apoi să numească alţi colegi care să alcă-

tuiască propoziţii în care substantivele respective 

să fie subiecte. Jocul va fi contra cronometru, vi-

zându-se corectitudinea, dar şi rapiditatea răspun-

surilor. 

(Scopul acestui joc este acela de a determi-

na elevii să observe prezenţa articolului ce în-

soţeşte substantivul cu funcţia de subiect: cuvânt 

cu RE → reducere → Subiect →Reducerea a fost 

mică./ O reducere ne avantajează. etc.) 

Metoda cubului 

Metoda cubului facilitează abordarea unei 

teme, urmărindu-se acelaşi aspect din mai multe 

puncte de vedere şi reprezintă ,,o modalitate de 

predare-învăţare ce valorifică resursele elevilor 

de participare conştientă la descoperirea cu-

noştinţelor şi a 

relaţiilor dintre 

acestea”. 

● Exemplu: folosi-

rea metodei cubu-

lui într-o lecţie de 

predare; tema – 

Articolul (clasa a 

VI-a)  

    Profesorul pregă-

teşte un cub, pe fiecare din cele şase feţe fiind 

scrisă câte o sarcină de lucru ce vizează învăţa-

rea articolului/ fixarea cunoştintelor deja însuşite 

despre articol: 

Defineşte ar ticolul. 

Compară formele ar ticolului hotărât cu 

cele ale articolului nehotărât. Ce observi? 

Completează enunţul următor  cu ar ti-

colele potrivite: 

….copii aleargă către teren….de fotbal …

şcoli… 

Analizează ar ticolul nehotarât din 

enunţul următor: Gândul cel bun l-a încurajat. 

Scrie forma corectă a ar ticolului pose-

siv/ genitival: 

Florile sunt …mamei. 

Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul 

lui să aibă valori morfologice diferite. Argumen-

tează soluţiile găsite.    
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Activitatea recreativă pe timpul  

vacanței – tabăra școlară 
Prof. Carmen Cană, prof. Delia Pricope 

 De multe ori părinții se întreabă dacă copilul 

lor este pregătit pentru a merge în tabără, dacă 

acesta va face față provocării de a fi în afara fami-

liei o anumită perioadă de timp. Nu știm dacă se 

poate preciza o anumită vârstă la care copilul este 

pregătit sa facă primul pas către activitățile desfă-

șurate în cadrul unei tabere. Cu ajutorul cadrelor 

didactice care organizează tabăra, prin implicarea 

copilului în diverse activități educative atractive, 

copilul va depăși cu bine posibilele obstacole și 

această activitate va fi una ce se va mai dori repeta-

tă în viitor. Se știe că este important să găsești ta-

băra potrivită pri-

vind interesele și 

preocupările copilu-

lui. Astfel ne-am 

documentat înainte 

să luăm o decizie și 

am hotârât ca tabăra 

să nu fie  într-o locație aflată prea departe de casă, 

astfel încât copilul să nu se simtă departe de ai săi. 

  În acest an, am organizat un grup de 

elevi de clasele a II-a și a III-a pentru a merge în 

Tabăra “Muncel”. Situată în mijlocul Pădurii Călu-

găra, la granița dintre județul Iași și județul Neamț 

este o tabără foarte frumoasă, spațioasă, cu spațiu 

de joacă, teren de fotbal, platou pentru desfășura-

rea diferitelor activități, sală de discotecă. Plecarea 

a fost cu grijă pregătită, atât  în ce privește materi-

alele pe care a trebuit să le aibă elevii și  cadrele 

însoțitoare, dar și stimulându-le dorința ca, împre-

ună cu ceilalți colegi, să pornească într-o nouă 

aventură. Am implicat copiii în diverse activități: 

ora de glume- citirea unei glume, urmărindu-se 

modul de citire și, în același timp, expresivitatea 

cu care fiecare copil pune în valoare umorul  glu-

mei alese,  karaoke - interpretarea unei melodii 

după versurile apărute pe monitorul calculatorului, 

dans- învățarea unor pași de dans , teatru-joc de 

rol și mimă, joc de cărți, jocul copilăriei- Sfoara, 

întreceri sportive- ștafete. Pentru a le stimula     
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spiritul de competiție, dar și pentru a le forma de-

prinderi de ordine și curățenie, copiii au fost antre-

nați într-un adevărat concurs privind cea mai ordo-

nată cameră, fiind răsplătiți simbolic cu o „steluță 

pentru curățenie” . În activitățile întreprinse, au 

fost puse în valoare talentele elevilor, spiritul de 

echipă, perseverența, dar și entuziasmul de a face 

ceva împreună cu prietenii, bucuria de a învăța lu-

cruri noi. Activitățile taberei au fost completate cu 

excursia de o zi, în care copiii au avut ocazia să să-

și dezvolte cultura generală vizitând casele memo-

riale ale unor scriitori cunoscuți (Vasile Alecsandri

- Mircești, Ion Creangă - Humulești), mergând pe 
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urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt (Cetatea 

Neamțului), pășind cu sfială  pragul unor lăcașe de 

cult reprezentative pentru zona Moldovei 

(Mânăstirea Neamț și Mânăstirea Agapia) sau ob-

servând cu entuziasm animalele din Rezervația de 

Zimbri Dragoș-Vodă.    

 Ultima seară a taberei s-a încheiat cu focul 

de tabără,  urmând apoi, în ultima zi, să facem pre-

mierea copiilor care s-au remarcat în cadrul activi-

tăților desfășurate.     

 Putem spune că tabăra încearcă să îndrume 

pașii copiilor, cultivându-le încrederea în sine și în 

ceilalți, sentimentul de prietenie și curajul. Copiii 

își fac noi prieteni, învață să relaționeze cu cei din 

jur în situații noi, își îmbogățesc cunoștințele într-

un mod plăcut, iar „doamna” este alături de ei și se 

distrează împreună.     

 Așadar, la Muncel, copiii au avut privilegiul 

să descopere frumusețile taberei și credem că gân-

dul la clipele petrecute împreună va aduce întot-

deauna un zâmbet pe fețele lor. Acest lucru ne face 

pe noi, organizatorii de tabără, să fim mulțumiți și 

să „visăm” la următoarele activități pe care le vom 

efectua cu elevii noștri . 
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Viitorul...  

şansă sau răsplată? 

„ Liceu, cimitir 

Cu lungi coridoare- 

Azi nu mai sunt eu 

Şi mintea mă doare… 

Nimic nu mai vreau- 

Liceu, cimitir 

Cu lungi coridoare.” 

(George Bacovia - Liceu) 

          O şcoală pe care o percepi  în felul celei 

descrise de George Bacovia nu poate să-ți ofere 

educația pentru dezvoltarea unei personalități li-

bere şi creatoare, din moment ce ea nu poate să 

răspundă nevoilor tale emoționale. Atmosfera gla-

cială şi golul pe care îl simți în sufletul tău te izo-

lează între zidurile create de inhibare, insatisfacție 

şi incapacitate de relaționare cu universul în care 

eşti constrâns să trăieşti.  

  Şcoala aceasta poate să-ți ofere hrană inte-

lectuală, dar ea va răspunde prea puțin nevoilor 

tale emoționale. 

        Dacă vrei să-ți îndeplineşti visele, primul lu-

cru pe care trebuie să-l faci este să te trezeşti şi să

-ți gândeşti cu grijă calea pe care vrei să o ur-

mezi. Decizia de astăzi te va călăuzi pe drumul pe 

care vrei să-l urmezi mâine. Viitorul va fi aşa 

cum ți-l vei crea. Dacă ai scop şi motivațe, îți poți 

îndeplini orice vis. Nimic nu este imposibil. Nu 

trebuie să încerci să devii neapărat o persoană de 

success, ci trebuie doar să încerci să devii o per-

soană de valoare. Şi ține minte: Secretul vieții nu 

e să ai tot ceea ce îți doreşti, ci să-ți doreşti tot 

ceea ce ai. 

        Nu eşti tu primul care se confruntă cu între-

bările existențiale. Nu eşti tu primul care crede că 

va schimba lumea. Dar eşti primul care trebuie să 

ştii ce vrei în viața ta şi care trebuie să-ți asumi 

responsabilitatea față de tine şi față de destinul 

oamenilor şi al omenirii. Şi trebuie să şii că ceea 

ce îți cer oamenii e nespus mai puțin decât ce-ți 

ceri tu. Ei vor doar să joci un rol, iar tu trebuie să 

scrii o piesă, piesa vieții tale. Şi o vei scrie cât 

mai bine atunci când vei învăța să te cunoşti şi te 
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vei dezvolta personal, alegând de fiecare dată al-

ternative optimă. Nu sta deoparte şi nu spera că 

lucrurile se vor întâmpla! Fă-le să se întâmple! Fii 

tu cel care îți controlezi propriul destin! Într-o so-

cietate concurențială ca a noastră, nimic nu ți se 

dă, ci se obține, se cucereşte, iar tu ca individ tre-

buie să fii pregătit să acționezi şi nu să reacțio-

nezi, să fii stimul activ şi nu receptor pasiv. 

 Tinere, tu te-ai întrebat ce ideal ai? Tu în-

cotro te îndrepți? Grăbeşte-te să găseşti răspunsul, 

căci timpul nu te aşteaptă! Examenul de clasa a 

VIII-a bate la uşă, iar şansa ta de reuşită aşteaptă 

o minte pregătită. Şcoala viitorului tău trebuie să 

fie una care să elimine zidurile tale psihologice, 

trebuie să fie un loc care să-ți ofere o educație ce 

îți permite să te adaptezi la ritmul impus de muta-

țiile ştiințifico-tehnice fără precedent pe care le 

trăieşti astăzi      

 Crezi că îți va fi greu să reuşeşti? Nu uita: 

Succesul stă în voința  ta de a învinge... Îi cunoşti 

pe ei?... Mai ieri au fost colegii tăi... Unde sunt ei 

astăzi?... Acolo unde şi-au dorit… Cum au 

reuşit?... Prin muncă, implicare, dăruire şi voin-

ță… Azi sunt înalți şi frumoşi, cu personalitate, 

uneori rebeli, dar cu realizări frumoase. Mai ieri 

erau o clasă plină de copii neastâmpărați, cu ochii 

calzi, curioşi, puțin timizi şi emoționați. Erau ca 

voi, iar mâine voi trebuie să fiți ca ei, nişte învin-

gători. Au absolvit cu rezultate bune şi drept re-

cunoşință au oferit dascălilor lor un firav tranda-

fir, ca semn că valoarea lucrurilor nu este dată de 

timpul cât ele există, ci de intensitatea cu care le 

percepem şi le trăim.    

 Şi le-au înmânat dragilor lor dascăli o di-

plomă de suflet, mulțumindu-le că au ştiut să le 

arate cum să învețe din eşecuri, cum să fie puter-

nici în momentele grele şi cum să găsească dra-

goste şi bunătate în zilele negre.   

  Dascălii lor i-au învățat să-şi folosească 

mintea în sensul cel mai onest cu putință, astfel 
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încât să nu le fie teamă de întrebări. Şi i-au învățat 

să-şi apere convingerile, chiar şi atunci când ezi-

tau să şi le afirme.  

