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Când îmi aduc aminte de această etapă a vieții mele, parcă mă trec fiori și 

memoria  derulează un film ale cărui imagini sunt amestecate, suprapuse… dar 

luminoase și apropiate sufletului meu. 

Trebuie să recunosc faptul că n-am știut de la început despre ce e vorba. 

O dată cu începerea activităților m-am integrat în ritmul alert de mail-uri, 

traduceri, panouri , planuri și… foarte multe altele. Totul  a fost bine până a 

trebuit să facem planul pentru cea de-a treia întâlnire a țărilor implicate în  

proiectul „ A Film of European Pupils’’, care urma să aibă loc între 24.03.2009 

și 28.03.2009  în Italia, la Palermo, în cadrul grădiniței „Istituto Jean Piaget’’ 

Om responsabil  ce sunt (!) încep să caut pe internet bilete de avioan, 

posibilități de cazare, să calculez distanțe între obiective…lucruri total străine 

mie până atunci. Cu cât se apropia mai mult momentul plecării cu atât îmi 

doream să nu fi acceptat invitația participării. Aș fi făcut orice, dar numai să nu 

plec din țară, deoarece nu-mi închipuiam despărțirea de piticii personali și soț. 

Dar ce să te faci cu rușinea? Frica de avion și dorul de familie păleau când mă 

gândeam că încurc o întreagă echipă. 

Și gata ziua! Colegele mele, Constanța și Ramona, mai entuziasmate, îmi 

zâmbeau pentru a-mi da încredere, dar gândul meu era acasă…liste cu 

medicamente, telefoane de urgență etc. 

Doar când am urcat în avion mi-am dat seama că degeaba mă mai stresez 

pentru acasă. Nu mai puteam face nimic. Eram deja ca în palma lui Dumnezeu. 
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Locul meu era la geam. După prima decolare din viață mea am început să mă 

concentrez pe ce urma să fac. 

După ce am schimbat două avioane am ajuns la Palermo. Hotelul, situat 

în centrul orașului avea un ușor miros de vechi, dar era curat. Ne-am înțeles 

bine cu recepționerii cu toate că engleza lor era precum valurile mării în plină 

furtună, adică rapidă, fără acorduri și influențată de dialectul din sudul Italiei. 

Televizorul era unul mic, cocoțat sus pe un suport și fără telecomandă. 

“Grațioasele” de noi trebuia să ne urcăm pe un scaun și să ne înălțăm bine 

pentru a avea acces. Dar la ce bun? Erau numai posturi în limba italiană și 

arabă. 

Citiserăm de acasă ce se putea vizita și, înarmate cu o hartă luată de la 

hotel , am colindat o zi întreagă, profitând de timpul pe care îl aveam până la 

începerea programului. 

Am descoperit mai întâi o parte din frumusețile orașului Palermo, al 

cincilea oraș ca mărime din Italia, aflat în Sicilia, cunoscută din poveștile cu 

mafioți. Simbolul orașului, întâlnit pretutindeni-pe tricouri, șepci, în magazine 

etc- este un tânăr cu trei picioare, numit triskelion, vestigie străveche, rămasă 

aici de la grecii antici. Conform legendelor, triskelionul este o reprezentare a 

mesei cu trei picioare care îl urma tot timpul pe zeul Hefaistos precum un câine 

credincios. Ne-au impresionat catedralele de inspirație gotic-germanică 

răcoroase, sumbre și goale, dar, văzându-le,  am realizat cât de calde și 

apropiate sufletului sunt bisericile noastre.  Centrul istoric al orașului este Piața 

Quatro Canti  ("Patru Colțuri") cu somptuosul Palat Regal - Palazzo dei 

Normanni, edificiul care adăpostește celebra Cappella Palatina. Am văzut  

Catedrala Santa Maria Assunta, Catedrala lui San Giovanni dei Lebbrosi, 

Biserica iezuiților (Chiesa del Gesu), Catedrala Santa Teresa alla Kalsa etc. 

Peste tot erau statui care se încadrau în peisajul mediteranean.  Am fost 

surprinse, în centrul orașului, de impozantul teatru Massimo,  cel mai mare din 
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întreaga Italie, construit în acest loc în anul 1897, pe afișul căruia se aflau 

“Rigoletto”, “Lohengrin”, “Pagliacci”( Paiațele). 

Obosite și dornice de a vedea cât mai mult, ne-am dat seama că trebuie să 

și mâncăm… dar ce? Pizza ar răspunde oricine, dar luată de la colțul străzii nu 

ne surâdea. Așa că am intrat  într-un bar cochet, unde ne-am străduit să ne dăm 

seama ce vrem pentru că meniul era numai în italiană. Am luat fiecare un alt fel 

pentru a fi sigure că cel puțin una ne va fi pe plac. Surpriza a fost că toate au 

fost bune și ne-am continuat pelerinajul. Ca fetele, ne-am delectat privirile și 

prin magazine. Am constatat că nu erau mari diferențe față de ale noastre, așa că 

nu prea am cumpărat. 

În prima zi a întâlnirii cu partenerii din proiect, am descoperit o grădiniță 

nu foarte mare, dar foarte frumoasă, împodobită cu lucrări ale piticilor, 

decorațiuni specifice vârstei dar și citate din poezii. Am fost întâmpinați în 

limba română, deoarece bucătăreasa era din țara noastră. Copiii erau împărțiți pe 

grupe, ca și la noi. Erau implicați în activități diverse de la teatru, engleză, dans, 

pictură, pe lângă cele obișnuite.  

Gazdele au fost foarte primitoare de-a lungul întregii perioade. Ne-au 

oferit mâncare tradițională, nu întotdeauna pe gustul tuturor. Am descoperit că 

la ei toată familia este implicată atunci când un membru al ei are de îndeplinit 

un obiectiv. 

Au avut loc discuții pe baza filmului final ce urma să-l facem, prezentări 

de materiale din diferite țări. Reprezentanții Norvegiei ne-au prezentat țara, 

școala lor și echipa implicată în proiect. A fost prezent și cineastul care urma să 

facă filmul final și care ne-a dat detaliile tehnice. 

Într-una din zile, copiii au prezentat un program de cântece în italiană și 

engleză, apoi alături de părinți au asistat la prezentările fiecărei țări. Împreună 

am vizitat o Școală elementară ”Luigi Capuana”. Această instituție este 
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implicată într-un alt parteneriat Comenius alături de Turcia și Polonia în  

proiectul „Aqua e vita’’. Elevii au oferit un mic spectacol cu cântece legate de 

tema proiectului lor. Am schimbat impresii cu profesorii de aici despre 

parteneriatele desfășurate în instituțiile noastre și despre asemănările și 

diferențele  sistemelor de educație. Personal am rămas impresionată de 

simplitatea uniformelor lor, ca niște halate albastre, dar comode. Copiii erau 

foarte cuminți, nu vorbeau chiar dacă erau singuri, știau să scrie de la 6 ani 

cursiv, pe caiete mari dictando (cam “urâțel” ce-i drept) 

Împreună cu ceilalți parteneri am stabilit ca de acum înainte la fiecare 

întâlnire să învățăm un cântec al țării gazdă, pe care apoi să îl cântăm cu elevii 

noștri. În spiritul acestui deziderat am ales să cântăm împreună „Una Bella 

Poesia’’.  

Doamna director  ne-a prezentat un alt parteneriat care se desfășoară în 

grădinița lor “The Food Dudes Healthy Eating Programme”. Acest proiect 

urmărește deprinderea copiilor și a părinților cu alimentația sănătoasă. Ne-au 

fost prezentate o serie de informații despre acest proiect internațional și am 

primit un sumar material cu privire la aspectele lui principale. 

Gazdele ne-au oferit o excursie în stațiunea Mondelo, punct  de atracție 

turistică din  Sicilia, pe malul Mării Mediterane și la Erice-Segeste. 

Programul a fost divers, dens, solicitând multă atenție pentru a putea 

îndeplini obiectivul realizării filmului “O zi din viața unui copil european”. 

Din cauza lipsei posibilității de a zbura direct spre România a trebuit să 

străbatem, cu autocarul, 200 km până în Catania de unde aveam zbor direct. Am 

avut astfel prilejul ca timp de câteva ore să descoperim „orasul lavei vulcanice”, 

la poalele maiestuosului vulcan Etna. Hotelul în care am stat doar o noapte, 

mult mai cochet și cu LCD, era situat în Piazza Duomo,  inima Cataniei, care 

găzduia unul din simbolurile acesteia: Fontana d’elefante. Prezența statuii 
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confecționate din lavă este asociată cu o legendă potrivit căreia, în vremuri 

străvechi în acest loc trăia un elefant care proteja orașul de invazii și dezastre 

naturale. 

