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…a spus  acum mai bine de patru  secole  Jan Amos 

Comenius (1592 – 1670), cel care este considerat 

părintele  educaţiei moderne.  

 Privite din perspectiva celor  patru sute de ani 

care au trecut peste cuvintele de mai sus tot ceea ce se 

poate spune despre ele este:  în fiecare zi  sunt la fel de 

actuale şi cine nu înţelege asta, greşeşte.  

Poate că acest motto ar trebui pus la uşa 

fiecărei case sau  poate că el ar trebui să figureze pe 

frontispiciul oricărei instituţii. Poate ar trebui ca nicio 

instituţie de învăţământ din lume să nu uite să îl 

reamintească dascălilor, elevilor şi chiar părinţilor.  

Este  aproape o certitudine  că asta a fost chiar 

ideea cu care au pornit la drum proiectele  europene  

Comenius. Legând ţări şi sisteme diferite, oameni şi 

locuri, profesori şi elevi,  proiectele au impulsionat în ultimii ani lumea şcolii. Se spune că până nu faci ceva nu 

ai de unde să ştii ce anume va rezulta şi rareori această zicală a fost infirmată.  Aşa s-a întâmplat şi cu înscrierea 

noastră, a şcolii „I.A.Bassarabescu”, într-un proiect Comenius: „A Film of European Pupils” sau „O zi din viaţa 

unui elev european”. 

Înscrierea s-a făcut entuziast fără ca echipa de proiect să realizeze probabil ce va presupune cu exactitate  

derularea ulterioară a acestuia. Aprobarea proiectului, pornit dintr-o şcoală cu aproximativ  3000  de elevi din 

Adana – Turcia, a constituit un motiv de mândrie şi, în acelaşi timp, de oarecare îngrijorare. Erau implicate  7 

şcoli de pe tot continentul european şi un procent mare din viitoarele acţiuni urma să se deruleze doar 

pe…internet. Elevii urmau să converseze pe messenger, pe skype, să utilizeze e-mailul şi să afle cum trăiesc alţi 

elevi din alte ţări, cum învaţă, cum se joacă, cum se distrează, cum relaţionează cu familiile lor, etc.  Profesorii şi 

învăţătorii implicaţi urmau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de engleză, de IT, să descopere alte metode 

educaţionale, să cunoască alte ţări şi alte sisteme de învăţământ. 

Un proiect de asemenea dimensiuni nu e o joacă şi este nevoie de implicare, este nevoie de spirit de 

echipă, este nevoie de o doză mare de generozitate care să te facă să renunţi, de multe ori, la acţiunile de natură 

personală în favoarea celor din proiect. Şi s-a întâmplat. Echipa a înţeles şi a acţionat ca o echipă.  Profesori, 

învăţători şi elevi au dat dovada că oricând, oriunde şi din orice, poţi 

învăţa. Adică „toată viaţa e o şcoală”. 

Aşa am aflat că, dincolo de agenţiile turistice care laudă 

frumuseţea şi pitorescul  unei ţări ca Turcia, elevii care trăiesc acolo 

au  problemele lor, viaţa lor, copilăria lor. O şcoală cu 3000 de copii, 

cu aproximativ 50 de elevi în clasă, cu profesori dispuşi să le fie în 

permanenţă alături, cu situaţii sociale care le afectează viaţa,  este o 

provocare.  Şi ei se joacă, şi ei învaţă engleza, şi ei au prieteni şi ei au 

familii. Sărbătorile lor sunt diferite de ale altora, religia lor este alta, 
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sistemul social este deosebit. Asta nu-i împiedică cu nimic să fie asemeni altor copii de pe planetă sau din 

Europa.( Foto: elev la Şcoala din Adana).  

La celălalat capăt al Europei se află şcoala din 

Aldersund, Norvegia.  Soarele arzător, dogorind deasupra  

peisajelor Turciei, este înlocuit cu zile şi nopţi de câte 6 luni, 

iar temperaturile caniculare cu cele care coboară frecvent sub 

zero grade. Lumea devine aici un spaţiu aparte, distanţele  par 

să crească văzând cu ochii, ţara pare că se află la capătul 

lumii. Şi totuşi,  nu.  Copiii vin la şcoală de la mari distanţe, 

vecini se consideră cei aflaţi la…câţiva kilometri depărtare şi 

nu cei aflaţi pe aceeaşi stradă, cercul polar se vede cu ochiul 

liber şi şcoala din Aldersund are doar câţiva profesori inimoşi 

şi vreo 24 de elevi. Vorbind o limbă deosebită şi învăţaţi cu 

asprimea climei, în care frigul şi zăpada sunt ceva obişnuit, 

copiii norvegieni sunt ...tot copii. Învaţă şi se joacă, fac lecţii de engleză şi desenează frumos,  cântă şi pun în 

scenă mici spectacole de sărbători.( Foto: elevi la şcoala din Aldersund). 

Grădiniţa  - şcoală din Vilnius, Lituania a produs un 

fel de şoc, în sensul bun al cuvântului, profesorilor ajunşi 

acolo să cunoască sistemul de învăţământ şi să se pună de 

acord asupra acţiunilor viitoare legate de proiect. Programul 

deosebit al acestei instituţii este unul aparte: elevii învaţă de 

la vârste foarte mici un instrument muzical, fac balet, 

dansuri populare sau pictează, sunt antrenaţi, într-o formă 

sau alta, în artă. Şi asta nu e puţin lucru. Sistemul de 

învăţământ, în întregul lui, pare unul foarte relaxat, un 

sistem în care elevii şi profesorii îşi înţeleg reciproc 

menirea.  Aveam să constatăm asta noi, toţi, cei care am 

fost acolo. Şi aveam să vorbim la întoarcerea în ţară elevilor 

noştri despre asta. (Foto: Caius de la şcoala din Vilnius). 

Nici în Italia copiii nu par să fie altfel de copii. Cu excepţia faptului că trăiesc într-o ţară cu o istorie 

milenară, într-un oraş aflat pe o insulă (Palermo - Sicilia), elevii de la „Istituto Jean Piaget” (o grădiniţă)  sunt 

educaţi în spirit european. Au grijă de mediul înconjurător, 

îşi trăiesc copilăria,  au şi ei lecţii şi sunt alături de colegii 

lor mai mari de la Şcoala „Luigi Capuano” în proiecte 

despre protejarea rezervelor de apă: „Aqua e vita”.( Foto: 

elevi de la grădiniţa din Italia) 

În Anglia, la Saxmundham, reuniunea de proiect s-a 

petrecut în şcoala în care învaţă vreo 40 de elevi: „Benhall 

St. Mary‟s Cof E VCP School”. Întreaga şcoală arată ca o 

familie şi este împărţită pe zone de lucru, de odihnă, de 

joacă sau de luat masa. Copiii îşi petrec aici o mare parte din 

timp şi învaţă ajutaţi nu numai de profesorul care predă, ci şi 

de alţi 

profesori 

(voluntari) care le explică temeinic ceea ce vor trebui să ştie. 

Sistemul este unul construit în jurul personalităţii elevului şi 

pentru elev. Copiii sunt veseli, nu par stresaţi de lecţiile de la 

şcoală şi faptul că şcoala este situată într-o zonă mai izolată a 

fost unul din motivele pentru care s-au înscris în proiect. 

