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Îndemn        

Nãscut la Giurgiu, lângă fluviu,       

Şcolit în capitală, în efluviu 

Cu târgul aurului negru s-a-nfrăţit, 

Menire sfântă de-mplinit. 

 

Dascăl şi novelist romanţios, 

Al schiţei umoristic virtuoz, 

Cu “Noi şi vechi” provinciale 

L-a continuat pe Caragiale. 

 

O minte-un suflet, o întreagă viaţă 

Le-a dedicat pe-altarul de creaţii: 

“Dor împlinit”, ”Un om în toată firea”, 

Sau “Vulturii”.Şi-a-mplinit menirea. 

 

Copii şi dascăli ai cetăţii prahovene, 

Priviţi ca sfântă moştenire-un nume 

De Basarab, făuritor de Ţară 

Şi-nvăţăminte către fii de-o mamă, 

 

Nume cu “escu” în final! 

Vă fie pururea îndemn, semnal 

Să duceţi falnic românescul 

Renume drag-Bassarabescu! 

 
Regretata  Prof.Cornelia Diţă 
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Moto : ,, Nu pierdeţi din vedere omenia ! Mai înainte de orice , siliţi-vă 
să preţuiţi omenia .”Fiţi OAMENI” –I.A.Bassarabescu 

 
 

Ioan Alexandru Bassarabescu -1870-1952 
     personalitate ploieşteana si prahoveana 

                        scriitor, publicist , profesor , om de cultura, om politic (prefect şi 
senator) 
 

S-a născut la 17/ 29 dec. 1870, în oraşul Giurgiu, în familia micului moşier 
Pitarul Alexandru şi Elisabeta –Eliza Bassarabescu , fiind al VI –lea baiat dintr-o 
serie de şapte copii. 

Între anii 1870-1877 a locuit la Giurgiu, împreună cu familia sa numeroasă.  
 În 1877 de frica bombardamentelor turceşti (izbucnise la 12 apr.1877-
războiul ruso-turc, care devine după 19 iulie, războiul ruso-româno –turc) familia 
se mută la Bucureşti, unde I.A.Bassarabescu va face Şcoala primară şi ulterior 
Colegiul Sf.Sava. 
 Între 1892-1896, urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie , din 
cadrul Universităţii Bucureşti. 
 Din 1897 –devine fiu al Ploieştilor. Timp de 55 de ani va activa si se va 
manifesta pe parcursul vietii până la a sa dispariţie, pe 29 martie 1952, găsindu-şi 
odihna veşnică la cimitirul Viişoara din Ploieşti.  
 

I.A. Bassarabescu –scriitor si publicist 
 
 Scriitor cu viziuni moderne, adaptează tehnica naturii moarte în schiţă, 
ridicând arta prozei  scurte la valori artistice şi socio- umane deosebite. 
 Colaborează, fiind încă elev la Colegiul Sf. Sava, în clasele secundare, în 
perioada 1886-1888, la revistele şcolare,, Armonia şi “ Studentul român”. 
 Debutul său oficial, are loc la 1 oct. 1888, când i se publică, în revista 
,,Mugurel “-, nuvela ,,Nostalgie” , iar la 1 nov. 1888 publică în revista ,,România 
literara” povestirea ,, Întâia funie”  
 Colaborează cu revistele ,,România literară”, Generaţia nouă”, Convorbiri 
literare”, Ramuri” Luceafărul”, Viaţa literară”, ,,Semănătorul”. 
 Este deţinător al premiilor literare:  
  -în 1908-Premiul Academiei Române 
  -în 1926- este premiat de Societatea Scriitorilor Români  
  -în 1930- Premiul Naţional pentru proză 
 Face parte din primul Comitet al Societăţii Scriitorilor Români . 
 Din 1909- devine membru corespondent al Academiei Române  
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 Principalele volume (selectiv): ,,Nuvele”, Vulturii”, ,, Norocu”, ,,Nenea”, “ Pe 
drezina”, Moş Stan”,Schiţe şi nuvele”, ,,Un om în toata firea”, ,,Domnul Dincă’’. 

Este tradus în diferite limbi străine. 
A scris, folosind şi diferite pseudonime: Arab, Barion etc. 
 

      Profesorul I.A. Bassarabescu 
 
În 1896 – încheind cursurile facultăţii, este numit profesor suplinitor de 

geografie la Liceul din Focşani.. 
 În 1897- I.A.Bassarabescu este mutat de Minister, ca profesor de 

geografie la Liceul Sfinţii Petru şi Pavel, cel mai bun din Ploieşti la acea vreme . 
Liceul era situat la capătul Bulevardului Gării şi funcţiona în spaţiul actualului 
Colegiu Naţional –Mihai Viteazul.I.A.Bassarabescu va fi profesor aici din 1897 
până în1936, când s-a pensionat. 

 
  
 
Reproducem cuvintele lui I.A.Bassarabescu, asupra momentului din 1897, 

în care a luat contact direct cu urbea lui Caragiale:-“ Orasul mi-era necunoscut, 
deşi trecusem adesea cu trenul prin Gara de sud, fără să mă opresc. M-a primit 
pe o burniţă de ploaie de iarnă rece si pătrunzătoare, pe un întuneric care-mi 
punea piedicaăşi nu mă lăsa să-mi satisfac curiozitatea ce mă frământa în clipele 
acelea de început de carieră . Luminile felinarelor cu petrol aranjate în linie 
dreaptă, cât te puteau ajuta vederile, mi-arata că oraşul începe printr-un bulevard 
lung care-mi stârnea neastâmpărul să-l văd mai repede a doua zi”. 

A mai predat geografia la Gimnaziul –Mihai Eminescu, o şcoală particulară 
condusă de profesorul Munteanu Râmnic în perioada 1928-1948, când această 
unitate de învaţamânt particulară a fost desfiinţată. La această şcoală a predat 
mai mult franceza decât geografia, mai ales dupa sfârşitul celui de al doilea 
Razboi Mondial, când existau puţini profesori de franceză . 

La Liceul Sfiinţii Petru şi Pavel pe lângă geografie I.A.Bassarabescu a 
predat şi ore de limba franceză in perioada 1897-1935, dupa cum reiese din 
documentele aflate la Arhivele Statului Ploieşti . 

I.A.Bassarabescu – a avut o îndelungată şi prodigioasă activitate didactică 
ca profesor în învaţamântul de stat şi particular, activitate pe care nu a înterupt-o 
nici în perioada în care a fost Prefect al Judeţului Prahova şi senator de Prahova . 
A fost un dascăl adevărat, cu dragoste de elevi, înţelept şi fin pedagog , cu 
chemare către această meserie atât de nobilă, de a forma şi educa generaţia 
tânară. 

În 1899- obţine titlul de licenţiat în ,,Istorie “, dar va preda toata viaţa 
geografie şi limba franceză. 

În 1911-este Inspector al Casei Şcoalelor 
În 1919-este ,, Inspector general al Învatamântului primar”din România, 

activitatea sa desfaşurându-se in judeţele Dâmboviţa , Prahova şi Buzau. 
În 1936- după o activitate didactică de 40 de ani, din care 39 de ani in 

Ploieşti şi în vârsta de 66 de ani – este sărbătorit cu fast şi pensionat oficial din 
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funcţia didactică de profesor de geografie la Liceul Sfiinţii Petru şi Pavel din 
Ploieşti. Activitatea sa didactică, va continua în cadrul Gimnaziului particular până 
la desfiinţarea acestuia prin Legea Învăţământului din 1948, când era în vârsta de 
78 de ani. Îi făcea plăcere să spună că ,, Meseria de profesor e o artă şi artă 
fără talent n-are durată. Profesorul adevărat nu 

funcţionează.Oficiază‟‟! 

 
   I.A.Bassarabescu – omul de cultură 

  
A fost şi un distins animator şi susţinător al unei vieţi culturale la Ploieşti. 
Face parte din Comitetul de fondare a  Bibliotecii judeţene ,,N.Iorga”’ şi a 

Muzeului de Artă din Ploieşti. 
În 1931- elaborează o ,,Antologie a scriitorilor români “, una din primele 

lucrări de acest gen , cu mult înainte de monumentala operă a lui George 
Calinescu, lucrare deosebit de folositoare elevilor de atunci, pentru examenele de 
capacitate şi de bacalaureat. 

În 1934- prin iniţiativa sa, alături de alţi intelectuali ploieşteni, a contribuit la 
ridicarea primului monument memorial al marelui sau înaintaş I.L.Caragiale – bust 
de bronz. 

A deţinut funcţia de preşedinte de onoare al Asociaţiei Presei din Prahova. 
I.A.Bassarabescu s-a bucurat la rândul său de  prietenia multor confraţi de 

generaţie. Gândurile unora dintre aceştia , au rămas înscrise şi în autografe pe 
cărţi, ce-au facut parte din biblioteca scriitorului şi se găsesc astăzi în patrimoniul 
Muzeului de Istorie din Ploieşti, fondul ,,I.A.Bassarabescu “ şi anume: Ion Pillat, 
I.Petrovici, Gr.Trancu-Iaşi, G. Vâlsan, Sabin V. Dragoi etc. 

I.A.Bassarabescu  a însemnat una din contribuţiile culturale ale Prahovei la 
cultura naţională. 

 
   
 
 

             I.A.Bassarabescu –omul politic (prefect şi senator) 

 
 
I.A.Bassarabescu nu era recomandat nici de temperamentul , nici de 

caracterul său , ca politician . A facut o politică de club, discretă şi subtilă fără 
pretenţii de tribun sau vânarea unor funcţii. Totuşi, s-a angrenat sau a fost 
angrenat şi în acest domeniu , care nu i-a adus prea mari satisfacţii.     

În anul 1918 – în condiţiile grele ale ocupaţiei germane , îndeplineşte 
funcţia de prefect al jud. Prahova. A fost numit de guvernul conservator prezidat 
de Alexandru Marghiloman. Înprejurările l-au dus în Partidul Conservator , prin 
socrul său, Temelie  Dinescu , vechi membru al acestui partid, care fusese şi 
primar al Ploieştilor. A acceptat numirea , dar a pus nişte condiţii menite să 
refacă, fie şi parţial, demnitatea ploieştenilor. Principala condiţie a fost ca 
Komandatura germană să restituie prefecturii, palatul pe care-l ocupase în 1916 
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(azi Muzeul de Artă) şi astfel în ziua de 1 mai 1918 când era numit prefect, era 
instalat în ,,palatul prefecturii”.  

De-abia instalat , el dă Inştiinţarea nr.4526 din 5/18 mai 1918 , din care 
spicuim “…Aniversarea zilei de 10 Mai , o vom serba anul acesta cu mai multă 
voioşie , pentru că sărbătorim revenirea Basarabiei la Patria mumă …”.Acest 
lucru se realizase pe 27 martie / 9 aprilie 1918, când Sfatul Ţării de la Chişinău 
hotărâse unirea Basarabiei cu România . Dacă , în urmă cu un an , nici nu putuse 
fi vorba de vreo sărbătorire a zilei de 10 Mai, acum , la iniţiativa lui Bassarabescu, 
s-au produs adevărate manifestaţii patriotice, în faţa cărora germanii au ramas 
neputincioşi . 

O altă faptă meritorie a fost aceea că a convins, foarte repede , 
administraţia militară germană să închidă lazaretul militar pe care îl mai avea încă 
în localul Liceului Sfiinţii Petru şi Pavel , să-i mute pe răniţi şi bolnavi într-un alt 
local şi să-l redea învaţamântului. 

A intervenit stăruitor la autoritaţile militare de ocupaţie pentru eliberarea 
ultimilor ostatici prahoveni din lagărul de la Săveni. 

A intervenit, pentru sporirea raţiilor de gaz, de săpun şi de alimente pentru 
femeile nevoiaşe şi cu copii. 

În ziua de 11 nov. 1918, când trupele româneşti au reintrat în oraşul 
Ploieşti părăsit de germani, în loc să fie felicitat pentru că păstrase ordinea în oraş 
, a fost arestat, pentru colaborare cu inamicul. Îndată ce s-a aflat, numeroşi 
ploieşteni s-au ridicat în apărarea lui şi a fost pus , după cateva ore, în libertate cu 
scuzele de rigoare. Acest eveniment i-a lasat pe tot restul vieţii, un gust amar.  

În legistratura 1926-1927, a făcut parte din Parlamentul României, în 
calitate de senator de Prahova. A fost ultima afirmare a personalitaţii sale în plan 
politic. S-a dedicat în perioada următoare şcolii, scrisului şi activităţilor culturale 
ale Ploieştilor şi ale Prahovei.. 
 Pe 29 martie 1952- I.A.Bassarabescu moare , ca urmare a unui accident 
stupid. Avea 82 de ani şi îşi daruise 55 de ani din viaţa sa urbei Ploieşti şi 
Prahovei. 
 
 
     

Ulescu Alexandru      – prof. de istorie 
     Chivulescu Elisabeta – prof. de româna  
     Ioniţă Laura                - prof.  de geografie 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 

 

Şcoala  cu clasele I – VIII-“ I.A.Bassarabescu “ –
Ploieşti 

- scurt istoric - 
 
Este o şcoală tânarǎ  care a împlinit 12 ani de la înfiinţare în 2008.  
Este ultima construcţie şcolară gimnazială care s-a realizat după 1990 în 

Ploieşti. Începută înainte de 1990 şi finalizată în 1996. 
Şcoala este  situată în cartierul 9 Mai al Municipiului Ploieşti, în zona Gării de 

Vest, vis-a-vis de Spitalul CFR, pe Aleea Strunga nr.2. Ea deserveşte o 
comunitate eterogenă profesional, aproximativ 600 de familii, majoritatea lor 
având pregatire medie, de rit ortodox. 
 A luat fiinţă în 1996, din necesitatea de a împărţi populaţia şcolară a 
cartierului între Şcoala nr.20, şi noua instituţie şcolară. 
 Construirea în ultimele decenii a secolului XX, a blocurilor, în locul caselor 
rase de lama buldozerelor, a schimbat aspectul patriarhal al cartierului şi a 
determinat o adevarată explozie demografică în rândul populaţiei şcolare. Timp 
de 13 ani, între 1983-1984 şi 1995-1996, Şcoala nr.20 a fost nevoită să lucreze în 
3 schimburi, de la orele 7 la 20, pentru a putea şcolariza elevii cartierului. 
 Tabelul următor, reflectă cel mai concludent evoluţia populaţiei şcolare , 
din ultimele decenii, la Şcoala nr.20. 
 

Anul şcolar 
 

Nr.clase Nr. elevi 

1956-1957 12 397 

1979-1980 24 847 

1986-1987 37 1504 

1989-1990 47 1743 

1991-1992 52 1763 

1994-1995 52 1796 

1995-1996 52 1699 
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1996-1997 24 764 

1999-2000 26 703 

2000-2001 25 698 

 
 În 1996 –s-a realizat împărţirea elevilor şi a personalului didactic între 
Şcoala  nr. 20 şi noua Şcoală. O parte însemnată a claselor de elevi au trecut la 
noua Şcoală, care a avut şi are ca Director, pe profesorul de matematică –  
NICOLAE  SITARU, un om devotat şcolii si cum se zice “ este omul potrivit la 
locul potrivit “. La fel s-a procedat  şi cu personalul didactic , prin intermediul 
Inspectoratului Şcolar-Prahova , manifestându-şi propria opţiune- de a rămâne , 
sau de a pleca. 
            Privind Şcoala nr. 20 –populaţia şcolarǎ a scǎzut permanent după 1996 şi 
după multe decenii de existenţă, funcţiona din 1938 –în anul 2006, a fost 
desfiinţată, cum s-a întâmplat si cu alte şcoli din Ploieşti în perioada actuală. 
 Cauzele sunt multiple şi le regăsim în perioada ce o trăim. Sigur că, un rol 
a avut şi conducerea şcolii , cât şi colectivul didactic al şcolii , care în mică 
măsură şi-au propus , atragerea populaţiei şcolare a cartierului. A fost o forma 
nefastă a înţelegerii “ democraţiei “- prin libera alegere a “opţiunii” . 

În anul 2006 – marea majoritate a claselor de elevi şi a cadrelor didactice 
de la Şcoala nr. 20 , au fost transferate la Şcoala “ George Emil Palade “ , care 
dispunea de spaţiul necesar . Din lipsă de spaţiu , doar o singură clasă de elevi 
cu doamna învaţatoare Sima Emilia, a venit la şcoala noastră .     
  