 Ne-a impresionat amestecul de cenușiu care acoperea majoritatea 

clădirilor vechi cu mirosul de iasomie, care te însoțea pe străduțele foarte 

înguste. Am vizitat Teatrul Bellini, de dimensiuni impresionante, Grădina 

Bellini, un rai al plantelor mediteraneene și catedrala Sant’Agata, care poartă 

numele protectoarei Cataniei. Locuitorii erau amabili, dornici de a te ajuta, 

obișnuiți fiind cu turiștii. Pentru puțin timp ne-a surprins mizeria de pe străzi, 

dar între orele 14 și 16, când toate magazinele erau închise și oamenii erau 

foarte puțini pe străzi, a început curățenia, făcută mai ales de cetățenii de 

culoare. Seara, gălăgie mare pe străzi, vânzători cu marfa așezată pe jos cu care 

puteai negocia orice preț, dar și magazine cu marfă de firmă. Un amestec de 

senzații ne stăpânea și totul era învăluit de mireasma iasomiei și a portocalilor. 

Dorul de casă ne-a mobilizat spre aeroportul aflat aproape de oraș. Limba 

română pe care o auzeai în tot avionul ne-a dat putere să trecem mai ușor peste 

cele aproape trei ore de zbor. Aterizăm! Niciodată nu m-am bucurat atât de mult 

că sunt în România ca atunci! 

Întreaga perioadă a fost o experiență foarte importantă din punct de 

vedere profesional, oferindu-ni-se posibilitatea de a cunoaște un alt sistem și 

metode moderne de educație. 

Am legat prietenii cu ceilalți participanți, schimbând impresii, fotografii, 

adrese de e-mail care poate vor sta la baza încheierii unui parteneriat în cadrul 

unui  alt proiect. 

Învățător Amalia Stroe  
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  În adolescență citeam cărțile scrise de Thomas Hardy și Charlotte Bronte 

și călătoream cu personajele lor pe câmpurile acoperite de verdeață sau biciuite 

de ploaie sau pătrundeam în casele lor de cărămidă roșie, unde se ascundeau 

atâtea secrete. Nu am crezut că voi reuși vreodată să pășesc și eu acolo.Vizita în 

Anglia a însemnat pentru mine o rememorare a lucrurilor pe care le-am trăit 

atunci când am citit acele cărți.. Îmi păreau cunoscute și în același timp de-abia 

așteptam să le descopăr. A fost ca o împlinire a unui vis ascuns care în sfârșit s-

a concretizat. 

              Dar vizita în Anglia a fost doar o parte din proiectul Comenius care a 

însemnat pentru mine o adevarată provocare. Am văzut ce reprezintă cu 

adevărat munca în echipă, cât de importantă este colaborarea între membrii unui 

grup, dar și care sunt rezultatele unor mici neconcordanțe. Este nevoie de multă 

muncă și dăruire de sine pentru a construi și a duce la bun sfârșit un astfel de 

proiect. 

              Pe lângă toate acestea, am avut și șansa de a cunoaște oameni minunați 

pentru care educația elevilor nu înseamnă doar orele de curs și programa deja 

stabilită. Este grozav să poți învăța o limbă străină sau despre cultura altor țări 

cântând, desenând sau jucându-te. 

              Sper ca acest proiect să fie doar începutl unor astfel de colaborări care 

te pot schimba atât în plan personal, cât și profesional. Este o oportunitate care 

mi-a arătat că sunt metode inedite pentru a-i educa pe elevii noștri și că trebuie 

să ne luptăm pentru a le oferi șanse egale cu cele ale copiilor din Europa. 

 

Prof.Veronica Mănescu 
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Există cinci calități ale creionului datorită cărora, dacă reușești să le menții, vei fi 

totdeauna un om care trăiește împăcat cu lumea.  

Prima calitate: poți să faci lucruri mari, dar să nu uiți niciodată că există o Mână 

care ne conduce pașii.  Ea este Dumnezeu care ne conduce totdeauna conform planului Lui. 

Trăiesc cu nădejdea că prin Proiectul Comenius, derulat pe parcursul a doi ani, am 

realizat ceva extraordinar și ceva cu totul nou pentru școală, pentru noi: am cochetat cu 

situații care ne-au pus la încercare voința, fantezia, creativitatea, curajul și nu în ultimul 

rând capacitatea de a colabora, atât de dificil de obținut la români, deoarece orgoliile, dar și 

suficiența sau acel păcătos merge ș-așa, lasă!... să treacă înainte, pot dezarma și cele mai 

hotărâte caractere... 

Dumnezeu ne-a iubit, a sprijinit grupul nostru de zece dascăli chiar și atunci, când 

nu  meritam. Am simțit protecție, ajutor când mă îndoiam că am făcut bine că am rămas în 

cursa pentru a păstra grantul de 15 mii de euro, când semnam la bancă pentru sume 

semnificative ca să susținem mobilitățile , pentru sume prea mari pentru orice bugetar. Îl 

simțeam lângă inima mea când descopeream că am trecut peste încă un hop și mi-au ieșit în 

cale oameni de calitate, dispuși să preia un bolovan de pe sufletul meu....Dumnezeu a fost 

alături de noi în călătoriile noastre la Cercul Polar sau în însorita Spanie și ne-a 

binecuvântat cu realizările noastre. 

A doua calitate a creionului: din când în când trebuie să mă opresc din scris și să 

folosesc ascuțitoarea. Asta înseamna un pic de suferință pentru creion, dar până la urma va 

fi mai apt de lucru. Deci, să știi să suporți unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun, 

mai puternic. 

Apoi am trăit momente de maximă deznădejde, văzând că acolo unde socoteam 

lesnicioasă o realizare și credeam că va fi floare la ureche dezideratul, ne împotmoleam, 

culegeam jigniri, supărări,”defulări colegiale “și multe-multe acuze... Ciudat, dar toate 

acestea m-au îndârjit și le-am tratat precum meritau de altfel, cu indiferența înțeleaptă și 

întărâtată, deși sufletul meu plângea de nedreptățile trăite. 

A treia calitate: creionul ne da voie să folosim guma pentru a șterge ce era greșit. 

Trebuie să se înțeleagă că a corecta un lucru nu înseamnă neaparat ceva rău, ceea ce 

este important e să ne menținem pe drumul drept.    Apoi am greșit, crezând că e 

bine doar ce cred eu, dar providența m-a trezit la timp și am reușit să las hățurile 
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autocrate din mână, iar colaboratorii constructivi nu au întârziat să se remarce în 

folosul proiectului. Delegarea a funcționat! 

 A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de 

grafit din interior. Tot așa, îngrijește-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. 

Am învățat că nu trebuie să aștept de la cei de  afară admirație și recunoștință, ci ceea ce 

intreprind să vină din nevoia mea de a face un lucru bun pentru mine și sigur va fi și 

pentru ceilalți bine. M-am verificat ca manager, ca întreprinzător, ca unul care trebuie să 

țină fanionul cât mai sus. Dacă am reușit sau nu..., dar de ce să las tocmai acum pe 

alții(sic!) să-și  dea cu părerea?!  

Da, cred că am REUȘIT!!!vSunt mândră de ce am realizat cu colegele mele, cu 

copiii  pe care i-am implicat, cu părinții care ne-au stat alături!vA fost o fascinantă 

perioadă! 

Și, în sfârșit, a cincea calitate a creionului: lasă întotdeauna o urmă. Tot așa, știind 

că ceea ce faci în viață va lăsa urme, trebuie să încerci să fii conștient de urmările fiecărei 

fapte. 

Dacă am lăsat vreo urmă cu tot ce am reușit să facem în acești ani- răspunsul nu 

poate fi decât afirmativ- copiii, judecătorii cei mai aspri ai faptelor dascălilor, au jubilat, au 

făcut altceva, ceva extraordinar prin implicarea lor, prin trăirile lor. Am reușit să coordonez 

o forță nebănuită de talente, ce curgea către mine ca un val ce cerea imperativ o canalizare 

ca să nu devină torent incontrolabil. Sunt mândră de elevii noștri! 

Am descoperit colegi cu potențial deosebit, nebănuit care au făcut ceea ce eu sigur nu 

reușeam, oricât aș fi asudat și , spre final, am simțit că pulsează în noi o inimă nouă, cea a 

echipei. 

Părinții ne-au mulțumit, deși cred cu tărie , că noi ar fi trebuit să fim recunoscători 

multora dintre ei,...,și-i asigur de profundele noastre considerațiuni!! 

Astfel cred că  am trăit alături de colegii mei, de elevii noștri și de oamenii cu suflet, 

o experiență unică, de o bogăție faptică greu de egalat și ,poate ceea ce mi se pare cel mai 

important, aș porni la drum din nou, oricând cu un entuziasm în stare să dezmintă cei 32 

de ani de vechime la catedră! 

În final aș vrea să fac un anunț public:   Mi-am refăcut colecția de creioane!! 