Stabilirea de legături şi o viziune mai largă asupra lumii, au fost 

obiectivele lor. (Foto: elevii din Saxmundham prezentând 

harta Europei.) 

Acest mic periplu prin şcolile şi ţările proiectului 

trebuie, deocamdată, să se încheie aici. Nu pentru că n-ar mai fi 

nimic de spus, ci tocmai pentru că sunt foarte  multe. În curând 

(luna martie), reuniunea de proiect se va derula la şcoala noastră şi toată lumea pare deja nerăbdătoare. Elevii s-
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au implicat cu entuziasm alături de profesorii lor:  au desenat, au dansat, au filmat, au învăţat să cânte în limba 

fiecărei ţări din proiect şi au reuşit frumos, şi-au cooptat familiile în anumite acţiuni   și îşi aşteaptă oaspeţii. 

Mesajele de prietenie sau doar conversaţiile cu alţi elevi din proiect 

au pornit  la „drum” prin lumea nevăzută a internetului.  

Sosirea oaspeţilor în România nu va fi ultimul „pas”, ci 

penultimul, deoarece suntem cu toţii aşteptaţi la şcoala din  „CEIP  

Les Comes” – Rodonya, Spania în luna mai. Acolo se va pune 

punctul final. Acolo proiectul va căpăta o viaţă de…film. Un film 

care  va prezenta lumii viaţa unui copil european aşa cum este ea. 

În oricare colţ al Europei. ( Foto: Copiii de la şcoala din Spania 

cântând în limba română „Vai, săracul pui de cuc!”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Implicaţi în proiect la Școala Bassarabescu 
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         Când am început să scriu acest articol, mi s-a părut că răspunsul este foarte clar: nouă, românilor, 

ne este utilă în primul rând limba noastră. Pe urmă, gândindu-mă mai bine, parcă nu mi se mai părea la fel de 

evident. Dacă urmărim presa, mai ales cea vorbită, şi facem greşeala s-o analizăm din punct de vedere al 

vocabularului sau al sintaxei, am putea avea uneori senzaţia că reporterii nu sunt români. De ce spun acest lucru? 

Mai întâi, pentru că repetiţiile lexicale pe care le utilizează până la epuizare ,exact asta îmi sugerează. Aproape 

că nu există emisiune de ştiri, oricum s-ar numi ea, fără expresii ”inspirate” precum: ”X lucru este la mare 

căutare”, ”a fost o petrecere pe cinste” sau, de ce nu  ”până la conflict nu a mai fost decât un pas”. Mai nou, au 

apărut neologismele pe care toţi simt nevoia să le ofere auditorilor, ca de pildă, verbul „a implementa”, conjugat 

la toate modurile şi timpurile, sau substantivul „celebritate”, de care nici nu cred că aveam nevoie. 

Aş vrea să mai amintesc, de fapt vreau neapărat să amintesc, de acei reporteri care au făcut o pasiune 

pentru o consoană (zău dacă înţeleg motivul). Astfel, din zece cuvinte rostite, cinci încep cu „m”: ”La mguvern 

lucrurile mîncep să se mprecipite, iar mpremierul poartă mdiscuţii…”. Uneori,aş vrea să le amintesc faptul că, în 

limba noastră, există şi alte consoane, chiar mai arătoase decât ”m”, dar parcă tot mai bine ar fi dacă ar lăsa 

cuvintele aşa cum sunt. 

Nu mă înţelegeţi greşit, nu militez pentru eliminarea neologismelor din limba română, precum odinioară 

reprezentanţii Şcolii Ardelene. Dar nici să adoptăm orbeşte toate cuvintele „la modă” nu mi se pare în regulă. 

Un alt aspect pe care l-aş aminti, în contextul emisiunilor inutile, ar fi prezenţa constantă pe micul ecran 

a non-valorilor. E o mare aventură şi chiar o provocare să găseşti o emisiune care să reprezinte şi altceva decât o 

pierdere de timp (mă refer la producţiile autohtone, nu la posturile străine care gem de informaţii interesante şi 

utile). 

Am fost pusă în situaţia de a-i întreba pe elevii mei care sunt emisiunile lor preferate la TV. Surprinzător, 

cele cu „blonde” au fost în top. Motivul lor: sunt distractive. Bine, bine, le-am spus eu, dar voi, în final, rămâneţi 

cu ceva informaţii, cu un lucru valoros în minte? Nu, mi-au răspuns ei. Atunci de ce acceptă oamenii aşa ceva? 

Pentru mine e un mister. Haideţi să mai şi citim ceva, universul cărţilor este infinit mai fascinant şi mai variat 

decât aceste emisiuni în care cu cât eşti sau pari mai incult, cu atât premiul oferit este mai mare. În plus, avem 

şansa (şi bucuria) de a ne imagina singuri scenariile citite, dar şi posibilitatea de a cunoaşte mai bine propria 

limbă pe care strămoşii ne-au lăsat-o cu mândrie moştenire. 

 

 

 

 

 

 

Prof.Loreta Dori 
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     Marea şi-a vărsat căldarea în azurul înaltului, undeva la orizontul linear, îndepărtat, acolo unde velele albe ale 

unei ambarcaţiuni se grăbeau să îmbrăţişeze absolutul (marea) cu afecţiunea cu care copilul se grăbeşte să se 

refugieze în poala mamei sale. Aşa i se părea EI acum, când cu greul amorţelii din şira spinării pusă la bronzat, 

încerca temerar o mişcare dureroasă, dar binevenită - să-şi schimbe poziţia pe nisipul încins de orele amiezii ale 

soarelui prefăcut într-un glob fierbinte, neiertător cu cei ce-l sfidează. 

    Banalul Costineşti, revendicat de studenţime  de-a lungul deceniilor, azi păstrează doar pe alocuri, vag , 

amprenta studenţiei EI. VOX MARIS era o atitudine atunci- acum s-a transformat într-o afacere...ce-i drept 

prosperă, tineret ar mai fi şi acum, dar plaja a încetat de a mai fi exclusivistă şi nisipul auriu rabdă acum trupurile 

şi ale acelora care caută, voluntar sau nu, urmele paşilor pierduţi, anii care vin după fiecare cu încărcătura 

relativă, aşa cum se apropie şi apoi biciuie valul ţărmul, furând pe şest ceva, câte ceva, până ce ne trezim cu hăul 

sub noi. 

   Privind imensitatea sub pălăria-i cu boruri mai late decât se cuvine, pe o plajă nu foarte aglomerată, i s-a 

strecurat după ureche o senzaţie ciudată: aievea a simţit sărutul trecutului cu prezentul trecător. Există un D.- îi 

plăcea ei să spună, nu fără respect şi să creadă sincer.Dumnezeu sau Destin, nu avea importanţă  pentru EA, de 

aceea, credea în D., în implacabil, în miracolul vieţii, în ceea ce în frunte ne e pus… 

   Au năpădit-o amintirile şi EA s-a lăsat sedusă, ameţită de farmecul lor tocmai aici, unde esenţele sunt aparente 

şi semnificativul atât de relativ! Destinul EI şi-a urmat linia din mii şi mii de clipite amăgitoare, care o făceau să 

pară sigură pe ea, atât pentru ceilalţi, cât mai ales pentru sine. Acum simţea cu acuitate că absolutul din EA e 

construit din relativele succesive, aşa cum absolutul mării n-ar face nici cât o ceapă degerată fără trecătoarele-

jucăuşele valuri înspumate. Câtă energie irosită, într-un val ce se retrage după ce s-a descărcat expresiv în mileul 

de spumă! 