 

Actul decizional cu nr.470 din 12 septembrie 1996 al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Prahova – consfiinţeşte existenţa unitaţii noastre şcolare , care a ridicat 
la rang de virtute munca de a creşte o generaţie compatibilă cu schimbarea, 
sensibilă la nevoile societaţii, bine pregatită profesional, valoroasă din punct de 
vedere social, care să respecte valorile general umane şi care să fie capabilă de 
autoinstruire şi autodezvoltare ulterioară. 
 La 15 septembrie 1996 – la inaugurarea şcolii , au fost prezenţi: Liviu 
Maior-ministrul invaţamântului, Horia Toma – primarul Municipiului Ploieşti , Petre 
Nachilă –inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Prahova şi multe alte 
personalităţi locale. A fost realizată şi o slujbă religioasă , participând mai mulţi 
preoţi . 
 Din momentul inaugurării şi până în anul 2000- noua şcoală a purtat 
numele de “ Şcoala 9 Mai –Ploieşti “ 
 În spiritul reaşezării numelor personalităţilor culturii judeţene în constiinţa 
ploieştenilor şi prahovenilor , s-a întreprins schimbarea numelui Şcolii 9 Mai în 
I.A.Bassarabescu”, înfăptuindu-se un act cultural de tip “ Restituţio” pe 29 martie 
2000. Iniţiativa şi sufletul acestei acţiuni complexe şi de durată a fost doamna 
profesoară de română Chivulescu Elisabeta – director adjunct al şcolii, la care 
idee meritorie au aderat în unanimitate colectivul de cadre didactice al şcolii . 

Prin decizia nr. 252 din 28 martie 2000, a Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Prahova , şcoala primeşte denumirea de “ I.A.Bassarabescu”.  
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Din 29 martie 2000 – titulatura oficială devine” Şcoala cu clasele I-VIII – 
I.A. Bassarabescu”.Din acest moment ziua de 29 martie fiind socotită “ ziua şcolii 
noastre”. 

“Nu pierdeţi din vedere Omenia ! Mai „nainte de orice , siliti-vă să 
preţuiţi omenia ! FIŢI  OAMENI ! “- vorbele mentorului nostru spiritual au devenit 
Dictonul şcolii noastre. 

La iniţiativa direcţiunii s-a elaborat cu elevii noştri sigla şi imnul şcolii . 
Toate evenimentele culturale care s-au desfaşurat sub noua noastră 

identitate au avut ca participanţi sau colaboratori nume sonore ca: acad. Eugen 
Simion , acad. Valeriu Râpeanu, Marta şi Simion Bărbulescu, părintele Galeriu , 
fiica Cireşica Bassarabescu (Maria- Elisabeta Puricel Bassarabescu), nepoţii 
Valentin Bassarabescu (scriitor)- stabiliţi în Elveţia şi Gabriel Bassarabescu ( 
radio România Actualităţi) , Nicolae Boaru , Gheorghe Macsim, Marian Ruscu, 
Traian Cepoiu , Arthur Hoffman , Rita Bădulescu  etc. ; Ilie Gâlea , Mihai Coadă ( 
actori).  

Şcoala I.A. Bassarabescu – este o construcţie care are 15 săli de clasă , 
dispuse pe trei nivele (parter şi două etaje) – unele transformate în cabinete: de 
Limba Română  
(“ Personalităţile culturii prahovene “) ; cabinet de Limbă şi Civilizaţie Franceză ( 
“Prietenii civilizaţiei franceze “) ; cabinet de Istorie , de Geografie, de Matematică 
si de Educaţie tehnologică – realizate prin autodotare. Şcoala mai are trei 
laboratoare: de Chimie , Fizică, Biologie; un cabinet de Informatică cu 20 de 
calculatoare; o bibliotecă cu peste 5 mii de volume ; un cabinet medical – încadrat 
cu un doctor şi o asistentă ; secretariat , oficiu, un atelier mecanic şi o sală 
modernă de sport cu două vestiare, cu grupuri sanitare şi un teren de sport 
amenajat în curtea şcolii.  

Tot prin autodotare, şcoala are si o expoziţie cu caracter permanent, “ un 
mini muzeu” dedicată prezenţei lui I.A.Bassarabescu în constiinţa ploieştenilor de 
ieri şi de azi – realizat şi îmbogăţit de cei mai inimoşi dascăli ai şcolii , un rol 
determinant avându-l , doamna profesoară de română  Chivulescu Elisabeta – 
director adjunct.Şcoala deţine şi un manuscris a lui I.A. Bassarabescu- sub forma 
unei cărţi poştale , donat de fiica scriitorului şi două busturi ale lui 
I.A.Bassarabescu , din bronz- expus în scuarul de la intrarea în şcoală şi din gips 
– expus în holul de intrare al şcolii , create de Arthur Hoffman . 

“Zilele Bassarabescu “ – sunt ocazii anuale , organizate în ultima 
săptămână de şcoală , înaintea sărbătorilor de iarnă, pentru afirmarea şcolii 
noastre pe tărâm cultural. 

În şcoală se editează revistele : “ STUDIA “- an IX şi “ AGORA” – an III, 
precum şi un “ ANUAR CREATIV “ al elevilor – aflat la a X –a ediţie. In anul 2007 
s-a derulat prima Ediţie a concursului interşcolar « I.A. Bassarabescu – concurs 
de lectură si de creaţie ». 

 
 

             Contextul comunitar în care ne desfăşurăm activitatea , este favorabil 
şcolii noastre, asigurându-ne cu un număr considerabil de elevi (faţă de alte şcoli 
din zonă) , deşi este în  
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uşoară scadere, rămânem în topul şcolilor dorite în  zonă, suntem a III-a scoală 
din judeţ ca populaţie şcolara. Evoluţia populaţiei şcolare se prezintă astfel :  
 
 

Anul şcolar  
 

Total elevi       Nr. clase        Ciclul  
       primar  

   Ciclul 
gimnazial 

1996-1997 991 16+14=30 426 565 

1997-1998 1034 16+14=30 467 567 

1998-1999 1056 16+16=32 538 518 

1999-2000 1030 16+25=31 494 536 

2000-2001 1017 15+16=31 455 562 

2001-2002 976 15+16=31 432 544 

2002-2003 941 14+16=30 416 525 

2003-2004 934 15+16=31 438 496 

2004-2005 924 16+16=32 438 486 

2005-2006 900 15+16=31 433 467 

2006-2007 909 16+16=32 457 452 

2007-2008 907 16+16=32 453 454 

2008-2009 906 16+16=32 465 441 

 
Conducerea şcolii , a fost şi este asigurată de : director şi director adjunct , 

Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral. 
 
Directorii  Şcolii I.A.Bassarabescu :  

Din 1996 până în prezent – Director : Nicolae Sitaru – profesor de Matematică ,  
     om devotat şcolii , care vede permanent, în primul     

    rând , interesele unitaţii de învaţamânt. 
Din 1996 până în martie 1999- Dir. Adjunct – Georgeta Oancea –profesor de  

            Istorie –Geografie 
Din martie 1999 până în prezent – Dir. Adjunct –Elisabeta Chivulescu-profesor  

de Limba Română , om cu iniţiative creatoare 
pentru unitatea de învaţământ  

 
Membrii Consiliului de administraţie :  
 
 -anul şcolar 1996-1997:9 membrii Nicolae Sitaru dir.preşedinte;Georgeta 

Oancea dir.adj. , Mihaela Rusu –înv. , Daniela Dima –înv.,Ludmila Aniţei 
prof.matematică , Ion Ungureanu – prof. română , Alexandru Ulescu –prof. istorie, 
preşed.comitetului de părinţi, reprezentant al Consiliului municipal Ploieşti. 

- anul şcolar  1997-1998 : aceeaşi componenţă  
- anul şcolar 1998-1999 :  aceeaşi componenţă  
-din martie 1999 – devine dir.adj. Elisabeta Chivulescu –prof.română 
- in sedinţa Consiliului de administraţie din 27 oct. 2000 s-a confirmat , la 

propunerea Consiliului profesoral ,  în funcţia de director cu munca educativă din 
şcoală, a doamnei profesoare de muzică Cristina Prodan 



 10 

- anul şcolar 2000-2001 : N. Sitaru , dir. –preşedinte, E. Chivulescu , dir. 
adj., C.Prodan –dir.ed., M.Rusu , D.Dima , L.Aniţei ,A.Ulescu şi Ion Duţa – lider 
sindical – cu vot consultativ.         - anul şcolar 2001-2002 : N.Sitaru –dir. –
preşedinte , E.Chivulescu-dir. adj., C.Prodan, M.Rusu ,L.Aniţei,A.Ulescu,D.Dima, 
Ion Duţa-lider sindical –cu vot consultativ. 

 - anul şcolar 2002-2003 : N.Sitaru –dir. –preşedinte , E.Chivulescu-dir. 
adj., C.Prodan, M.Rusu ,L.Aniţei,A.Ulescu,D.Dima, G.Stroe, E.Toader, Ion Duţa-
lider sindical –cu vot consultative. 

- anul şcolar 2003-2004 – aceeaşi componenţă 
- anul şcolar 2004-2005 -conform unei noi metodologii la 2 dec.2004 

Consiliul profesoral , la propunerea dir. N.Sitaru, a ales prin vot secret membrii 
consiliului de administraţie: N.Sitaru dir.-presedinte , E.Chivulescu dir. adj. , 
C.Prodan-dir.educativ, M.Rusu-prof.româna , A.Ulescu-prof.istorie, E.Toader-inv., 
G.Stroe-inv., Ion Duţa - lider sindical ,observator – cu vot consultativ, Stelian Ivan-
preşed.Comit.de parinţi, Sorin Chivu – consilier municipal. 

- anul şcolar 2005 -2006 – aceeaşi componenţă  
- anul şcolar 2006-2007 : N.Sitaru dir. presedinte, E.Chivulescu – dir. adj., 

C.Prodan- dir. ed. , Georgeta Dobre – prof. fizica , Alex Ulescu , Beatrice Marin-
inv.,Nicoleta Popescu – inv.  
I.Duţa – lider sindical  
 - anul şcolar 2007-2008 –aceeaşi componenţă  
 - anul şcolar 2008-2009 – aceeaşi componenţă  
 
Tabel cu încadrarea personalului didactic al Şcolii I.A.Bassarabescu: 

 

 
An şcolar 

Total 
cadre 
didactic
e 

Grad 
I 
 
 

Grad 
II  
 

Definit
iv 

Debuta
nt 

Necalific
at  

1996-1997 44 18 16 7 2 1 

1997-1998 46 22 11 7 5 1 

1998-1999 48 24 9 6 9 - 

1999-2000 46 27 5 6 8 - 

2000-2001 44 27 7 4 6 - 

2001-2002 46 27 3 6 10 - 

2002-2003 43 26 3 10 4 - 

2003-2004 41 25 4 10 2 - 

2004-2005 45 28 3 10 4 - 

2005-2006 48 26 7 10 5 - 

2006-2007 47 27 4 8 8 - 

2007-2008 47 27 4 10 6 - 

2008-2009 48 27 7 12 2  

      
Tabel cu rezultatele obţinute la examenul de Capacitate – Teste 

Naţionale şi din 
anul şcolar 2007-2008 – Teza Unică 
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             Anul     Procent (% ) Total elevi 

1999 84,55 123 

2000 67,95 107 

2001 81,16 154 

2002 91,47 129 

2003 81,16 139 

2004 91,52 115 

2005 86,76 134 

 2006 91,05 123 

2007 92,24 116 

2008         89,17 113 

         
  
 

 

   
 
Tabel cu rezultatele deosebite obţinute de elevii Şcolii 
 
 
 
 

    Anul    Domeniul                                  Rezultate obţinute la concursurile judeţene  

1997 Sport 
 
 
Muzică 
Matematică 
Română 
Biologie 
Cerc 
Dramatic 

Baschet –locul III 
Handbal –locul II 
Fotbal –locul I 
Premiat Corul Allegretto – dirijor C. Prodan 
Premiul III Stanciu Cristian 
3 menţiuni 
2 menţiuni 
Premiul de interpretare şi pentru costumaţie 

1998 Biologie 
Matematică 
Română  
Sport 

Sanitarii pricepuţi –locul II 
Premiul III 
3 menţiuni 
Premiul III – handbal fete 

1999 Biologie  
Română  
Olimpism 
clasa – IV 
Sport 
Muzică 

2 menţiuni 
3 menţiuni 
Premiul I 
 
Loc I – Campionat. Nat. Patinaj viteză – O. 
Opincariu 
Premiat – corul Allegretto “Ioan Cristu 
Danielescu” 

2000 Biologie menţiune 
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Română Premiul Nichita Stănescu –eleva  A. Tudorache 
Premiul special I.L. Caragiale – eleva M. Margoi 

2001 Istorie 
 
Sport 

Premiul III-concursul “ Unirea de la 1859” 
2 menţiuni : elevii Aşer Nica şi Mihaela Ivan  
Loc I – oină – elev G. Vârstă 

2002 Istorie Premiul III-eleva Anca Petrache 
Menţiune eleva Adina Olteanu 

2003 Istorie  
 
Franceză 

“ Diploma de excelenţă “ elevul Valeriu 
Dumitrescu, la concursul    “U.E. şi  politica de 
protecţie a mediului“ 
Multiple diplome Aliance Francaise 

2004 Istorie 
Română 
 
Cult. Civică 

Premiul III-elevul Valeriu Dumitrescu 
Loc I – concurs interjudeţean dramatic – cercul 
dramatic 
Menţiuni – eleve: A. Găvenea si S. Istrate 

2005 Istorie 
 
Română  
 
 
Sport 

Premiul II –eleva Ştefania Burlan  
Premiul III –eleva Andreea Urloi  
Premiul II-eleva Monica Matei 
Premiul III-eleva Cristina Ungureanu 
Premiul III-eleva Andreea Popescu 
Loc I – campionat de şah – elev D. Corlătescu 

2006 Istorie 
 
 
Română 
 
 
 
Biologie 
Desen       
 
 
 
Sport        

Premiul I –la concursul” Europa ta : democraţie, 
dialog, dezbatere” 
Premiul II- eleva Silvia Chiroiu 
Premiul I – eleva Andreea Enişor 
Mentiune – faza naţională Olimpiadă”MIHAI 
EMINESCU” – eleva A. Enişor 
Premiul II – eleva Oana Voinea 
Menţiune- eleva Melania Rotăreanu  
Menţiuni  
Premii multiple – elev Anda Buiac – Desen –                                       
Carrefoure 
Premiul I Naţional- Bucuriile culorilor, Bacău   -  
elev Diana Mateescu 
 
Handbal-băieţi –locul I  

2008 
 

Istorie 
Română 
Biologie 

2 menţiuni : elevele Filadelfia Nica şi Sorina 
Grigore 
Premiul I, II Concurs de lectură 
Sanitarii pricepuţi Locul II 

  
  
 

Alte premii : - “ Cea mai curată Şcoală “ şi titlul de Excelenţă 
                         -   7 premii cu ocazia “ Zilelor Patrimoniului “  
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                         -   Diploma de onoare a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Prahova în 
                              anul 2000.    

 
  În vara anului 2008 – şcoala noastră a cunoscut ample lucrări . A 

fost schimbată tâmplăria de lemn de la ferestre cu ferestre termopan , s-a 
realizat izolarea termică a construcţiei şi vopsirea exteriorului într-o culoare 
placută ochiului –dându-se o faţă nouă şi frumoasă instituţiei noastre 
şcolare, care se individualizează în peisajul local. 

                      Începând cu toamna anului 2008 – Şcoala noastră participă la un 
parteneriat internaţional în cadrul  programului Comenius. 

 
 Alexandru Ulescu –prof. istorie 

                  Elisabeta Chivulescu –prof.română  
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„Dați un leu 

pentru Ateneu!“ 
 

 

 

 

 

Această lozincă a făcut istorie şi se leagă de un edificiu important, emblematic 

pentru noi, românii. Este vorba de Ateneul Român.  Anul acesta, în luna februarie, s-au 

împlinit 120 de ani de la inaugurarea lui, în 1888.  

Situat în centrul Bucureștiului, pe calea Victoriei,  Ateneul Român și-a început 

drumul prin istorie ca o societate culturală, ale cărei „temelii” au fost puse prin anul 1865 

de Constantin Esarcu, Vasile Alexandrescu Urechia, Nicolae Cretzulescu, Carol Rosetti și 

alții.  Societatea îşi propunea ca prin discursuri, conferinţe, lecturi publice, să 

culturalizeze oamenii, indiferent de statutul lor social sau de vârstă și de asemenea să 

dezvolte conştiinţa naţională şi  gustul pentru frumos.  

 Cei care au înființat-o au început să caute fonduri pentru a-i da o clădire pe 

măsură. Constantin Esarcu afirma:”Edificiul va fi închinat în exclusivitate artei și știintei, 

deci arhitectura va trebui să corespundă acestei destinații”. 

Între timp, societatea a funcționat într-o altă clădire (fostul Palat al prințului  

Constantin Ghica) și timp de 28 de ani s-au strâns fonduri pentru noul edificiu. La 25 

februarie 1873 se lansează propunerea de construcție a edificiului și se  deschide o listă de 

subscripție publică națională pentru care s-au pus în vanzare 500.000 de bilete loterie în 

valoare de 1 leu sub deviza: „Dați un leu pentru Ateneu!”.  Planurile Ateneului au fost 

făcute de arhitectul francez Albert Galleron alături de care s-au aflat arhitecți români de 

prestigiu: Grigore Cerchez, Constantin Olănescu, Ion Mincu, Ion Gr. Cantacuzino. 