Prof. Elisabeta Chivulescu 
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  Societatea  contemporană, mereu în tranziție în drumul său spre desăvârșire, 

ridică astăzi mai mult ca oricând probleme multiple legate de crizele apărute la 

nivel global, cât și individual. Acestea sunt semnalate fie direct, fie indirect, 

prin intermediul mass-mediei, sau a altor factori interesați de monitorizarea 

vieții și activității cetățenilor. 

                     Iată că, instituția școlară resimte aciditatea crizei întâlnită tot mai 

frecvent în viața elevilor și a familiilor lor. Aceasta  a afectat  dinamica și 

scăderea nivelului de trai a familiei, lipsa locurilor de muncă, constrângerile 

sistemului financiar, producând schimbări și dezordine care se finalizează în 

general cu violență .Fenomenul ,,violență,, a devenit un flagel vicios care se 

întinde la nivel global în viața omului. Dar cel mai trist aspect pe care școala l-a 

remarcat că există, este atitudinea  abuzivă a familiei față de copiii minori cu 

precădere, lipsiți de apărare  prin diverse forme de privare a libertății lor. De 

aceea, cadrele didactice, conștiente de efectele nocive  ale fenomenului 

violență, se implică consecvent, aducând în atenția publică și a specialiștilor  

existența acestei maladii sociale care schimbă mentalitatea oamenilor și 

mențin inserția și insensibilitatea lor  față de acest fenomen antisocial. 

                         În calitate de profesor  pe catedra socio-umane, la disciplina 

cultură civică, la mai multe școli din orașul Ploiești(„I.A.Bassarabescu”, 

„M.Eminescu”, GȘS „SF.Andrei”), am găsit de cuviință să trag un semnal de 

alarmă , pentru ca împreună cu celelalte cadre didactice să acționez în 

mediatizarea formelor de violență prin diverse acțiuni eco-civice și să mobilizez 

instituțiile furnizoare de educație în vederea stopării fenomenului violență.   

Manifestată sub diverse forme (domestică, fizică, verbală, violența manifestată 

în familie , școală, societate, trăită ca o realitate tristă, provoacă traume, surpă 

ființa umană, făcând-o incapabilă de performanțele unei vieți integrate în 
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societatea civilă, cu care trebuie să interrelaționeze și să schimbe întreaga 

viziune despre viața oamenilor. 

              Până în anul 1996, nu se vorbea nimic despre copilul maltratat, abuzat, 

exploatat, lipsit de apărare, ,deși fenomnul exista el era ținut în spatele ușilor 

închise.    Integrarea României în UE, a permis posibilitatea tuturor cetățenilor 

să  acționeze pentru garantarea drepturilor lor. 

                 De aceea , fiind un fenomen frecvent întâlnit în viața și ocupația 

familiilor sărace, m-a atras subiectul atât de mult, încât împreună cu  un grup 

de elevi de  la Gimnaziul „I.A.Bassarabescu”, (CLS.A VIII-B,,,Optimiștii), am 

coordonat derularea  unui proiect național și interjudețean intitulat ,, 

Împreună reușim,, - 25.02.2011, susținut împreună cu Școala gazdă, Școala 

„N.Orghidan”, nr 9, din orașul Brașov, tocmai pentru a sensibiliza aceste 

categorii de cetățeni, familii, ( cu precădere, rromii, să aibă altă viziune despre 

educația copiilor lor.    

               Constituția României în articolull16-(1),,Cetățenii sunt egali în fața legii 

și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.-(2),,Nimeni nu este 

mai presus de lege”. 

               Ca atare, indiferent de rasă , etnia, religia pe care o au, toți au dreptul 

la educație, informație, sănătate, libertate  și protecție personală, iar violența 

nu trebuie ignorată, lăsată să își continuie existența secretă și devastatoare. 

Dacă vorbim de o politică socială care trimite individual uman către o bună 

calitate a vieții sale și a familiei, școala a fost și rămâne prima instituție  care 

creează indivizi sănătoși, cu comportamente și concepte civice pozitive despre 

viață. 

                   Parodia  susținută de elevii mei susțin afirmațiile mele și acționează 

voit la angajarea lor ca buni cetățeni în acestă campanie de  egalizare de șanse 

tuturor semenilor lor. 

                   Succesul lor, concretizat în 2 Pemii (Premiul III și Premiul Special al 

Juriului), a onorat  școala și colectivul didactic  care funcționează aici , iar mie 

mi-a oferit șansa ca să mai adaug o piatră de temelie în clădirea unui deziderat 

comun ,,Violența nu este o soluție”, iar  școala este o poartă deschisă spre un 

viitor luminos și sigur oricărui copil! 
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                     Să le favorizăm reușitele școlare prin implicarea lor continuă  în 

viața societății, prin respectul și toleranța exprimată nemijlocit prin bunătate, 

solidaritate și afecțiune reciprocă. 

Prof.  Silvia Vișan 

 

 

 

 

Violența este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. De la formele cele 

mai agresive, precum războaiele ori crimele terifiante, bătăile, violurile, furtunile, 

distrugerile de bunuri, și până la cele mai puțin șocante (dar nu mai puțin vinovate), cum ar 

fi violențele verbale, toate acestea, susținute de o abundență de imagini violente, se 

perindă zilnic prin fața ochilor noștri. 

În acest context, apariția diferitelor forme de violență în mediul școlar pare aproape o 

fatalitate și devine adesea un lucru obișnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a mai 

sesiza pericolul. 

        Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenței 

nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare și 

posibilitățile de prevenire. 

Problema violenței în școală poate și trebuie să devină o temă de reflecție pentru toți 

cei implicați în actul educațional. Cu atât mai mult cu cât școala dispune de importante 

resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenței și pentru a rupe cercul vicios al 

violenței în mediul școlar. 

Violența în școală este „orice formă de manifestare” a unor comportamente 

precum: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, 

tachinare,ironizare,imitare,amenințare,hărțuire; 

-bruscare,împingere,lovire,rănire; 
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- comportament care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de 

droguri,vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună știință,furt); 

- ofensa adusă statutului/autorității cadrului didactic (limbaj sau conduită 

ireverentioasă față de cadrul didactic); 

- comportament școlar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în școală și orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului 

școlar în vigoare. 

 

 

CUNOAȘTEREA ELEVULUI – O CONDIȚIE 
ESENȚIALĂ A OBȚINERII  
PROGRESULUI ȘCOLAR 

 

 Acum mai bine de două sute de ani J. J. Rousseau( 1712-1779) adresa 

educatorilor un apel și un avertisment devenit celebru: “Educatori, învățați să vă 

cunoașteți copiii!”.Marele pedagog francez semnala o carență de anvergură a 

educației-ignorarea copilului, a aspirațiilor,a intereselor și a posibilităților sale. 

 În ultimul secol, în mai toate țările europene, un șir de școli pedagogice 

sau de figuri proeminente ale școlii au militat pentru ameliorarea statutului 

copilului în cadrul procesului instructiv-educativ. S-a conturat ideea că școala 

trebuie să realizeze, la toate nivelurile și în toate împrejurările, o sinteză 

echilibrată între cererile societății și așteptările copilului, între exigențele 

obiective și cele subiective; 

 Nu de multe ori, rezultatele nu au fost cele scontate, o parte din elevi 

înregistrând carențe, dificultăți în procesul de asimilare a cunoștințelor, 

respectiv de învățare. Cauzele sunt multiple, iar efectele pot fi uneori de lungă 

durată sau chiar ireversibile. 

 Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului se cuvine să delimităm  

conceptual învățarea- ca formă a activității umane. 

 Astfel, învățarea este o ”transformare de comportament pe baza unei 

experiențe organizate în școală, organizare supusă structurării, observației și în 

condițiile activității și ambianței școlare”.  

   Problema învățării școlare ca gen al învățării umane poate fi privită sub 

diferite aspecte: 
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*  sub aspect  fiziologic, ca formare a reflexelor condiționate și a 

stereotipului dinamic, a conexiunilor interneuronali etc.; 

*  sub aspect psihologic, ca modificare/achiziționare de comportament de o 

manieră sistematică, stabilită și observabilă; 

*  sub aspect pedagogic, ca organizare a asimilării valorilor culturii și 

convertirea acestora în operații intelectuale, în deprinderi motorii, în atitudini și 

idealuri în concepții și structuri motivaționale-emoționale (Marin Călin, 1995, 

pag. 34). 

 Dificultățile în învățarea școlară reprezintă manifestări ale dereglării 

procesului de învățare; ele reflectă nu numai perturbarea activității, ci a 

întregului sistem. Cauzele instalării unui astfel de impas sunt de ordin personal, 

școlar, familial și social. 