    Pentru EA totul s-a frânt, s-a rescris în 1977, acum avea aceeaşi impresie. D.-ul ei cunoştea un interval de 

dinainte şi un altul, de după acea vacanţă... 

   A ajuns la Costineşti după o călătorie istovitoare de paisprezece ore cu un accelerat care şi-a uitat statutul, 

astfel că, deşi vedea marea pentru întâia oară (ar mai înţelege această naivitate copiii de azi?!), totul i s-a părut 

enervant, stresant şi fără sens.Se căia tardiv că a ales ca răsplata vredniciei primului său an de studenţie acest loc 

şi, înciudată, s-a izolat şi de puţinii pe care a apucat să-i cunoască la cazarea ca pe bandă. Cocheta cu ideea 

întoarcerii neîntârziate de unde abia a sosit. O deranja cu precădere că studenta de la ASE-BUC, de altfel tiza EI, 

s-a adaptat rapid, venindu-i spre întâmpinare o grămadă de colegi gălăgioşi care aşteptau, ca şi ea, 

binecuvântările razelor solare ca să-şi transforme corpul lor imaculat în dark-ul cel mai râvnit, la aceştia 
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adăugându-se şi şlehta de blatişti, care cu ostentaţie îşi expuneau bronzul câştigat cu atâta trudă în decursul a una 

sau două sejururi consumate . 

   EA s-a retras inexplicabil într-o cochilie, într-o singurătate a mării, crezând cu tărie în neşansa ieşirii din 

angoasa la care s-a autocondamnat. Deşi firea ei era una voluntară,   vulcanică şi expansivă –acum spre propria-i 

uimire se simţea echilibrată doar îmbrăţişând marea cu privirile omului ce este supus de frumuseţile “terrei 

incognita”. Apoi binele ei  se configură într-o îmbrăţişare totală, într-o dăruire sinceră mării, sfidând parcă 

pericolul abisului şi al curenţilor. Era o bună înotătoare şi căuta, în fuga ei de ceilalţi, locuri izolate, departe de 

tumultul plajei dinaintea Obeliscului, unde nu exista nicio constrângere “binevoitoare” a vreunei balize 

grijulii...În puţinele momente de repaus se trântea vlăguită la umbra unei stânci bronzate, pe o palmă de nisip, 

adus sau rămas, după mulţi ani, prin bunăvoinţa valurilor răzvrătite. Se simţea într-un abandon plăcut, 

inexplicabil de confortabil: EA şi Marea. 

   A luat o hotărâre fermă, să reducă la maxim contactul cu ceilalţi, iar în rest, cât a mai rămas din sejur, se va 

dedica splendorii mării, urmărind cu fidelitate  impulsurile firii sale acvatice. 

Zis şi făcut...matinală fiind, se bucura de “abundenţa” micului dejun studenţesc, ba cu devoţiune îi asigura 

colegei de cameră mai lenevitoare o gustare, o felie de ceva între alte două de pâine...ca să nu i se pară acesteia 

ziua prea lungă până la prânz. Apoi direcţia oazei de nisip, undeva în vecinătatea prezentului hotel Forum care 

atunci exista doar pe hârtia proiectanţilor, pentru încă o aventură la sânul mării. Singur, ochiul acela imens  

azuriu o atrăgea, EA admira marea, o asculta , o iubea, iar aceasta o atrăgea într-o confruntare epuizantă la care 

subscria cu plăcerea fără margine a înotului. 

   Şi..., în toate poveştile există un moment în care nimic nu se întâmplă după hotărârea sau voia personajelor. D-

ul a decis altfel: aşteptând în zadar să vină tiza să-şi ia micul dejun sub o formă mai turistică, sandviciul, EA a 

hotărât să îi ducă acesteia, la Obelisc,  hrana, cu un sentiment că intra în cuşca cu lei/ hiene. A fost sau s-a 

prefăcut că e supărată că a trebuit să vină până acolo...Printre mulţi colegi glumeţi, EA a sesizat că doi ochi 

căprui, de sub nişte gene generoase, o examinau cu obstinaţie nemascată, de jos în sus.  S-a simţit lezată şi 

numaidecât i-a părut rău de demersul ei generos. S-a grăbit să lase povara care a motivat-o în această expediţie 

şi, spre uimirea ei, tânărul chipeş a dorit să o conducă şi apoi să –i ţină de urât până seara, tot sejurul,...şi toată 

viaţa. 

   EA a învăţat cât de înşelătoare pot fi aparenţele, cât de greşite pot fi hotărârile luate sub imboldul primei 

impresii, în care a crezut cu atâta tărie. D-ul sau marea i-a demonstrat EI că cele mai ferme acte de voinţă se pot 

preface, într-o clipă, într-un fleac alcalin. 

  Meditaţia EI s-a risipit sub un sărut neaşteptat, dar binevenit al partenerului de viaţă de acum un sfert de veac şi 

marea şi-a retras valul siniliu cu respect, murmurând abia desluşit “don‟t cry for me...”    

                                                  Elisabeta care de atunci se numeşte Chivulescu  

 

 

 

 

 

 
Preadolescenţa este etapa din viaţa umană care face trecerea de la copilărie la etapele adulte. Această 

etapă este încărcată de transformări fizice şi, mai ales, psihologice şi se caracterizează printr-un efort complex de 

adaptare la noile cerinţe sociale, culturale, profesionale. 

Preadolescenţa este perioada dintre 10-14 ani, dominată de numeroase schimbări cu efecte vizibile în 

înfăţi şare, comportament, relaţionare. 
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Din cauza unor schimbări pe plan comportamental, unii psihologi consideră că avem de-a face cu o 

„criză juvenilă” ce se caracterizează prin reacţii contrare celor de până acum cum ar fi negativismul, 

individualismul, tendinţa de izolare, izbucniri violente, nesupunere, neascultare. Preadolescentul oferă imaginea 

unui tânăr vioi, gălăgios, plin de viaţă, activ, participând la cât mai multe acţiuni. Astfel, ne putem explica de ce 

elevii claselor a V-a sunt gălăgioşi şi greu de stăpânit. 

Preadolescentul se caracterizează printr-o mare sensibilitate, prin treceri consecutive de la o stare la alta , 

este „vârsta neliniştilor”, înclinaţia spre bravură şi fapte ieşite din comun asociate cu timiditatea şi supunerea. 

Caracterul se organizează şi se stabilizează sub influenţa mediului în care trăieşte şi, pentru ca imaginile, 

ideile, sentimentele să fie o adevărată hrană în formarea personalităţii, acestea au nevoie de: 

a)afecţiune şi prietenie-copilul simte nevoia unui surâs, a încurajării, a înţelegerii; 

b)respectul faţă de sine-individul simte nevoia de a fi respectat, să i se acorde răspunderi, dar, mai ales, 

încredere; 

c)libertatea de acţiune şi de afirmare-nu pledăm aici pentru o libertate haotică, ci pentru formarea 

capacităţii copilului de a alege acţiunea cea mai adecvată. Dacă este crescut în ascultarea de ordine şi acceptarea 

lor, el va fi omul umil de mâine, servil, lipsit de iniţiativă; 

d)încrederea în alţii şi respectul faţă de autoritate-fiecare simte nevoia de a avea încredere în cineva unde 

va găsi înţelegere, simpatie. De asemenea, simte nevoia de a avea încredere în legi şi în cei care au dreptul de a 

decide; 

e)umorul şi destinderea - a-i învăţa pe copii să râdă din plin, să aprecieze gluma şi chiar farsa înseamnă a 

le da cele mai bune vitamine pentru înflorirea personalităţii lor; 

Preadolescenţii se confruntă cu o serie de probleme ca: 

1)neîncrederea şi neînţelegerea ceea ce duce la ascunderea adevărului(minciuna). 