  Iar acum absolvenții noştri de azi păşesc cu 

îndrăzneală şi curaj pragul liceului cu lecția vieții 

învățată: „ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritual ce 

domneşte într-însa.” (Ferdinand I) 

        Succesul este al celor ce se ridică de fiecare 

dată când sunt loviți şi spun: ‹‹De data asta eu voi 

câştiga.››      

 Tinere, nu uita că toți oamenii mari au fost 

mai întâi copii. Bucură-te de fiecare lucru mărunt 

din viața ta, deoarece într-o zi vei privi înapoi şi 

vei realize că acestea au fost lucrurile importante! 

Nu disprețui lucrurile mici! O lumânare poate face 

oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să 

lumineze în întuneric. Bucură-te de anii de şcoală, 

bucură-te de cei pe care îi ai alături! Dă şansă fie-

cărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta şi nu 

îți pierde niciodată sufletul curat de copil! Şi nu 

uita: „ Non scholae, sed vitae discimus.” (Nu pen-

tru şcoală, ci pentru viață învățăm.) (Seneca).  

 Școala Gimnazială ”Vasile Conta” Iași                                                                                         Nr. 5/ iulie-august 2015 

Apare trimestrial 

 Educația ta V(a)Conta!  

Principesa Elena Cuza  

la Piatra Neamţ 

 Elena Cuza a fost şi continuă să rămână un 

model de viaţă creştină, o personalitate căreia, deşi 

soarta i-a hărăzit mai multe suferinţe decât bucurii, 

a reuşit să rămână, până la sfârşitul celor 84 de 

ani, "exemplu de bunătate".   

 Oraşul Piatra Neamţ a avut şansa de a o 

găzdui la sfârşit de secol XIX - început de secol 

XX, pe prima Doamnă a României. Fiica postelni-

cului Iordache Rosetti şi a Ecaterinei (Sturdza), 

Elena s-a născut la Iaşi, la 17 iunie 1825. Copilăria 

şi-a petrecut-o în mare parte la moşia Soleşti 

(localitate aflată la 15 km de Vaslui), proprietate 

moştenită de tatăl ei. "Crescută în parte acasă ... 

era un caracter timid şi modest. Miloasă, darnică şi 

afabilă, a rămas aşa toată viaţa ei, făcând de-a pu-

rurea binele. Femeie cetită, a fost o bună româncă, 

bucurându-se de toate faptele de seamă ale ţării."

 Elena Cuza a locuit în oraşul de la poalele 

Pietricicăi în două etape: 1895-1901 şi 1904-1909. 

Lucia Borş, autoarea singurei biografii închinate 

principesei, scria următoarele: "În acest timp 

[1895], fratele său mai mic, Theodor, îşi cumpăra-

se o casă la Piatra-Neamţ.    

 Orăşelul tăcut şi pitoresc plăcu mult Doam-

nei Elena, care se hotărî să construiască şi ea o ca-

să frumoasă şi încăpătoare, unde să se strângă pe 

lângă ea, în timpul verii sau sărbătorilor, aceia ca-

re-i erau dragi. Dar când să se mute într-însa, auzi 

de ocara pe care Mitiţă Sturdza o aduse în Parla-

ment memoriei Domnitorului Cuza şi se hotărî să 

părăsească pentru totdeauna Ţara Românească, în 

semn de protest. Dărui casa fratelui Theodor, care 

o şi vându după aceea şi plecă la Geneva". 

 Reperele cronologice sugerate de Lucia 

Borş ca fiind legate de stabilirea principesei în ur-

bea Piatra sunt confirmate de documente de arhi-

vă. Într-adevăr, Elena Cuza poposeşte prima dată 
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la Piatra, în vara anului 1895, atunci când devine 

proprietara unei locuinţe de pe strada Ştefan cel 

Mare, stradă destinată protipendadei nemţene, în 

baza actului de vânzare-cumpărare nr. 642 încheiat 

la Tribunalul Neamţ, la 3 august 1895, între 

"princesa Elena Cuza, văduvă, de profesiune renti-

eră şi căpitanul Va-

sile Alexandrescu, 

proprietar". Do-

cumentele aflate în 

fondul Tribunalului 

Jud. Neamţ nu înre-

gistrează nici un act 

de vânzare-

cumpărare care să 

ateste achiziţionarea 

unei proprietăţi în 

Piatra-Neamţ, de 

către fratele Elenei Cuza, Theodor Rosetti. De ase-

menea, în planul care conţine situaţia proprietăţilor 

de pe strada Ştefan cel Mare, în perioada 1890-

1900, nu se întâlneşte numele acestuia. Este posibil 

ca fost proprietate a căpitanului Alexandrescu să fi 

fost dăruită lui Theodor Rosetti, fără a se oficializa 

această cedare. Altfel nu se explică de ce doi ani 

mai târziu, Elena Cuza îşi cumpără un nou teren pe 

aceeaşi stradă, la nr. 25, în imediata vecinătate a 

proprietăţii care îi intrase în stăpânire în august 

1895 În schimbul sumei de 2500 lei, principesa a 

cumpărat o porţiune de teren, la data de 21 ianua-

rie 1897, demarând construcţia unei noi locuinţe 

(1897-1899) care, din fericire, există şi astăzi într-

o stare de conservare mulţumitoare. "Caracterizat 

de un stil arhitectural neo-clasic imobilul impresio-

nează prin decoraţiile faţadelor şi prin volumetria 

acoperişului. Decorată fără ostentaţie, dispusă, nu 

cu faţa spre strada principală, ci spre aleea de ac-

ces, locuinţa demonstrează discreţie şi modestie. 

Construcţia a fost proiectată simetric faţă de hall-ul 

principal, cu rol de intrare şi salon pentru primirea 

oaspeţilor. Aici se socializa, se serveau dulceţuri şi 

şerbet, iar primirile se programau cu multă grijă. 

Celelalte încăperi, cu destinaţia de birou şi dormi-

toare erau dispuse perimetral faţă de hall. Depen-

dinţele, pentru treburile zilnice şi slujitori, erau 

dispuse în partea din spate a construcţiei. Bucătă-

ria, cămara, camerele pentru slujitori erau necesare 

bunei organizări a vieţii cotidiene."9  

 Potrivit Luciei Borş, principesa nu ar fi lo-

cuit deloc în casa din strada Ştefan cel Mare nr. 

25, relatare infirmată de o serie de mărturii din 

scrisorile trimise de Elena Cuza de la Piatra-

Neamţ. Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra-

Neamţ deţine în proprietatea sa actul de donaţie, 

datat la 28 aprilie 1901, care certifică faptul că 

principesa Elena Cuza renunţa în favoarea fratelui 

ei mijlociu, Dimitrie Rosetti (licenţiat în drept la 

Viena, fost ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Pu-

blice în anul 1861, prim-preşedinte al Curţii de 

Apel din Iaşi în 1866, deputat şi prefect de Iaşi) la 

proprietatea din strada Ştefan cel Mare nr. 25.

 "Ocara" de care aminteşte Lucia Borş poate 

fi refuzul pe care Dimitrie A. Sturdza, preşedinte 

al Consiliului de Miniştri, l-a manifestat faţă de 

propunerea organizării unei subscripţii publice, 

pentru realizarea statuii Unirii de la Iaşi. Având 

serioase motive pentru a pleca, Elena Cuza in-

tenţiona să nu se mai întoarcă vreodată pe melea-

guri româneşti şi totuşi o va face un an şi jumătate 

mai târziu, sfătuită fiind de Henrietta Bacalu, pe 

care o întâlneşte la Geneva şi care "se oferi să-i 

puie la dispoziţie tot ce-i va fi necesar, ca să trăias-

că nesupărată de nimeni, în Piatra".  

 Odată revenită în ţară, în 1904, Elena Cuza 

a locuit în casa inginerului Bacalu, tot pe strada 

Ştefan cel Mare, "o căsuţă modestă, formată din 

două odăi şi un antreu pe care se afla o altă odaie, 

pentru camerista sa, Germaine, adusă cu ea de la 

Geneva. Casa era veselă, cu o grădiniţă în faţă, pe 

care Doamna Elena o îngrijea singură. În faţa fe-

restrelor se ridica frumosul munte Cozla. Mobilie-

rul era tot atât de simplu, ca şi aspectul casei. El se 

compunea dintr-un pat, un dulap pentru haine, un 

scrin şi un fotoliu, pe care-i plăcea să stea şi să 
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asculte, în zilele de iarnă sau când era suferindă, 

lectura pe care i-o făcea camerista".12 Contemporan 

al principesei, medicul Socrat Lalu confirma faptul 

că aceasta a locuit la Piatra-Neamţ în ultimii ani ai 

vieţii, într-o casă închiriată.  Mai generos în 

prezentarea locuinţei principesei este Nicolae Ior-

ga. Vizitând-o cu prilejul aniversării semicentena-

rului Unirii Principatelor, la 24 ianuarie 1909, cu 

doar două luni înainte de moartea acesteia, marele 

istoric scria în cartea sa ,,Oameni care au fost. 

Amintiri şi comemorări", apărută în anul 1911, ur-

mătoarele: ,,Pe Doamna Elena am văzut-o în zilele 

amintitoare ale Unirii... Casa ei o dăruise Doamna 

lui Theodor Rosetti (în realitate lui Dimitrie Ro-

setti), atunci când ea se hotărâse a părăsi ţara. În-

torcându-se - nu ştiu de ce plecase - dar se întorse-

se de dor - ea primi găzduirea unei familii bogate 

din Piatra-Neamţ, care-i pusese la dispoziţie o că-

suţă curată şi veselă, în care ai fi crezut mai degra-

bă că se sălăşluieşte primăvara unei familii de 

funcţionari săraci, decât că în ea se adăposteşte 

aceia care a fost Doamna Ţării. Multă simplicitate 

şi la primirea de către personalul străin care încura-

ja pe Măria Sa. Şi multă cuviinţă rezervată, multă 

linişte rece. Mi se părea că intru într-un cavou şi că 

dincolo de uşa închisă voi găsi o umbră din acelea 

care multă vreme încă flutură în jurul mormintelor 

mari, fără plâns, fără glas. Şi nu, în acea odăiţă 

neagră, în care se desluşea, în fundul unui fotoliu, 

dintr-o săracă rochie de doliu, supt un cauc de călu-

găriţă acoperit cu un văl simplu de lână, o figură 

măruntă, săpată fin în fildeş palid, - în odaia aceia 

era o viaţă care ştia, cetia, afla, era o cugetare sigu-

ră şi cuminte, era o inimă ce bătea pentru tot ce e 

nobil şi ochi în care nu secase izvorul lacrimilor 

acelora care ţin vii durerile cele mari, ascunse de 

lume, pe care ele n-o privesc".13 Casa Elenei 

Cuza a intrat cu acelaşi prilej şi în atenţia presei 

centrale. Consemnând modul în care a fost serbată 

Unirea Principatelor la Piatra-Neamţ, ziarul Uni-

versul din 25 ianuarie 1909 relata:  ,,La orele 4  

şcolile şi o imensă mulţime, au făcut o manifestaţie 
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la locuinţa Doamnei Cuza. S-au cântat cântece pa-

triotice şi s-a jucat Hora Unirei. Doamna Cuza a 

apărut la geam. Primarul Nicu Ioaniu a rostit o 

scurtă cuvântare. Doamna, cu lacrămile în ochi, a 

mulţumit publicului şi a strigat Trăiască România! 

Un ura formidabil a izbucnit din piepturile mani-

festanţilor".     