     Există două orientări principale pentru depistarea dificultăților 

de învățare. Primul este criteriul excluziunii. Cu ajutorul lui se determină dacă 

un elev are o anumită dificultate de învățare sau dacă dificultățile sunt asociate 

altor afecțiuni (de exemplu, deficiență mintală, fizică, vizuală, auditivă sau 

afectivă, o înțelegere greoaie sau un handicap cultural). Va trebui deci să 

studiem continuu toate aspectele dezvoltării elevului, inclusiv acuitatea vizuală 

și auditivă, precum și diverși factori afectivi. 

Unul dintre inconvenientele acestui demers este acela că dificultățile de 

învățare nu au întotdeauna cauze bine determinate. De exemplu, unii elevi cu 

dificultăți de învățare prezintă deseori simptomele unui comportament ce indică 

tulburări afective (agitație, impulsivitate, etc.). Sau, aceleași simptome descriu 

în egală măsură o dificultate de învățare, numită de Asociația psihiatrilor 

americani „tulburări de atenție însoțite sau nu de hiperactivitate”. 

O caracteristică comună a elevilor cu dificultăți de învățare este prăpastia 

ce există între aptitudini și realizările lor. De exemplu, un elev poate avea 

aptitudini superioare la nivelul limbajului vorbit, dar să prezinte grave deficiențe 

în limbajul scris. Această diferență este al doilea criteriu tradițional de depistare 

a dificultăților de învățare. În general, se ia în considerare această abatere pentru 

stabilirea profilului elevului, cum sunt diferențele cele mai importante dintre 

elevii ce prezintă dificultăți de învățare și cei care au alte probleme. De 

exemplu, elevii cu deficiențe mintale au în general aptitudini scăzute în 

domeniile: matematică, fizică,chimie, etc.  în schimb, cei cu dificultăți de 

învățare nu au dificultăți decât în anumite domenii. 

Dacă un elev corespunde acestor două criterii generale, profesorului îi 

revine sarcina de a studia mai profund dificultățile de învățare și de a determina 

modificările programului elevului, pentru ca acesta să corespundă cerințelor 

sale. 
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 Factorii primari care influențează procesul învățării pot fi factori 

personali, factori școlari, factori familiali și factori sociali. 

 În categoria factorilor personali distingem: 

a) determinări anatomo-fiziologice : malformații corporale sau 

deficiențe senzoriale – sunt susceptibile de a da naștere unor complexe de 

inferioritate sau inhibiții accentuate cu efect de diminuare a energiei psiho-

nervoase și a potențialului intelectual. 

b) factori psihologici individuali de origine endogenă cum ar fi: nivelul 

redus al inteligenței individuale, autismul infantil, hiperexcitabilitatea, făcându-i 

pe elevi să acorde situațiilor și evenimentelor școlare curente valențe afective 

exagerate, punându-se frecvent în situații de conflict cu profesorii și colegii. 

c) factorii psihologici individuali de origine exogenă  pun elevul în 

situații severe de conflict și frustrare, elevul fiind astfel expus realizării unor 

stări depresive și de insecuritate (anxietate). 

În seria factorilor de ordin psihologic O. Ieniștea (8, 1982) include 

aptitudinile intelectuale generale, aptitudini specifice (sub forma unor capacități 

evidente de a achiziționa cunoștințe umane), vocația (exprimată prin dorința de 

a activa într-o anumită profesie), nivelul acumulărilor realizate în etapele 

școlare anterioare, modele de studiu individual, nivelul de aspirație la edificarea 

căruia contribuie imaginea de sine, despre propriile posibilități de a materializa 

idealul propus, experiența acumulată și modelele adoptate. 

În categoria factorilor școlari se includ: 

- materialul predat sau tipărit de învățat; 

- volumul sarcinilor școlare (dimensionarea/subdimensionarea lor 

accentuată); 

- lipsa de obiectivitate în apreciere; 

- timpul afectat altor preocupări obligatorii; 

- sprijinul insuficient acordat pentru îmbunătățirea stadiului individual 

(planificarea și organizarea învățării); 

- obiectivitatea calificativelor; 

- rigiditatea ritmurilor de învățare, copiii cu ritmuri lente întâmpinând 

dificultăți în învățare; 

- diferențele semnificative existente între profesori și chiar școli în ceea 

ce privește nivelul exigențelor cognitive manifestate față de elevi; 

- abordările educative de tip exclusiv frontal, acordă prioritate clasei sau 

obiectivelor generale ale predării, dar nu acordă importanță 

particularităților psihologice ale elevilor, care individualizează actul 

perceperii și predării informațiilor; 
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- mărimea clasei de elevi: - numărul mare de elevi frânează obținerea 

capacității elevilor la procesul predării; 

- eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei 

înfrânează elevii cu aptitudini sau ritmuri intelectuale superioare în 

dezvoltarea lor intelectuală; 

- diferențe privind resursele școlare și managementul general al 

învățământului; 

- diferențe privind resursele școlare și managementul general al 

învățământului. 

În ceea ce privește factorii familiali putem spune că 

favorizează/defavorizează copilul prin climatul din familie, relațiile dintre 

părinți, relațiile copilului care învață cu ceilalți membrii ai familiei, atitudinea 

acestora față de activitatea lui, dar și față de problemele lui personale, stilul de 

educație și situațiile și evenimentele ce se ivesc în familie. 

La aceștia se adaugă starea de alertă și hiperprotecție din partea unuia sau 

altuia dintre părinți precum și situații când apar îmbolnăviri sau decese care 

produc frământări de durată în familia copilului. 

Factorii sociali atrag atenția asupra rolului contextului social în care se 

face educația, respectiv asupra valorii și importanței pe care statul și diferite alte 

instituții o acordă învățământului în ceea ce privește integrarea, succesul 

profesional și social al elevilor. 

 În studiul meu m-am oprit asupra acelor cauze care, prezentând o 

deosebită importanță pentru dezvoltarea normală a personalității elevului, pot fi 

înlăturate: 

           1.CAUZE GENERATE DE UNELE DEFICIENȚE ALE 
FAMILIEI 

 Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, 

deoarece ea influențează și modelează persoana umană. Transformarea 

individului în individ cu status social este întâi de toate opera familiei asupra 

persoanei: una este legată de faptul că acțiunea familiei se exercită mai de 

timpuriu, iar a doua de acela că multă vreme familia e calea prin care se 

canalizează oricare altă acțiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume 

socială a copilului. 

 Dincolo de acest cadru general în care se formează copilul, care, de cele 

mai multe ori, este bun, creând premisa unei dezvoltări normale, armonioase, 

este suficientă o singură carență a familiei pentru a afecta planul vieții lui 

psihice, antrenând o întreagă gamă de neajunsuri, printre care și dificultăți în 

activitatea lui dominantă: învățătura. De aici și starea lui de încordare la școală, 

unde, pe drept cuvânt, este sancționat, nou prilej de tensiune, cu atât mai mult 
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cu cât o notă slabă obținută atrage după sine, în mod firesc, penalizări în familie. 

Iată format un cerc vicios, din care elevul nu poate ieși decât dacă este înlăturată 

carența familială care l-a generat. În caz contrar, pot apărea traume de natură 

psihică sau morală, copilul esuând în stări maladive de natură nervoasă, în 

conduite reprobabile, în eșec școlar etc. 

 Într-o familie dezbinată în care raportul soț-soție s-a destrămat sau este pe 

cale de a se distruge, conștientizând drama ce are loc, copilul începe să se 

frământe, să-și pună tot felul de probleme, cărora nu le găsește un răspuns 

acceptabil, își simte sufletul încărcat,ve chinuit de perspectivele sumbre pe care 

le întrevede. El frecventează în continuare școala, dar e absent la ce se petrece 

în jurul lui, are o singură preocupare dominantă. Nu mai este atent, iar 

dificultățile de învățare nu întârzie să apară. 

 Uneori părinții, dintr-un motiv sau altul (lipsa de timp, autoritate greșit 

înțeleasă, indiferență, egoism) creează distanța în raportul copilului. Frământat 

de numeroase probleme generate de viața lui școlară sau extrașcolară, de 

prefacerile psihofizice prin care trece sau chiar de unele întâmplări zilnice, 

aparent mărunte, dar care pentru el prezintă importanță, copilul e singur, 

dezorientat, fără chef de învățare. 

 Dacă lipsa de interes a părinților pentru problemele copilului poate 

determina dificultăți în procesul intructiv-educativ, alteori același efect este 

produs de grija exagerată pentru reușita lui școlară. Când aceasta nu este dublată 

de competența pedagogică, efortul părintelui are ca rezultat aversiunea copilului 

pentru școală. În cazul în care efortul imens de a se remarca la învățătură, pe 

care copilul îl depune, la cererea insistentă a părinților-nefondată pe 

posibilitățile lui intelectuale-nu este încununat de succes, el obosește, se 

descurajează, trăind sentimentul amar al ostenelii fără speranță.  