Preadolescenţii mint pentru a amâna consecinţele unui eveniment nefast care deja a avut loc, crezând, în 

mod nerealist, că în acest chip miraculos, nu va sosi momentul adevărului. În efortul de a-şi exercita 

independenţa, preadolescenţii tind să fie evazivi, să nu mai dea raportul părinţilor despre toate. Aceasta se 

întâmplă în familiile în care părinţii sunt percepuţi ca fiind prea rigizi în legătură cu situaţia la învăţătură, cercul 

de prieteni, activităţile distractive. 

Copiii preferă să spună o minciună. 

Dacă un copil ascunde că are note mici la şcoală, falsifică notele şi semnătura părinţilor trebuie să vedem 

dacă elevul nu are probleme de asimilare a cunoştinţelor, dacă nu cumva se teme de pedepsele aplicate în cazul 

unor note proaste şi, de aceea, trebuie discutat cu calm, copilul trebuie ascultat şi nu este de nici un folos o 

discuţie moralizatoare în care doar profesorul vorbeşte. 

Este important să câştigăm încrederea copilului, iar ameninţarea cu o pedeapsă este încurajarea copilului 

de a minţi în continuare. 

2)lipsa de comunicare a preadolescenţilor cu părinţii şi cadrele didactice. 

Când copilul simte blocată comunicarea cu părinţii şi cadrele didactice, începe să se închidă în prezenţa 

lor, dar, în schimb, în grupul de prieteni devine brusc sociabil, comunicativ. 

Prăpastia dintre generaţii se manifestă de multe ori prin refuzul de a asculta sfaturile, de aceea trebuie să 

demonstrăm copiilor că suntem permeabili, flexibili, având astfel mai multe şanse ca preadolescentul să ne 

asculte punctul de vedere. O atitudine critică, dominatoare, autoritară îl va ţine pe copil la distanţă. 

3)problema anturajului nociv. 

Anturajul nociv e asociat cu delincvenţa juvenilă, alcoolismul şi mai ales, consumul de droguri. 

În căutarea propriei identităţi, preadolescenţii se luptă să devină independenţi, iar participarea la o 

activitate pe care societatea o interzice este un mod de a-şi afirma independenţa. 

Pentru a lua decizii corecte trebuie să ajungem la baza problemelor care determină consumul de ţigări, 

alcool, droguri; poate copilul încearcă doar să fie un „tip de gaşcă” şi , pentru asta, îi imită pe cei din grup sau 

poate vrea „să se dea mare” faţă de prieteni ori poate doar este curios vrând să experimenteze misterul drogurilor. 

Descoperirea cauzei este relevantă pentru a ştii cum să acţionăm în continuare. Ne revine datoria de a alerta 

copiii asupra consecinţelor nocive ale consumului de droguri. 
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Repetarea anuală a investigaţiei asupra fiecărui elev printr-o varietate mare de metode, vizând 

surprinderea cât mai amplă a diferitelor laturi ale personalităţii va avea ca efect conturarea unor diferenţieri 

individuale notabile 

 

 

Prof. Ludmila Aniţei 

 

 

 

  

 

 
 

 
 O imagine face cât o mie de cuvinte pentru un copil, dar o mie de cuvinte generează o mie de imagini 

diferite dacă cel care le citeşte este creativ şi îşi hrăneşte sufletul cu fantezii. Se spune că, pentru a se păstra 

tânăr, un suflet ar trebui să creadă în poveşti. Însă, o condiţie primordială pentru a crede în poveşti este să le 

citeşti, să te înfrupţi zilnic din seva lor hrănitoare, să te laşi dus de valul lecturii, al acestei pasiuni care se 

formează din fragedă copilărie, în funcţie de educaţia primită, de modelele urmate, de înţelegerea subiectului 

propus, de motivarea  cititorului. 

 E un lucru tare misterios cu pasiunile omeneşti, iar în cazul copiilor totul se petrece la fel ca şi în cazul 

celor maturi. Cei copleşiţi de o pasiune n-o pot explica, iar cei ce nu au trăit niciodată ceva asemănător nu pot 

înţelege. 

 Cine n-a petrecut o după-amiază întreagă cu urechile încinse şi cu părul zbârlit, aplecat deasupra unei 

cărţi, citind şi iar citind şi uitând de  lumea din jurul său şi nebăgând de seamă că-i e foame sau frig? 

 Cine n-a citit niciodată pe ascuns, sub plapumă, la lumina unei lanterne de buzunar, fiindcă tata sau 

mama sau vreo altă persoană grijulie a stins lumina pe motivul bine intenţionat că acum trebuie să dormi, căci 

mâine te scoli devreme?  

 Cine n-a vărsat niciodată lacrimi amare, fie pe faţă, fie în ascuns, fiindcă o poveste minunată se sfârşea 

şi urma despărţirea de personajele alături de care luaseşi parte la atâtea aventuri? („Poveste fără sfârşit” de 

Michael Ende). 

 

 Pentru cultivarea plăcerii de a citi, pentru cultivarea unei atitudini pozitive faţă de lectură  elevilor din 

gimnaziu, responsabilitatea revine în primul rând profesorului de limba şi literatura română, care prin măiestrie 

pedagogică, tact şi supleţe intelectuală dezvoltă, la fiecare întâlnire cu elevii săi, tehnici variate de inducere a 

plăcerii de a citi. 
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 Dacă am face un chestionar printre elevii din gimnaziu privind plăcerea de a citi, am afla că unii citesc 

pentru şcoală, alţii, pentru cultura lor generală, iar o parte dintre ei ar spune că pentru ei lectura reprezintă o 

plăcere, o relaxare, o conversaţie cu un prieten devotat. Dar, există, din păcate, mulţi elevi pentru care lectura 

este plictisitoare, ţinând cont că au la îndemână calculatorul, internetul, jocurile video -  variante de petrecere a 

timpului mult mai rapide şi interesante (după părerea lor). 

În timp ce pentru unii dintre elevi cărţile sunt „prieteni care te ajută să uiţi de realitate şi te atrag în lumea 

lor”, pentru alţii sunt „plictisitoare, neinteresante, enervante”. Aceste răspunsuri lasă loc unei întrebări: de ce? 

Răspunsul îl aflăm de-a lungul carierei. 