Construcția a început în anul 1886 iar 2 ani mai târziu, în 1888 se dă în folosință 

parțial, lucrările continuând până în 1897 fiindcă nu existau suficiente fonduri. 

Ateneul este construit pe o fundație deja existentă și, o privire de ansamblu, ne 

înfățișează un stil neoclasic combinat cu  elemente decorative din arhitectura franceză a 

secolului al XIX – lea. Cupola este un element care ține stilul baroc în timp ce frontonul 

amintește de elementele vechii arhitecturi grecești. Sub cele 8 coloane  ale frontonului se 

află, în peristil, cinci medalioane care îi reprezintă pe cinci mari domnitori ai ţării: Neagoe 

Basarab, Alexandru cel Bun, regele Carol I, Vasile Lupu şi Matei Basarab. 

Interiorul Ateneului a fost gândit să reprezinte, impresionant, măreț și fastuos, 

România. La intrare  se află, în partea centrala  a parterului, rotonda  care este susținută de 

12 coloane realizate în stucatură; din rotondă se ajunge în sala mare prin 4  scări 

monumentale din marmură roz de Carrara și tot din rotondă pornește și scara de onoare. 

Marea sală de conferinţe şi, ulterior, de concerte, are  600 de locuri şi 52 de loji. 

Deasupra lojilor, o friză lată se întinde pe tot tamburul cupolei şi este decorată cu 25 de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarab
http://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarab
http://ro.wikipedia.org/wiki/Neagoe_Basarab
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Lupu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarab
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fresce reprezentând episoade semnificative din istoria României. Prima frescă ni-l 

înfățișează pe Împăratul Traian pătrunzând în Dacia, iar ultima pe regele Carol al II-lea 

împreună cu moștenitorul tronului, Mihai, coborând în mijlocul poporului său să 

patroneze arta, cultura, știința. Friza are lățimea de 3 metri și se desfășoară pe o lungime 

de 70 de metri. Frescele  au fost realizate de pictorul Costin Petrescu. 

Din 1888 și până astăzi Ateneul Român a fost și a rămas „Templul muzicii 

românesti“, așa cum îi plăcea regretatului muzicolog Iosif Sava să îl numească, istoria sa 

ulterioară împletindu-se organic și indisolubil cu cea a Filarmonicii Române, devenită în 

timp Filarmonica „George Enescu”. 

 La 15 decembrie 1886,  are loc primul concert al Filarmonicii la inițiativa 

dirijorului și compozitorului Eduard Wachmann.  Dirijorul Eduard Wachmann este cel 

care  a pus bazele unei orchestre în 1866, a fondat apoi Societatea Filarmonică Română 

din București  în 1868 și va dirija  170 de concerte până la retragerea sa de la conducere.  

Anul acesta se aniversează astfel cei 140 de ani de la înființarea Filarmonicii „George 

Enescu”, cea mai veche din estul Europei, ca orchestră independentă. 

În 1935  la Ateneu, la inițiativa lui George Enescu, începe construcția unei orgi de 

concert. Aceasta va fi inaugurată în 1939. 

Sub cupola Ateneului au pășit de-a lungul timpului o mulțime de personalități și 

au avut loc evenimente memorabile, din care amintim: 

- prima conferință organizată în noul local a fost rostită de Alexandru Odobescu 

la 14 februarie 1888; 

- pe 5 martie 1889 a avut loc primul concert al orchestrei Filarmonicii din 

Bucuresti; 

- la 24 noiembrie 1890 Alexandru Vlahuță rostea versurile închinate vechilor 

„ateniști” cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Societății „Ateneul 

Român”.  Au urmat la tribună: Nicolae Xenopol, Barbu. Șt. Delavrancea, B. P. 

Hașdeu, Victor Babeș și mulți alții;  
- în 1898, la 1 martie, aici au răsunat acordurile suitei simfonice „Poema 

Română” a lui  George Enescu dirijată chiar de el. Avea 17 ani. 

- în sala mare s-a întrunit la 29 decembrie 1919 cea dintâi Cameră a României 

Mari şi s-a votat ratificarea Unirii Basarabiei, Transilvaniei şi Bucovinei cu 

Patria Mamă. 

- din 1958 când a fost înființat Festivalul și concursul „George Enescu”, Ateneul 

a fost, la fiecare ediție,  gazda sa.  

Printre personalitățile care au condus Filarmonica de-a lungul timpului la loc de 

cinste se situează:  Eduard Wachmann (1868-1906), Dimitrie Dinicu (1906-1920), George 

Georgescu (1920-1944; 1954-1964), Constantin Silvestri (1947-1954), Mircea Basarab, 

Dumitru Capoianu, Ion Voicu, Mihai Brediceanu, Dan Grigore. 

 În prezent la conducerea acestei prestigioase intituții muzicale se află dirijorul 

Cristian Mandeal. 

În încheiere ar trebui amintit faptul că lista personalităților muzicale ce au pășit pe 

scena Ateneului este incredibil și impresionant de lungă. De aceea nu putem decât aminti 

câteva cu speranța că, cei interesați de arta, cultura și istoria  României, o vor întregi 

singuri: Sergiu Celibidache, Ionel Perlea, Herbert von Karajan, Dinu Lipatti,  Arthur 

Rubinstein, David Oistrah, Igor Strawinsky, Richard Strauss, Pablo Casals,  Yehudi 
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Menuhin,  Dinu Lipatti, Clara Haskil, Ion Voicu, Lola Bobescu, Radu Aldulescu, Alfonso 

Castaldi, Dumitru. G. Kiriac, Constantin Silvestri, Elena Teodorini, D. Popovici-Bayreuth,  

Zina de Nori, Theodor Rogalski, Alfred Alessandrescu, Iosif Conta, Horia Andreescu, 

Valentin Gheorghiu, Antonin Ciolan, Ion Nonna Otescu, Mircea Basarab, Mihai 

Brediceanu, Egizio Massini etc.  

        

Prof. Cristina Prodan 

 

Iată și 10 lucruri pe care, poate, nu le știați despre Ateneul Român. 

 

Știați că: 

 

... fundația Ateneului a fost inițial destinată manejului început pentru „Societatea 

Equestra Română”? 

... terenul pe care s-a construit Ateneul a aparținut familiei Văcăreștilor? 

... cele 8 coloane ionice ale intrării principale au proporții similare coloanelor 

templului Erechteion de pe Acropole, în Grecia? 

... de jur împrejurul marii cupole a edificiului se pot citi, la o atentă observare, 

săpate în zid numele unor învațați cunoscuți? Printre ele, cel al lui Miron Costin, Gh. 

Șincai, D. Cantemir, I.Heliade Rșdulescu, Timotei Cipariu. 

… altădată, în Ateneul Român se afla şi Pinacoteca Statului?  

... pictorul Costin Petrescu a lucrat timp de 5 ani (1933 – 1938) la realizarea celor 

25 de fresce  ce acoperă cca. 220  metri pătrați? 

… în timpul celui de-al II – lea război mondial, deși Bucureștiul a fost bombardat, 

clădirea Ateneului a scăpat neatinsă? 

... sala mare a Ateneului are o acustică 

naturală excepțională, ceea ce a făcut ca edificiul să 

devină sediul Filarmonicii și nu al tuturor artelor așa 

cum își propuseseră fondatorii? 

... sala mare de concerte este impunătoare, 

având un diametru de 28,50 m, o înălțime de 16 m și 

o capacitate de cca. 1.000 de locuri? 

... din 1953 Filarmonica George Enescu are 

ca sediu oficial Ateneul Român? 

 

 
 

 

 

…și istoria continuă….. 
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Revoluţia din fizica particulelor…                 
…este şi pentru tine 

 

 

“Învăţământul ar trebui să fie în aşa fel încât ceea ce este oferit să fie perceput ca un dar 

preţios, iar nu ca un chin îngrozitor”(Albert Einstein) 

 

Fizica particulelor elementare este domeniul fizicii care studiază cele mai mici 

componente ale materiei (particule subatomice) şi interacţiile lor. 

Am ţinut să precizez acest lucru pentru că recent a fost iniţiat şi pus în practică de 

Centrul European pentru Cercetări Nucleare (CERN), mult-dezbătutul experiment 

“Geneva”. 

Acest experiment a stârnit mari controverse astfel încât unii au susţinut că va 

aduce Apocalipsa (gen gaura neagră), iar după alţii e doar o formă firească de avansare a 

cercetărilor fizicienilor. În realitate, scopul principal urmărit de savanţi este de a recostitui 

condiţiile formării Universului, de acum circa 13,7 miliarde de ani şi astfel să determine 

manifestarea a ceea ce a fost numit “veriga lipsă” sau “particula lui Dumnezeu”- 

cunoscută în limbajul fizicienilor ca bosonul Higgs, după numele savantului care a 

demonstrat teoretic existenţa sa. 

Este vorba despre elementul care ar conferi celorlalte particule proprietatea numită 

masă şi care există pretutindeni în Univers, dar nu într-o formă vizibilă. 

Pe 10 septembrie fasciculele de protoni au fost circulate cu o energie de 0,45 TeV, 

aceasta fiind mărită treptat  alte câteva etape, urmând ca în 2009 să atingă capacitatea 

maximă de 7 TeV. Următorul experiment va fi reprogamat ulterior (din cauza unei avarii 

la acceleratorul de particule) când va fi analizat impactul dintre particulele de mare 

energie, iar cercetările se preconizeză să se deruleze încă aproximativ  15 ani de-acum 

înainte. 

Religia se apropie de ştiinţă. Experimentul ”Geneva” marchează un moment 

deosebit în reconcilierea dintre ştiinţă şi religie, domenii despărţite de secole de 

controverse, nu o dată aducătoare de moarte. 

S-a afirmat  că unii savanţi agreează sintagma “particula lui Dumnezeu”. Nimic 

grav, ci dimpotrivă este important că oamenii Bisericii privesc cu îngăduinţă şi chiar cu 

speranţă desfăşurarea experimentului “Geneva”. 

Români în proiect. Experimentul de la Geneva a reuşit să aducă împreună oameni 

de ştiinţă, investitori şi observatori din întreaga Uniune Europeană, ca şi din SUA, Rusia, 

Japonia. Investiţia României se ridică, după unele surse, la cca 2 milioane de euro. 

În derularea efectivă a proiectului sunt angrenaţi în jur de 100 de specialişti 

români, unii dintre ei realizatori ai detectoarelor capabile să separe cu precizie ridicată 

două energii diferite. 
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Dintre cele patru experienţe care fac parte din acest proiect, românii sunt implicaţi 

direct în  trei. 

Cert este că primul pas în iniţiativa acestui experiment la care s-a lucrat de mai 

bine de 20 de ani a fost făcut cu succes şi probabil vom fi martori la un moment care va 

revoluţiona ştiinţa de azi. 

Prof.Georgeta Dobre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RELAŢII INTERUMANE , ÎNCOTRO? 
 

 

 

           Ne-am obişnuit deja, de ceva vreme , cu foloasele, dar şi cu ponoasele exerciţiului 

nostru democratic tipic românesc.Un fenomen paradoxal pune stăpânire pe demersurile 

unora dintre noi, evident pe « cei mai democraţi dintre democraţi », care nu se sfiesc, ca în 

numele adevărului absolut sau, mai bine zis, al unui adevăr numai al lor, să ponegrească, 

să deformeze cu obstinenţă realitaţi atât de uşor de demonstrat, încât ne întrebăm dacă mai 

există în lume onestitate şi self-control.Empatia acestora  funcţionează doar într-o direcţie, 

uşor de ghicit care...  

Citim, cu stupoare în diferite  sesizări către foruri diverse, că unii colegi de breaslă 

se tem pentru viaţa lor în instituţia noastră  şcolară ; apoi asistăm la luări de poziţii de 

apărare pe lângă alţii surprinşi în flagrant şi vociferând pacificator, doar să se afle că cei în 

cauză sunt împotriva conducerii mereu inumană, deci fără suflet, câinoasă, vindicativă şi 

absurdă prin pretenţii, evident numai faţă de «  unii ». 

Asistenţa ternă, fără opinie publică, din punctul de vedere al 

«  DESIDEŢILOR » este aprobatorul  fără dubii, care (în opinia lor, desigur) justifică 

demersurile denigratoare ; Ei sunt cei mulţi, «  înfricoşaţii », care sunt lipsiţi de curajul să 

intervină, să aplaude. Nici prin ultimul lor gând n-ar trece că lumea poate e sătulă de 

 «  spectacolele gratuite » ale preazeloşilor în ale dreptăţii particulare, care văd stafii şi pe 

infinitul cerului albastru. Deci, încurajaţi de tăcerea din jur, ‟experţii‟ în exerciţiul 
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democratic continuă să consemneze nimicurile veninoase, să gestioneze cu rigoare demnă 

de un alt scop, greşelile şi scăpările altora ca să aibă la o adică´muniţie‟ pentru contraatac 

în cazul în care ar trebui să se apere vreodată. În concepţia lor nimic nu se subscrie, ci se 

valorifică, chiar dacă s-ar cere acest lucru prin efectul timpului scurs cu trăinicie peste 

evenimentele incriminatorii. 

Acceptă aceştia responsabilitatea asumării propriilor erori făcute cu voie sau fără, 

vreodată ? Ştiu oare să aplece capul înaintea cuiva, măcar din cauza unui vag sentiment de 

vinovăţie ? Răspunsul este pe de-a-ntregul negativ, deoarece în impresia LOR rămâne 

consfinţit : « EU NU POT GREŞI!» 

 Ce-i de făcut ? Cum poate evolua cineva în colectiv şi prin cadrele didactice cum 

poate colectivul să progreseze sau măcar să existe ? Grele ÎNTREBĂRI  ce  vor primi 

vagi RĂSPUNSURI ... 

 Orice instituţie, de când e lumea si pământul, are o conducere care are atribuţii în 

favoarea propăşirii organizaţiei. Pentru a progresa, CONDUCĂTORUL va avea în vedere 

echilibrul între trebuie şi se poate ; între a spune pe faţă neajunsurile şi a le rectifica prin 

compromis ; între a fi tolerant şi a fi exigent ; între a putea fi diplomat şi a rămâne 

echidistant etc. Pot spune că nu e uşor, ba poate fi descurajant şi frustrant. 

S-a încetăţenit mentalitatea, semnalată cu câţiva ani în urmă  de regretatul  

A. SOLJENIŢÎN « DACĂ-I DIN PARTEA CONDUCERII , ACEASTA ÎNSEAMNĂ 

CĂ E  DE RĂU » şi iată că unii au şi identificat scopul vieţii lor : de a se afla într-o 

veşnică şi neproductivă opoziţie care să nască confruntări, sesizări scrise ale  căror număr 

se scriu cu mai multe cifre, care se soldează, de obicei cu stres, opinteli, ocări si bălăcăleri 

cu consecinţe incalculabile... 

 Amărăciunea, dezgustul, revolta, dar şi neputinţa ( ce-i drept neconştientizată  

mereu şi neacceptată mai mereu) , îşi pun amprenta pe sufletul celor mai mulţi dintre noi. 

Lucrăm , intreprindem , ne sfătuim, într-un cuvânt mergem mai departe, dar cu ce preţ, cu 

ce elan... ? 

 Ne lipseşte probabil, exerciţiul de acceptare a normalităţii care presupune să 

recunoaştem că putem fi supuşi greşelii, n-am  deprins însă că trebuie să ne tolerăm unii 

pe alţii, că ne putem iubi «  ca florile », că trebuie doar să ne facem datoria cu onestitate şi 

să rămânem OAMENI. 

                                                     

                                                   Prof. Elisabeta Chivulescu 
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“Maxima debetur puero reverentia” 

(Iuvenal) 

 

 În toate timpurile şi în toate locurile , educaţia este chemată să formeze 

personalităţi care să se adapteze uşor la realităţile contemporane , să fie creative şi 

responsabile . Kant spunea că „omul nu poate deveni om decât prin educaţie “. Rolul 

ei este “de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, comunitatea etnică şi 

umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului .” 

 Constatăm din ce în ce mai mult o criză în educaţia din ţara noastră cauzată 

de mai mulţi factori :violenţă , abandon ,consum excesiv de mass – media , falsele 

modele , migraţia etc . În afara acestora , consider că o latură importantă a acestui 

declin este provocată de menţinerea educaţiei tradiţionale , în tradiţia lui “Bildung “, 

de la vechii greci , când “ o persoană educată era aceea care asimilase un set de 

cunoştinţe şi valori , care crescuse într – o tradiţie particulară .(G. Biesta) 

Iluminismul redefineşte rolul educaţiei . Kant definea luminarea ca “ iesirea omului 

dintr – o stare de minorat de care se face vinovat el însuşi “ , ieşirea din “ neputinţa 

de a te servi de inteligenţa proprie fără a fi condus de altul “( 1 ) 

 Prin educaţie , urmărim pregătirea copilului de astăzi pentru a deveni omul 

de mâine , iar scopul ei este atins atunci când elevul nostru obţine acea autonomie 

care - l determină să fie stăpân pe propriul destin şi pe propria personalitate . 