           Spre deosebire de copiii de altă dată, cei de astăzi au posibilități multiple 

de a face cunoștință cu realitatea, cu cuceririle avansate ale științei din vârstele 

cele mai fragede. Dacă la aceste cunoștințe acumulate spontan, deci fără niciun 

fel de prejudiciu asupra sistemului lor nervos în formare, se adaugă și cele 

oferite de părinți prin preparatori, începând cu cele de desen , muzică ,tenis și 

continuând cu una sau două limbi moderne, și de ei înșiși transformați ad-hoc în 

profesori exigenți , preocupați să-i învețe să scrie, să citească și să socotească, 

conștiința acestor copii, viitori elevi, este suprasaturată de informații. Din 

rândurile lor se vor recruta ulterior elevii care se vor plictisi la școală, interesul 

lor de cunoaștere fiind, în mare parte blocat de această avalanșă de informații, 

“nedigerată” pentru ei și venită mult prea devreme. Ei vor păstra aceeași 

conduită și mai târziu, când școala le va putea oferi cunoștințe noi ,la aceasta 

adăugându-se și oboseala acumulată în timp. Plictisiți ,surmenați,acești copii nu 
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vor mai putea satisface în final nici cele mai modeste aspirații ale părinților și 

ale societății.  

         Există și părinți care nu acordă atenție pregătirii copilului pentru școală. 

Fie că minimalizează dificultătile activității de studiu, fie că îl împovărează pe 

copil cu activități gospodărești, ei văd în propria odraslă simplu ajutor în 

bucătărie. Supraaglomerat cu tot felul de treburi casnice, acest copil nu mai are 

timpul necesar pentru pregătirea lecțiilor.De aici frica firească de a nu lua o notă 

mică, de a nu fi admonestat sau pedepsit apoi de părinte.  

        Sunt și cazuri când câte unul dintre acești copii, în ciuda condițiilor 

potrivnice din familie, în dorința de a învăța, ca răspuns al unei puternice nevoi 

de cunoaștere, folosește pentru studiu o parte din timpul pe care ar trebui să-l 

acorde odihnei. El vine însă obosit la școală. Neatent, uneori din această cauză 

,neputându-se concentra, nu dă întotdeauna randamentul școlar așteptat. 

         O conduită contradictorie a familiei în ceea ce privește formularea 

exigențelor față de munca școlară a copilului poate constitui un nou motiv de 

dezorientare și adesea de “încruntare” a lui. Ea se manifestă fie prin divergențe 

de concepție în această problemă între cei doi părinți, între părinți și bunici sau 

între familie și școală, evident prima fiind deficitară din acest punct de vedere, 

fie printr-o reacție variabila a familiei față de randamentul la învățătură al 

copilului. Dacă un părinte acordă atenția cuvenită muncii lui școlare , iar celălalt 

nu, dacă, în funcție de dispoziție, ei iau atitudine sau nu față de unele insuccese 

sau chiar rămâneri în urmă la învățătură, copilul nu știe cum să se orienteze, 

profită desigur în defavoarea randamentului lui școlar, de înțelegerea unui 

părinte sau bunic, de momentele lor de bună dispoziție- consecințele vădindu-se 

în rezultatele școlare slabe, cu implicațiile cunoscute. 

        În fine, teama copilului pentru școală apare chiar de la începutul 

școlarității, fiind provocată de teama instinctivă de necunoscut și alimentată de 

avertizări rău inspirate ale unor părinti, care obișnuiesc, pentru a-i tempera 

zburdălnicia, să utilizeze formule ca acestea:”Lasă că te duci tu la școală.”, “Ai 

să vezi tu.”Și dacă se întâmplă ca aceste amenințări să se confirme, chiar 

procesul de învățământ poate deveni o cauză a deficiențelor de învățare.(va 

urma) 

Prof.Nicoleta Popescu 
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Chiar este nevoie? Este zâmbetul necesar vieții ? 

Absolut necesare sunt respirația și bătăile inimii, dar și de zâmbet avem nevoie. 

“Zâmbetul nu costă nimic, dar prețuiește mult, Îl îmbogățește pe cel care-l 

primește, fără să-l sărăcească pe cel care îl oferă. “ 

Mamele știu că între îndatoririle pe care le au în familie este și aceea de a le 

zâmbi copiilor. “Mama” de la școală trebuie să zâmbească și ea tot timpul și astfel 

ziua micului învățăcel devine însorită. 

Prin zâmbet reprezentăm corect în fața micuților noștri, caracterul și dragostea 

lui Dumnezeu. Zâmbetul este o dovadă că suntem optimiști și încrezători. 

Zâmbetul este o LECȚIE.  

Veselia unui copil depinde foarte mult de relațiile cu cei din jur. Dacă el este 

deschis, calm , surâzător, atunci el trăiește într-o atmosferă fericită, de încredere, 

descoperind puterea râsului într-un mod firesc. 

Copiii noștri trebuie învățați să găsească motive și ocazii să zâmbească. Pot 

zâmbi părinților sau colegilor cu fiecare “ la revedere “, de fiecare dată când spun 

“te rog” sau “mulțumesc” ori atunci când oferă locul din autobuz unei doamne în 

vârstă. Pot zâmbi chiar și dimineața, atunci când gardianul școlii îi salută călduros. 

Sunt atâtea ocazii... Trebuie doar să le găsim !  

“ O inimă veselă este un bun leac ! “  

Zâmbiți, învățați să zâmbiți, chiar dacă  uneori este atât de greu. Încercați ! 

Merită ! 

Prof. înv. primar Pase Ramona 
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În numeroase studii de psihologie, blocajele în calea învățării sunt 

sinonime cu eșecul școlar. 

Eșecul  școlar poate fi denumit prin mai multe situații: abandonarea 

precoce a școlii, decalaj între potențialul personal și rezultate, părăsirea 

școlii fără o calificare, incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice, 

eșecul la examene, inadaptarea școlară,etc. 

Situațiile concrete ale elevilor care într-un anumit moment al vieții lor 

au cunoscut insuccesul școlar ne arată că acesta reprezintă, de obicei, o 

noțiune subiectivă, deoarece studiile psihologice au relevat că 

autoaprecierea negativă cu privire la sine și neîncrederea în propriile 

capacități pot influența formarea rapidă a impresiei de incompetență 

personală sau de nereușită în raport cu sarcina propusă. Astfel, un rol foarte 

important îl are educatorul care trebuie să identifice cauzele acestuia, dar , 

mai ales, să înlăture eșecul școlar. 

De cele mai multe ori, eșecul școlar este rezultatul unor condiționări 

multiple, unele ținând de elev, altele vizând școala, familia sau, pur și 

simplu,factori de mediu educațional. 

Dintre cauzele blocajelor în învățare care țin de elev, cele mai des 

investigate sunt cele referitoare la anumite boli organice, unele deficiențe 

fizice sau senzoriale și unii factori psihologici individuali (deficiența mentală, 

autismul infantil, hiperexcitabilitatea). 

Din punctul meu de vedere, ca pedagog, factorii școlari sunt cei care 

trebuie investigați cu atenție pentru a preveni sau a înlătura efectele 

blocajelor în calea învățării. Dintre acești factori școlari, psihologii 

menționează câțiva foarte importanți: 

-rigiditatea ritmurilor de învățare,care presupune obligativitatea 

asimilării conținuturilor învățământului în unități temporale unice pentru 

toți elevii, ignorându-se dificultățile întâmpinate de cei cu ritmuri mai lente. 
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-diferențele semnificative existente între profesori și chiar școli în ceea 

ce privește natura și nivelul exigențelor (relevate cu ocazia transferului 

voluntar sau forțat al unui elev de la o școală la alta sau de la o clasă la alta). 

-abordările educative de tip exclusiv frontal, care acordă prioritate 

clasei sau obiectivelor generale ale predării, dar nu și particularităților 

psihologice ale elevilor. 

-mărimea clasei de elevi: numărul mare de elevi dintr-o clasă face 

dificil procesul de predare-învățare activă. 

-eterogenitatea clasei de elevi. 

-stiluri didactice deficitare:suprasolicitarea elevilor,rigiditatea 

intelectuală etc. 

-deficiențe privind resursele școlare și managementul general al 

învățământului. 

Nu în mai mică măsură, un rol decisiv în evoluția bolcajelor în calea 

învățării îl are familia. De aceea, atunci când se investighează eșecul școlar 

se investighează și factorii familiali; este cunoscut, de altfel, că unele familii 

oferă un mediu cultural favorabil dezvoltării copilului, în timp ce altele 

prezintă o situație precară sub raport material,cultural și al atmosferei de 

ansamblu. 

Nu în ultimul rând,factorii generali de ambianță educațională atrag 

atenția asupra rolului contextului social în care se face educația:statul și 

diferite alte instituții trebuie să se implice în integrarea, succesul 

profesional și social al elevilor. 