 Imobilul în care s-a stins din viaţă Doamna 

Elena Cuza, la 2 aprilie 1909, este de mici dimen-

siuni, dar construit în acelaşi stil al caselor boie-

reşti urbane cu elemente de decor neo-clasic. An-

cadramentele ferestrelor sunt simple. Simplitatea 

acestor elemente este în contrast cu intrarea princi-

pală care impresionează prin dimensiuni şi deco-

raţii. Portalul în arc de cerc este impunător chiar 

dacă Elena Cuza nu a deţinut locuinţa în care şi-a 

petrecut ultimii ani din viaţă, aceasta a rămas în 

conştiinţa colectivă drept casa Elenei Cuza din Pi-

atra-Neamţ, în timp ce singura sa proprietate din 

orăşelul de pe Bistriţa, rămâne până astăzi necu-

noscută pietrenilor.    

 În anul 1959, la aniversarea centenarului 

Unirii Principatelor, a fost dezvelită o placă come-

morativă fixată pe peretele casei din Piatra-Neamţ, 

unde s-a stins Elena Cuza.    

 Prezenţa principesei Elena Cuza la Piatra-

Neamţ este atestată nu doar de documente, ci şi de 

obiectele ei personale. Piese de mobilier, obiecte 
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personale (batistă, şervet cu monograma HC), toa-

te aflate în colecţia de istorie modernă şi contem-

porană a Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-

Neamţ, amintesc de Prima Doamnă a României. 

Amintirea Elenei Cuza dăinuie în oraşul pe care l-a 

îndrăgit, la trecerea a peste un secol de la moartea 

sa. În semn de omagiu, Şcoala generală nr. 4 din 

Piatra-Neamţ a primit după 1989 numele Şcoala 

"Elena Cuza". 
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Act de donaţiune între vii 

 Subsemnata Princesa Elena Cu-

za, domiciliată în oraşul Piatra-Neamţ, 

strada Ştefan cel Mare nr. 25, declar 

prin actul de faţă că dăruiesc, în depli-

nă de veci proprietate, fratelui meu Di-

mitrie Gheorghie Rosetti, casele mele în 

valoare de 40.000 lei, ce posed în 

oraşul Piatra şi în care locuiesc actual-

mente, dimpreună cu tot locul lor şi cu 

toate obiectele mobile aflate în ele. 

Princesa Elena Cuza 

Piatra-Neamţ, 28 aprilie 1901 

Împreună putem     

construi 

o lume mai bună 

  În perioada decembrie 2014 - iunie 2015, 

Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi, în par-

teneriat cu Școala Gimnazială Specială 

”Constantin Păunescu” Iași şi Centrul Judeţean 

de Resurse și Asistenţă Educaţională Iaşi im-

plementează proiectul ”Împreună putem con-

strui o lume mai bună.”    

  

  Scopul proiectului este de a facilita pro-

cesul de integrare şcolară a copiilor cu CES 

prin implicarea activă a cadrelor didactice în 

viaţa şcolară a elevilor     

  

  Obiectivele proiectului:   

 - Dezvoltarea unei atitudini de toleranţă şi 

înţelegere faţă de copiii cu CES şi nevoile aces-

tora 

  - Prevenirea situaţiilor de criză educaţională 

declanșate de integrarea copiilor cu cerințe edu-

caționale speciale           

- Formarea, utilizarea şi consolidarea unor teh-

nici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

(desen, pictură, abilităţi practice specifice nive-

lului de dezvoltare al copiilor cu CES)        

- Stimularea spiritului de comunicare şi coope-

rare în munca individuală şi în echipă 

 - Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale între diver-

se instituţii de învăţământ şi alte instituţii cu 

scop caritabil 

 - Promovarea semnificaţiei fiecărui eveniment 

pentru care se desfăşoară parteneriatul  
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 - Optimizarea relaţiei părinte – copil, respectiv  

familie – şcoală.     

  Beneficiarii direcţi sunt:            

- copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi 

în învăţământul de masă şi copiii cu cerinţe edu-

caţionale speciale din Şcoala Specială „Constantin 

Păunescu” Iaşi;  

 - cadrele didactice care lucrează cu copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţă-

mântul de masă şi în şcoala specială, iar beneficiari 

indirecţi sunt elevii celor două şcoli, cadrele didac-

tice, comunitatea locală în care beneficiarii direcţi 

trăiesc.      

 Proiectul se desfăşoară pe perioada a şapte 

luni, activităţile desfăşurându-se fie sub forma de 

ateliere de lucru cu elevii din cele două şcoli impli-

cate, fie sub forma de workshopuri între cadrele 

didactice și părinți ai elevilor. În luna decembrie a 

avut loc o activitate de promovare a activităţilor 

proiectului, activitate la care au participat cadre 

didactice de la Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” 

Iaşi şi de la  Școala Gimnazială Specială 

”Constantin Păunescu” Iași.   Tot în luna 

decembrie a avut loc şi prima activitate cu elevii, 

”Scrisoare către Moş Crăciun”, activitate des-

făşurată la Școala Gimnazială Specială ”Constantin 

Păunescu” la care au participat elevi din ambele 

şcoli partenere (elevii clasei a III-a B din Şcoala 

Gimnazială “Vasile Conta” Iaşi, elevii claselor a III

-a A, a IV-a A, a V-a A, a VI-a A, a VI-a B, a VII-

a A, a VIII-a C din Şcoala Gimnazială Specială 

“Constantin Păunescu” Iaşi). În cadrul acestei acti-

vităţi, obiectivul a fost realizarea unor scrisori pen-

tru Moş Crăciun prin colorarea şi decorarea unor 

imagini cu brazi, oameni de zăpadă cu ajutorul cre-

ioanelor, cariocilor, hârtiei creponate, lipiciului. La 

finalul activităţii elevii de la Şcoala Gimnazială 

“Vasile Conta” Iaşi au recitat poezii specifice ano-

timpului de iarnă şi au cântat colinde. În luna ianu-

arie a avut loc o a doua activitate cu elevii – Călă-

torie în lumea poveştilor, activitate care a avut ca 

obiectiv dezvoltarea abilităților de comunicare și 

socializare ale elevilor implicați, prin recapitularea, 

sistematizarea și valorificarea într-o manieră ludică 

a cunoștințelor achiziționate pe parcursul studierii 

unor povești cunoscute precum: ”Scufița Roșie”, 

“Ursul păcălit de vulpe”, “Capra cu trei iezi”, “Cei 

trei purceluși”, “Ridichea uriașă”, “Punguța cu doi 

bani”. Elevii, grupați cîte doi-trei au trebuie să-și 

aleagă fie silueta unui personaj preferat pe care să 

o coloreze sau să o picteze, fie o mască a unui per-

sonaj preferat pe care să o decupeze și să o colore-

ze. Echipele care au realizat cel mai frumos produs 

au fost premiate.    

 În perioada următoare vor fi implementate 

alte două activităţi cu elevii celor două şcoli parte-

nere, care vor avea ca obiectiv celebrarea Mărţişo-

rului şi a Paştelui. Proiectul este coordonat de prof. 

de sprijin Mihaela Moşoi, prof. logoped Alina 

Mendelovici şi prof. consilier şcolar Loredana  

Stiuj-Vatamanu.  
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APLICAŢII ALE  RADIAŢIILOR  

 Radiaţiile pot fi utilizate în producerea 

energiei electrice, propulsarea unor nave, iar cu 

efect distructiv bomba nucleară şi bomba atomică 

dar pot fi utilizate si în mod paşnic  precum în : 

medicină, industrie, agricultură şi alimentaţie, da-

tarea radioactivă             

1.Aplicaţii în medicină    

 Radiaţiile se folosesc în medicină ca meto-

da de diagnoză.  Exemplu : RMN ( rezonanţa 

magnetică nucleară ) are la bază vibraţiile pe care 

le produc nucleele radioizotopilor când sunt bom-

bardate de  unde radio într-un câmp magnetic. 

Imagistica de rezonanţă magnetică este utilizată în 

scanarea diferitelor părţi ale corpului, în special a 

creierului.     

 Tomografia computerizată ( CT ) poate fi 

de emisie sau pozitronică . Prin această metodă  se 

obţin imagini de rezoluţie avansată a ţesuturilor 

din corpul uman.    

 Radiografia cu raze X sau Gamma prin ca-

re se obţin imagini ale diferitelor părţi din corpul 

omenesc. Iradierea cu surse γ active , reprezentate 

prin nuclizi de  sau  , având activitatea între 3,7 • 

Bq şi doza de 1• - 3• Gy, este utilizată pentru ste-

rilizarea ustensilelor  medicale , când se produce 

distrugerea totală  a microorganismelor vii 

(bacterii şi viruşi infecţioşi). 

 

 

2.Aplicaţii în industrie    

 Radioizotopii sunt utilizaţi în măsurarea 

vâscozităţii, densitătţii sau grosimii unor materia-

le folosite în procesele tehnologice din industrie.   

     

3.Aplicaţii în agricultură şi alimentaţie 

  Substanţele trasoare asemeni celor utilizate 

în medicină sunt utilizate în agricultură pentru a 

studia plantele şi a optimiza cantităţile de îngrăşă-

minte şi erbicide administrate. Radiaţiile ionizan-

te sunt utilizate pentru obţinerea prin inginerie 

genetică a unor culturi mai rezistente la boli şi 

secetă şi mai productive.  O iradiere adecvată a 

seminţelor aduce în primul rând  o creştere a vite-

zei de germinare, dar produce totodată şi distruge-

rea insectelor  (inclusiv a larvelor). Prin acest tra-

tament , se elimină utilizarea fungicidelor şi in-

secticidelor , de multe ori toxice pentru organis-

mul uman.     

 Toate aceste măsuri au drept rezultat o 

creştere a producţiei agricole cu  peste 30%.

 Iradierea a fost aplicată pentru producerea 

sterilităţii masculilor unor insecte  ca : fluturele 

mexican, fluturele mediteranean, molia, musca 

ţeţe, ţântarii fapt ce a dus la împiedicarea perpetu-

ării speciilor respective dăunatoare agriculturii, cu 

reducerea corespunzătoare a pagubelor mari adu-

se acestui sector economic vital. 
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 4.Tratamentul şi conservarea alimentelor   

Radiaţiile ionizante pot fi folosite pentru a prelungi perioada de valabilitate a alimentelor deoarece 

acestea distrug bacteriile care produc alterarea. Prin iradiere se opreşte coacerea fructelor şi legumelor 

care pot fi stocate mai mult timp şi transportate astfel în diferite părţi ale globului. Niciuna din aceste 

surse nu are suficientă energie pentru a determina o radioactivitate permanentă în produsele alimenta-

re tratate. 
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Tratarea diferențiată,  premisă a 

succesului școlar  

  Școala are datoria de a asigura șanse egale 

tuturor elevilor, a asigura posibilități maxime de 

dezvoltare fiecăruia în funcție de aptitudinile și 

interesele sale.  Pentru ca activitatea instructiv-

educativă să fie profitabilă pentru toți elevii, 

aceasta trebuie să se realizeze diferențiat.  