 România , ca una din ţările în care au loc transformări şi încercări de 

adaptare la schimbările lumii , se află într - o permanentă tranziţie , cel puţin în 

perioada de după Revoluţia din 1989 . Educaţia este domeniul în care s –a simţit 

nevoia unor prefaceri capitale . 

          Consider că pedagogiile alternative reprezintă modalităţi de transformare şi 

îmbunătăţire a procesului instructiv – educativ . 
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  În şcoala tradiţională elevii au un rol pasiv , sunt transformaţi în “ 

containere”, în “ recipiente” care trebuie umplute de professor . Măsura calităţii este 

cantitatea de cunoştinţe primite de copii , iar aceştia sunt apreciaţi ca fiind mai 

pregătiţi cu cât se lasă mai uşor “umpluţi”. Socrate , în dialogul “Banchetul” critică 

această perspectivă „ –Ce bine ar fi , Agaton , dacă înţelepciunea ar avea darul să se 

scurgă , ori de câte ori ne atingem unii de alţii , de la cel ce are mai multă la cel ce 

are mai puţină ; să fie aşa , ca apa care trece prin fitilul de lână din vasul mai plin 

spre cel mai gol “ (2 ) .Încerc să nu îi consider pe copiii mei simplii receptori de 

informaţii .Acumularea de informaţii reprezintă o parte a educaţiei , dar nu e 

sinonimă cu aceasta . Nu trebuie să vedem în copii niste spectatori , iar pe noi ca pe 

nişte regizori sau actori .  

  Pedagogiile alternative au în centrul lor pe “ măria sa , copilul “, cu 

trebuinţele , interesele , unicitatea , sensibilităţile sale , de care fiecare educator şi 

societatea ,în general ,trebuie să ţină cont .Încă din 1900 Ellen Key în cartea sa , 

“Secolul copilului “ critică sistemul de educaţie al epocii , “ tendinţa de înăbuşire a 

naturii copilului , de formare a unor oameni care aspirau mai mult să semene între ei 

decât să se diferenţieze , dispuşi , mai ales , să conserve vechile tradiţii  , decât să 

creeze valori noi .” ( 3 ) .Nu trebuie să impiedicăm libertatea copilului de a – şi 

manifesta individualitatea .E necesar să înlocuim , în procesul de formare a elevilor 

noştri credulitatea ,supunerea şi ascultarea în planul deciziilor personale cu 

cultivarea şi dezvoltarea creativităţii .E de dorit să ne preocupe asigurarea unui 

mediu organizat în care copilul să se manifeste liber , pentru satisfacerea instinctelor 

, aşa cum propune Maria Montessori ,astfel încât să acţioneze în condiţiile cerute de 

natura sa . “Sufletul copilului nu se dezvoltă la întâmplare ; dezvoltarea lui se 

datoreşte stimulenţilor din lumea din afară , ci e călăuzită de sensibilităţi  speciale , 

de scurtă durată , care îl conduc şi – l fac să câştige calităţi deosebite .” ( 4 ) 

  Copilul din faţa noastră trebuie privit ca o entitate unică , aparte , 

diferită de ceilalţi , cu o istorie proprie şi aspiraţii personale şi , în consecinţă , să 

luăm în considerare modalităţi educaţionale diferite , pentru descoperirea unor căi 

de a trăi în mod creativ . Celestine Freinet critică caracterul colectiv al 



 22 

învăţământului , care nu ţine cont de particularităţi , nu e de acord cu lecţiile 

tradiţionale care nu au în vedere că elevii au moduri diferite de a înţelege şi asimila . 

  În pedagogiile alternative educaţia se bazează pe achiziţiile psihologiei  

dezvoltării copilului şi vizează cultivarea tuturor calităţilor potenţiale ale acestuia .  

  Rudolf Steiner creează o şcoală  ce se află în slujba copilului  . 

“Sistemul educativ trebuie să fie modelat în aşa fel încât orice fiinţă omenească , 

până la vârsta de optsprezece ani , să aibă posibilitatea de a învăţa şi de a primi o 

formaţie ce vizează plina dezvoltare a personalităţii sale şi nu prepararea 

profesională . ( 5 ) 

  Analizând pedagogiile alternative descoperim că , după 1989 ,există în 

şcolile noastre şi noutăţi , care ajută  la depăşirea principiilor vechii paradigme . Au 

apărut în noul curriculum obiecte opţionale , potrivit intereselor şi aptitudinior 

elevilor aşa cum prevedea E. Claparede la congresul de pedagogie de la Geneva , din 

1907 .El atrage atenţia atenţia  “asupra necesităţii organizării unui învăţământ cât 

mai diversificat , potrivit posibilităţilor şi înclinaţiilor variate ale copiilor şi tinerilor . 

Ideea < şcolii pe măsură > însă , punea prea mult accentul pe ereditate ca şi pe 

condiţiile de mediu “ ( 6 ) 

  Peter Petersen înlocuieşte clasele cu comunităţile de muncă . “ Pe 

lângă  programul comun întregului grup de bază, există şi o perioadă de timp 

destinată unor activităţi libere , unde fiecare se manifestă potrivit înclinaţiilor şi 

ritmului său de muncă .”Această latură a procesului instructiv -educativ  o 

valorificăm şi noi sub forma opţionalelor , a curriculumului la decizia şcolii  , când 

grupăm elevii potrivit înclinaţiilor acestora sau lucrăm cu sarcini care respectă 

ritmul de muncă al copiilor . 

              În zilele noastre asistăm la o schimbare a vieţii familiale.Părinţii 

elevilor noştri sunt prinşi în vâltoarea societăţii capitaliste , limitând – şi  rolul la 

asigurarea resurselor materiale , influenţaţi şi de frustrările personale sau  , mai rău 

,pleacă în străinătate pentru a munci .Astfel , şcoala este obligată să preia asupra sa 

unele din obligaţiile parentale , aşa cum aprecia filosoful american John Dewey . 

Şcoala Waldorf a surprins un adevăr deosebit de important , de care ar trebuie să 
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ţinem seama : îmbinarea armonioasă a muncii educatorului cu activitatea părinţilor 

contribuie la crearea mediului optim atingererii scopurilor şcolii. 

                 Reprezentant de seamă al pragmatismului , John Dewey cosideră 

activitatea practică o importantă sursă a cunoaşterii , criticând şcoala care îi separă 

pe copii de experienţele lor anterioare , oferindu - le un mediu artificial – ştiinţa 

“experienţa cuprinde cunoaştere “ (7 ) .E de remarcat că elevul  asimilează mai uşor 

unele cunoştinţe atunci când ele au la bază propria activitate practică , realizându – 

se unitatea dintre “ a face “ şi “ a învăţa “. 

                        Elevii vin la şcoală cu un  “ tezaur “ propriu , irepetabil , care trebuie 

şlefuit , dezvoltat , apreciat ,îmbogăţit .Noi , ca profesori , avem tendinţa de a – i 

introduce într – o “ comunitate raţională “ aşa cum o definea Alphonso Lingis , să le 

oferim o voce reprezentativă , foarte specifică comunităţii , contând numai ceea ce  

spune , nu cine şi ce spune .Învăţarea trebuie înţeleasă nu numai ca proces de 

achiziţie – comunitatea raţională – dar şi ca răspuns la o problemă , devenind astfel 

un act de creaţie :răspunsul propriu unic al cuiva . Pentru aceasta trebuie să creăm 

oportunităţile pentru ca elevii să – şi descopere propria voce şi să şi – o afirme .E . 

Claparede cere ca elevii să nu fie nevoiţi să asimileze informaţii numai pentru că 

“trebuie” , ci interesul extrinsec “ de frica ” pedepsei sau a examenului să fie 

înlocuite cu unul intrinsec – dorinţa de a cunoaşte . Creşterea gradului de 

individualitate a strategiilor de intervenţie ale noastre ne oferă posibilitatea de a ne 

arăta respectul faţă de personalitatea fiecărui copil , creând şansele intensificării 

motivaţiei intrinseci . 

 Şcoala Waldorf , creată pe baza pedagogiei lui R. Steiner , urmăreşte ca 

întreaga fiinţă a copilului să fie implicată în procesul educativ , profesorului 

revenindu – i  rolul de a – i trezi interesul . Acesta a acordat o mare importanţă 

primilor ani ai copilăriei , considerând că aceştia au o influenţă decisivă asupra 

întregii vieţi . Se încearcă şi la noi ca toţi copiii de la 3 ani  să frecventeze grădiniţa 

,dar unde ? ( lipsesc grădiniţele sau sunt câte 35 de copii în grupă -din propria 

experienţă de părinte ) R. Steiner consideră că “ceea ce se întipăreşte ca adevărat sau 

fals în prima vârstă , reapare în omul matur , sub formă de calităţi sau defecte , 

câteodata chiar cu efect asupra sănătăţii . ( 8 )La fel  , şi Maria Montessori consideră 
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că instruirea trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă  - 2 – 3 ani pentru a satisface 

dorinţa de a învăţa , pentru a valorifica pornirea naturală a acestuia spre învăţătură 

. 

În timpul activităţilor educative am descoperit plăcerea elevilor mei de a 

lucra în echipe şi am încurajat , în anumite limite , această dorinţă a lor de a 

conlucra , lăsându – i chiar pe ei să – şi formeze grupul  , aflând acum că această 

metodă a fost experimentată de Roger Cousinet din 1920 . Aceasta are atât avantaje 

– copiii fiind activi ,descoperă lucruri noi prin eforturi proprii şi împărtăşesc şi 

celorlalţi din noutăţile aflate de ei , dar şi dezavantaje – faptul că nu toţi elevii sunt 

activi şi se dobândesc informaţii mai puţine . 

 Evaluarea din şcolile noastre se poate îmbunatăţi , învăţând din ideile 

dezvoltate de pedagogiile alternative . Şcoala Waldorf propune desfiinţarea notelor , 

care favorizează apariţia competiţiei , care provoacă frustrări. La sfârşitul unui an 

şcolar, elevul primeşte un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa din 

toate punctele de vedere. Rudolf Steiner  promovează o idee excepţională , aceea a 

întîlnirilor cu părinţii pentru a – i informa despre activitatea copiilor . Cei mai mulţi 

dintre părinţii elevilor noştri nu mai dau pe la şcoală , mulţumindu –se cu “spusele” 

fiilor lor sau cu semnarea carnetului de note şi de aici apar multe probleme.E de 

dorit ca să ne întâlnim cât mai des cu aceştia pentru a avea o imagine clară asupra 

tuturor aspectelor activităţii . La noi , în învăţământul primar ,  elevii sunt evaluaţi 

în raport cu descriptorii de performanţă , dar se creează un dezechilibru la ciclul 

gimnazial , când apar notele . Peter Petersen ,  întemeietorul şcolii după Planul Jena 

, nu foloseşte sistemul notării . Evaluarea este continuă şi se face sub forma 

observaţiilor care se scriu într – un caiet anual . La sfârşitul unei etape  se realizează  

două rapoarte : unul subiectiv , care se discută cu copiii , unde se surprind aspectele 

pozitive şi progresele  acestora ; şi unul obiectiv , discutat cu părinţii , unde este 

analizat nivelul  dezvoltării copiilor . 

  Problema studierii religiei în şcoală , care constituie şi în învăţământul 

românesc actual o mare dilemă , a reprezentat o latură a pedagogiei Waldorf . 

Acestea , fără a fi religioase sau confesionale , au caracter religios , “ cu caracter 

aproape de cult , datorită căutării sale de a crea un mediu înconjurat de respect , de 
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admiraţie şi veneraţie faţă de natură , de om şi de forţele supranaturale ... deoarece 

toate religiile , prin conţinutul lor mitic şi moral , sărbătorile lor , ceremoniile şi 

imaginile lor , produc în copii atitudini şi activităţi animice extrem de pozitive . “(5) 

  Citind şi reflectând asupra ideilor propuse de reprezentanţii 

pedagogiilor alternative , am realizat că noi ,dascălii , trebuie să ne orientăm spre 

viitor , pentru a găsi cea mai bună cale pentru formarea elevilor noştri , în aceste 

vremuri tulburi ,când falsele modele sunt cele mai vizibile . Nu trebuie să căutăm cea 

mai bună teorie pedagogică , ci e necesară îmbinarea , reajustarea lor pentru a – i 

pregăti pe copii să facă faţă provocărilor de dincolo de gardul şcolii, vieţii ,  cu toate 

provocările ei . “ Este necesară o pedagogie care să facă din fiecare practician un om 

care gândeşte responsabil , de unul singur , în legătură cu ceea ce face”. (9) 

Menţinerea unei educaţii tradiţionaliste nu garantează o bună adaptare a noastra şi 

a celor care ne - au încredinţat trupul şi spiritul lor la vremurile atât de 

schimbătoare pe care le trăim . 

  Sper că am fost “ călătorul “ care s – a despărţit de ceea ce a fost şi a 

ştiut , pentru a trece un prag unde a descoperit adevăruri noi şi sigur m – am întors 

cu o nouă înţelepciune din călătoria propusă de prof. universitar doctor Viorel 

Niculescu în rândurile de început ale cărţii “Şcoala şi doctrinele pedagogice în 

secolul XX “ a profesorului I .Gh. Stanciu . 

Înv.Amalia Stroe 
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Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea 

scrisă a drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât 

şi ocrotitor. Deoarece cea mai mică tulburare care apare în echilibrul afectiv al părinţilor 

provoacă tulburări în psihicul copiilor, trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor 

situaţii de acest gen, cum ar fi: 

iubirea tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi astfel 

imaturitate 

ambivalenta afectiva manifestată fie prin: 

- acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, 

celălalt îl apără) 

- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar 

nu o şi demonstrează) 

indiferenţa afectivă manifestată prin: 

- deprivare maternă / paternă prin divorţ 

- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv 

pentru copil)  

Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B.Hurlock au demonstrat că cea 

mai bună metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, 

în timp ce cearta, bătaia, critica dacă sunt continue se soldează cu destructurări ale 

personalităţii, chiar cu nesupunere în faţa autorităţii, iar cea mai dureroasă formă de 

raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este nepăsarea, ignorarea, pentru că aceasta 

nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu sentimentul 

izolării şi nepăsării. 

 Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al 

susţinerii, al echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. In acest sens câteva situaţii cu 

efecte negative sunt: 

certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 

70% dintre copiii delincvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste 

medii. Astfel de comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă. 

divorţul sau separarea părinţilor - în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendinţe 

şi norme contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare 

Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce 

caracterul se formează prin educaţie, având o mare influenţă asipra personalităţii, sistem 
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care se dezvoltă până spre 20 de ani. Datorită faptului că din 24 de ore /zi copilul îşi 

petrece în cadrul familiei cele mai multe ore, punând în calcul şi zilele de weekend, 

familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie. Deci, este deosebit de important modul 

cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea 

copilului, şi cum interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii. 

Astfel de sarcini şi responsabilităţi sunt: 

 asigurarea subzistenţei şi educaţiei 

 educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-

culturale 

 realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic 

 corectarea erorilor de comportament  

 comunicare verbală despre noţiunile de “bine” şi de “rău” 

- prin oferirea de modele proprii - exemple personale ale părinţilor (nu le 

putem cere copiilor să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac) 

- prin a nu cere copiilor să mintă în  diverse situaţii pentru a absolvi pe 

părinte de anumite responsabilităţi  

 susţinerea afectiv - morală - recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea 

ce nu înseamnă blamarea sa în caz de eşec, ci stabilirea unei relaţii de iubire, 

respect şi încredere reciprocă, încurajarea în a persevera. 

 acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din 

cadrul ei - pentru că cei care participă la depăşirea cu succes a unei crize de familie 

au ulterior o mai mică vulnerabilitate la stres 

 informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la 

specialişti, profesori, mass-media etc.)      

Adolescenţa este cea mai dinamică etapă a dezvoltării umane. Nu este nici prin natura, 

nici prin factorii ei constituenţi o perioadă de criză, dar  prin lipsa unor influenţe educative 

pozitive, ar putea deveni o perioadă de criză. Adolescentul este de fapt oglinda familiei.  