Există  totuși numeroase măsuri care pot fi luate pentru prevenirea 

blocajelor în învățare: 

-sporirea rolului învățământului preșcolar pentru a se dezvolta 

capacitatea verbală și gradul de sociabilitate al elevilor. 

-stabilirea unor relații strânse de parteneriat între școală și familie, 

întrucât s-a constat că datorită problemelor familiale elevii nu dau 

randamentul așteptat la școală. 
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-sprijinirea școlii cu resurse materiale și umane corespunzătoare unui 

învățământ de calitate. 

-pregătirea corespunzătoare a cadrelor didactice în vederea asigurării 

reușitei școlare. 

-proiectarea unor acțiuni de orientare școlară adecvate. 

-îndrumarea elevilor și părinților pentru consultarea unui psiholog 

școlar care să supravegheze comportamentul elevilor predispuși la eșec 

școlar datorită diverșilor factori. 

Blocajele în calea învățării pot fi înlăturate și prin tratarea diferențiată 

și individualizată a elevilor aflați în astfel de situații delicate. Însă, pentru 

acest aspect sunt necesare anumite strategii ce presupun o bună 

cunoaștere a particularităților psihologice ale elevilor. Astfel, este important 

ca toate cadrele didactice să urmărească posibilele cazuri de eșec școlar și 

să ghideze elevii și familia către forurile specializate ce pot preveni sau 

înlătura aceste cazuri de blocaje în calea învățării. 

Prof.Andreea Matei 

Bibliografie: 

Andrei Cosmovici,Luminița Iacob -„Psihologie școlară” 

Ioan Nicola -„Tratat de pedagogie școlară” 
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1644 este anul în care se naște la Cremona, în 

Italia, Antonio Stradivarius sau Stradivari. Din 

mâinile viitorului lutier (constructor de viori), 

Antonio Stradivarius, aveau să iasă peste 1000 de 

instrumente: viori, viole, violoncele, chitare și chiar 

o harpă.  600 dintre acestea au ajuns să fie bine 

cunoscute, altele însă și-au pierdut urmele prin 

istorie. Unele dintre instrumente au dăinuit până 

astăzi și sunt în stare de funcționare. De exemplu 

harpa realizată de Stradivarius se află la Academia 

de Muzică din Neapole. 

Din cei 93 de ani pe care i-a trăit celebrul lutier, aproape 70 i-a dedicat 

construirii instrumentelor muzicale 

ajungând la perfecțiune în crearea 

acestora în perioada 1700 - 1730, 

supranumită și „golden age". 

Instrumentele rămase din această 

perioadă sunt astăzi adevărate comori, 

valorează milioane de euro și, nu de 

puține  ori, această valoare este 

echivalată în aur. 

Viorile Stradivarius care au reușit să străbată secolele încântă astăzi cu 

sunetele lor lumea și au primit nume, nume  care atestă, cel mai des, persoanele 

cărora le-au aparținut: „Soil”, „Lady Tennant”, „Elder – Voicu”, „Tuscan”, 

Site dedicat lui Stradivarius 

Stradivarius în atelier 
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„Medici”, „Amarillys Fleming”, „The Hammer”, etc. dar și faptul că sunt tratate 

aproape ca niște persoane. Din păcate nu mai există decât vreo 10 astfel de viori 

în lume. Ar fi multe de spus despre aceste minunate instrumente dar, nimic nu 

se compară cu ascultarea lor.  

Statul român este proprietarul uneia dintre aceste viori încadrată la 

categoria „Tezaur” din patrimoniul național. Vioara se numește „Stradivarius - 

Elder - Voicu”, a fost fabricată  în 1702 având  astăzi venerabila vârstă de 309 

ani. 

Istoria acestei viori nu se cunoaște foarte bine dar, se știe că pe la finalul 

secolului al XIX – lea, făcea parte dintr-o colecție renumită, cea a fraților Heal, 

poate cei mai importanți dealeri de instrumente muzicale din epocă. 

Ulterior, se pare, a aparținut unui violonist numit Elder care a și cântat pe 

ea. De aici primul nume al viorii. Și Joseph Joachim – alt renumit violonist - 

este posibil să o fi avut în posesie o perioadă de timp.  

În anul 1956, statul român (prin Ministerul Culturii de atunci), a hotărât 

să cumpere un  instrument 

foarte bun și performant pentru 

ca, celebrul deja violonist 

român, Ion Voicu (1923 - 

1997) să îl folosească. Vioara, 

numită astăzi „Stradivarius – 

Elder – Voicu”, a fost 

achiziționată pe 29 august 

1956 de la firma „Henry 

Werro”, la prețul de 80.000 de 

franci elvețieni (astăzi 

valorează aproximativ 2.000.000 

milioane de euro și valoarea ei crește) și a fost alegerea lui Ion Voicu. La 7 

septembrie 1956, Ministerul Culturii și maestrul Ion Voicu au încheiat un 

contract  care avea ca obiect darea în folosință a viorii. Aceasta a rămas în 

posesia sa până la moartea lui Ion Voicu cu o scurtă întrerupere. 

 Elev al lui George Enescu și David Oistrach, Ion Voicu a demonstrat 

într-o carieră violonistică de peste 50 de ani, măiestrie și sensibilitate, rigoare și 

precizie, virtuozitate excepțională și stăpânirea unui repertoriu bogat. S-a 

bucurat de o faimă internațională câștigată prin admirabilul talent cu care era 

Ion Voicu (1923 - 1997) 
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înzestrat dar și prin studiul cu seriozitate al oricărei lucrări care îi intra în 

repertoriu.  

A cântat cu orchestre renumite („Orchestra simfonică” din Londra, 

„Filarmonica” din Tokio, „Orchestra Pasdeloup” din Paris, „Gewandhaus” din 

Leipzig, și multe altele) și în instituții muzicale prestigioase: „Royal Albert 

Hall” și „Wigmore Hall” din Londra, „Scala din Milano”, „Carnegie Hall” din 

New York, „Teatro Colòn” din Buenos Aires, „Musikverein” și „Konzerthaus” 

din Viena, etc. A participat la numeroase festivaluri muzicale din lume: 

Salzburg, Viena, Berlin, Praga, Roma, Ankara, Istambul, Bruxelles, Moscova și 

enumerarea ar putea continua. 

Vioara Stradivarius primită în 1956 de la 

statul român nu a făcut decât să pună în valoare 

la fiecare concert, la fiecare concurs, la fiecare 

interpretare, calitățile excepționale ale 

violonistului Ion Voicu. Și asta s-a întâmplat 

fiindcă vioara, la rândul ei, era și este una 

excepțională. 

În anul 2007, minunata vioară pe care a 

concertat aproape patru decenii Ion Voicu, a fost atribuită,  prin concurs, unui 

tânăr violonist român, Alexandru Tomescu, care spune despre ea următoarele pe 

site-ul dedicat lui: 

http://www.alexandrutomescu.com/ 

 „Foarte mulți au fost uimiți 

văzând Stradivarius-ul (în fotografie 

n.n.) “în carne și oase”: o vioară cât 

se poate de obișnuită, nici mai mică, 

nici mai mare, în niciun caz poleită cu 

aur sau bătută cu diamante ca să-i 

justifice prețul exorbitant. Atunci unde este secretul, ce o face să fie atât de 

deosebită de toate celelalte viori? Răspunsul nu este vizibil, ci mai degrabă 

audibil: un Stradivarius există și trăiește cu adevărat doar atunci când este 

cântat într-o sală de concert, în fața iubitorilor de muzică. Câte astfel de viori 

minunate nu așteaptă prin vitrine prăfuite de muzee sau prin seifuri de bănci 

momentul în care vor putea vibra din nou, momentul în care își vor putea face 

auzit din nou glasul? 

Vioara „Stradivarius – Elder - Voicu” 1702 

http://www.alexandrutomescu.com/
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Cel mai frumos moment trăit cu vioara Stradivarius: acela în care văd și 

simt bucuria din ochii și sufletele oamenilor, după un concert. Atunci simt că 

îmi împlinesc menirea mea de artist: de a aduce lumina cu ajutorul limbajului 

iubirii – muzica.” 

Pentru a fi în siguranță vioara  „Stradivarius – Elder - Voicu” are angajată 

o gardă de corp (3 persoane) care o însoțește peste tot. Ea nu poate fi ținută în 

mână decât de violonistul Alexandru Tomescu iar atunci când nu se cântă pe ea 

este depozitată într-un loc secret. 

Dată fiind valoarea lor excepțională și drepturile de 

proprietate, fotografiile acestor instrumente vechi  nu pot fi 

reproduse în orice condiții. Se poate însă vizita un muzeu dedicat 

lor. 

„National Music Museum” -  http://orgs.usd.edu/nmm/index.html este 

un muzeu online dedicat instrumentelor muzicale. Aici există foarte multe 

instrumente vechi și mai noi, fotografiate până la detalii. Pe site există și 

posibilitatea de a face un tur virtual al galeriilor. 