 Individualizarea învățării exprimă necesi-

tatea de a valorifica cât mai bine posibilitățile și 

eforturile individuale, atât în ceea ce privește 

persoanele înzestrate cât și pe cele mai puțin 

înzestrate. Preocuparea majoră a fiecărui profe-

sor trebuie să fie cunoașterea temeinică, reală, a 

potențialului creator, trebuie să identifice acel 

set de abilități, talente pe care Gardner le nu-

mește inteligențe, ele apar în combinații la nivel 

individual, fiecare fiind de fapt, o colecție de 

inteligențe.    Învățământul dife-

rențiat vizează adaptarea activității de predare-

învățare-evaluare, îndeosebi sub raportul conti-

nutului, al formelor de organizare și al metodo-

logiei didactice la posibilitățile diferite ale elevi-

lor la capacitatea de întelegere și ritmul de lucru 

propriu lor, unor grupe de elevi sau chiar fiecă-

rui elev în parte.  Diferențierea impune cre-

earea unui mediu de învățare care să asigure 

condiții ca elevii să lucreze împreună, să învețe 

cum să învețe, să-și acorde sprijin, să-și dezvol-

te respectul față de sine și față de ceilalți; în caz 

contrar la elevi care necesită această abordare și 

nu o primesc, apare indiferența, o atitudinine 

negativă față de activitatea la lecție, față de în-

vățătură, devieri comportamentale.  

 Tratarea diferențiată rămâne o necesitate 

de necontestat, fiecare elev este unic în felul lui, 

trebuie să pornim de la punctele forte ale elevilor 

(ce știe elevul, ce poate să facă, ce inclinații are, 

de ce abilități didactice dispune), să avem în ve-

dere slăbiciunile elevului (ce nu știe, ce nu a în-

țeles, ce nu reușește să facă, ce prag nu poate să 

depășească). Diferențierea în învățare are ca scop 

eliminarea unor lacune, în cunoștințele și deprin-

derile elevilor și atingerea performanțelor mini-

male acceptate dar și îmbogățirea și aprofunda-

rea cunoștințelor elevilor capabili de performanțe 

superioare.     

 Tehnicile de diferențiere a instruirii vizea-

ză o gradare a sarcinilor școlare, potrivit posilită-

ților individuale și a ritmului propriu de dezvol-

tare a fiecărui elev, astfel încât randamentul să 

fie asigurat pentru toți, să combată complexul de 

inferioritate pe care îl trăiesc cei ce nu pot atinge 

performanțe ridicate, să respingă atitudinea de 

uniformizare a condițiilor de învățare, dezvoltare 

pentru elevii capabili de performanță.  
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  Se pot utiliza următoarele strategii de 

individualizare a învățării: sarcini instructive 

(teme) individualizate în funcție de aptitudini, 

nivel de dezvoltare intelectuală, coeficientul 

fiecărui elev; fișe de lucru individualizate (fise 

de recuperare pentru elevii rămași în urmă la 

învățătură, fișe de dezvoltare pentru elevii 

buni și foarte buni, fișe de exerciții pentru for-

marea priceperilor și deprinderilor, fișe de au-

toinstruire pentru însușirea tehnicilor de învă-

țare individuală și independentă, fișe de evalu-

are pentru cunoașterea nivelui de pregătire și 

asigurarea a feed-backlui, pregătirea individu-

ală). 
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 În clasă se învață mai mult decât o materie, 

se învață o lecție de viață. Învățătorul stimulează 

și întreține curiozitatea elevilor pentru lucruri 

noi, le modelează comportamentele, le întărește 

încrederea în forțele proprii și îi ajută să își gă-

sească identitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevii apreciază în mod deosebit la dascălii 

lor amabilitatea, deschiderea, capacitatea de a le 

înțelege problemele, dorința de a-i ajuta, stăpâni-

rea de sine și detestă sarcasmul, spiritul de domi-

nație, ironia mușcătoare. Relația de comunicare 

dascăl-elev este afectată dacă elevul se simte 

amenințat, luat peste picior, ridiculizat.  Un 

dascăl care dojenește mai mult decât laudă, orice 

încercare de a umili sau a încurca un elev mai 

ales în prezența colegilor săi va sfârși printr-un 

rezultat nedorit; elevul ori se retrage în sine, refu-

zând să mai comunice, ori reacționează violent 

față de încercarea de a fi încurcat sau umilit.   

    

Eficiența exercițiului de comu-

nicare în adaptarea școlară și 

socială a elevului 
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 Activitățile de grup asigură un climat favo-

rabil muncii creatoare în clasă. Comunicarea într-

un grup de egali se realizează cu mai multă ușurin-

ță. Copiii discută deschis, fără inhibiții, își aleg 

singuri regulile pe care le respectă fără frustrări. 

Învățătorul dirijează din umbră aceste activități, îi 

laudă pentru rezultatele obținute și îi stimulează în 

diferite moduri. 

 

 

 Elevii pot realiza în grup desene și portofolii 

pe diferite teme, pot rezolva exerciții, pot confecțio-

na diverse obiecte la ora de abilități practice. Astfel 

ei învață să colaboreze, să-și spună părerea, să se 

simtă utili, să se bucure împreună când lucrarea este 

apreciată 

 Jocurile didactice, în special jocurile de rol, 

au un puternic rol dezinhibitor. Elevii exersează 

comunicarea în mod natural, își reglează compor-

tamentul de vorbitor în public diminuând astfel 

timiditatea. Incitante pentru copii sunt procesele 

literare. Intrându-și în rol, elevii sunt preocupați să 

caute soluții, să facă reflecții critice, să acuze, să 

scuze, să compare și să analizeze situațiile date, 

stimulând astfel gândirea, creativitatea, dar și trăiri 

emoționale pozitive.  

 Teatrul reprezintă o modalitate de expri-

mare artistică și un prilej de punere în valoare a 

elevului, mai ales în cadrul serbărilor școlare. 

Utilizat în scop terapeutic, teatrul recreează o 

bază psihologică ce favorizează adaptarea soci-

ală. Utilizând păpuși sau jucând un rol propriu-

zis, elevul se manifestă liber, fără constrângeri, 

conferă personajului trăirile sale afecti-

ve,înțelege trăirile partenerului, poate face 

schimb de sentimente prin intermediului roluri-

lor.       

 De asemenea, fiecare caută să comunice 

cât mai clar, se autodisciplinează ,învață să lu-

creze în echipă și își respectă mai mult partene-

rii. 
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Câmpia Jijiei, zonele sale          

inundabile 

 „Era seară de-a binelea. Soarele atinsese de 

mult orizontul şi lumina asfinţitului dădea în tonuri 

stinse. Încă o zi de secetă, cu pieptul ei de foc, tre-

cuse prin această vale a Jijiei. Nu se vedea nici un 

nor şi noaptea cădea ca într-un cuptor. Şi cu toate 

acestea, o stuhărie vastă acoperea întinsul văii şi 

crâmpee de baltă oglindeau cerul secetos...erau ape 

care priesc numai papurei şi stufului.”                      

              (Gala Galaction, Pe Jijia) 

 Am început cu acest citat din Gala Galacti-

on deoarece, pentru mine, evocă imaginile unei 

copilării în Câmpia Jijiei, capricioase dar atât de 

frumoase ... era vară toridă şi  când nici nu gândeai 

cerul se acoperea de nori groşi şi cenuşii şi ploaia 

scălda colbul drumurilor, stuful şi papura gârlelor; 

toscotul se scutura vesel de roua ploii, apoi  cu  

toate celelalte plante îşi îndreptau parcă  braţe 

mulţumind  către cer. Păsările şi alte fiinţe,  ierburi 

şi gâze , peştii, laolaltă cu oamenii  trăiau aşa aici 

de multă vreme. Era Câmpia Jijiei şi era cu adeva-

rat ţara bălţilor şi a ţânţarilor. Era o zona umedă.

 Aşezată în N.E. Rmâniei,  Câmpia Jijiei are 

un relief   cu o înălţime ce poate atinge 150 m, re-

lief dezvoltat în perioade geologice diferite: pleis-

tocen şi cuaternar. Un rol important în definirea 

reliefului actual l-au avut râurile Prut, Jijia şi Siret, 

cât şi factorii climatici: vânturi,  precipitatii şi tem-

peratura aerului. Prezenţa zonelor umede în Cîm-

pia Jijiei  este  evidenţiată de existenţa  bălţilor, 

mlaştinilor,  a apelor permanente sau temporare, 

curgătoare sau stătătoare. 

           Deloc neglijabilă în evoluţia acestei zone 

este  însă şi influenţa activităţilor antropice des-

făşurate în acest areal de-a lungul timpului, dar 

mai ales în anii comunismului:  

 - schimbarea cursului râului Jijia; 

 - desecarea unor zone umede (gârle) şi in-

cluderea  lor în circuitul agricol;  

 - construirea unor canale de irigaţii, funcţio-

nale înainte de anii 1990, parţial colmatate astăzi 

şi abandonate; 

 Toate aceste intervenţii  au avut un efecte 

negative asupra politicii de gospodărire a apelor şi 

utilizare a resurselor:    

 - degradarea mediilor naturale,  

 - distrugerea microclimatului;  

 - provocarea unor dezechilibre ecologice; 

 - creşterea riscului deşertificării  zonelor;

 - extinderea sărăturilor;  

 - disparitia mai multor specii de plante şi 

animale rare;     

 - creşterea riscului poluării accidentale; 
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„vânătoareşti” supun metru cu metru din aceste 

zone unor „activităţi recreative” ditrugând şi ulti-

mele exemplare de păsări sau animale care au  mai 

supravieţuit cu greu  aici.   Reabi-

litarea ecologică a zonelor umede devive o priori-

tate în acest context, iar includerea in  calendar a 

zilei de 2 februarie ca  zi a ,,Ziua zonelor Umede” 

reprezintă un important pas în protejarea biodiver-

sităţii. Demararea unor activităţi de reconstrucţie 

ecologică a incintelor desecate în deceniile anteri-

oare cum ar fi Proiectul pilot de reconstructie eco-

logica Zona umeda Ciobârciu, com. Prisacani şi 

Costuleni, jud. Iasi, proiect ce se numără printre 

primele demersuri importante pentru recuperarea 

zonelor umede. Acţiunile de protejare a zo-

nelor umede sunt considerate prioritare în multe 

ţări ale lumii. Aceste demersuri sunt sprijinite şi 

de foruri internaţionale, cum este Biroul Con-

venţiei asupra zonelor umede. Printre scopurile 

principale ale iniţiatorilor Convenţiei (semnată în 

1971 la Ramsar /Iran) este şi realizarea reţelei 

mondiale a zonelor umede de importanţă inter-

naţională. În ţara noastră, la nivel internaţional 

au fost declarate trei  rezervaţii ale biosferei, pre-

cum şi două  situri Ramsar. Din reţeaua naţională 

de arii naturale protejate Delta Dunării se distinge, 

atât ca suprafaţă (580.000 ha), cât şi ca nivel al 

diversităţii biologice, având triplu statut inter-

naţional: Rezervaţie a Biosferei, Sit Ramsar (zonă 

umedă de importanţă internaţională), Sit al Patri-

moniului Mondial Natural şi Cultural. 

 Odată cu intensificarea activităţii internaţio-

nale, în sensul echilibrării raţionale a obiectivelor 

economice şi sociale cu cele de protecţia mediului, 

a devenit  prioritară abordarea acestei probleme 

din perspective ecologice. 

 Zonele umede au un rol  foarte important în   

dezvoltarea proceselelor  naturale din  ecosisteme, 

reduc mult efectele distructive ale inundaţiilor, sta-

bilizează solul, reţin sedimentele, creează medii de 

hrănire şi reproducere pentru multe specii de plan-

te şi animale. Ele constituie o resursă de mare va-

loare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, 

a căror dispariţie ar fi ireparabilă.                                                                                                             

  Judeţul Iaşi are în spatiul său  geografic o 

serie de bălţi şi de lacuri naturale care fac parte din 

bazinul hidrografic al râurilor Prut, Jijia şi Siret. 