În continuare prezint câteva caracteristici ale adolescenţilor, importante fiind şi prin 

sugestiile educative sugerate. Specialiştii consideră că principalele temeri ale 

adolescenţilor sunt: 

 teama de a nu fi luat în seamă, de a fi considerat încă mic, de a nu fi suficient 

apreciat - în acest sens se sugerează încredinţarea unor responsabilităţi şi 

sprijinirea iniţiativelor adolescenţilor de către părinţi; 

 teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, marginalizat, repezit - se sugerează 

susţinerea unor dialoguri deschise, sincere, cu confidenţe reciproce; 

 teama de a nu fi pedepsit pentru că nu a răspuns exigenţelor adultului - se 

sugerează un comportament  plin de tact, răbdare din partea părinţilor, iar 

intervenţiile punitive să fie făcute doar în cazul abaterilor repetate şi majore; 

 teama de a nu se cunoaşte prea bine, de a nu şti încă cine este, aceasta putând 

determina fie subaprecierea, fie supraaprecierea - în aceste cazuri se sugerează 

consultarea unui specialist - psiholog - pentru evaluarea capacităţilor şi asistarea 

procesului de autocunoaştere, important fiind ca părinţii să nu-şi impună propriile 

dorinţe cu orice preţ, mai ales dacă acestea nu coincid cu aptitudinile şi interesele 

adolescentului; 
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 teama de banal, obişnuit, tradiţional - în acest caz fiind recomandată stimularea, 

antrenarea şi educarea creativităţii prin încurajarea şi descoperirea pasiunilor. În 

final, să nu uităm că:  

 

Pentru a asigura climatul afectiv optim în familie aplicaţi consecvent următoarele sugestii: 

ÎN FIECARE ZI                  O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ: 

spuneţi  TE IUBESC                            urmaţi o activitate de interes 

 sărutaţi-l înainte de culcare                   comun împreună  

 îmbrăţişaţi-l                   găsiţi posibilităţi de a rămâne 

 învăţaţi-i autodisciplina (ordine etc)     singur cu copilul 

 râdeţi împreună cu ei      petreceţi o seară doar cu familia 

 verificaţi-le lecţiile                  faceti o recapitulare a lecţiilor cu 

 limitaţi-le timpul petrecut în faţa televizorului    copilul 

 asiguraţi-vă că mănâncă bine     jucaţi un joc împreună 

 învăţaţi-i bunătatea prin exemple                ajutaţi copiii să facă o faptă bună 

 spuneţi “ Mulţumesc” când vă oferă ceva                dar anonimă 

 

 DE CÂTEVA ORI PE LUNĂ:    O DATĂ PE LUNĂ: 

 reamintiţi reuşitele şi recompensele                          reamintiţi ce înseamnă familia  

 învăţaţi-i o ocupaţie utilă în viaţă (gătit, spălat)   pentru dvs. 

 întrebaţi cum mai merg lucrurile (la şcoală,   actualizaţi regulile din casă 

cu prietenii, în familie)     adaptaţi responsabilităţile 

 încercaţi ceva nou împreună cu copiii    mergeţi în excursie 

 vizitaţi o bibliotecă,un muzeu     purtaţi o discuţie lungă de la  

 acordaţi din timpul dvs. pentru a vă copilări     om la om 

 fiţi spontani, nu le cereţi prea mult                reciclaţi, daţi săracilor 

 verficaţi-le carnetele de note     bucuraţi-vă toţi de o aniversare     

                                              

                   Inst. Beatrice Marin                                                     

          adaptat după „Piramida părinţilor‟ 
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            Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor pentru  verificarea 

gradului de îndeplinire a sarcinilor de predare –învăţare, proiectate şi 

realizate conform obiectivelor programelor şcolare, operaţionalizate la 

nivelul fiecărei activităţi de instruire. Funcţia sa generală, asumată  în mod 

explicit în contextul  proiectării curriculare, constă în reglarea-autoreglarea 

întregii activităţi de instruire realizată în clasă prin operaţii de perfecţionare , 

corectare, ameliorare, integrantă a activităţii de instruire , în strânsă 

interdependenţă cu cele de predare şi învăţare. 
    În conceperea modalitătilor de evaluare, pornim de la următoarea premisă: 

scopul evaluării nu este atât notarea elevului, în sensul catalogării lui pe un 

anumit nivel al performanţei şcolare, ci măsurarea progresului în învăţare şi, 

implicit, determinarea acestui progres. 

     Evaluarea îl ajută pe profesor în a determina elementele comune şi 

necomune în performanţele elevilor, acestea reprezentând punctul de plecare  

în planificarea învăţării şi stabilirea metodelor de evaluare.Profesorul trebuie 

să cunoască legatura dintre curriculum şi evaluare, relaţie ce se stabileşte la 

nivelul standardelor, obiectivelor, al programelor şcolare, a efectelor 

feedback, dar şi a valorii adăugate. 

Este evident că obiectivele de evaluare derivă , ajung uneori să se confunde 

cu obiectivele operaţionale.Scopul evaluării poate fi orientat către 

monitorizarea progresului şcolar, diagnoza golurilor şi măsuri ce trebuiesc 

luate, selecţia elevilor, prognoza performanţelor viitoare sau către o orientare 

şcolară şi profesională.În funcţie de scopul evaluării se aleg şi instrumentele 

de evaluare.Fiecare profesor are un stil propriu de evaluare a rezultatelor 

şcolare.La matematică se folosesc câteva tipuri de evaluare care asigură 

atingerea scopului menţionat mai sus. 

      Evaluarea orala se desfasoara prin propunerea unor exercitii sau 

probleme pe care unu, doi sau trei elevi le rezolva la tabla, urmata de notarea  

acestor elevi in functie de gradul de  indeplinire a sarcinilor de lucru.Aceasta 

evaluare are avantajul ca ofera posibilitatea realizarii unui dialog direct 

profesor-elev si consuma putin timp,insa exista si dezavantaje. Dezavantajele 

pot fi diminuate prin implicarea periodica a tuturor elevilor in acest tip de 
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evaluare, repartizarea relative echilibrata a sarcinilor si notarea elevilor prin 

cumularea aprecierilor, in urma mai multor astfel de probe. 

    Evaluarea prin probe scrise presupune redactarea unei lucrari anuntate 

sau nu anterior, in care  elevilor li se propune spre rezolvare o lista de 

probleme pe parcursul unui interval de timp determinat. 

Pentru elev, aceasta evaluare, permite elaborarea in ritm propriu a 

raspunsurilor si ofera posibilitatea revenirii asupra eventualelor greseli, in 

timpul probei, fara a fi penalizat. Aceasta evaluare poate conduce la esec din  

partea elevului prin neintelegerea sarcinilor de lucru si un alt dezavantaj 

poate fi acela ca nu poate fi verificata indeplinirea unor obiective ce tin de 

investigare/explorare. 

      Evaluarea poate fi completata de metodele: observarea sistematica, 

investigatia, proiectul, portofoliul, tema pentru acasa, harta mentala, 

autoevaluarea.Notiunea de item utilizata mai ales pentru testul scris se 

extinde si la instrumente de evaluare si poate fi definite ca fiind “intrebarea 

impreuna cu raspunsul asteptat”. Fiecare profesor inainte de a construi itemi 

trebuie sa formuleze mai intai obiectivul de referinta vizat. Pentru 

matematica , domeniile cognitive inseamna : cunoastere si intelegere, tehnici 

de calcul si aplicare , rezolvare de probleme. Pentru realizarea unui test, 

profesorul trebuie sa cunoasca bine tipurile de itemi si sa le aleaga pe cele 

care se  potrivesc testului dat si obiectivelor vizate, deoarece fiecare tip de 

item  are propriile reguli de concepere, fiecare avand  avantaje si dezavantaje 

in utilizare. 

Pentru o buna interpretare a rezultatelor  obtinute de elevi, profesorul trebuie 

sa stapaneasca notiuni de statistica educationala sis a stie ca in afara de media 

clasei sunt importante pentru interpretarea rezultatelor  si modul, mediana, 

dispersia, deviatia standard. 

       Exista cateva modalitati prin care evaluarea poate contribui la 

imbunatatirea performantelor elevilor: 

- utilizarea tuturor formelor de evaluare in activitatea de instruire-

invatare, ceea ce inseamna ca orice instruire ar trebui sa debuteze 

printr-o evaluare initiala, continuata printr-o evaluare formative  si 

finalizata printr-o evaluare sumativa; 

- promovarea unor modalitati alternative de evaluare cu scopul de a 

face evaluarea mai agreabila si mai adaptata subiectilor care fac 

obiectul  evaluarii, fara sa  se puna problema ca prin aceste 

modaliatati alternative sa se elimine evaluarile de tip traditional; 

- utilizarea tuturor metodelor de examinare a  elevilor atat  cele orale si 

scrise cat si cele practice, plecandu-se de la idea ca fiecare tip de 

evaluare poseda atat avantaje, cat si dezavantaje, ceea ce inseamna ca 
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nici o categorie nu trebuie favorizata in detrimental celorlalte, 

deoarece aceasta atitudine ar altera semnificativ modul de desfasurare 

a intregului proce evaluativ. 

- diminuarea la maxim a efectelor factorilor perturbatori ai notarii sau a 

altor factori care pot altera desfasurarea procesului evaluativ. 

Desi apar frecvent in procesul didactic, o serie de situatii conflictuale legate 

de evaluare nu sunt abordate in mod explicit de catre profesor in activitatea la 

clasa. In continuare, prezint  cateva sugestii menite sa orienteze activitatea 

profesorului , astfel incat acesta sa-i ajute pe elevi sa rezolve cu succes 

diferite tipuri de teste  aplicate in evaluarea curenta. 

 

 

Dificultate 

intampinata 

Sugestii de remediere 

Evaluarea prin teste 

ii  poate face pe unii 

elevi sa aiba 

impresia ca trebuie 

sa faca fata unor 

cerinte foarte inalte 

Incurajati-i pe elevi sa priveasca testul doar ca pe un  

mod de a arata ceea ce au invatat. 

Amintiti-le elevilor sa nu se necajeasca daca au 

intalnit un item care nu le este familiar.Poate fi 

avantajos sa sara peste acel item sis a revina la el mai 

tarziu.  

Elevii nu sunt 

pregatiti mental 

si/sau fizic pentru a 

fi testati 

Informati  parintii asupra conditiilor testului. 

Incurajati-i pe parinti sa creeze copiilor o atmosfera 

de calm si incredere in preajma testului sis a se 

asigure ca acestia s-au odihnit sufficient. 

Nu dati impresia ca testul e mai important decat este 

in realitate.In aceasta situatie, elevii devin mult mai 

anxiosi si stresati. 

Majoritatea elevilor 

savarsesc greseli 

tipice 

Analizati in mod continuu in clasa greselile 

elevilor.Comentati aceste greseli, atentionati asupra 

conditiilor de aparitie a lor si asupra cailor de 

remediere.Propuneti systematic elevilor exercitii-

capcana, in care trebuie identificata greseala. 

Limbajul sau 

vocabularul unui test  

standardizat pot crea 

elvilor dificultati 

Folositi forme variate de exprimare pentru a reda o 

anumita sintagma sau un anumit concept.Formulati 

periodic intrebarile unor teste in limbaj standard, dar 

si in limbaj usual. 

 

      Setul de valori ce trebuie sa stea la baza deontologiei evaluarii pot fi 

diferentiate in  urmatoarele categorii: 
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1) valori care sunt importante pentru evaluator ( diferentierea diferitelor 

tipuri de rezultate ale invatarii ); 

2) valori care sunt importante pentru cel evaluat  ( recunoasterea 

efortului pe care cel evaluat il investeste in pregatirea  pentru  examen 

); 

3) valori care sunt importante in raport cu procesul insusi al evaluarii ( 

ideea de obiectivitate a evaluarii, capacitatea de discriminare a 

diferitelor tipuri de rezultate ); 

4) valori care sunt importante pentru societate atat pe termen lung cat si 

pe termen  scurt ( obtinerea unor informatii despre modul in care au 

fost valorificate investitiile facute in educatie). 

Relatia directa evaluator-evaluat are cea mai mare relevanta pedagogica 

pentru faptul ca in contextul acestora, observatiile si constatarile sunt mult 

mai semnificative si mai nuantate. 

         Evaluarea se diferentiaza de la un profesor la altul, in functie de nivelul 

de exigenta  specific examinatorului si de conceptia sa cu privire la rolul si 

functiile notelor scolare. Interventia acestiu factor conduce la situatia ca 

aceeasi performanta sau acelasi elev  intrunesc evaluari diferite la diferiti 

profesori, iar efectul cel  mai important este ca  evaluarile devin 

incopmparabile si pot fi avantajoase sau dezavantajoase pentru elevi. 

Acest efect devine  foarte evident cu prilejul examenelor  si concursurilor, 

cand apar diferente, uneori destul de importante intre  notele elevului din 

timpul gimnaziului si notele obtinute la examene. 

         Rolul profesorului se schimba, el dezvoltandu-si propria 

responsabilitate fata de studiile sale, de perfectionarea sa pedagogica si 

metodica, in contextul in care creste  diversitatea de modalitati de invatare si 

evaluare.Educatia de calitate este data de profesionalismul si pregatirea 

continua a celor care o asigura, adica a profesorului. 

 

 

 

Prof. Mocanu Camelia Georgiana 
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             ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUĂRII 

ÎN CONTEXTUL CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI 

EDUCAŢIONAL 
 

 

 

 

1.Evaluarea – proces integrat şi permanent al demersului didactic 

Între evaluare şi activitatea de predare- învăţare se poate identifica o relaţie 

complexă, care explică şi orientează procesul educaţional, reclamând ca : 

-procesele evaluative să susţină şi să stimuleze activitatea de predare - 

învăţare, indiferent de obiectivele evaluării; 

-reglarea activităţii de predare-învăţare pe baza rezultatelor şcolare să se 

realizeze continuu şi permanent; 

-cunoaşterea rezultatelor şi explicarea acestora, predicţia rezultatelor probabile 

în secvenţele următoare au rolul de a regla procesul didactic prin acţiunile evaluative. 

Rezultă de aici, că acţiunile evaluative sunt prezente în toate activităţile 

didactice, independent de complexitatea şi dimensiunile ei. Acţiunile evaluative nu se 

suprapun actului didactic, dar se află într-un raport de interacţiune funcţională 

(I.T.Radu, 2005). 

Ca proceduri de măsurare a rezultatelor învăţării la geografie sunt acceptate : 

• evaluarea globală a acţiunilor mintale, care vizează aprecierea integrală a 

demersului intelectual întreprins, axată dominant pe rezultatele acţiunii; 

• evaluarea analitică, care presupune difuzarea activităţii intelectuale în 

procese parţiale şi mai uşor de măsurat, care privesc elemente ale procesului de 

gândire. 

 

 

2.Proiectarea activităţii de evaluare  

Profesorul de geografie proiectează activitatea de evaluare concomitent cu 

proiectarea demersului de predare - învăţare şi în deplină concordanţă cu acestea. 

Finalul fiecărei unităţi de învăţare presupune evaluarea sumativă .În proiectarea 

probelor de evaluare apar următoarele întrebări ;  
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 Care sunt obiectivele de referinţă, competenţele şi conţinuturile pe care 

trebuie să le rezolve elevii? 

 Care sunt performanţele minime, medii şi superioare pe care le pot realiza 

elevii ? 

 Pentru ce tip de evaluare optez ? Cu ce instrumente voi realiza evaluarea ? 

 Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate 

pentru a elimina blocajele ivite în formarea elevilor şi pentru a asigura 

progresul şcolar? 

 

 

3.Criteriile de apreciere a rezultatelor învăţării 

 Stabilirea criteriilor de apreciere reprezintă o problemă specifică evaluării şi se pune 

problema trecerii de la prioritatea acordată criteriului subiectiv (profesorul este 

suveran în acordarea notei, adică fiecare profesor apreciază în funcţie de ceea ce se 

consideră că trebuie să ştie elevii) la criterii 

obiective, cât mai detaşate de evaluator. în acest context s-a introdus distincţia între 

aprecierea raportată ia normă şi la criteriu. Astfel, raportarea la nivelui general al 

cJasei(evaluarea criteriaiă) se corelează cu obiectivele operaţionale propuse, care 

evidenţiază distincţia dintre normă şi criteriu. De regulă, rezultatele şcolare constatate pun 

în evidenţă valoarea efectelor activităţii de învăţare. De aceea după efectuarea măsurării 

rezultatelor se impune formularea răspunsurilor la următoarele întrebări: 

• rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare ? 

• rezultatele sunt în concordanţă cu aşteptările ? 

• rezultatele marchează un progres în pregătirea elevului ? 

• rezultatele pot fi ameliorate ? 

Răspunsurile la aceste întrebări se dau în urma interpretării rezultatelor care se 

axează pe diferite criterii valorice, condiţia este ca aprecierea rezultatelor să fie realizarea 

unei evaluări obiective.Urmează luarea unor decizii şi măsuri de ameliorare a activităţii de 

predare - învăţare, cu respectarea calităţii evaluării. 

 

 

4. Predarea geografiei în şcoală 

Geografia se ocupă cu interacţiunile dintre .societate şi mediu înconjurător în 

contextul poziţiei şi localizării, îşi propune să explice caracteristicile şi amplasarea 
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populaţiei, faptelor, evenimentelor şi rolul lor în evoluţia suprafeţei terestre. Caracteristica 

ei specifică este aceea că studiază, pe baza sintezei din alte discipline, incluzând ştiinţele 

fizice şi umaniste, organizarea în viitor a relaţiilor dintre populaţie şi mediul ei de viaţă. 

Profesorii de geografie îşi propun să răspundă la următoarele întrebări: 

• Unde este ? 

• Cum este ? 

• De ce este acolo ? 

• Cum s-a produs ? 

• Ce influenţă poate să aibă ? 

• Cum trebuie sa fie organizat pentru avantajul reciproc al umanităţii şi mediului 

înconjurător ? 