 

Prof. Cristina Prodan 

 

În acest articol s-au folosit unele date existente pe internet în diverse surse: 

Wikipedia, site-urile dedicate lui Stradivarius, Ion Voicu și Alexandru Tomescu. Alte 

informații provin din cărți, mape de discuri și CD-uri sau reviste, aflate în arhiva 

personală. 

 

 

 

 

 

 

http://orgs.usd.edu/nmm/index.html
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În fiecare an la 9 Mai, sarbatorim: Ziua Independentei Romaniei- 9 mai 

1877, Ziua Victoriei coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial-

9 mai 1945 și Ziua Europei. 

   La 9 mai 1877- are loc proclamarea independenței României din anii 

1877-1878, desfășurat împotriva Imperiului Otoman și a fost obtinută, prin 

jertfa de sânge a 10.000 de ostași români, morți în luptele de la Plevna, Grivița, 

Rahova, Vidin, Smârdan. 

   Au devenit celebre cuvintele rostite de ministrul de externe al României 

–Mihai Kogălniceanu, spuse în Parlamentul României-,,Suntem independenți-

suntem o națiune de sine stătătoare” . 

   Prin obținerea independenței, România devenea un stat egal în drepturi 

cu celelalte state independente ale Europei și la 10 mai 1881-România se 

proclama regat, iar principele Carol I devine primul rege al României, 

încoronându-se cu celebra ,,Coroană de oțel” realizată din oțelul unui tun 

turcesc capturat la Plevna. 

   La 9 mai 1945-are loc capitularea Germaniei naziste, care pune capăt 

celui de-al doilea Război Mondial în Europa, prin victoria coaliției Națiunilor 

Unite. Este ,,Ziua Victoriei” împotriva fascismului, este ziua care a pus capăt cel 

mai devastator conflict militar cunoscut de umanitate, care a cauzat peste 50 

milioane morți, răniți, dispăruți. 

   La înfrângerea Germaniei naziste și-a adus din plin contribuția și 

România, care de la 23 august 1944 s-a alăturat Națiunilor Unite, luptând peste 

9 luni de zile împotriva Germaniei naziste până la victoria finală de la 9 mai 

1945. România și-a adus contribuția la eliberarea Transilvaniei, a Ungariei, a 

unor părți din Austria și a Cehoslovaciei.  

   Ieșirea României din alianța cu Germania și alăturarea ei la Națiunile 

Unite, a dus la scurtarea celui de-al doilea Război Mondial cu cel puțin 200 de 

zile, Germania fiind lipsită de petrolul românesc cu care funcționa ,,mașina de 
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război” germană. Scurtarea războiului, a însemnat diminuarea victimelor 

produse de acest război și așa foarte mari. 

    La 9 mai – sărbătorim și „Ziua Europei” 
    În urmă cu 61 de ani, la 9 mai 1950 – ministrul de externe al Franței – 

Robert Schuman, a propus Germaniei, dar și altor state, să pună bazele unei 
federații europene pentru menținerea păcii. Ideea era, de a se renunța la 
confruntarea militară și de a așeza relațiile dintre state pe colaborarea 
economică. 

    În 1951 – 6 state : Franța, Germania, Italia, Olanda, Belgia și 
Luxemburg, au semnat Tratatul de la Paris – privind constituirea „Comunității 
Economice a Cărbunelui și Oțelului” 

    Ulterior, în 1957- prin tratatul de la Roma, s-a înființat „Comunitatea 
Economică Europeană” - precursoare a Uniunii Europene de astăzi. 

    Din 1985 – Consiliul European de la Milano, a ales ziua de „9 Mai” - ca 
„Ziua Europei”. 

    Uniunea Europeană a fost înființată oficial la 1 noiembrie 1993. 
    U.E. - este organizația de cooperare europeană , care a început în 1951 

cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, din 1967 a devenit 
Comunitatea Europeană, iar din 1993 – Uniunea Europeana. 

    Deviza Uniunii Europene este „Unitate în diversitate”. 
    În anul 2011 – Uniunea Europeana cuprinde 27 de state europene, iar 

de la 1 ianuarie 2007 și România a devenit membră a Uniunii Europene – 
sărbătorind și ea, alături de celelalte 26 de state europene, ziua de 9 Mai ca 
„Ziua Europei”. 

 

 

Motto: 

 ,,Pământul este o oază - o oază, în pustiul Cosmosului. Habitatele cele 

mai izolate ale planetei noastre – ghețurile polare, atolii oceanelor, nisipurile 

Saharei – au o viață bogată în comparație cu vidul spațial.’’ 

 Poeții au privit întotdeauna Pământul ca pe un Cosmos al miracolelor 

infinite și încercând să le descifreze, le-au sporit, adăugând ei înșiși noi petale 

,,corolei de lumini a lumii’’. Oamenii de știință ai tuturor vremurilor s-au 
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străduit să-i smulgă tainele, să le explice și să le ,,legifereze’’. Terra a fost 

considerată la început centrul static al întregului Univers, pentru ca peste 

secole, să se admită că ,,e pur si muove!’’. Mai apoi, astronomii au redus-o la 

dimensiunile unei planete ,,modeste’’, Soarele însuși, în jurul căruia gravitează, 

nefiind decât una dintre stelele mijlocii ale Universului fără limite. 

 În spiritul nobleței și al respectului față de singura planetă din Univers 

care are VIAȚĂ, în data de 8.IV.2011, în școala noastră, școală de elită a 

învățământului prahovean ,,I.A.Bassarabescu’’ s-a desfășurat Cercul Pedagogic 

al profesorilor de geografie arondați cercului nr.4 Ploiești. 

 Activitătile organizate în calitate de profesor coordonator, au avut 

scopul de a le transmite invitaților și tuturor participanților pasiunea, dăruirea, 

curiozitatea și aplecarea către cercetare cu care sunt înzestrați elevii școlii 

noastre. Tema activității de cerc a fost de susținere a unei lecții demonstrative 

la clasa a VI-a B, lecție vizând studiul unei țări membre a U.E., respectiv Franța. 

 Materialul didactic conceput de mine, dar și cu ajutorul clasei a fost 

extrem de bogat și variat, remarcându-se modul în care elevii acestei clase au 

colaborat, participat, demonstrat, argumentat, vizualizat informațiile 

acumulate anterior, dar și în cadrul lecției de cerc. 

 Portofoliile pregătite, atât în limba română, cât și în limba franceză, 

ținând cont că se dezvăluia o temă atât de vastă, complexă și cu implicații 

interdisciplinare de calibru: ,,Franța – partea fizico- geografică’’, demonstrează 

nivelul solid de cunoștințe al elevilor școlii noastre cu privire la acest obiect de 

studiu – Geografia. Cântecele în limba franceză și activitatea extracurriculară 

sustinută după ora propriu-zisă de curs, vizualizarea unui DVD-,,Franța – între 

tradiție și modernitate’’, folosirea unor tehnici de lucru foarte moderne (de 

vizualizare și a unor informații de pe C.D.), referitoare la tema studiată – 

imagini holistice – au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor elevilor 

participanți. 

 Întreaga activitate a cercului s-a desfășurat într-un ambient extrem de 

relaxat, de empatie între profesori și elevi, spiritul geografic al informației s-a 

simțit în orice argument, iar dorința de a călători, de a vedea locuri noi, de a 

afla noi informații despre țările Europei sau despre mapamond ne-a însuflețit 

pe toți cei care am participat. 
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 Deși numărul participanților a fost destul de restrâns, vizitându-ne puțini 

profesori de geografie din oraș și din județ, ne-am simțit foarte mândri și 

bucuroși, atât elevii clasei a VI-a B, cât și eu, în calitate de profesor 

coordonator, de prezenta doamnei director adjunct: prof.Elisabeta Chivulescu 

și de prezenta domnului director prof.Niculae Sitaru, care au vibrat sufletește 

alături de noi. 

 Întrucât această frumoasă activitate de cerc a fost și filmată de doamna 

director adjunct prof.Elisabeta Chivulescu, avem ocazia în permanență să ne 

amintim cu plăcere de aspectele metodico-științifice vizate, iar cuvintele 

frumoase adresate școlii de către profesorii invitați, să reprezinte un motiv de 

mândrie și de noblețe sufletească. 

 Mult succes tuturor celor pasionați de această disciplină științifică – 

geografia – și să nu uităm că: ,,Natura este totuși singura carte din care fiecare 

filă păstrează câte un adevăr.’’ 

         (Goethe) 

Prof.Ioniță Laura 

 

 

de Bucurie Ioana , fosta 

elevă a școlii 

“I.A.Bassarabescu” 

Cred că nu există scriitor respectabil care să nu fi așternut pe o foaie de 

hârtie vreo idee , vreun sentiment sau vreo amintire despre prima zi de școală. 