Şi pentru elevii pasionaţi de lectură şi pentru cei ce vor descoperi mai târziu această plăcere, adresez 

invitaţia de a urma îndemnurile unor oameni de seamă din istoria literaturii române şi universale, sfaturi ce s-au 

concretizat în maxime general valabile: 

● Cei ce topesc multe lumânări în citirea cărţilor, tocesc şi vederea ochilor trupului; dar cei ce   n-au căutat 

niciodată pe slove, măcar că şi-au păzit mai ascuţită vederea ochilor, neştiinţa i-a vârât în întuneric şi în tartarul 

necunoştinţei. ( Dimitrie Cantemir) 

● “Cartea este ca un magnet, care, pe măsură ce citeşti, te atrage tot mai mult şi te face să te implici, să devii 

parte din ea”(din popor)  

● “Cartea reprezintă una din cele mai preţioase comori de care se poate bucura omul”(din popor) 

● Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători 

profesori. (Charles W. Eliot) 

● “Înainte de toate, scopul unei cărţi este să te facă să gândeşti”.(H. de Balzac) 

● “Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om deştept”. (A. Tolstoi)  

Prof.  Valeria Mărgărit 

 

 

 
 

     Prin toate acţiunile intreprinse ne străduim ca 

biblioteca  să fie un laborator de educare prin muncă şi 

pentru muncă - munca intelectuală fiind la rândul ei un 

exerciţiu –condiţie a muncii productive . 

    Bibliotecile fiind principalele stucturi implicate în 

culegerea , prelucrarea şi diseminarea informaţiilor , ele 

joacă un rol deosebit în viaţa oricărei societăţi. 

    Biblioteca şcolară , centru de informare , 

documentare , cercetare oferă utilizatorilor săi colecţiile de 

documente de care dispune , facilitându-se astfel accesul la 

informaţiile necesare îmbogăţirii lor culturale sau la cele 
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privind activitatea şcolară . 

    De asemenea , o bibliotecă şcolară , care doreşte să fie viabilă , trebuie să aibă în vedere resursa umană. 

De cele mai multe ori , abilităţile bibliotecarului pot fi hotărâtoare în cristalizarea unei imagini favorabile a 

bibliotecii . 

    Iată că şcoala noastra este cooptată  începând cu  anul  şcolar 2008 - 2009 în cadrul   Parteneriatului   

Educaţional  ,, În lumea bibliotecii virtuale „‟, care se va desfăşura pe parcursul a doi ani. 

   Acest proiect îşi propune ca elevii să se cunoască reciproc , să desfăşoare diferite acţiuni împreună  , să  

selecteze şi să obţină informaţii referitoare la scriitori celebri , să readucă în sufletele copiilor dorinţa de a citi , 

de a căuta , de a selecta...  

   Cred că  acest proiect îşi va atinge scopul  în mod concret şi va avea ca obiectiv dezvoltarea  la  elevi  a 

deprinderilor de comunicare , accentul căzând pe o învăţare socială , prin presupuşii paşi de a intra în pielea unui 

personaj  şi prin învăţarea progresivă a rolurilor , de a dezvolta formulări lingvistice , de a stimula interesul 

pentru lectură. 

   Prin intermediul literaturii  copiii îşi formează o imagine asupra lumii şi concepte alternative asupra 

acesteia  

     Elevii vor întelege mai uşor şi vor trăi alături de  Nică al lui Ştefan a Petrei toate emoţiile şi necazurile 

provocate de năzbâtiile pe care acesta le face , îl va îndrăgi şi va suferi când acesta îşi va primi pedeapsa  pe care 

ei , ca şi Nică de altfel , sunt conştienţi că o merită ; înteleg că minciuna trebuie să iasă odată la iveală pentru că 

aşa este drept , asta spune povestea şi aşa trebuie să fie ( ca de pildă , în cazul « Pupezei din tei  » sau al 

povestirii « La cireşe »  ). 

  Basmele lui Ispirescu îi vor învăţa că binele trebuie să învingă , fabulele lui La Fontaine , Topârceanu 

sau Marin Sorescu le vor atrage atenţia asupra altor diverse aspecte ale lumii din jurul  lui. 

   Literatura îi îndeamnă spre exemplaritate , spre voinţă , curaj , adevăr , loialitate , spirit de dreptate ; îi 

ajută să cunoască şi să aleagă binele şi frumosul,  le propune călătorii imaginare în lumile la care ei nu au acces.  

   Lectura favorizează  şi tendinţa de expansivitate şi de decantare pe plan mental  şi afectiv precum şi 

respectul care se instituie într-un joc colectiv. 

   

Ţinta  proiectului care se va desfăşura  va fi : 

-Crearea  respectului faţă de carte şi păstrarea ei în bună stare , pentru a putea fi citită de cât mai mulţi copii ; 

trezirea  dragostei şi interesului copiilor pentru cărţi 

-Cunoaşterea diferitelor tipuri de cărţi şi autori 

-Formarea capacităţii de a realiza lucrări cu spirit estetic şi original , utilizând computerul  

-Dezvoltarea cooperării dintre copil şi bibliotecă , dintre copil – bibliotecar , copil – părinte , copil – computer 

-Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi : elevi , 

profesori , învăţători , bibliotecar , profesor de informatică în scopul integrării rapide a elevului într-o societate 

modernă , dominată de informaţie .  

 

    Cred că  acest proiect îşi va atinge scopul  în mod concret şi va avea ca obiectiv dezvoltarea  la  elevi  a 

deprinderilor de comunicare , accentul căzând pe o învăţare socială , prin presupuşii paşi de a intra în pielea unui 

personaj  şi prin învăţarea progresivă a rolurilor , de a dezvolta formulări lingvistice , de a stimula interesul 

pentru lectură. 

              

  Bibliotecar ,   

Florentina Matei 
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“Nu piedeţi timpul !” le spunem mereu elevilor noştri.Trebuie însă să-i învăţăm 

să-şi stabilească priorităţi şi ierarhii în viaţa de zi cu zi, pentru gestionarea riguroasă a 

timpului, să analizeze mereu ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre ei şi câte 

ore e necesar să aloce acelor activităţi. Timpul trece oricum! Indiferent de dorinţele 

noastre ziua tot 24 de ore are. Cum gestionează timpul alocat învăţării, timpul de odihnă 

şi timpul liber este foarte important. Eliminarea “timpului pierdut” este un deziderat al 

fiecăruia dintre noi, de aceea formarea deprinderii de planificare a timpului în funcţie de 

priorităţi şi urgenţe este  un obiectiv  de seamă al tuturor. 

Elevii noştri, chiar si părinţii acestora, se vaită că nu le ajunge timpul pentru 

pregătirea temeinică a lecţiilor şi acuză, uneori pe bună dreptate, programele prea 

încărcate care provoacă oboseală deosebită. Evaluarea modului în care ei îşi rezolvă 

problemele de - a lungul unei zile sau săptămâni este interesantă, pentru a surprinde şi a 

le explica cum pot gestiona satisfăcător timpul. 

Am aplicat acest chestionar unei clase  a VI –a , formate din 25 de elevi, o clasă 

cu rezultate bune la învăţătură. Au fost surprinşi de această activitate şi impresionaţi de 

întrebări, chiar dacă mai discutaseră cu alte ocazii despre acest lucru. 

În urma centralizării răspunsurilor elevilor, am desprins următoarele idei: 

1. La întrebarea “Care este ora la care vă treziţi, de obicei ? “ majoritatea au 

răspuns ora 8 -14 elevi (56%) , puţini se trezesc la ora 9 -2 elevi (8 %) , aceasta fiind o 

oră rezonabilă având în vedere că învaţă după-amiază. 9 elevi ( 36 % )au menţionat chiar 

ora 7 , ca oră de trezire. 