Geografia este un foarte important mijloc de promovare a educaţiei individuale şi 

aduce o importantă contribuţie la educaţia internaţională, educaţia pentru mediu 

înconjurător şi pentru dezvoltare. Profesorii de geografie trebuie să dezvolte: cunoaşterea 

şi înţelegerea, deprinderile, atitudini şi valori. Educaţia prin geografie presupune : 

• o dimensiune internaţională şi o perspectivă globală în educaţie; 

• înţelegerea şi respectul pentru toţi oamenii, culturile, civilizaţiile,valorile şi modul 

lor de viaţă; 

• conştiinţa interdependenţei globale; 

• disponibilitatea din partea individului de a participa la rezolvarea problemelor 

comunităţii sale, ţării sale şi lumii în general. 

 

5.Cum ar trebui să arate profesorul de geografie în anul 2008 

Profesorul de geografie presupune o personalitate definită prin : 

• competenţă ştiinţifică; 

• competenţa managerială; 

• competenţa socială; 

• competenţa psihopedagogică. 

Un bun profesor trebuie să fie capabil de o mare varietate de stiluri didactice, să-şi 

regleze stilul prin adaptare, în funcţie de situaţiile ivite, asigurând flexibilitate şi eficienţă. 

Profesorul de geografie este creativ în conceperea şi conducerea lecţiilor numai 

dacă are o consistentă pregătire pedagogică, metodică şi de specialitate, precum şi o 

deschidere suficient de largă pentru a proiecta corect actul didactic. 
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Atingerea unui randament superior în activitatea didactică nu este posibilă fără 

cunoaşterea şi aplicarea corectă a strategiilor didactice. Strategiile euristice şi algoritmice 

sunt consolidate de strategiile evaluativ-stimulative. 

În condiţiile unui stil didactic elevat, riguros şi performant, o condiţie esenţială este 

raportarea evaluării la componentele actului didactic. În felul acesta, instrumentele de 

evaluare , metodele şi tehnicile adecvate trebuie să fie cât mai flexibile , să asigure 

validitatea şi fidelitatea , pentru ca măsurarea rezultatelor învăţării să fie reală, obiectivă şi 

exactă. 

Profesorul de geografie trebuie să se distingă prin : 

• competenţa profesională; 

• integritate; 

• obiectivitate; 

• confidenţialitate. 

Profesorul de geografie trebuie să fie în permanenţă preocupat de succesul şcolar, 

care reprezintă o stare de concordanţă a capacităţii de învăţare a elevului şi a exigenţelor 

şcolare, de aceea este necesară punerea de acord a solicitărilor profesorului de geografie 

cu capacităţile de învăţare ale elevilor şi de adaptare a acestora la activitatea şcolară, 

trebuie să se axeze pe alternanţa dintre metodele tradiţionale de evaluare şi cele 

complementare. 

 

 

6.Calitatea de evaluator a profesorului de geografie 

Personalitatea profesorului evaluator se bazează pe doua dimensiuni importante 

care pot fi puse în legătură cu etica procesului evaluativ : 

• dimensiunea profesionalismului său, care poate fi analizat sub aspectul 

cunoştinţelor şi abilităţilor pe care el le are în domeniul specialităţii precum şi, în 

domeniul teoriilor şi practicilor evaluative; 

• dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului evaluativ (aspect 

care se află într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care el aderă, 

cu ataşamentul său la valorile acceptate din punct de vedere social). 

Profesorul de geografie practică în evaluarea continuă, evaluarea orală, evaluarea 

scrisă şi evaluarea practică. 

Evaluarea orală presupune gradul de însuşire cantitativă şi calitativă a cunoştinţelor 

şi deprinderilor şi se bazează pe observare şi apreciere verbală. Chestionarea orală este o 
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formă a conversaţiei, prin care profesorul măsoară volumul şi calitatea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor geografice ale elevilor şi a capacităţii acestora de a opera cu 

ele. Este necesar ca profesorul să solicite interpretarea şi prelucrarea cunoştinţelor, 

capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica în practică. Chestionarea orală se realizează 

frontal sau individual. 

Profesorul trebuie să aibă o deosebită abilitate în formularea întrebărilor, care să fie 

precise, concise, adresate întregii clase. De asemenea, profesorul trebuie să favorizeze 

satisfacţia reuşitei elevilor, crearea unui climat pshiosocial de afecţiune, de echilibru şi 

dialog autentic, să încurajeze originalitatea şi gândirea creatoare, prin claritatea 

întrebărilor şi corectitudinea evaluării. 

Evaluarea scrisă se face prin lucrări de control neanunţate (extemporale) în cadrul 

verificării curente, prin lucrări scrise semestriale anunţate (teze), lucrări scrise la sfârşit de 

ciclu 

(bacalaureat) sau pentru examene de admitere. Lucrările scrise permit ca într-un timp 

relativ scurt să se verifice cunoştinţele tuturor elevilor dintr-o clasă, aceştia având 

posibilitatea să-şi etaleze, independent, cunoştinţele şi capacităţile, fără intervenţia 

profesorului. 

Evaluarea practică vizează verificarea priceperilor şi deprinderilor independente din 

cadrul lectiilor si în cadrul aplicaţiilor practice, precum şi abilităţile elevilor cu 

performanţe ridicate la concursurile şcolare, apoi modul cum se utilizează instrumentele 

de lucru, cum se face orientarea pe hartă şi în teren. 

Evaluarea în cadrul examenelor naţionale (teze cu subiect unic, bacalaureat) se face pe 

bază de teste scrise care se bazează pe programa de examen ce precizează obiectivele de 

evaluare şi conţinuturile de evaluat. 

Notele obţinute la tezele cu subiect unic oferă profesorilor şi factorilor de decizie 

informaţii asupra nivelului de pregătire al elevilor în raport cu standardele naţionale. 

Rezultatele din ultimii ani la proba de Geografia României de la Testarea Naţională 

s-au încadrat într-un proces normal de promovabilitate, de circa 80% pe ţară. 

 

 

7.Concluzii 

Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor trebuie să fie cât mai obiectivă, evaluările 

perfect obiective reprezintă o aspiraţie perpetuă a evaluatorilor. 
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Procesul de evaluare presupune realizarea mai multor operaţii, care vizează 

măsurarea, interpretarea şi aprecierea datelor obţinute, precum şi adoptarea deciziilor. 

Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul educaţional îşi 

îndeplineşte funcţiile, dacă obiectivele propuse sunt realizate. 

Profesorul evaluator, oricât de competent ar fi, poate să "greşească", de aceea trebuie să 

reflecteze puternic la umanitatea sa mai înainte de a da un verdict final, el trebuie să ţină 

cont de faptul că, succesul se măsoară nu în raport cu reuşitele globale, ci în raport cu 

reuşitele fiecărui individ. 

 

Prof.Laura Ioniţă 

 

 

 

 

 

 
 

 Deontologia profesională este teoria etică care se asociază unei 

anumite profesii. 

          Dintr-o perspectivă practică deontologia presupune asocierea unui 

anumit cod etic fiecărei profesii în cazul nostru celei de profesor. 

 Referindu-mă la caracteristicile unei profesii am constatat că profesia 

presupune cunoaşterea teoriilor domeniului, o pregătire consistentă şi 

îndelungată. 

 În domeniul educaţiei componenta etică este prezentă la nivelul tuturor 

elementelor ei.Răspunderea etică a cadrelor didactice este permanentă pentru 

că prin ceea ce fac influenţează permanent participanţii la educaţie.Prin 

modul lor general de lucru cadrele didactice influenţează cunoaşterea, 

motivaţia, sentimentele, atitudinile,  preferinţele elevilor lor. 

 Instituţiile şcolare de învăţământ oferă servicii educaţionale 

comunităţilor şi în această calitate ele se confruntă cu un număr de probleme. 

          Evaluarea vizează totalitatea proceselor care măsoară nivelul 

performanţelor obţinute de elevi în învăţătura, apreciază concordanţa dintre 

obiectivele educaţionale propuse şi rezultatele învăţării, pune la dispoziţia 
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profesorului date necesare pentru luarea unor decizii bune pentru 

îmbunătăţirea procesului instructiv educativ. 

 Evaluarea influenţează  învăţarea prin: 

 motivaţia pe care o furnizează 

 deciziile pe care le pot lua elevii şi dascălii cu ceea ce trebuie să înveţe 

 faptul că îi ajuta pe elevi cum să înveţe 

 aprecierea eficacităţii învăţării 

 Evaluarea îl ajută pe profesor în a determina elementele comune şi 

necomune în performanţele elevilor, acestea reprezentând punctul de plecare 

în planificarea învăţării şi stabilirea metodelor de evaluare. 

 În contextul reformei învăţământului, profesorului îi revine sarcina de 

a pune în practică un nou sistem de evaluare, de a forma o noua viziune a 

evaluării.Cadrul didactic trebuie să cunoască legatura dintre curriculum şi 

evaluare, relaţie ce se stabileşte la nivelul standardelor, obiectivelor, al 

programelor şcolare, a efectelor feedback, dar şi a valorii adăugate. 

 Dacă standardele curriculare vizează curriculumul naţional şi el 

realizat de profesor la specialitatea sa, la clasă, standardele de evaluare au în 

vedere curriculum “atins”, dobândit de elev şi ele exprimă ce ştie elevul, ce 

este capabil să facă, care sunt performanţele, pe nivele de dificultate, ale 

acestuia. 

 Este evident că obiectivele de evaluare derivă, ajung uneori să se 

confunde cu obiectivele operaţionale. 

 Scopul evaluării poate fi orientat către: 

 -monitorizarea progresului şcolar 

 -diagnoza golurilor şi măsuri ce trebuie luate 

 -certificarea nivelului de cunoştinţe şi capacitate 

 -selecţia elevilor 

 -prognoza performanţelor viitoare 

 -motivarea elevilor pentru o activitate de învăţare 

 -o orientare şcolară şi profesională 

 În funcţie de scopul evaluării se aleg şi instrumentele de evaluare. 

Evaluarea poate fi orală, scrisă sau prin probe practice, completate de 

metodele complementare: observarea sistematică, investigaţia, proiectul, 

portofoliul, tema pentru acasă, harta mentală, jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, 

autoevaluarea. 

 Noţiunea de item utilizată mai ales pentru testul scris se extinde şi la 

alte instrumente de evaluare şi pot fi definite ca fiind “întrebarea împreună cu 

răspunsul aşteptat”. 

 Fiecare profesor înainte de a construi itemi trebuie să formuleze mai 

întâi obiectivul de referinţă vizat.Pentru matematică, domeniile cognitive 



 40 

înseamnă cunoaştere şi înţelegere, tehnici de calcul şi aplicare, rezolvare de 

probleme. 

 Pentru realizarea unui test, profesorul trebuie să cunoască bine tipurile 

de itemi şi să le aleagă pe cele care se potrivesc testului, dar şi obiectivelor 

vizate. 

 De exemplu, la matematică, este bine ca itemii obiectivi să vizeze o 

singură operaţie simplă, iar testul să conţină şi itemi subiectivi (deschişi) care 

scot în evidenţă puterea de analiză şi sinteză a elevului, modul corect de 

redactare a soluţiei, paşii parcurşi. 

 Este bine de ştiut că fiecare tip de itemi are propriile reguli de 

concepere, fiecare având avantaje şi dezavantaje în utilizare. 

 Pentru o bună interpretare a rezultatelor obţinute de elevi, profesorul 

trebuie să stăpânească noţiuni de statistică educaţională, să ştie că în afara 

mediei clasei mai sunt importante pentru interpretarea rezultatelor şi modul, 

mediana, dispersia, deviaţia standard. 

Pentru analiza itemilor sunt necesari indicele de dificultate, indicele de 

discriminare. 

 De asemenea, datele pot fi prezentate fie sub formă numerică, fie sub 

formă grafică: diagrame, histograme, grafice.Dacă această analiză statistică 

este la îndemână profesorilor de matematică, fizică, chimie ea devine 

incomodă pentru celelalte cadre didactice. 

 Consider că pot fi avute în vedere câteva măsuri dintre care mai 

importante sunt următoarele: 

 1)Utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire-

învăţare, ceea ce înseamnă ca orice instruire ar trebui să debuteze printr-o 

evaluare iniţială, continuată printr-o evaluare formativă şi finalizată printr-o 

evaluare sumativă, ceea ce înseamnă ca pe baza informaţiilor furnizate de 

evaluare se pot lua decizii şi se pot aduce corecţii modului de desfăşurare a 

procesului instructiv-educativ 

 2)Utilizarea tuturor metodelor de examinare a elevilor( orale, 

scrise,practice) plecându-se de la ideea că fiecare tip posedă atât avantaje, cât 

şi dezavantaje, ceea ce înseamnă că nicio categorie nu trebuie favorizată în 

detrimentul celorlalte, deoarece această atitudine ar altera semnificativ modul 

de desfăşurare a întregului proces evaluativ. 

 3)Promovarea, în mai mare măsură a unor modalităţi alternative de 

evaluare cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă şi mai adaptată 

subiecţilor care fac obiectul evaluării, fără să se pună problema ca prin aceste 

modalităţi alternative să se elimine evaluările de tip tradiţional. 
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 4)Eliminarea, sau măcar diminuarea la maxim a efectelor factorilor 

perturbatori ai notării sau eventual, a altor factori care pot altera desfăşurarea 

procesului evaluativ. 

 De exemplu, înaintea testului de la clasa a VII-a am recapitulat 

noţiunea de triunghi realizând cu elevii o hartă mentală, metodă ce i-a atras, 

întrecându-se în a fi originali. De asemenea, în perioada de recapitulare sau 

pentru atragerea unor elevi mai puţin dotaţi pentru matematică, am apelat la 

realizarea unor portofolii, ca exemplu: “Utilizarea ecuaţiilor şi sistemelor în 

rezolvarea problemelor de matematică, fizică şi chimie” 

 Evaluarea este un proces care, pe lângă faptul că implică subiecţi 

concreţi şi are efecte în mintea şi conştiinţa elevilor, ea implică aproape în 

toate cazurile şi judecăţi de valoare, raportare la valori morale şi la însuşiri de 

caracter. O notă şcolară sau un calificativ exprimă de cele mai multe ori nu 

numai performanţe şi capacitate “pure” de tipul inteligenţa, memorie, 

imaginaţie, cunoştinţe, deprinderi etc. , ci şi calităti de ordin moral, însuşiri 

de voinţă şi caracter cum sunt seriozitatea/neseriozitatea, voinţa puternică/ 

voinţă slabă, corectitudine/ incorectitudine etc. 

Evaluarea şcolară are, de asemenea, implicaţii social-morale mult mai 

largi. Ea vizează părinţii, comunitatea socială, relaţiile dintre profesori, 

interesul pe care societatea îl manifestă faţă de rezultatele procesului 

evaluativ. 

Evaluarea poate fi corectă sau incorectă nu numai sub aspectul 

adevărului sau corectitudinii logice, dar şi sub aspect etic.Subiectivismul 

profesorului este adesea pus în discuţie şi  arareori el este invocat drept cauză 

a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului educaţional. 

Setul de valori ce trebuie să stea la baza deontologiei evaluării pot fi 

diferenţiate în următoarele categorii: 

1.Valori care sunt importante pentru evaluator (diferenţierea diferitelor 

tipuri de rezultate ale învăţării, asocierea acestor rezultate ale învăţării cu 

indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau dificultăţile de 

interpretare a rezultatelor procesului evaluativ etc) 

2. Valori care sunt importante pentru cel evaluat (recunoaşterea 

efortului pe care cel evaluat îl investeşte în pregătirea pentru examinare, 

identificarea poziţiei pe care el o ocupă într-o ierarhie, modalităţile prin care 

rezultatele procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui evaluat…) 

3. Valori care sunt importante în raport cu procesul însuşi al evaluării 

(ideea de obiectivitate a evaluării, capacitatea de discriminare a diferitelor 

tipuri de rezultate, acurateţea măsurii performanţelor, surprinderea valorii 

adăugate, etc..) 
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4.Valori care sunt importante pentru societate atât pe termen lung cât 

şi pe termen scurt (obţinerea unor informaţii despre modul în care au fost 

valorificate investiţiile făcute în educaţie, obţinerea unor informaţii despre 

calitatea pregătirii absolvenţilor de pe diferite trepte ale sistemului de 

învăţământ, posibilitatea de folosire a rezultatelor evaluării ca indicator al 

selectării elevilor/ absolvenţilor pentru o nouă treaptă de şcolarizare sau 

pentru integrarea lor pe piaţa muncii). O evaluare este obiectivă nu în sensul 

că este exterioară şi independentă în raport cu evaluatorul, ci în sensul că 

influenţele acestuia nu distorsionează datele obiective pe baza cărora se face 

evaluarea. 

 

 Relaţia directă evaluator - evaluat are cea mai mare relevanţă 

pedagogică pentru faptul că în contextul acestora observaţiile şi constatările 

sunt mult mai semnificative şi mai nuanţate. 