Aceste bălţi sunt zone umede naturale de mare im-

portanţă datorită biodiversităţii ridicate a ecosiste-

melor în specii, foarte multe fiind specii rare, de-

clarate la nivel european şi mondial ca specii ame-

ninţate cu dispariţia.  Dintre zonele umede cerceta-

te  şi protejate  ale judeţului Iaşi se evidenţiază: 

zona umedă Ciobârciu, zona umedă Vlădeni, Cotul 

Sălăgeni. 

    Cercetările efectuate în timp au dus la identifi-

carea a multe specii de păsări care trăiesc  numai 

în  aceste zone. Uneori specii dunărene urcă aici în 

timpul verii. Între speciile rare se numără şi o serie 

de specii de peşti în care se încadrează ţiparul. 

Specialiştii pot aduce argumente imbatabile pentru 

ca aceste zone să fie declarate rezervaţii naturale 

în care vânătoarea şi pescuitul ar trebui interzise 

tot timpul.Totuşi în fiecare an activităţi 
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care se urmăreşte formarea unei pronunţări clare, 

a unei vorbiri corecte  din punct de vedere grama-

tical: Focul şi Vântul, Şarpele şi Albinuţa, Co-

coşul şi Gâsca, Trenul şi Vântul – la grupa mică; 

Ghiceşte ce spun eu?, Săculeţul fermecat, Cu ce 

sunet începe cuvântul?, Cine spune mai departe?, 

Repetă ce spun eu – la grupa mijlocie; Îndreaptă 

greşeala, Cine spune mai multe cuvinte?, Să aşe-

zăm cartonaşe – la grupa mare Jocuri didac-

tice pentru dezvoltarea gândire logice. La grupa 

mică: Ce daruri putem oferi lui Radu?, Jocul culo-

rilor; la grupa mijlocie: Găseşte o poză la fel, Ce 

ne trebuie în casă? La grupa mare: Găseşte ce se 

potriveşte, Să facem ordine, Desenează numai ce 

ţi se cere Jocuri didactice pantru însuşirea 

normelor de comportare civilizată. La grupa mică: 

Spune cum te cheamă?, La cine se află steguleţul? 

La grupa mijlocie: De-a grădiniţa, Ştiţi cine este?, 

Să primim musafiri, E ziua mamei. La grupa ma-

re: De-a poştaşul, Cine te-a chemat la telefon? De-

a circulaţia, De-a magazinul   

 Cea mai mare parte a jocurilor didactice, 

chiar şi cele de dezvoltare a vorbirii, se desfăşoară 

cu material didactic, intuitiv, ţinând cont de faptul 

că, la vârsta preşcolară, gândirea copilului este 

concret intiutivă. Astfel, sunt jocuri didactice în 

care putem întrebuinţa ca material didactic jetoa-

ne, ilustrate, ediatate sau confecţionate de către 

educatoare. Trusele de material didactic: „Alegeţi 

Specificul jocului didactic la deficientul mintal 
Prof. Mocanu Gina 

 Specificul şi valoarea jocului didactic, atât la 

deficientul mintal cât şi la copilul normal,  nu con-

stă în contribuţia sa la dezvoltarea multilaterală a 

copiilor. Elementele sale componente, trăsăturile 

caracteristice, prin care îşi menţine esenţa de joc şi, 

în acelaşi timp, specificul său de activitate didacti-

că se exprimă prin: conţinutul jocului, sarcina di-

dactică, elementele de joc (acţiunea de joc) şi regu-

lile jocului.     

 Este importantă existenţa întrepătrunderii şi 

a interacţiunii acestor componente precum şi păs-

trarea unui echilibru între sarcina didactică şi ele-

mentele de joc. Ponderea mai mare a unei dintre 

aceste componente în defavoarea alteia poate duce 

la denaturarea jocului didactic sau la schimbarea 

profilului acestuia. Educatoarea trebuie să cunoas-

că exact modul de dozare a acestor componente, în 

aşa fel încât, într-o activitate de acest gen, să nu 

predomine numai elementul de joc, deoarece riscă 

să transforme activitatea într-una pur distractivă, 

pierzându-şi caracterul instructiv şi nu reuşeşte să 

îşi atingă scopul şi obiectivele operaţionale.  

 Conţinutul şi felul jocului didactic pentru 

dezvoltarea vorbirii    

 Varietatea jocurilor didactice pentru dezvol-

tarea vorbirii deficienţilor mintal moderaţi  des-

făşurate în grădiniţa de copii impune găsirea unor 

criterii de exemplificare a acestora. Astfel întâlnim: 

jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii prin 
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şi grupaţi”, „Basme în bucăţele”, „Răspunde co-

rect”, „Piramida”, „Animale sălbatice”, „Domino” 

pot fi competitive ca jocuri de masă şi, în acelaşi 

timp, adaptate următoarelor jocuri didactice: „Cine 

eşti?”, „Ce se potriveşte?”, „Oglinda fermecată” 

etc.      

 În strânsă legătură cu dezvoltarea gândirii, 

jocul didactic contribuie la dezvoltarea limbajului. 

În acest sens, în afară de jocurile didactice prin 

care se fixează, se precizează şi se activizează vo-

cabularul copiilor, se planifică şi jocuri speciale, 

care ajută la îmbunătăţirea pronunţării unor con-

soane mai greu de rostit pentru preşcolari. De 

exemplu jocurile „Spune cum face?” pentru pro-

nunţarea corectă a consoanelor c, m, h, r; „Ce face 

Andrei?” pentru pronunţarea corectă a consoanelor 

r, s, ş, t, ţ, cât şi a unor grupuri de consoane etc.

 Alte jocuri didactice rezolvă probleme mai 

complexe, şi anume, în legătură cu formarea unor 

reprezentări generale şi noţiuni, cum ar fi: animale 

domestice, animale sălbatice, îmbrăcăminte, în-

călţăminte, mobilă, veselă etc. În sfârşit, contri-

buţia unor jocuri didactice constă în obişnuirea 

copiilor cu formarea pluralului („Eu zic una, tu 

zici multe”), cu acordul corect între predicat şi 

subiect („Răspunde repede şi bine”), cu folosirea 

frazelor în a căror componenţă să existe propoziţii 

subordonate, cauzale sau temporale în jocul didac-

tic „Când se întâmplă?”  

 Jocurile didactice devin o metodă de instru-

ire în cazul în care ele capătă o organizare şi se 

succed în ordinea implicată de logica cunoaşterii 

şi învăţării . Jocurile organizate cu un scop educa-

tiv bine precizat, devin metodă de instruire, iar 

dacă jocul este folosit pentru a demonstra o carac-

teristică a unei lecţii, acesta devine un procedeu 

didactic.  
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 Vorbim în fiecare zi despre schimbare, des-

pre nevoia unei schimbări în învăṭământul româ-

nesc ṣi de cele mai multe ori, aṣteptăm ca această 

schimbare să vină de undeva, să fie impusă de ci-

neva. Lucrurile stau mult mai simplu: schimbarea 

este în fiecare dintre noi cei care am ales să ne 

numim dascăli. Fiecare în parte, are libertatea de a 

fi creativ, de a-ṣi prezenta  lecṭia aṣa cum doreṣte, 

de a îmbina clasicul cu modernul.  

 Pornind de la ideea că, o mare parte a tim-

pului, elevii mei îl petrec în faṭa calculatorului, că 

utilizarea acestuia se rezumă deseori doar la siteu-

rile de socializare, mi-a venit ideea realizării unor 

lecṭii folosind calculatorul, mai precis a  unor pro-

grame precum Math Type, Word, Yahoo Messen-

ger ṣi rezolvarea unor teste  online .   

 

 Pentru edificare propun următoarea strate-

gie didactică pentru lecṭia ”Numere raṭionale. Re-
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capitulare pentru teză” 

Principii didactice: 

Principiul participării ṣi învăṭării active 

Principiul asigurării progresului gradat al perfor-

manṭei 

Principiul explicativ-demonstrativ 

Principiul conexiunii inverse   

 Metode şi procedee didactice: Conversaţia 

euristică, exerciţiul, munca inviduală,  munca în 

echipă, învăţarea prin cooperare, evaluarea cole-

gială în grupuri mai mari, autoevaluarea, concurs 

 Mijloace de învăţământ  fişe de lucru, vide-

oproiector, laptop conectat la internet, fiṣã de au-

toevaluare, chestionar . 

 Desfăṣurarea lecṭiei 

I. Etapa de organizare   

 Se asigură condiţiile optime pentru des-

făşurare a lecţiei: se notează absenţii, se verifică 

dacă există cretă şi burete la tablă şi dacă toţi ele-

vii au pe bancă cele necesare.  

 Pe ecranul videoproiectorului se afiṣeazã 

citatul: „Obiectul matematicii este atȃt de serios 

încȃt este util sã nu pierdem ocazia de a-l face 

puṭin mai distractiv”  B. Pascal  

 Se propune elevilor urmãtoarea problemã 

distractivã: Un pescar amator-isteț la matematică, 

se întorcea de la pescuit. Văzându-l cam posomo-

rât, fetița sa i-a ieșit nerăbdătoare în cale ṣi l-a 

întrebat: 

Utilizarea eficientă a calculatorului în 

cadrul orelor de matematică 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSwxai_9sgCFclUFAodEQQDbw&url=http%3A%2F%2Fwww.bzf.ro%2F%25E2%2580%259Ehai-pe-net%25E2%2580%259C-la-biblioteca%2F&bvm=bv.106674449,bs.2,d.bGQ&psig=AFQjCNFfjK
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 - De ce ești supărat, tată? 

 - Cum să nu fiu supărat, îi răspunse el, când 

știu câți pești am prins de data aceasta: 6 fără cap, 

9 fără coadă și 8 pe jumătate. 

 Câți pești a prins pescarul ? 

II. Reactualizarea cunoṣtinṭelor 

 Prin lecţia de azi, urmăresc să vă consoli-

daţi şi să vă sistematizaţi cunoştinţele însuşite pe 

parcursul semestrului I la matematică. Se 

anunṭã tema lecṭiei „Numere raṭionale. Recapitu-

lare pentru tezã ” 

“Ce am învãṭat despre numere raṭionale ?” 

-forme de scriere  unui numãr raṭional 

-operaṭii cu numere raṭionale 

- ecuaṭii ṣi probleme care se rezolvã cu ajutorul 

ecuaṭiilor 

 III. Informarea elevilor asupra lecţiei noi 

 Lecṭia de astăzi se va desfăṣura sub forma 

unui concurs între elevii clasei, elevi care vor for-

ma 5 grupe omogene, fiecare grupã avȃnd un li-

der, un  „Informatician” ṣi un laptop conectat la 

internet. Liderii vor trage la sorṭi numele grupei. 

Acestea se vor numi: CURIOṢII, MATEMATICI-

ENII, ISTEṬII, ÎNṬELEPṬII, STUDIOṢII. Profe-

sorul trimite spre rezolvare, pe rȃnd cele 4 fiṣe, 

prin intermediul internetului.(MESSENGER). 