2. La a doua întrebare “Câte ore de curs aveţi în medie, zilnic? “toţi  au 

răspuns 5 ore. 
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3. Întrebându- i “Câte ore alocaţi, în medie, pentru pregătirea lecţiilor? “am 

obţinut răspunsuri foarte diferite : elevii alocă învăţării între 2 ore -3 elevi ( 12% ) şi 7 

ore -2 elevi (8 % ), cei mai mulţi se pregătesc 4 ore – 7 elevi (28 % )     

N

r. ore 

2 

ore 

3 

ore 

4 

ore 

5 

ore 

 6 

ore  

7 

ore 

E

levi 

3 3 7 5 5 2 

4. Întrebând :“Faceţi meditaţii la vreun obiect de studiu? Dacă da, câte ore pe 

săptămână? “majoritatea au spus că fac 1 ora pregatire – 13 elevi (52 %) şi  8 elevi (32 

% ) 2 ore.4 elevi (16 %) nu fac meditaţii. 

5. La întrebarea “Câte ore pe săptămână vă pregătiţi pentru meditaţii? “ au 

răspuns că se pregătesc 2 ore- 11 elevi (44 % ), iar un elev (4 %) se pregăteste 4 ore, 9 

copii (36 % ) alocând acestei preocupări 1 oră.. 

6. Întrebând “Câte ore pe zi, petreceţi în faţa calculatorului? În ce scop utilizaţi 

calculatorul? Ierarhizaţi următoarele: documentare, messenger, mail, muzică, film, etc.” 

am observat că cei mai mulţi -10 elevi (40 % ) petrec 2 ore în faţa calculatorului, 6 elevi 

(24 %) 3 ore. A existat un număr egal de elevi – câte 3 care au notat că stau în faţa 

calculatorului 1oră, 4 ore respectiv, 5 ore. Elevii folosesc astfel acest timp:   

 75%messenger,60%documentare, 55% muzica, 31% film, 20% mail, 13% 

jocuri. 

7.        Timpul copiilor este ocupat în bună măsură de vizionarea programelor TV, 

ca alternativă a calculatorului. Prin urmare, 11 elevi (44 % ) petrec 3 ore în faţa 

ecranului, 6 elevi (24 % ) –câte 2 ore şi un singur elev (4 % ) a declarat că petrece astfel 

numai 30 de minute. În cazul a 3 elevi (12 % ) timpul creşte la 4 ore. 

       Emisiunile preferate sunt cele de divertisment „Dansez pentru tine” - 9 elevi 

(36 % ), „Happy Hour” – 4 elevi (16 % ), „Petito fea” – 4 elevi (16 %) ,sport – 3 elevi 

(12 % ), Animal Planet – 3 elevi (12 % ). 
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8.   Majoritatea participanţilor la chestionar reuşesc să acorde 2 ore activităţilor în 

aer liber . La întrebarea “ Câte ore petreceţi în medie, zilnic, în  aer liber?” 14 elevi (56 

% ) au răspuns 2 ore şi numai un elev a răspuns 3 ore (4 % ). 

9.  La întrebarea “Sunteţi navetist? Dacă da, câte ore petreceţi pe drum la/de la 

şcoală?” 20 elevi ( 80 % ) nu sunt navetişti, iar cei 5 elevi (20 % ) care fac naveta au 

spus că durează 30 minute. 

10. Datorită vârstei  11- 12 ani , elevii nu merg la discotecă, bar sau club -24 elevi  

(96 % ) şi doar un elev a spus că merge o data pe săptămână la restaurant. 

11. Din răspunsurile copiilor s-a desprins concluzia că elevii -22 ( 88 % ) nu merg 

la evenimente culturale des, ci numai atunci când şcoala organizează astfel de acţiuni. 

Numai 3 elevi (12 % ) au spus că merg la astfel de eveniment 1 – 2 h/ săptămână. 

    12. Întrebând “ Câte ore petreceţi în medie, zilnic, cu familia?” 11 elevi au 

răspuns că petrec 8 ore ( 44 % ), câte un elev (4 % ) declarând că petrece 2 ore sau 6 ore. 

     13. Este foarte scăzut procentul acelora care îşi ajută părinţii în gospodărie. 18 

elevi (72 % ) nu ajută deloc sau decât la nevoie şi numai 8 ( 28 % ) dintre ei participă la 

astfel de activităţi , în medie 1-2 ore, îndeosebi la treburi casnice şi la cumpărături. 

   14. La întrebarea “Câte ore dormiţi în medie, pe noapte? “ 12 elevi ( 48 % ) au 

menţionat că dorm 8 ore, iar 11 elevi ( 44 % ) dorm 9 – 10 ore,  constatând astfel că se 

respectă timpul de odihnă. Numai 2 elevi ( 8 % ) au scris că dorm 6 ore. 

    15. Întrebaţi dacă “În cursul unei zile desfăşuraţi şi alte activităţi decât cele 

menţionate? Dacă da, menţionaţi-le şi câte ore pe zi? “ 22 de elevi  ( 88 % ) au dat un 

răspuns negativ şi doar 3 dintre ei ( 12 % ) au spus că mai fac şi altceva 1- 2 h/zi, citit şi 

sport. 

      16. Din răspunsurile elevilor la întrebarea “În timpul programului de şcoală, se 

întâmplă să aveţi momente de somnolenţă? Dacă da, de câte ori pe zi ?” s- a constatat că 

doar 3 (12 %) dintre ei au asemenea momente, iar dintre aceştia unuia  singur i se 
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întâmplă de două ori, celorlalţi 2 o singură dată pe zi.22 de elevi (88 % ) nu au momente 

de somnolenţă. 

      17. Întrebând dacă obişnuiesc să doarmă în timpul zilei , 23 elevi (92 % )  au 

răspuns negativ şi doar 2 ( 8 % ) dorm 1, respectiv 3 ore. 

      18. Având în vedere că doar un elev ( 4 %)  se raportează şcolar 5 – 7, iar în 

celelalte două intervale se situează numere de elevi apropiate, consider că am aplicat 

chestionarul unui colectiv cu rezultate bune la învăţătură : 13 elevi ( 52 % ) 7 – 9;11 

elevi ( 44 % ) 9 -10. 

      19.  Crize de timp  au fost simţite de 15 elevi ( 60 % ):  majoritatea o dată –de 

două ori, iar 6 dintre ei ( 24 % ) rar. Totuşi 10 elevi ( 40 % ) au declarat că nu intră des 

în criză de tim 

CONCLUZII : 

 Timpul instituţional deţine o pondere semnificativă de-a lungul unei zile de 

lucru. 

 Elevii acordă suficiente ore timpului de odihnă şi de aceea majoritatea nu au 

momente de somnolenţă. 

 Calculatorul şi televizorul reprezintă activităţile preferate de petrecere a 

timpului liber şi consumatori deosebiţi, de aceea poate slaba implicare în activităţile de 

ajutor în familie. 

 Elevii nu frecventează discotecile, barurile sau cluburile ( probabil din 

cauza vârstei ). 

 Evenimentele culturale lipsesc din viaţa lor cotidiană , iar atunci când se 

întâmplă – rar – sunt organizate de şcoală. 

 Elevii  nu sunt implicaţi în activităţi deosebite în timpul zilei, în afara celor 

obişnuite. 
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 Aflându –se la o vârstă mai mică ( 11- 12 ani ) petrec destul timp cu familia, 

dar nu se implică decât rar sau dacă e nevoie în activităţi de ajutorare a acesteia. 