 

  

 

 

Intervenţia factorului subiectiv poate fi valorificată pe trei planuri: 

 

1.Prin componentele sale cognitive, adică prin capacitatea subiectului de a 

înţelege, de a explica, de a interpreta şi anticipa, de a sesiza esenţialul în 

multitudinea de fapte concrete. 

2.Prin componentele afectiv-motivaţionale, adică prin angajamentul 

subiectiv, energizant  şi direcţional, care dau evaluării semnificaţie de mobil 

intern, de factor de conduită, făcând din evaluare un mijloc eficient de 

dirijare şi autodirijare a comportamentului. 

Sub acest aspect, o evaluare este incompletă dacă se limitează strict la 

măsurarea performanţelor manifeste, fără a lua în considerare suportul 

motivaţional şi afectiv care le generează, întrucât performanţa nu este 

niciodată consecinţă directă şi exclusivă a capacităţii, ci în bună măsură 

consecinţa “vectorilor motivaţionali” 

 3. Prin componentele relaţional – atitudinale adică prin plasarea evaluării în 

contextul relaţiilor interpersonale dintre profesori şi elevi, al atitudinilor pe 

care profesorii şi elevii le manifestă în procesul evaluării. 

 Evaluarea se diferenţiază  de la un profesor la altul, în funcţie de 

nivelul de exigenţă specific examinatorului şi de concepţia sa cu privire la 

rolul şi functiile notelor şcolare. Practic intervenţia acestui factor conduce la 

situaţia că aceeaşi performanţă sau acelaşi elev întrunesc evaluări diferite la 

diferiţi profesori, iar efectul cel mai important este că evaluările devin 
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încomparabile şi pot fi avantajoase sau dezavantajoase pentru elevi. Acest 

efect devine foarte evident cu prilejul concursurilor sau examenelor când 

apar diferenţe, uneori destul de importante, între notele elevului din timpul 

liceului şi notele obţinute la examen sau între nota iniţială şi cea obţinută la 

contestaţii, mai ales la limba şi literatură română. 

 Rolul profesorului se schimbă, el dezvoltându-si propria 

responsabilitate faţă de studiile sale, de perfecţionarea sa pedagogică şi 

metodică, în contextul în care creşte diversitatea de modalităţi de învăţare şi 

evaluare. 

        Prof.Ludmila Aniţei 

  
 

 

 

 

 

 

Întotdeauna când se pune problema unei judecăţi de valoare, apar mai multe 

întrebări: de ce evaluez, pe cine evaluez, ce evaluez, cum evaluez? Răspunsurile la aceste 

întrebări apar treptat, pe măsură ce se încearcă explicarea anumitor criterii şi concepte 

referitoare la evaluare. 

Se consideră că evaluarea nu este concepută ca un control al cunoştinţelor sau ca 

mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare ce presupune o anumită 

strategie a formării. Evaluarea constituie un act integrat activităţii pedagogice, o ocazie de 

validare a formelor educative, a componentelor procesului didactic. Prin evaluare se 

urmăreşte , de asemenea, şi intervenţia asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

În calitatea noastră de evaluatori ai elevilor de gimnaziu ar trebui, întâi şi întâi, să 

observăm cu atenţie “personajul” principal al tuturor demersurilor noastre:elevul de 11-14 

ani supus , de altfel, numeroaselor transformări, atât ale stilului propriu de viaţă, cât şi ale 

practicilor didactice. Astfel, se observă că starea prezentă a personalităţii unui elev este 
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rezultatul unei istorii, al unui coţinut de cunoştinţe deja însuşite.Şi totuşi, evaluatorul nu 

trebuie să uite că în prim-planul demersului didactic se află devenirea existenţei umane. 

Actul evaluării determină de cele mai multe ori un cadru artificial, deoarece proba 

de evaluare se poate transforma într-o situaţie prestabilită în sensul că elevul este oarecum 

obligat să adopte conduita dorită de evaluator tocmai prin răspunsurile pe care trebuie să 

le dea în respectiva probă. 

În ultimii douăzeci de ani învăţământul românesc a suferit numeroase transformări, 

poate prea multe, din dorinţa de a se găsi “forma” cea mai bună care să îmbrace 

“conţinutul”(a se citi sistemul) educaţional românesc. 

Trecerea în ciclul liceal a suferit, poate, cele mai diverse transformări.În punctul 

iniţial, admiterea la liceu se făcea prin examen la două obiecte:matematică şi limba şi 

literature română, cu subiecte date de centrul respectiv de admitere.Nu pot să afirm că era 

o metodă bună sau rea,cert este că evaluarea se făcea  în unitatea şcolară respectivă,iar 

absolventul de clasa a VIII-a se înscria pentru examen acolo unde credea că ar putea intra 

pe baza cunoştinţelor dobândite până  în acel moment.Erau câte cinci-şase concurenţi pe 

un loc ,iar cei care nu obţineau nota de admitere erau repartizaţi la alte centre care aveau 

locuri.Mai târziu, examenul de admitere a fost înlocuit cu examenul de capacitate care a 

adus noutăţi atât în forma examinării ,cât şi în metodologie:elevii absolvenţi de clasa a 

VIII-a susţineau un examen unic  pe ţară, la trei obiecte: matematica,limba şi literatura 

română şi istorie sau geografie.În plus la admiterea la liceu se lua în calcul şi media celor 

patru ani de gimnaziu.Această nouă formă de admitere a ridicat numeroase alte probleme 

atât din partea părinţilor şi elevilor,cât şi din partea cadrelor didactice.Ulterior, 

examenului de capacitate i s-a schimbat denumirea, probele devenind “Testări 

Naţionale”cu variante de concurs mai mult sau mai puţin cunoscute de elevi.Se pare că 

nici această formă de evaluare nu avea o formă optimă, pentru că, începând din anul 2008, 

admiterea  la liceu se face pe baza notelor la Tezele Unice şi a mediei anilor din gimnaziu. 

Tezele unice se dădeau la aceleaşi materii ca la testările naţionale doar că se susţineau în 

timpul anului şcolar şi nu după terminarea acestuia cum se întâmplase  în cazurile 

anterioare. Evaluarea tezelor unice se făcea în centre de examinare de către alte cadre 

didactice decât cele de la clasă.În anul şcolar 2008-2009 tezele unice s-au schimbat doar 

din perspectiva evaluării acestora: prima notă este pusă de profesorul de la clasă, iar cea 
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de-a doua de către un evaluator extern,iar media celor două note constituie nota tezei.Se 

va vedea ulterior eficacitatea acestei noi metode de evaluare a elevilor de gimnaziu. 

Evaluarea şcolară reprezintă un ansamblu de activităţi ce depind de anumite 

intenţii, scopul acesteia fiind, de fapt, perfecţionarea procesului educativ, adică instituirea 

unor acţiuni precise pentru a adapta permanent strategiile educative la particularităţile 

situaţiei didactice, la cele ale elevilor. 

În ceea ce priveşte obiectivele evaluării, se observă o tranziţie de la problema 

preciziei, a obiectivităţii, a măsurabilităţii, la problema raportării calitative, luându-se în 

considerare formarea elevului prin folosirea unor mijloace şi procedee moderne care să 

atragă elevul în achiziţionarea unor noi cunoştinţe. 

           Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi 

să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce 

ştiu sau nu ştiu?! elevii la un moment dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care 

elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul învăţării nu este un scop în sine. Trebuie să 

înregistrăm mereu progresele  pe care le fac elevii în procesul de învăţare. De aceea, 

evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii 

au învăţat ceva anume (şi cât anume) ca şi informaţie.  

 Din aceste motive profesorii trebuie să folosească atât evaluarea formativă 

(pentru procesul de predare – învăţare) cât şi evaluarea sumativă (pentru „produsele” care 

rezultă în urma învăţării).  

 Pentru a evalua procesul, profesorii pot utiliza „cartonaşe de ieşire”, care să 

conţină trei întrebări: 

 Care au fost cele mai importante concepte învăţate în această lecţie? 

 Ce este încă neclar? 

 Ce v-a plăcut cel mai mult în această lecţie? 

sau chestionare de evaluare la sfârşitul fiecărui capitol sau chiar la sfârşitul unor lecţii. În 

acest mod profesorii primesc feed – back de la elevi şi pot să facă schimbări în procesul de 

învăţare pentru a îmbunătăţi paşii următori. Pe de altă parte, profesorii vor evalua şi 

„produsul” învăţării, măsurând însă ceea ce elevii au realizat în raport cu obiectivele 

lecţiei nu ce anume sau  cât nu ştiu.  
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 În ceea ce priveşte evaluarea sumativă, profesorii pot folosi pe lângă testele 

scrise sau examinarea orală şi alte „probe” de evaluare, care pun accentul pe 

„interactivitatea” dintre elev şi profesor. Profesorii trebuie să aibă în vedere utilizarea 

acestora şi pentru faptul că presupun munca în grup, unde fiecare elev acţionează ca 

membru al grupului respectiv (metode utilizate cu precădere de predarea – învăţarea 

interactivă). Deci ei trebuie să evalueze şi activitatea grupului ca un tot, dar şi felul în care 

fiecare elev lucrează în grupul respectiv. Se poate apela şi la autoevaluare; elevii trebuie 

încurajaţi să reflecteze asupra propriei activităţi şi trebuie să înveţe să-şi aprecieze  (cu 

note!) propria învăţare.  

 

REGULILE UNEI EVALUĂRI EFICIENTE 

 

1. Construiţi o imagine pozitivă despre evaluare!  

Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea sau  

controlul, ci cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât 

mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calităţile pe 

care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo. Orice profesor ar trebui să-şi proiecteze 

evaluarea o dată cu proiectarea conţinutului şi să prezinte ce se aşteaptă de la elevi, ce 

progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea obiectivelor de 

evaluare se va dovedi mult mai eficientă decât una la care elevul nu ştie la ce să se aştepte. 

Pentru profesor, evaluarea este un prim instrument ce îi conferă o imagine asupra acţiunii 

sale.  

 

2. Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea 

proiectată!  

 Evaluarea de orice fel nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa 

următoare a învăţării! Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l 

informa obiectiv asupra a ceea ce mai are de învăţat.  

 Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a 

achiziţiilor individului, fiind o parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este 

realizată de altcineva decât cel care este implicat în procesul de predare – învăţare.  
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 Nu generalizaţi datele obţinute în urma aplicării unei probe nestandardizate pentru 

că această generalizare poate produce multe erori de interpretare.  

 Aplicarea unei probe de evaluare trebuie să respecte regulile sale proprii şi reguli 

generale de aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplicării probei.  

 Interpretarea rezultatelor trebuie înţeleasă ca o parte componentă obligatorie a 

evaluării, şi ea se face, în funcţie de tipul de evaluare, în faţa celor evaluaţi, rezultatele 

trebuind să fie cât de repede posibil făcute publice în cazul unei evaluări cerute de o 

instituţie. 

 Există o curbă a randamentului fiecărui elev care, în general, se poate stabili pentru 

anumite perioade. Nu este indicat să facem evaluări care se încheie cu notarea elevilor la 

începutul sau la sfârşitul unei săptămâni! 

 Nu este obligatoriu să facem notări pentru orice tip de evaluare şi oricum putem 

folosi mai multe posibilităţi de apreciere a rezultatelor.   

 

 

Într-un sistem educaţional aflat în schimbare, evaluarea privită în mod global şi 

examinarea – desemnând atât funcţia de selecţie, cât şi pe cea de certificare – reprezintă 

un adevărat loc geometric al variatelor tendinţe, decizii, idei-forţă, mişcări de suprafaţă 

sau de adâncime. Evaluarea în şcoală, secondată de examinare în diferite momente ale 

parcursului educaţional, are o miză ale cărei costuri şi al cărei impact au devenit din ce în 

ce mai vizibile şi mai importante odată cu luarea deciziilor de politică educaţională 

specifice reformei reale, în desfăşurare în România în ultimii ani. 

            Locul şi multiplele roluri ale evaluării într-un sistem aflat în reformă este unul 

critic, de recunoaşterea acestei realităţi de către toţi cei implicaţi depinzând atât succesul 

cât şi autoreglarea continuă, pe viitor, a sistemului ca întreg. 

            Evaluarea îndeplineşte un set de funcţii şi roluri, fiind în acelaşi timp mijloc de 

relaţionare eficientă a formării elevilor cu necesităţile societăţii aflate într-un anumit 

moment al evoluţiei sale; modalitate esenţială de control al impactului investiţiilor 

financiare şi de altă natură pe care societatea le face în sistemul educaţional; cel mai 

accesibil mecanism de autocontrol, realizând o cunoastere transparentă a stării sistemului, 

şi descrierea în termeni de politică educaţională, a efectului de feedback şi a impactului 
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acestuia; subsistemul educaţional creditat cu rol major de activare şi de punere în practică 

a relaţiilor complexe dintre directorii manageri de şcoală, profesori, elevi şi părinţi.         

Caracteristica cea mai importantă a actualizării acestor funcţii şi roluri este globalitatea 

modului lor de angrenare şi funcţionare. 

            Natura comprehensibilă a reformei educaţiei din România face din domeniul 

evaluării şi examinării una dintre componentele unde schimbările de structură au devenit 

vizibile. 

 

Prof.Andreea Matei 

 

 

 

                     Consilierea – metoda de îmbunătăţire a relaţiilor  

                                          dintre şcoală şi familie 

 
    

     

 

      Familia, mediul de viaţă şi şcoală sunt factori determinanţi ai dezvoltării  complete şi  

complexe a copiilor. Împreună trebuie să colaboreze pentru ca fiecare elev,  

indiferent de particularităţile sale, să poată deveni un membru independent al comunităţii în 

care doreşte să se integreze. 

Familia are în societate funcţii bine definite: 

    1)funcţia biologică(de naştere a copiilor); 

    2)funcţia socială(asigură creşterea copiilor); 

    3)funcţia economică(produce bunuri materiale; 

    4)funcţia educativă(asigură educaţia); 

    5)funcţia culturală(asigură instruirea); 

 

      Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a 

drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât  şi 

ocrotitor. Fiindcă cea mai mică tulburare care aparte în echilibrul afectiv al părinţilor 

provoacă tulburări în psihicul copiilor, trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor 

situaţii de acest gen, cum ar fi: 

-iubirea tiranică a părinţilor pentru copii – determină dependenţă exagerată şi astfel  

imaturitate 

-ambivalenţa afectivă, manifestatăfie prin acordarea neechilibrată a afecţiunii din partea 

celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără), neconcordanţă dintre mesaje-double 

bind-(părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi demonstrează)  
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-indiferenţa afectivă manifestată prin: deprivare maternă/paternă prin divorţ sau absenţa 

afectivă a părintelui (deşi fizic este prezent, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru 

copil). 

      Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B. Hurlock au demonstrat că cea mai 

bună metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp 

ce  cearta, bătaia, critica, dacă sunt continuate se soldează cu destructurări ale personalităţii, 

chiar cu nesupunere în faţa autorităţii, iar cea mai dureroasă formă de reportare la 

succesul/eşecul elevilor este nepăsarea, ignorarea, pentru că aceasta nu determină trăiri 

psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu sentimentul izolării şi nepăsării. 

      Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al 

susţinerii, al echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. În acest sens câteva situaţii cu 

efecte negative sunt: 

 -certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 

70% dintre copiii delicvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin  din aceste 

medii.Astfel de comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă. 

 -divorţul sau separarea părinţilor-în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendiţe şi 

norme contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare. 

 

       Cercetările  de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce caracterul 

se formează prin educaţie, având o mare influenţă asupra personalităţii, sistem care se 

dezvoltă până spre 20 de ani. Datorită faptului că din 24 de ore/zi copilul îşi petrece cele 

mai multe ore în cadrul familiei, punând în calcul şi zilele de weekend, familiei îi revine o 

importanţă majoră în educaţie. Deci, este deosebit de important modul cum se achită 

părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea copilului şi cum 

interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii. Astfel de sarcini şi 

responsabilităţi sunt: 

 -asigurarea subzistenţei şi educaţiei; 

 -educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale; 

 -realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic; 

 -corectarea erorilor de comportament; 

 -comunicarea verbală despre noţiunile de ,,bine” şi de ,,rău”; 

 -prin oferirea de modele proprii-exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere copiilor 

să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac); 

 -prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de anumite 

responsabilităţi; 

 -susţinerea afectiv-morală-recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea ce nu 

înseamnă  blamarea sa în caz de eşec, ci stabilirea unei relaţii de iubire, respect şi încredere 

reciprocă, încurajarea în a persevere; 

 -acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din cadrul 

ei-pentru că cei care participă la depăşirea  cu succes a unei crize de familie, au ulterior o 

mai mică vulnerabilitate la stress; 

 -informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti, 

profesori, mass-media, etc) 

        Şcoala, alături de familie,  are rolul de a educa şi forma tinerii, astfel încât aceştia să 

poată să se integreze în comunitate, să se adapteze cerinţelor societăţii care cresc în 

complexitate şi volum pe măsură ce înaintează în vârstă. 
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        Atâta vreme cât copilul, indiferent de vârstă, îndeplineşte standardele şcolare şi sociale 

putem trage concluzia că acesta nu se confruntă cu probleme de adaptare şcolară şi că 

familia sa îl susţine material şi emoţional.În aceste cazuri fericite păstrarea legăturii cu 

familia este suficientă, dar rămâne şi aici necesară. 