Pentru o rezolvare ṣi o transmitere corectă a rezul-

tatelor, elevii trebuie să cunoască editarea unor 

documente word și să utilizeze corect un  program 

de ecuaṭii la alegere. Fiṣele sunt returnate cu 

rãspunsurile elevilor ṣi evaluate. Fiecare exerciṭiu 

corect va fi punctat cu un punct. În final, se va 

calcula punctajul obṭinut de fiecare grupã ṣi se va 

face un clasament al grupelor. În timpul evaluãrii 

fișelor elevii acceseazã site-ul www.didactic.ro de 

unde vor rezolva testul online ”Fracṭii”. Profeso-

rul supraveghează activitatea elevilor şi dă indi-

caţii acolo unde este nevoie. Soluţionează eventu-

al şi situaţiile în care nu toţi elevii se implică în 

cadrul activităţii de grup sau atunci când un elev 

monopolizează toate activităţile. 

 IV. Evaluarea 

  Elevii vor primi o fişă de autoevaluare şi 

un chestionar.    

 În concluzie, utilizarea calculatorului în 

cadrul orelor de matematică, conduce la o în-

văṭare mai activă, cu rezultate evidente. Activi-

tăṭile interactive au  un rol motivaṭional al afirmă-

rii de sine dar ṣi al competiṭiei în rezolvarea unor 

probleme de găsire a soluṭiei. 

 

Bibliografie: 

 - Metode interactive ṣi de grup-Ghid meto-

dic, Editura Arves;    

 - Ioan Cerghit, Metode de învăṭământ, Edi-

tura Polirom, Iaṣi, 2006 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICTkuS-9sgCFUPpFAodm0wHAA&url=http%3A%2F%2Fwww.undp.org.fj%2Fro%2Fcopiii-si-calculatorul%2F&bvm=bv.106674449,bs.2,d.bGQ&psig=AFQjCNFfjKFffIA4MwrDxg8avW6tn565
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Valorificarea oportunităţilor NTCI în predare-învățare  

Profesor învățământ primar Temeș Andreea 

Un proverb chinezesc spune următoarele: 

"Spune-mi şi o să uit, arată-mi şi poate îmi 

amintesc, implică-mă şi sigur o să înţeleg!" Prover-

bul este sugestiv pentru ceea ce înseamnă  utiliz-

area metodei proiectului în predare-învăţare-

evaluare, prin implicarea noilor tehnologii. Faptul 

că generaţiile actuale de copii sunt fascinaţi de tot 

ce înseamnă tehnologie, reprezintă argumentul 

principal în motivaţia noastră, a învăţătorilor de a 

ne perfecţiona, de a fi în pas cu achiziţiile elevilor 

în acest domeniu şi de a transforma utilizarea NTCI 

exclusiv pentru jocuri, într-un act de căutare, inves-

tigare, selectare, integrare, analizare, sintetizare a 

unor informaţii utile pentru realizarea unei sarcini 

de lucru conform cu posibilităţile de învăţare şi în 

realizarea unor produse: afişe, postere, albume fo-

to, prezentări power point, dezbateri, reviste elec-

tronice, etc. 

Predarea ştiinţelor la clasele mici vizeză re-

alizarea standardeleor de performanţă urmărite în 

aria tematică limba română, geografie, istorie. 

Predarea – învăţarea  -evaluarea prin intermediul 

metodei proiectului permite profesorului să creeze 

situaţia de învăţare astfel încât să urmărească for-

marea competenţelor secolului XXI: responsabili-

tate şi capacitate de adaptare, competenţe de co-

municare, gândire critică şi sistemică, creativitate şi 

curiozitate intelectuală, etc), prin alegerea 

metodelor centrate pe elev şi prin utilizarea NTCI. 

Metoda proiectului utilizată în cadrul 

unităţii tematice ”Omul şi mediul”, la clasa a III a, 

a presupus, într-o etapă prealabilă, pregătirea unui 

plan de implementare, care vizează un parcurs al 

tuturor activităţilor şi „actorilor” implicaţi, o bună 

şi riguroasă documentare pentru realizarea materi-

alului de facilitare, stabilirea strategiilor de eval-

uare cu teste, jurnale, chestionare necesare, con-

ceperea unui material realizat din perspectiva ele-

vilor, care va putea fi comparat ulterior, cu cel re-

alizat de elevi.  

Debutul proiectului este anunţat copiilor şi 

părinţilor fie printr-un afiş, fie printr-o broşură de 

prezentare, care se poate realiza în programul Mi-

crosoft Office Publisher şi care evidenţiază într-un 

mod atractiv evenimentele şi acţiunile în care vor fi 

implicaţi copiii, un calendar al acestor evenimente, 

o invitaţie la unul dintre ele, pot fi enumerate com-

petenţele secolului XXI urmărite în proiect şi câ-

teva consideraţii, citate, îndemnuri, sigle, etc. 

Fig.1. Captură imagine blog - broşura de 

prezentare a proiectului 

 
Derularea proiectului le-a permis copiilor să 

caute informaţii pe internet despre animale 

dispărute şi pe cale de dispariţie, să realizeze, lu-

crând pe grupe, materiale în power point pe 

această temă, pe care le-au prezentat în faţa cole-

gilor, să realizeze afişe, desene cu mesaj ecologic, 

invitaţii la activitatea desfăşurată la recapitulare 

sub forma unui joc de rol: „Conferinţa de presă”, 

la care au fost invitaţi factorii de mediu APA, 

AERUL, SOLUL dar şi PLANTELE şi animalele; 
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în ciclul primar, prin folosirea softului educaţional şi a blogului 

de asemenea, le-a permis să conceapă un decalog 

al micilor ecologişti, un album foto cu animalele 

proprii şi să se implice în realizarea şi observarea 

unor experimente simple.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Captura imagine blog: experimen-

te din timpul implementării proiectului 

Materialul de facilitare a permis utilizarea 

imaginilor şi link-urilor cu trimitere la clipurile vid-

eo cu mesaj ecologic. A inclus întrebarea esenţială 

lansată înainte de toate: Cum vă imaginaţi că ar 

arăta lumea peste 50 de ani? cu rolul de a capta 

atenţia copiilor şi de a canaliza discuţia de la gen-

eral, abstract, la concret, concis, prin întrebările 

unităţii de conţinut: Cum am putea asigura sănăta-

tea mediului înconjurător? Care sunt sursele de pol-

uare care afectează mediul înconjurăror?, până la 

întrebările de conţinut: Ce caracteristici are apa? 

Care sunt sursele de apă? Care sunt factorii de me-

diu? Ce vieţuitoare sunt pe cale de dispariţie? Ce 

trebuie să facem pentru protejarea mediului încon-

jurător? Copiii au avut fişe de observare în care şi-

au notat aspecte esenţiale care au reieşit din clipu-

rile urmărite.  

Implementarea proiectului la clasă a făcut 

conţinuturile mai atractive şi a implicat şcoala, 

elevii şi familiile lor în derularea proiectului. 

Avantajele metodei proiectului derivă din cele de 

mai sus: atractivitate, inovaţie, nou, implicarea 

tuturor elevilor prin emiterea sarcinilor 

diferenţiate, proiectarea şi pregătirea în avans a 

conţinutului unităţii de învăţare. Pentru copii sunt 

numai avantaje: pot conlucra, pot realiza sarcini pe 

măsura posibilităţilor lor, se pot autoevalua şi 

interevalua.  

Dezavantajele pentru un cadru didactic sunt 

de natura timpului petrecut în faţa calculatorului 

pentru documentare şi realizarea materialelor utili-

zate la clasă.  

Rezultatele proiectului şi produsele elevilor, 

imagini şi aspecte din derularea proiectului sunt 

diseminate prin promovarea acestora în paginile 

unei reviste electronice, în cadrul comisiilor 

metodice, a cercurilor pedagogice, a simpozi-

oanelor şi mai ales prin intermediul blogului- un 

instrument la îndemână la care au acces toţi factorii 

educaţiei: elevi, proferori, părinţi. 

Cursururile de perfecţionare „Profesorul-

creator de soft educaţional” şi „Intel Teach- In-

struirea în societatea cunoaşterii” oferite de 

MECTS şi SIVECO România  au constituit pentru 

cariera profesională o bază spre utilizarea NTCI 

într-un mod elaborat. Utilizam la clasă calculatorul 

pentru a ilustra aspecte din lecţii cu imagini sau 

materiale în power point. Acum însă, am învăţat să 

concep un soft educaţional şi să implementez 

metoda proiectului la clasă. Sentimentul e mult mai 

încurajator: soft-ul educaţional  aduce plus de atrac-

tivitate şi interactivitate, iar blogul permite vi-

zualizarea de către oricine a rezultatelor proiectului 

şi a imaginilor din timpul activităţilor. 

Rămâne totuşi un minus: acela că pro-

gramele şcolare sunt foarte încărcate şi                
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implementarea unui proiect presupune foarte mult 

timp. În aceste condiţii, copiii sunt introduşi în la-

boratorul de informatică, iniţiaţi în utilizarea calcu-

latoarelor (neavând opţional de utilizare a calcula-

torului), instruiţi în ceea ce priveşte drepturile de 

autor şi a reţinerii bibliografiei cu adresele de inter-

net de unde sunt utilizate informaţiile, apoi sunt 

dirijaţi să utilizeze anumite site-uri, recomandate de 

învăţător, sunt grupaţi pe echipe şi sunt implicaţi în 

conceperea materialelor după posibilităţile de 

învăţare (elevii experţi îi pot ajuta pe ceilalţi, iar 

elevilor cu posibilităţi scăzute în învăţare li se dau 

sarcini diferenţiate) fiind tot timpul monitorizaţi şi 

dirijaţi de profesor..  

Soft-ul educaţional creat special ca un mate-

rial auxiliar, permite ilustrarea cu videoclipuri, imag-

ini, hărţi interactive, cântece şi, foarte important, 

permite verificarea unor cunoştinţe prin rezolvarea 

de către copii a unor teste de verificare cu alegere 

multiplă sau duală, aceştia având feedback-ul imedi-

at prin înroşirea sau înverzirea răspunsului corect sau 

incorect. 

Figura 3. Test de evaluare din softul edu-

caţional – Legenda Mănăstirii Putna- clasa a III a 

 

Blogul ar putea fi un instrument la îndemână 

şi de mare ajutor, în condiţiile în care permite o co-

municare reală profesor-elev-părinte în citirea mate-

rialului de facilitare, a identificării problemelor şi a 

rezolvării lor şi în obţinerea feedback-ului într-un 

timp scurt. Materialul de facilitare este unul dintre 

cele mai importante aspecte din cadrul metodei pro-

iectului, presupune o riguroasă documentare pentru 

profesor, iar accesul la acesta pe blog ar da un plus 

valoare proiectului, prin vizibilitatea rezultatelor din-

colo de şcoală. 

Copiii au fost foarte încântaţi de posibilitatea 

vizualizării activităţii lor pe blog, părinţii - mulţumiţi 

de faptul că au posibilitatea de a controla acţiunile 

copiilor lor, care vor utiliza calculatorul într-un mod 

util, de această dată.  

Reacţiile colegilor au fost împărţite: unii se 

bucurau că mai au puţin până la pensie şi scapă de 

„munca asiduă de a pregăti un proiect”, iar alţii, mai 

tineri au solicitat informaţii despre sit-ul Intel Teach 

şi despre blog, simţindu-se obligaţi să ridice ştacheta 

în direcţia utilizării NTCI. 

Un alt instrument, din ce în ce mai la 

îndemână, este pagina clasei pe Facebook, care 

poate fi publică sau închisă. 