 Procentul de 60 % al acelora care intră des în criză de timp, deşi petrec 

destul timp în faţa calculatorului sau a televizorului, mă duce cu gândul la un 

management defectuos al timpului în cazul lor 

 

INTERPRETARE  CHESTIONAR  -ELEVI 
 

Intre

bare 

ZI  

ORA 5 6 7 8 9 1

0 

 

1   9 1

4 

2   

2 25       

 

ORE 0,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rar  

3 -   3 3 7 5 5 2      

6 -  3 10 6 3 3        

7 - 1 4 6 11 3         

8 -  7 14 1 3         

9 D(5) 5             

N(20)              

12 -   1  3  1 3 11 3 3   

14 -       2  12 3 8   

15 D(3)  2 1           

N(22)              

16 D(8)  3 1         4  

N(17)              

17 D(2)  1  1          

N(23)              

SAPTAMANA 

Intreb

are  

ORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rar    

4 D(21) 13 8            

N(4)              
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5 D(21) 9 11  1          

N(4)              

10 D(1) 1             

N(24)              

11 D(3) 2 1            

N(22)              

13 D(7) 2 3 1  1         

N(18)              

19 D(15) 4 4 1       6    

N(10)              

 

18.  nivel 

scolar 

5-7 1 

7-9 13 

9-10 11 

ENUMERARE PREFERINTE 

6 75%messenger, 60%documentare,  55% muzica, 31% film, 20% 

mail, 13% jocuri 

 

 

7 

 

 

9elevi-“Dansez pentru tine”, 4elevi-”Happy Hour”, 4 elevi- “Petito 

fea”‟ 3 elevi-Animal Planet”, 3 elevi- sport 

13 

 

 

treburi casnice, cumpărături 

15 

 

 

citit, sport 

 

 

Nr. 

Crt. 

Centralizare Media 

1. 36%ora 7.00 -9 elevi 

56% ora 8 -14 elevi 

8%- ora 9 – 2 elevi 

 

7.72 

2. 100% 5ore – 25 elevi 5 ore 

3. 12% 2 ore –3 elevi 4.48 
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12% 3 ore –3elevi 

28% 4 ore -7 elevi 

20% 5 ore-5 elevi 

20% 6ore-5 elevi 

8% 7 ore-2 elevi  

4. 52% - 1 ora 13 elevi 

32% - 2 ore-8 elevi 

16% - nu fac meditatii-4 

elevi 

 

1.38 (din cei 

care fac 

meditatii) 

\5. 36% - 1 ora -9 elevi 

44% 2 ore -11 elevi 

4% 4 ore-1 elev 

16% - nu fac meditatii -4 

elevi 

 

1.66(din cei 

care fac 

meditatii) 

6. 12% -1 ora-3 elevi 

40% -2 ore-10 elevi 

24% -3 ore –6elevi 

12% -4 ore-3 elevi 

12% -5ore-3 elevi 

 

2.72 

7. 4 %-30 minute -1 elev 

16 %-1 ora-4 elevi 

24 %- 2 ore-6 elevi 

44 %- 3 ore-11 elevi 

12 %- 4 ore -3 elevi 

2.54 

8. 28 % - 1 ora -7 elevi 

56 %- 2 ore -14 elevi 

4 %- 3 ore- 1 elev 

12 % - 4 ore -3 elevi 

2 

9. 20 % navetişti -5 elevi -30 

minute 

80 % nu sunt navetişti- 20 

elevi 

30 min (din cei 

care fac naveta) 

10. 4 % restaurant o data-1 

elev 

96 % nu – 24 elevi 
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11. 8 %- 1 ora-2 elevi  

4 % - 2 ore – 1 elev 

88 % -nu merg -22 elevi 

1.33 (din cei 

care merg) 

12. 4 % -2 ore -1 elev 

12 % -4 ore – 3 elevi 

4 % - 6 ore – 1 elev 

12 % -7 ore -3 elevi 

44 % -8 ore -11 elevi 

12 % -9 ore – 3 elevi 

12 % -10 ore – 3 elevi 

 

7.44 

13. 8 %- 1 ora-2 elevi  

12 % -2 ore – 3 elevi 

4 % - 3 ore -  1 elev 

4 % - 5 ore -  1 elev 

72 % - nu ajuta 

2.28( cei care 

ajuta) 

14. 8 % - 6 ore – 2 elevi 

48 % - 8 ore -12 elevi 

12 % - 9 ore – 3 elevi 

32% - 10 ore - 8 elevi 

 

8.6 

15. 8 %- 1 ora-2 elevi  

4 % -2 ore -1 elev 

88 % - nu 

 

16. 12 % -o data– 3 elevi 

4 % - de doua  ori -1 elev 

16 %-rar -4 elevi 

68 %- nu au momente de 

somnolenta – 17 elevi 

 

 

 

 

17. 4 % -1 ora -1 elev 

4 % -3 ore -1 elev 

92 % -nu dorm -23 elevi 

 

2 ore –cei care 

dorm 

18. 4 % -5- 7 -1 elev 

52 % -7-9 -13 elevi 

7.92 
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44 % -9 -10 -11 elevi 

19. 16 %-o data -4 elevi 

16 %-de doua ori -4 elevi 

4 % - de trei ori -1 elev 

24 %- rar-6 elevi 

40% -nu intră des în criză 

de timp -10 elevi 

 

1.66 

 

 

 

Nr. 

Intreb. 

Maxim Minim Media 

1 56% ora 8 -14 elevi 

 

8%- ora 9 – 2 

elevi 

7.72 

2 100% 5ore – 25 elevi  5 ore 

3 28% 4 ore -7 elevi 

 

8% 7 ore - 2 elevi 4.48 

4 52% - 1 ora 13 elevi 

 

16% - nu fac 

meditatii - 4 elevi 

 

1.38 (din cei care 

fac meditaţii) 

5 44% 2 ore -11 elevi 

 

4%- 4 ore - 1 elev 

 

1.66(din cei care 

fac meditaţii) 

6 40% -2 ore-10 elevi 

 

12% -1 ora-3 elevi 

12% -4 ore-3 elevi 

12% -5ore-3 elevi 

 

2.72 

7 44 %- 3 ore-11 elevi 

 

4 %-30 minute -1 

elev 

 

2.54 

8 56 %- 2 ore -14 elevi 

 

4 %- 3 ore- 1 elev 

 

2 

9 80 % nu sunt navetisti- 20 

elevi 

20 % navetisti -5 

elevi -30 minute 

 

30 min (din cei 

care fac naveta) 

10 96 % nu -24 elevi 4 % restaurant o 

data-1 elev 

 

11 88 % -nu merg -22 elevi 4 % - 2 ore – 1 1.33 (din cei care 
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Înv.Amalia Stroe 

 

 

 

 

 

 

 

elev 

 

merg) 

12 44 % -8 ore -11 elevi 

 

4 % -2 ore -1 elev 

4 % - 6 ore – 1 

elev 

 

7.44 

13 72 % - nu ajuta- 18 elevi 4 % - 3 ore -  1 

elev 

4 % - 5 ore -  1 

elev 

 

2.28( cei care 

ajuta) 

14 48 % - 8 ore -12 elevi 

 

8 % - 6 ore – 2 

elevi 

 

8.6 

15 88 % - nu – 22 elevi 4 % - 2 ore -1 elev 

 

 

16 68 %- nu au momente de 

somnolenta – 17 elevi 

 

4 % - de doua  ori 

-1 elev 

 

 

17 92 % -nu dorm -23 elevi 

 

4 % -1 ora - 1 elev 

4 % -3 ore -1 elev 

 

2 ore –cei care 

dorm 

18 52 % -7-9 -13 elevi 

 

4 % - 5- 7 -1 elev 

 

7.92 

19 40% -nu intra des in criza 

de timp -10 elevi 

 

4 % -  de trei ori -

1 elev 

 

1.66 
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Importanţa transferului de abilităţi  şi cunoştinţe ale elevilorîn 

viaţa reală în urma parcurgerii orelor de 

consiliere şi orientare 

 

 

MOTTO : 

“Consilierul  este  un gen de artist care lucrează cu posibilităţile omului, iar consilierea  -  o 

căutare în comun a sensului vieţii omului, cu dezvoltarea dragostei ca element esenţial“. 