        Există cazuri în care simpla comunicare dintre familia şi şcoală nu sunt suficiente şi 

nu asigură premisele unei colaborări de succes. De multe ori cadrul didactic se găseşte în 

situaţia de a ,,consilia “ unul sau ambii părinţi ai copilului, care-şi manifestă 

disponibilitatea  spre o discuţie liberă constructivă asupra situaţiei sale la învăţătură sau 

asupra comportamentului său nefiresc. 

        ,,Consilierea” de către învăţător sau profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi 

corectarea disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului.Aceasta însă nu trebuie 

confundată cu discuţia din timpul şedinţei cu părinţii. Ea este un act voluntar, manifestat de 

ambii parteneri: dascăl-elev sau dascăl-părinte, un act care necesită o bună documentare şi 

pregătire anterioară a celui care consiliază. 

          Din punct de vedere ştiinţific, consilierea este un proces în care un profesionist 

stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin. Această 

relaţie asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin 

în clarificarea sensurilor fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza 

cărora  se pot formula soluţii.Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o înţelegere mai 

profundă a gândurilor, a trăirilor emoţionale care asigură şansele unui nivel optim de 

dezvoltare a resurselor personale. 

             Consilierea asigură asistenţa individului în exploatarea şi înţelegerea propriei 

identităţi, îl sprijină în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a 

deciziei. În consiliere s-au conturat patru direcţii de abodare a problemelor cu care se poate 

confrunta individul pe parcursul evoluţiei sale: intervenţia în situaţii de criză, intervenţia 

ameliorativă, prevenţia, intervenţia formativă şi de dezvoltare. 

             Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client, în 

cadrul căreia consilierul asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale, emotionale sau 

sociale. Se desfăşoară în şedinţe care oferă clientului maximă confidenţialitate ceea ce 

permite exploatarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul  şi 

persoana consiliată formează împreună o echipă. 

Scopurile consilierii au în vedere: 

  -sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea  propriei individualităţi; 

  -asistarea în procesul de autocunoaştere, sprijin în procesul de căutare-formare a identăţii; 

  -dezvoltarea abilităţilor sociale de interacţiune  cu ceilalţi; 

  -formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor ; 

  -sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct 

de vedere comportamental ;   

             Deoarece consilierea educaţională este un proces  complex, acest proces se va 

derula urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema celui consiliat.  

 

            ●Etapa iniţială în consiliere persupune stabilirea unei relaţii efective între consilier 

şi elev. Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări 

pozitive. Numai acceptarea şi încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. 

Formularea scopurilor împreună , privind schimbări comportamentale, dezvoltarea 

abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor negative este, de asemenea, un pas 
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care trebuie realizat. În această etapă este foarte important ca elevul să primească semnale 

că este acceptat aşa cum este el, cu problemele pe care le are. Acest lucru este indispensabil 

penrtu continuarea procesului de consiliere. Tot  această etapă (sumarizarea) are un rol 

deosebit-împreună se evidenţiază elementele esenţiale, rămân în centrul atenţiei aspectele 

principale putându-se întrezări de acum anumite opţiuni. 

 

             ●Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi 

dezvolta interesele sociale de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Se va pune accent pe 

ajutorul oferit copilului să se cunoască şi să se autoevalueze. Se va asigura atmosfera caldă 

şi empatia, fără să fie excluse interpretările şi confruntarea constructivă. În  această etapă se 

va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea, acest lucru însemnând că foarte multe 

informaţii vor fi dirijate da la consilier spre copil. Totodată utilizarea sugestiei poate fi de 

un real folos pentru elev. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele deja 

identificate de copil şi chiar modalităţi, căi care pot fi luate în discuţie. Tehnica adresării 

întrebărilor este utilă, deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate 

în evidenţă anumite aspecte care altfel ar putea rămâne în umbră. 

 

             ●Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte 

şi comportamente constructive. Vor fi învăţate proceduri specifice, dezvoltate planuri de 

acţiune începând cu cele mai simple şi până la cele mai simple în vederea adoptării unui 

nou comportament. În această etapă confruntarea va asigura sprijin acordat copiilor pentru 

asumarea propriei responsabilităţi. Încurajarea este una din cale mai bune mijloace de a 

ajuta copilul să-şi relizeze nevoile şi să-şi asimileze noi comportamente. 

 

Aria de consiliere educaţională se desfăşoară pe trei compartimente:             

   ●Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imagine de sine, adaptare şi 

integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi 

depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orintare a carierei. 

   ●Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea 

problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele 

şcolare şi posibilitaţile elevilor în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea 

relaţiei  şcoală-elev. 

   ●Consultaţii cu părinţii în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea 

nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, 

şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu proprii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului. 

 

Consilierea educaţională este recomandat să fie realizată de către specialişti formaţi 

în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară 

activitatea la Centrele Judeţene de Asistenţă . Efortul depus de consilier, profesor de 

specialitate, învăţător sau diriginte este răsplătit de schimbarea atitudinii faţă de învăţătură, 

faţă de colegii de clasă şi faţă de familie, dar şi de schimbarea atitudinii celorlalţi faţă de 

elev care a întâmpinat greutăţi în procesul  de educaţie şi instrucţie. 

Rezultatele bune obţinute prin consiliere trebuie conservate şi promovate printr-o 

politică educaţională atent condusă care să nu distrugă încrederea  pe care atât elevii, cât şi 

părinţii o acordă unei noi modalităţi de sprijinire în efortul comun de formare a tânărului.   

Prof.Mihaela Rusu 
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Între lipsa de timp şi nevoia de informare 

 

 Prinşi în lanţul obligaţiilor zilnice avem din ce în ce mai puţin timp pentru 

ceea ce ne place, ne interesează sau pentru ceea ce ne relaxează aşa că m-am gândit 

să vin în ajutorul celor fără timp cu o colecţie de site-uri utile. 

 Aproape toţi am avut probleme cu viruşii informatici aşa că vă propun un site 

cu programe antivirus free:  

http:// www.hit.ro/downloads/antivirus/ 

http://www.free-av.com/ 

 

 Dacă nu aveţi timp să vă cumparaţi o carte nouă aveţi posibilitatea de a apela 

la variantele electronice care se pot descărca de la adresele:  

http://biblioteca-online.ro/ 

http://www.e-scoala.ro/biblioteca 

http://www.bcub.ro/continut/resurseweb 

http://www.cartiaz.ro/ 

 

 Vă plac filmele? Televiziunea online: www.webdessign.net/TvOnline.html vă da 

posibilitatea de a viziona o serie de filme româneşti şi nu numai, aflate în arhiva 

televiziunii, dar puteţi urmări şi programele de tv folosind internetul, vă sunt 

necesare programe suplimentare care se pot descărca de la adresele televiziunilor 

respective. 

 

 Pe 

  http://nic4fun.etopia.ro/ 

http://www.radiopentrucopii.ro/ 

http://www.clopotel.ro 

http://www.piciulici.ro 

găsiţi poveşti, poezii şi muzică pentu copii: 

 

 Ziare în format electronic sunt plasate la:  

http://www.ziare-online.com/ 

http://www.hit.ro/downloads/antivirus/
http://www.free-av.com/
http://www.e-scoala.ro/biblioteca
http://www.bcub.ro/continut/resurseweb
http://www.cartiaz.ro/
http://www.radiopentrucopii.ro/
http://www.clopotel.ro/
http://www.piciulici.ro/
http://www.ziare-online.com/
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http://www.presaonline.com/ 

 

 Materiale didactice puteţi descărca de la adresele:  

http:// www.didactic.ro/ 

http://www.edu.ro/index.php/resurse/ 

 

 Există un spaţiu mare pentru suflet prin portalul creştin ortodox:  

http:// www.credo.ro/director.php 

http://www.cautari-ortodoxe.ro/ 

 

Dacă vreţi să vă amuzaţi încercai: 

 http://www.trilulilu.ro 

http://www. Yotube.ro 

 

Pentru muzică există: 

 http://www.bestmusic.ro/ 

http://www.fermademuzica.ro/ 

http:// www.audioteca.ro/ 

/http://www.mp3md.org/ 

 

 Acestea sunt doar câteva din alternativele electronice, vă rămâne plăcerea de 

a explora şi alte adrese legate de pasiunile fiecăruia, eu sper ca aceste adrese să vă 

folosească pentru a combate măcar parţial efectele stresului la care sunteţi supuşi 

zilnic si pe care nimeni altcineva în afară de noi nu ni-l recunoaşte.   

 

         Prof. Ilie Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presaonline.com/
http://www.didactic.ro/
http://www.edu.ro/index.php/resurse/
http://www.credo.ro/director.php
http://www.cautari-ortodoxe.ro/
http://www.trilulilu.ro/
http://www.bestmusic.ro/
http://www.fermademuzica.ro/
http://www.audioteca.ro/
http://www.mp3md.org/
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    Pentru a-i putea cunoaşte mai bine pe copiii dumneavoastră şi a-i ajuta 

în munca lor şcolară şi în orientarea spre şcolile şi profesiunile cele mai potrivite 
vă rugăm să răspundeţi, cu toată sinceritatea , la următoarele întrebări: 
1. Copilul îşi face lecţiile cu interes sau are nevoie să fie stimulat? 
2. La ce obiecte învaţă mai uşor şi la care întâmpină dificultăţi mai mari? Cum vă 
explicaţi aceasta? 
3. Cine îl supraveghează (sau îl ajută) să-şi facă lecţiile? 
4. Cine din familie are o influenţă mai mare asupra lui? Prin ce mijloace? 
5. Arată interes şi îndemânare pentru treburile practice, gospodăreşti? 
6. Ce-i place mai mult să facă în timpul liber?(lectură, sport, spectacole, activităţi 
tehnice sau artistice etc.) 
7. Care credeţi că sunt cauzele succesului/insuccesului la învăţătură? 
8.Cum se comportă copilul acasă? (este calm sau agitat, independent sau 
influenţabil, izolat sau sociabil, cu voinţă puternică sau slabă, sensibil sau 
indiferent la mustrări, ascultător sau neascultător, îndrăzneţ sau timid etc.) 
9. Ce greutăţi întâmpinaţi cu copilul? 
10. Ce liceu aţi dori să urmeze la absolvirea gimnaziului? De ce? 
11. Pentru ce profesiune credeţi că este mai potrivit? De ce? 
12. Cunoaşteţi aspiraţiile copilului dumneavoastră? (profesionale, mod de viaţă 
etc.) 
13. Există un acord deplin între dumneavoastră şi copil în privinţa programului de 
viitor? 
 

Propus de Prof.  Ştefana Deaconu 
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Prezumţii: 

 

1.Există 5 case fiecare de altă culoare. 

2.În fiecare casă locuieşte o singură persoană, fiecare de altă naţionalitate 

3.Fiecărui locatar îi place o anumită băutura, fumează o anumită marcă de ţigări şi deţine 

un anumit animal de casă. 

4.Nici una din cele 5 persoane nu bea aceeaşi băutură, nu fumează aceeaşi marcă de ţigări, 

şi nu deţine acelaşi animal de casă. 

Se dau urmatoarele: 

a.Britanicul locuieşte în casa roşie 

b.Suedezul are un câine 

c.Danezul bea cu plăcere ceai 

d.Casa verde se află în stânga casei albe 

e.Locatarul casei verzi bea cafea 

f.Persoana care fumează Pall Mall are o pasăre 

g.Locatarul casei din mijloc bea lapte 

h.Locatarul casei galbene fumează Dunhill 

i.Norvegianul locuieşte în prima casă 

j.Fumătorul de Marlboro locuieşte lângă cel care are o pisică 

k.Locatarul care are un cal locuiste langa cel care fumeaza Dunhill 

l.Fumătorul de Winfield bea bere 

m.Norvegianul locuieşte lângă casa albastră 

n.Germanul fumează Rothmans 

o.Fumătorul de Malboro are un vecin care bea apă 

Cine are acvariul cu peşti?? 

 

Albert Einstein a conceput acest test în secolul trecut . El susţinea că 98% din populaţia 

globului nu sunt în stare să rezolve acest test. Tu ţii cu majoritatea, sau…?  

 

 

Propus de prof.Gina Ilina 

 



 56 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Naşterea Domnului sau Crăciunul este cea mai mare bucurie pentru creştini, 

deoarece, după mii de ani trăiţi sub povara păcatului strămoşesc săvârşit de Adam şi Eva, 

Fiul lui Dumnezeu coboară printre oameni întrupându-se din Fecioara Maria (vas ales de 

Dumnezeu să-l nască pe Fiul său). 

Despre originea cuvântului CRĂCIUN părerile sunt împărţite. Cei mai mulţi admit 

cuvântul ”calatio-calationem” de la calo=a chema, a convoca: calatio-chemarea poporului; 

convocarea de către preoţi a credincioşilor la începutul fiecărei luni spre a se comunica 

festivităţile, slujbele din luna respectivă. 

Alţii propun ca origine cuvântul creationem-creatie, zidire, iar unii îl consideră că 

provine din cuvântul slavonesc Krăciun(ca şi colindă). 

Fiind o sărbătoare creştină, poporul român, care s-a născut creştin, a legat numele 

acestei mari sărbători de Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu este numit şi “Cel vechi de 

zile”(Daniel 7,13), reprezentat în iconografie ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, sub 

chipul unui bătrân cu barbă albă, aşa cum este reprezentat şi Moş Crăciun-“vechi de zile”-

locuţiune transferată în adjectivul “bătrân”. 

Crăciunul este cea dintâi sărbătoare creştină, dintre sărbătorile închinate 

Mântuitorului Iisus Hristos. 
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Această sărbătoare se serba în Apus, ca şi azi, la data de 25 decembrie, încă din 

secolul al III-lea, conform unei vechi tradiţii, după care, recensământul lui Cezar August a 

avut loc la 25 decembrie 754, în timpul căruia s-a întâmplat Naşterea Domnului. 

Aşadar, Naşterea Domnului este cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în 

ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Poporul român a păstrat de la strămoşii romani o mulţime de datini şi obiceiuri, 

bazate pe fenomenele naturii, pe care le-a pus în legatură cu Naşterea Domnului, 

împrumutându-le sens şi caracter creştin, ca de exemplu: colindele, sorcova, plugusorul, la 

care s-au adăugat şi altele de concepţie şi origine pur crestină, ca: Viflaimul, Irozii, Steaua 

etc. 

Aceste datini şi obiceiuri fac din sărbătoarea Crăciunului una dintre cele mai mari 

sărbători creştine. Această sărbătoare a fost prăznuită întotdeauna cu mare solemnitate. În 

ajunul acestei zile a fost instituit ”post-negru” (ajunare, post total), iar preotii umblau, ca 

şi azi, cu icoana Naşterii pe la casele oamenilor vestind Naşterea Domnului Iisus Hristos. 

Cu timpul s-a instituit şi postul Crăciunului, pentru pregătirea sufletească a credincioşilor. 

 

 

Prof.Ramona Ghiţulescu 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

CUPRINS 
 

Îndemn……………………………………………………………………...p.1 

Ioan A.Bassarabescu……………………………………………………….p.2 

Şcoala Ioan A.Bassarabescu……………………………………………….p.6 

Daţi un leu pentru Ateneu………………………………………………...p.14 

Revoluţia din fizica particulelor ………………………………………… p.17 

Relaţii interumane,încotro?.........................................................................p.18 

Pedagogiile alternative……………………………………………………p.20 

Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului……………………p.26 

Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii actului 

educaţional………………………………………………………………...p.29 

Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii actului 

educaţional………………………………………………………………...p.33 

Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii actului 

educaţional………………………………………………………………...p.38 

Evaluarea  contextual actului educaţional………………………………...p.43 

Consilierea-metoda de îmbunătăţire a relaţiilor dintre şcoală şi familie….p.48 

Chestionar pentru părinţi………………………………………………….p.54 

Testul de inteligenţă al lui Einstein……………………………………….p.55 

Naşterea Domnului sau Crăciunul………………………………………..p.56 

Cuprins …………………………………………………………………...p.58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

COORDONATOR:PROF.ANDREEA MATEI 

COMITET REDACŢIONAL: 

ÎNV.AMALIA STROE 

ÎNV.BEATRICE MARIN 

PROF.ELISABETA CHIVULESCU 

PROF.ANDREEA MATEI 

PROF.MIHAELA RUSU 

PROF.ALEXANDRU ULESCU 

PROF. RAMONA ILIE 

PROF.RAMONA GHIŢULESCU 

PROF.LAURA IONIŢĂ 

PROF.GEORGETA DOBRE 

PROF.CRISTINA PRODAN 

PROF.ŞTEFANA DEACONU 

PROF.VIRGINIA ILINA 

PROF.LUDMILA ANIŢEI 

PROF.CAMELIA MOCANU 

 