 

 

 

 

Figura 4. Materialul de facilitare prezentat 

prin intermediul blogulu 

Privind retrospectiv, implementarea metodei 

proiectului se poate relua oricând şi la orice obiect, 

la clasă, prin utilizarea NTCI. Proiectul propus a 

adus noutate, originalitate, curiozitate, dorinţă de 

autodepăşire, de colaborare, implicare a tuturor fac-

torilor educaţiei: elevi, părinţi, profesori. 
 

http://scoala-vasile-conta-temes-andreea.blogspot.ro/ 

https://www.facebook.com/groups/515636495190017/ 
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Conceptul de artă parietală. Studiu de 

caz: Peştera Chauvet 
Prof. Asandei Adrian 

 Arta preistorică este un concept definit cu 

destulă greutate astăzi. Arta presupune pricepere, 

îndemânare, imaginaţie şi mai ales inteligenţă, ca-

lităţi atribuite de cercetătorii de astăzi omului mo-

dern (homo sapiens sapiens). Prin urmare, dacă 

urmăm tiparele trasate de antropologi, putem pre-

supune că arta (cu rolul ei estetic şi magico-

religios) nu poate fi mai veche, în Europa, de 40-

50000 de ani (momentul apariţiei omului modern, 

a primelor manifestări de artă figurativă şi a prime-

lor obiecte de podoabă).     

 Arta paleolitică poate fi împărţită din acest 

moment, în două categorii: imagistică (picturi, gra-

vuri, ornamente) sau mobiliară (statuete, podoabe 

ş.a). Arta este, deci, acea activitate a omului mo-

dern care a avut încă de la început un triplu rol: 

estetic, religios (magico-religios), educativ. Multe 

dintre desenele rupestre aveau şi rolul de a tran-

smite urmaşilor (pe cale scrisă) o parte din experi-

enţele trăite de înaintaşi.     

 Arta parietală poate fi inclusă în prima cate-

gorie, ea fiind definită ca acel ansamblu de desene, 

picturi sau gravuri executate de omul paleolitic pe 

stânci şi în peşteri. Tema principală o constituie 

animalele: mamutul, bizonul, calul, renul, căprioa-

ra, ursul şi, mai rar, lupul, leul, hiena, peşti, păsări. 

Reprezentările omeneşti sunt rare. Se mai întâl-

nesc, în schimb, numeroase motive geometrice, 

semne şi simboluri. Gravurile au fost realizate cu 

un vârf ascuţit de piatră. Picturile pot reda doar 

conturul, care poate fi umplut, apoi, cu o singură 

culoare compactă, obţinându-se o imagine asemă-

nătoare unei umbre. În fine, pot fi redate şi detalii-

le interioare ale corpului, în culori diferite, ajun-

gându-se, uneori (la Lascaux, de pildă), la policro-

mii complicate (fig. 1,2). Reliefurile se întâlnesc 

mai rar şi, spre deosebire de gravuri şi picturi, sunt 

amplasate în zona intrării, respectiv în părţile lu-

minate ale peşterilor (Venus de la Laussel, de 

exemplu, sau perechea de bouri de la Bourdeilles).  

                                               

   Fig. 1 – Grota Lascaux- sala taurilor, (după M Câr-

ciumaru, Paleoliticul…) 

Fig. 2 – Scena ”accidentului” de vânătoare din peştera Las-

caux (după M Cârciumaru, Paleoliticul…) 
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 Picturi rupestre s-au descoperit în întreaga 

lume, dar dintre toate, poate cele mai cunoscute 

sunt cele descoperite în Europa de Vest datorită 

numărului mare de picturi prezente în unele loca-

ții și a calității deosebite ale acestora. Printre cele 

mai reprezentative peșteri cu picturi rupestre se 

numără: complexul Lascaux, peștera Chauvet, 

Altamira, Font de Gaume și Les Combarelles (fig. 

5—6).      

 Fenomenul nu se limitează, însă, la această 

regiune, vestigii ale artei parietale fiind atestate 

până departe spre est, în munţii Ural şi pe valea 

râului Lena, din inima Siberiei. În Europa Occi-

dentală, şi îndeosebi în sudul Franţei, artiştii ace-

lor vremuri au preferat să se retragă în adâncul 

grotelor, uneori la zeci de metri de la întra-

rea în peşteră, pentru a picta sau grava pe pereţii 

sau pe tavanul cavităţilor naturale. Aşa se face că 

această artă parietală, în general animalieră, împo-

dobeşte peste 200 de grote, dintre care circa 170 

numai în sudul Franţei şi nordul Spaniei. Regiu-

nea franco-cantabrică oferea, într-adevăr, condiţii 

geografice excepţionale, facilităţi de care artiştii 

din paleolitic au profitat din plin.  

 În Europa Occidentală, şi îndeosebi în su-

dul Franţei, artiştii acelor vremuri au preferat să 

se retragă în adâncul grotelor, uneori la zeci de 

metri de la întrarea în peşteră, pentru a picta sau 

grava pe pereţii sau pe tavanul cavităţilor natura-

le. Aşa se face că această arta parietală, în general 

animalieră, împodobeşte peste 200 de grote, din-

tre care circa 170 numai în sudul Franţei şi nordul 

Spaniei. Regiunea franco-cantabrică oferea, într-

adevăr, condiţii geografice excepţionale, facilităţi 

de care artiştii din paleolitic au profitat din plin.

 Cel mai reprezentativ exemplu de artă pari-

etală este peştera Chauvet din Franţa, datată între 

32.410 şi 30.340 î. Hr.. Animalele sunt redate rea-

list, în mişcare, grupate în compoziţii cu mai mul-

te exemplare din aceeaşi specie (fig.3,4). Impresi-

onează marea omogenitate a temelor.  
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 Fig. 3 – Ansambluri parietale din peştera Chauvet 

din Franţa  (după M. Cârciumaru, Paleoliticul...) 

      

 Fig. 4 – Feline - Chauvet (Sursa: https://

images.search. yahoo.com)  

 Din cele 263 de animale identificate, domi-

nă rinocerii (20 %), mamuţii (14 %), leii (13,7 %) 

şi caii (13,3 %), animalele întâlnite cu predilecţie 

în arta mobilieră aurignaciană (între cca. 43 000 şi 

20 000 î. Hr.), nu şi în cea din etapele ulterioare. 

Mamuţii sunt gravaţi, bizonii, renii şi boii sunt 

pictaţi în negru, iar urşii în roşu. 

 Peştera Chauvet conţine mai bine de 1.000 

de desene, "expresii remarcabile ale primei creaţii 

artistice a omului", din paleoliticul superior, în 
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urmă cu 36.000 de ani. Acele desene pe stâncă, 

operele unor bărbaţi şi femei din cultura Aurigna-

ciană, conţin un repertoriu bogat, cu 435 de repre-

zentări animale, ce prezintă 14 specii: urşi, rino-

ceri lânoşi, lei, pantere, bizoni etc. Zidurile dezvă-

luie, de asemenea, zeci de desene reprezentând 

formele unor palme umane, desenate atât în ne-

gru, cât şi în alb, dar şi reprezentări ale sexului 

feminin şi, în fundul grotei, desenul excepţional 

conservat al unui corp feminin alături de un bi-

zon.       

 Dincolo de aceste deosebiri, prim frumu-

seţea şi diversitatea faunei reprezentate, grota de 

la Chauvet. dar şi din alte zone ale Europei 

(Lascaux sau Altamira, de exemplu), poate fi so-

cotită drept una dintre cele mai importante mărtu-

rii ale unor vremuri în care omul, descoperind ar-

ta, ca nevoie de comunicare şi/sau comuniune cu 

lumea şi sacrul, se descoperea pe sine ca Homo 

sapiens. 

 

Fig. 5 —”Grota zimbrilor” - peștera Altamira 

(Spania) - sursa: http://www.descopera.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6 — Scenă de vânătoare — peștera  

Lascaux (sursa: www.descopera.org) 
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                MISTERIOSUL ṢIR AL LUI  

FIBONACCI 
                   Profesor Liliana Olărașu 

  

Cine a fost Fibonacci ? 

  Este cunoscut ca Fibonacci, dar numele 

său era de fapt Leonardo Pisano, pentru că Pisa 

este oraṣul italian (celebru prin turnul său în-

clinat ) în care s-a născut pe la 1170. Numele 

tatălui său era Guilielmo Bonacci. În limba ital-

iană "filius Bonacci" se traduce “fiul lui Bonac-

ci“ şi de aici: FIBONACCI. 

  Fibonacci a fost unul dintre cei mai mari 

matematicieni ai Evului Mediu. A fost educat în 

orasul Bougie din nordul Africii (Bejala din Al-

geria de astăzi ), unde tatăl său a fost ofițer 

vamal, așa încât Fibonacci a crescut în mijlocul 

civilizației nord-africane, călătorind mult și pe 

coastele Mediteranei. A cunoscut, astfel, mulți 

negustori arabi și indieni și a deprins știința lor 

aritmetică, precum și scrierea cifrelor arabe. Fib-

onacci este cunoscut ca fiind unul dintre primii 

care au introdus cifrele arabe în Europa, cifre pe 

care le folosim și în zilele noastre : 0, 1, 2, 

3,4,5,6,7,8, 9. În 1202 a revenitîn Italia unde a 

publicat în limba latină “ Cartea despre 

abac” (Incipit Liber Abaccicompositus a Leonar-

do filius Bonacci Pisano), care cuprindea ansam-

blul cunostințelor de aritmetică și algebră de la 

acea dată. Cartea lui a fost una din primele din 

Europa care învață cum trebuie folosit sistemul 

zecimal. De asemenea, în 1220 publica " Practi-

ca geometriae " , un compendiu de rezultate din 

geometrie și trigonometrie, iar în 1225 " Liber 

quadratorum", în care studia calculul radicalilor 

cubici. 

Șirul lui Fibonacci 

  Fibonacci atrage atenția în special, cu 

șirul său care reprezintă creșterea organică a 

materiei vii. E ceva plin de mister pe care 

puțini s-au aventurat să-l studieze așa cum 

trebuie, ceva care, prin exemple, pare cât se 

poate de adevărat. 

  Șirul lui Fibonacci este o secvență de 

numere în care fiecare număr se obține din 

suma precedentelor două din șir. Astfel, pri-

mele 10 numere ale șirului lui Fibonacci sunt:  

    1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, ... 

    (primele 2 numere sunt predefinite, iar restul 

se obțin în mod recursiv, din suma preceden-

telor două: 

    2=1+1,    3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, … 

 

    Astfel definiția secvenței lui Fibonacci este: 

 

   F(n+1) = F(n-1) + F(n) , dacă  n>1 și  F

(0) = 0, F(1) = 1 
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 Secvența numerelor lui Fibonacci a fascinat de-a 

lungul istoriei pe foarte mulți oameni de știință: 

matematicieni, fizicieni, biologi,e.t.c. și continuă 

să o facă chiar și în prezent. 

 

Fibonacci și natura 

 

  Plantele nu au cum să cunoască numerele 

lui Fibonacci, dar ele se dezvoltă în cel mai efici-

ent mod. Astfel, multe plante au aranjamentul 

frunzelor dispus într-o secventa Fibonacci în jurul 

tulpinei. Inelele de pe trunchiurile palmierilor res-

pectă numerele lui Fibonacci. 