Am citit multe compuneri pe această temă….și toate exploatau aceeași trăire , 

același principiu, adică era ca și cum citeam același lucru , doar că diferea 

marca. Și mi-am dorit să pot citi o compoziție “altfel” , în care să se ridice 
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cineva și să zică “Ba nu!Eu nu îmi mai aduc aminte toate detaliile acelea de care 

sunt toți atât de atașați și care i-a marcat pe unii dintre voi!” 

 Așa că m-am hotărât că acea compunere ar trebui să aibă semnatura mea, 

pentru că la urma urmei chiar nu îmi amintesc cum arăta doamna învățătoare în 

prima zi sau cine era colegul/colega de lângă mine. Cred că singurul lucru care 

mi s-a întipărit în minte a fost faptul că eram așa de emoționată….și temătoare 

de avalanșa de copii și de numele pe care în zadar încercam să le rețin. 

 Dar cu timpul , acea privire de căprioară zgribulită s-a transformat într-o 

privire jucăușă și prietenoasă . Timpul s-a scurs (nu știu dacă ar fi cazul să 

folosesc cuvântul “repede”, pentru că erau unele zile când și ceasul cred ar fi 

căscat, dacă ar fi putut ) și, trecând de clasele primare , am ajuns în clasa a V-a. 

 Toată lumea mă întreba “Vaaai ești în clasa a V-a! Cum sunt profesorii?? 

Nu-i așa că e mai greu ?” și zâmbind inventam ceva siropos în așa fel încât să 

fac totul să sune plăcut , dar adevărul este că numai “DA” îmi venea în minte .  

 Trecând peste emoțiile de proaspătă elevă de gimnaziu , m-am împrietenit 

cu doamna dirigintă și din profesor în profesor am ajuns la prima oră de limba și 

literatura română . Poate că pentru unii această primă întâlnire poate părea 

banală , dar nu și pentru clasa a V-a A, deoarece profesoara noastră era însăși 

Doamna Director , temuta doamnă director !! Stăteam în bancă  și mă gândeam 

care ar fi totuși poziția standard : relaxată sau țeapănă , cuminte și zâmbăreață 

sau serioasă? Și intră doamna profesoară în clasă , dar într-un mod furtunos 

(tipic pentru “reputația” unui director ) și cu zâmbetul pe față propune să facem 

bancuri . Acela a fost momentul în care am făcut toți niște ochi cât cepele și am 

rămas cu gurile  căscate , adicaaa , stați puțin , doamna director vrea să glumim 

la ora dânsei ??? Wow !Dar încet- încet ne-am dezghețat și abia așteptam 

următoarea  oră de română . 

 Eeehehe, totuși moneda are două fețe și pot să spun că dragostea mea 

pentru română era ca un grafic strâmb , desenat de un copil de grădiniță care nu 

știe să facă decât linii și acelea în zig-zag . Cred că nu materia în sine era cea 

care mă atrăgea , ci mai degrabă modul în care d.profesoară interacționa cu noi 

,(cu mine) , la ore: părea că are un mesaj de transmis , că vroia ca noi să 

rămânem cu ceva la sfârșitul orei și că se implică emoțional în cele mai multe 

dintre activități . În principiu , la orele de română nu mă plictiseam , dar existau 

două sentimente predominante: acela  de respiro , relaxare și acela de “teamă” , 

teama de o lucrare surpriză , poate cu caracter debusolant uneori . Doamne! 
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Acele lucrări erau pur și simplu minunate , mirobolante , superbe , (mai ales 

dacă erau la gramatică), pentru că le primeai când ți-era lumea mai dragă. 

 Cu toate acestea , am rămas marcată , într-un mod pozitiv , de acea 

exigență rară și constructivă , care se manifesta uneori sub cele mai “năzdravane 

“ aspecte . Și recunosc că uneori mă văitam că uite cât am de scris , dar îmi 

plăcea să scriu toate comentariile acelea (la care de obicei primeam 10..parcă) , 

să citesc n și n  cărți și să le fac rezumatul , dar nu îmi plăcea gramatica !  

 Aveam și eu , ca orice copil un vis măreț , și anume acela de a deveni 

eleva preferată sau , dacă nu se putea aceasta , să fiu olimpică la limba și 

literatura română !!Și acest vis se prăbușea mereu când dădea ochi cu gramatica 

, care îmi năruia toate mediile de 10 de la română și toate punctajele de la 

olimpiadele locale , de care nu apucam să trec! 

 Dar , cum ar spune oamenii din popor , clasa a IX-a este mâna cerească, 

pentru că gramatica nu se mai studiază , adica desigur că îți trebuie în analiza 

textelor , însă adio cu lucrările de gramatică ! Și văzând acestea am zis să îmi 

încerc iar norocul la olimpiadă și așa am luat eu locul I la etapa județeană . E o 

“poveste hazoasă” cu urmări neașteptate care m-a pus pe gânduri, pentru că 

după o muncă reciprocă am reușit să îmi îndeplinesc unul din “mărețele” visuri . 

 Jos pălăria doamna profesoară și vă mulțumesc mai ales pentru sprijinul 

moral , că la urma urmei teoria poate să o tocească oricine , însă nu oricine are 

talentul de a fi OM , de a iubi și de a fi iubit , de a transmite și de a primi 

informații. Și cam așa s-a năruit și “reputația “ greșită a directorilor  (cum că ar 

“tăia în carne”) …bineee asta e părerea mea , o simplă elevă care încă nu știe cum 

este să ai un șef insuportabil  . 
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     Clopoțelul sunǎ de ieșire…Tocmai s-a terminat ultima zi de școalǎ.Pe culoar forfota 

asurzitoare este rar întreruptǎ de cǎtre un :,, Uraaaaa!A venit vacanța!” sau de cǎtre 

un strigǎt de bucurie, veselia, fiind probabil în amenajări, se mutase la noi la școalǎ 

pe culoarul claselor a VIII a. 

        Amețitǎ de multimea gǎlǎgioasă, realizând cǎ vacanța a început,mǎ grǎbesc în 

amalgamul de pe hol, împrăștiind cu zâmbetul pe buze impresii cu colegii. Coborând 

pe scǎri, nu am putut sǎ nu observ bucuria celor mari sau mai ales invidia și admirația 

cu care ne priveau cei mici, care cred cǎ și-ar fi dorit sǎ fie în locul nostru. 

      Tot astfel în glume și vorbe pǎșesc afarǎ pe poarta școlii. La anu’ nu aveam sǎ mǎ 

mai întorc aici. Am privit încǎ o datǎ clǎdirea impunătoare care odinioară mǎ fascina, 

dar acum pǎrea doar o simplǎ construcție,familiară,o casǎ primitoare de care trebuia 

sǎ mǎ despart. 

      Un sentiment ciudat de bucurie și tristețe mǎ cuprinsese: Eram fericitǎ cǎ școala 

se terminase, dar eram în același timp tristǎ, cǎci la anu’ nu aveam sǎ mai vin 

aici…decât în vizitǎ. 

Goh Anjie Diana (clasa a VIII a C) 

 

 

   Uite-mǎ din nou aici! însǎ de data asta este pentru ultima oarǎ. Profesorii ,colegii, 

clasele și holurile toate îmi amintesc de viața mea de pânǎ acum. O nostalgie 

puternicǎ mǎ cuprinde știind cǎ o sǎ mǎ despart de ea!....de școalǎ și de copilăria pe 

care am trǎit-o acolo. 

    Îmi amintesc cu drag momentele petrecute aici, de la prima zi de școalǎ în care m-

am întros acasǎ împreună cu colegul meu de-o viață Răzvan, și cu care am împărțit 

aceeași bancă. Pânǎ când am avansat și am ajuns în clasele mai mari, făcând 

cunoștiințǎ cu diferiți profesori, fǎrǎ de care nu ne-am fi descurcat. 
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    Nu o sǎ uit niciodată orele de istorie în care domnul profesor nu ne învăța doar 

istorie, ci ne și fǎcea sǎ râdem prin glume, unele mai haioase ca celelalte, dar ne și 

dǎdea sfaturi folositoare. Nici orele de fizicǎ nu le voi uita ușor, în fiecare orǎ aveam 

teama de a fi ascultatǎ și nesiguranța cǎ voi greși. Iar orele de dirigenție vor rǎmâne 

în mintea mea ca niște ore din care am învǎțat sǎ mǎ comport și sǎ înțeleg unele 

lucruri mai bine. 

   Colegii mei vor rămâne în inima mea pentru multǎ vreme, nu îi pot uita, ei mi-au 

colorat anii copilǎriei și au fǎcut școala un loc plǎcut în care veneam cu drag sǎ-i 

întâlnesc. 

      Nu te voi uita niciodatǎ…iubitǎ școalǎ…leagǎnul copilǎriei mele! 

Neagu Elena-Camelia  
(cls a VIII C) 
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