  Motivul pentru toate acestea este realizarea 

unui optim, a unei eficiențe maxime. Astfel de 

exemplu, urmând secvența lui Fibonacci, frunzele 

unor plante pot fi dispuse astfel încât să ocupe un 

cât mai mic spatiu și să obțină cât mai mult soare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anumite conuri de pin respectă o dispunere 

dată de numerele lui Fibonacci. 

   Numărul petalelor florilor este, de cele mai multe 

ori, un număr al secvenței Fibonacci: cala are 1 

petală, laptele câinelui are 2 petale,floarea de iris 

are 3 petale. Trandafirul sălbatic, viorelele, 

unele lalele, piciorul cocoșului, majoritatea flori-

lor au câte 5 petale (număr din șirul lui Fibonac-

ci). 8,13, 21,34 petale (toate sunt numere din 

secvența Fibonacci). 

  Unul dintre cele mai interesante modele nu-

merice este Triunghiul lui Pascal (numit astfel 

după francezul Blaise Pascal, un matematician şi 

filozof celebru ). 

  Pentru a construi triunghiul lui Pascal, se 

începe cu "1" în partea de sus, apoi continuă 

introducerea numerelor de mai jos într-un 

model triunghiular.  Fiecare număr este suma 

celor două numere de mai sus (cu excepţia 

marginilor, care sunt toate "1"). Adunând numer-

ele de pe diagonalele evidențiate se observă că se 

obține șirul lui Fibonacci. 

 

Unde s-a folosit pentru prima oară șirul lui Fib-

onacci? 

  Se pare că și pe vremea lui Fibonacci se 

organizau concursuri de matematică. În Pisa, a 

participat și Fibonacci la un astfel de concurs care 

a fost condus de însuși împaratul Frederic al II-

lea. Problema propusă concurenților numită și 

Problema Iepurilor suna astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plecând de la o singură pereche de iepuri 

și știind că fiecare pereche de iepuri produce în  

fiecare lună o nouă pereche de iepuri, care 

devine “productivă”  la vârsta de 1 lună, calcu-

lați câte perechi de iepurivor fi după n luni. De 

asemenea se consideră că iepurii nu mor în 

decursul respective perioade de n luni. 
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Cochilia melcului 
  

   Câți dintre voi nu au studiat măcar  un pic cochilia 

melcilor ieșiți "la plimbare" după o ploaie de vară? 

  Designul ei urmează o spirală extrem de re-

ușită, o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o reali-

zăm trasând-o cu creionul. Fiind studiată mai în 

profunzime, s-a ajuns la concluzia că această spira-

lă urmărește dimensiunile date de secvența lui Fi-

bonacci. În acest fel cochilia îi creează melcului, în 

interior un maxim de spațiu și de siguranță. Este 

încă unul din nenumăratele exemple de aplicare a 

secvenței Fibonacci în natură. 

  Cercetătorii pasionați de sirul lui Fibonacci 

au găsit chiar că și ADN-ul respectă această regulă 

aparent ciudată. 

 Atât la Aloe Polyphylla cât și la semințele de 

floarea-soarelui vom găsi spirale descrise sub for-

ma șirului lui Fibonacci. 

Corpul uman 

  Mâna umană are 5 degete, fiecare deget 

având 3 falange separate prin 2 încheieturi (numere 

în secvență). În medie, dimensiunile falangelor 

sunt: 2cm, 3cm, 5cm. În continuarea lor este un os 

al palmei care are în medie 8 cm. 

 Fața umană este caracterizată, din punct de 

vedere estetic prin câteva dimensiuni principale: dis-

tanța între ochi; distanța dintre gură și ochi; distanța 

dintre nas și ochi; dimensiunea gurii. Știința esteticii 

apreciază că fața este cu atât considerată mai plăcută 

ochiului cu cât aceste dimensiuni respectă secvența 

lui Fibonacci mai bine.  

 

 

 

 

 

 

Numerele Fibonacci şi proporţia divină 

  

 Proporția divină descrie un dreptunghi a 

cărui lungime este egală cu o dată și jumătate 

lățimea lui. Nenumarați artiști și arhitecți și-au creat 

operele în jurul acestei proporții convingându-ne cu 

armonia rezultată. De exemplu, Partenonul din 

Atena ,"Mona Lisa" lui Leonardo da Vinci, Pira-

midele din Egipt și multe altele sunt adesea oferite 

ca exemple de intrebuintare a acestei proporții. 

 

 

 

 

 

 Kant spunea că nu există nici un lucru com-

plicat. Fiecare lucru apparent complicat este consti-

tuit din lucruri mai mici, simple. Dar tot Kant a 

adăugatcă nu există nici un lucru simplu. Poate de-

scoperind tot felul de teorii misterioase vom ajunge 

să stim totul despre lucrurile simple, care formează 

lucrurile complicate, care stau la baza lucrurilor și 

mai complicate, exact ca o spirală.  

http://www.descopera.ro/dnews/2436902-secretele-mona-lisei...
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Ipostaze ale profesorului de 

succes în epoca transmodernă 

Prof. Ojică Simona Maria 

 “Lumea de azi se găseşte într-un continuu 

proces de urâţire. În noul imperiu al urâtului, fru-

mosul este doar o amintire, care abia mai murmură 

sub marşul triumfal al unei lumi schilodite, aflată în 

plină ofensivă. Omul Frumos este ultimul strigăt de 

salvare, este ultima redută a umanităţii, în lupta cu 

oceanul de neomenesc care vine. Omul Frumos este 

ultimul suspin hristic pentru o lume aflată în cădere 

definitivă. […] Omul Frumos nu mai este la modă. 

La modă este omul util, la modă este omul efi-

cient”.      

 La acest moment societatea traversează o 

situaţie de criză a valorilor, de lipsă a unor repere 

morale constante şi emblematice şi de transformare 

a ceea ce era odată anormal, de contestat în ceva 

acceptat şi chiar adoptat. Prin urmare, educaţia 

rămâne factorul de echilibru necesar la formarea 

personalităţii copiilor de azi şi a adulţilor de mâine. 

În calitate de dascăli ne-am format o opinie asupra 

a ceea ce ar reprezenta un elev ideal sau cel puţin 

un elev de succes, însă de câte ori am reflectat 

asupra a ceea ce înseamnă un profesor de succes? 

Ar trebui abordat termenul de succes din perspec-

tiva sa calitativă sau cantitavă?   

 În urma experienţei mele la catedră m-am 

edificat asupra faptului că succesul implică relaţia 

de complementaritate a celor două coordonate. Cu 

cât vom cere mai mult şi cu cât vom creşte nivelul 

în cadrul disciplinei noastre, cu atât succesul se va 

face remarcat. Tendinţa de a menaja copiii care vin 

din medii defavorizate sau care nu au o inteligenţă 

peste medie nu face decât să îi determine pe educa-

bili să se plafoneze şi să îşi accepte o condiţie care 

ar putea fi depăşită prin muncă, încurajări con-

stante, implicare a acestora în proiecte şi concursuri 

şcolare care par în primă fază inaccesibile lor din 

motivele enunţate anterior. Dincolo de factorul 

strict ştiinţitic intervine şi aspectul uman care ar 

trebui să ne caracterizeze în orice moment al activi-

tăţii noastre la catedră. Elevii noştri deprind de la 

fiecare dintre noi comportamente, valori umane şi 

principii pe care le vor avea şi după momentul ab-

solvirii şi accederea la o nouă treaptă de studiu. 

Aşadar, profesorul de succes este acel profesor care 

devine un model de urmat pentru elevii săi, o 

întruchipare a bunătăţii, a înţelepciunii, a cunoaşte-

rii şi a echilibrului. Influenţa socială a cadrului di-

dactic este una impresionantă adeseori vizibilă prin 

adopatarea unor comportamente noi de către elevi 

prin procesul de imitaţie cu sens. Acest tip de influ-

enţă este una “venită de sus şi care presupune 

schimbări introduse de lideri, adică de persoanele 

care au autoritatea necesară pentru a le impune 

adepţilor noi comportamente”.  

 O altă valenţă a profesorului de succes este 

respectarea premiselor educaţiei printre care se nu-

mără următoarele: lucrul alături de elev cu scopul 

de a-l face pe acesta să evolueze atât la nivel inte-

lectual, cât şi spiritual “se angajează sa-i facă să 

progreseze, să acceadă către noi trepte de spirituali-

tate şi civilitate” şi încercarea de a accepta şi opin-

iile elevilor păstrând mereu o notă de diplomaţie, 

fără a-şi impune propriile opinii ca fiind adevăruri 

incontestabile- “profesorul, fără a relativiza 

valoarea cunoştiinţelor, trebuie să procedeze în aşa 

fel încât să respecte convingerile elevilor, oricare ar 

fi acestea, cel puţin în fazele incipiente”. Severita-

tea dozată şi îmbinată cu diplomaţie, cu blândeţe, 

cu simţul umorului la momentul potrivit reprezintă, 

de asemenea, atribute ale unui profesor sau 

învăţător de vocaţie. Esenţiale în egală măsură sunt 

adaptarea discursului la nivelul elevilor şi la con-

textul dat “educatorul trebuie să fie atent la discur-
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sul pe care îl promovează, la vocabularul utilizat, 

astfel încât să întrebuinţeze termenii ţinând cont 

de statutul cultural al auditoriului” şi tratarea ele-

vilor în mod egal, fără excese sau tentaţii păr-

tinitoare “educatorul are datoria de a-i trata pe toţi 

elevii cu aceeaşi grijă, cu dreptate şi în mod egal, 

fără deosebire”. […]     

 Nu în ultimul rând profesorul de succes ar 

trebui să respecte principiul flexibilităţii care con-

stă într-o perpetuă reinventare, 

inovaţie şi updatare, deoarece 

lipsa acestei calităţi va aduce de 

la sine starea de plictis a elevilor 

şi de instalare a monotoniei la 

oră. “Conceptele-cheie ale şcolii 

moderne ar trebui să fie: 

adaptare, dinamică, transformare. […]  

 Pedagogia nu a însemnat niciodată o 

stradă cu sens unic; cadrul didactic a trebuit să 

caute permenent soluţii. […] Iată de ce flexibili-

tatea este o tramulină spre succes a profesorului 

modern. Opriţi-vă câteva clipe, reflectaţi şi vedeţi 

ce nu merge. Apoi transformaţi orice constrângere 

într-o oportunitate”.  Un psiholog spunea la un 

moment dat că succesul real se regăseşte în anali-

za eşecului. Aşadar, ar trebui să avem mereu 

curajul de a încerca şi de a transforma orice 

greşeală în succes, prin urmare să fim flexibili şi 

indulgenţi cu noi înşine. Elevii noştri vor aprecia 

momentul în care vom recunoaşte că putem greşi 

şi vor căpăta încredere în noi tocmai datorită sin-

cerităţii. Principiul încrederii este unul la fel de 

interesant, deoarece majoritatea pornim de la 

premisa că elevii au încredere în noi. Elevii vor 

căpăta încredere în profesor atunci când le vom da 

mai multe şanse, când le vom reliefa punctele 

forte, în timpul activităţilor extraşcolare şi a ore-

lor de consiliere. Şcoala nu trebuie să 

devină un spaţiu coercitiv, ci un mediu 

al colaborării, al deschiderii spre noutate 

şi al prieteniei.    

 În concluzie, profesorul de suc-

ces şi care va dăinui în conştiinţa elevi-

lor va fi cel înclinat spre reflecţie, spre 

autoevaluare şi cel care este capabil de a fi sincer 

cu sine mai întâi de toate.  
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