                                                              (  R. W. STROWING ) 

 

Compunere : „Cine sunt eu“  

 

„Cine sunt eu? Un punct minuscul în aceasta lume ca o stea printre milioane de alte stele. Şi 

totuşi am viaţa mea. Pe cât de mică, pe atât de semnificativă. Am şi eu povestea mea ca fiecare om. Iar 

peste ani, când eu nu voi mai fi elev, când eu nu voi mai fi o stea acolo, în îndepărtatul şi gigantul 

univers va străluci pentru mine amintirea mea, pierdută printre mii de alte stele. Eu nu sunt o simplă 

fiinţă, ci un om cu sentimente. Un om care încearcă să-şi croiască un drum în viaţă, un om care încearcă 

să-i dea vieţii un rost. 

Sunt un suflet printre milioane de alte suflete, căruia îi place să trăiască. Pentru a putea duce o 

viaţă plină de bucurie şi fericire este nevoie, ca acum, când suntem elevi, să învăţăm ce este respectul, 

să ne cunoaştem şi să înţelegem ce este binele pentru ca, mai târziu, când noi vom fi stâlpii societăţii, să  

ştim cum să ne asumăm responsabilităţile ce ne revin. 

 Sunt un suflet care caută neîncetat să înveţe cum să trăiască, cum să cunoască ce e bine şi ce nu 

e bine să întreprinzi, care are o sete de respect neîntrecută până acum şi care cere adultului din preajma 

sa toate răspunsurile pentru toate “de ce-urile” la care nu-şi poate răspunde singur.  

Eu încerc sa fiu o fire veselă şi optimistă, pentru  a putea merge mai departe. Cu toţii încercăm 

de mici să învăţăm cât mai bine, însă nu doar la scoală trebuie să învăţăm, ci ar fi foarte bine să putem 

învăţa şi din propriile noastre greşeli, pentru a le evita şi a duce o viaţă plină de fericire. Este bine să 

încercăm să fim mai buni unii cu alţii, pentru că în faţa lui Dumnezeu suntem diferiţi, dar egali şi pentru 

ca fiecare să poată fi mândru să spună EU.”(Elev anonim. Sursa – internet.) 
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 Importanţa consilierii şcolare şi profesionale 

     Consilierea psihologică reprezintă relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, 

psihologul şcolar, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. Relaţia dintre 

psihologul şcolar şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă. 

Psihologul şcolar desfăşoară activităţi de: evaluare psihologică, consiliere în probleme emoţionale 

(anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon 

şcolar), consilierea carierei, prevenţia comportamentelor de risc (suicid, consum de alcool, drog), 

terapie individuală şi de grup.  

Consilierea şi orientarea nu reprezintă o activitate ocazională, printre cele care au în vedere 

informarea periodică a copiilor cu privire la sigurana circulaţiei, droguri, SIDA, violenţa etc. ”Infuzia” 

de informaţii din sfera orientării şcolare şi profesionale, stilul personal, informaţiile şi experienţa 

proprie a fiecărui cadru didactic îmbogăţesc imaginea elevilor asupra profesiilor, le oferă alternative şi 

orizonturi mai largi de integrare socio-profesională ulterioară. 

     Aria curriculară “Consiliere şi orientare”  reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care 

şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze 

tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere societăţii persoane 

competente pentru viaţa privată, profesională şi publică. În acelaşi timp constituie cadrul organizat de 

întâlnire între profesori şi elevi, în care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea raţional – 

intelectivă a elevului, ci şi cu cea afectivă, motivaţională, atitudinală şi socială.   

Prin aplicarea la clasă a acestei discipline se contribuie la îmbunătăţirea următoarelor aspecte: 

- dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru managementul 

propriei vieţi; 

- informarea elevilor privind oportunităţile de educaţie şi formare în România; 

- facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; 

- sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor; 

- ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune; 

În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare, elevii vor conştientiza conexiunile  între 

ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală. Conştientizarea 

transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al 

elevilor.   

         Dascălii au responsabilitatea de a oferi cunoştinţe şi date copiilor, de a-i determina pe copii să 

deprindă abilităţi de supravieţuire necesare spre a face faţă vieţii în lumea contemporană. 
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 Această oră oferă cadrul propice realizării unor activităţi specifice de cunoaştere a elevilor, de 

formare a personalităţii acestora prin descoperirea, orientarea şi dezvoltarea intereselor, aspiraţiilor şi 

trăsăturilor pozitive şi de caracter.  

Ora de consiliere presupune un timp special afectat identificării şi soluţionării problemelor 

grupului de elevi şi ale fiecărui elev în parte, îmbunătăţirii parteneriatului şcoală – familie şi potenţării 

valenţelor educative ale familiei. Copilul este ajutat să îşi exploreze gândurile, sentimentele, să capete o 

înţelegere mai clară despre sine, să îşi regăsească şi să îşi folosească propriile forţe pentru a face faţă 

eficient problemelor vieţii.  

 

 

Beneficii transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală pe termen scurt 

 Creşterea performanţelor şcolare  

 Conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele dobândite în şcoală şi 

succesul profesional  

 Creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în general 

 Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru carieră  

 Dobândirea deprinderilor de planificare a învăţării 

 Dobândirea unor cunoştinţe specifice despre ocupaţii şi cariere şi a unei atitudini de explorare a 

oportunităţilor   

 

 

Beneficii transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală pe termen lung 

 Satisfacţie profesională 

 Randament academic şi profesional 

 Reducerea duratei şomajului şi implicit a costurilor sociale ale acestuia  

 Creşterea ratei de integrare socio-profesională a tinerilor 

 Creşterea mobilităţii pozitive a forţei de muncă 

 

 

Aplicarea la clasă a acestei discipline presupune utilizare a numeroase metode  de 

 predare -  învăţare: exerciţii individuale, în perechi ori în grup, dezbaterea – prezentarea argumentelor 

pro şi contra unei idei,  diverse tehnici creative, căutarea de informaţii, resurse suplimentare, accesare 

internet, jocul de rol, simularea – metodă în care participanţii adoptă poziţii diferite de poziţia lor sub 

aspectul personalităţii, motivaţiei şi rolului, brainstorming-ul – metodă de soluţionare a unei probleme 



 24 

prin emiterea cât mai multor idei, într-o atmosferă stimulativă, conversaţia, chestionar de interese şi 

aptitudini, tehnici ale gândirii critice, analiza SWOT, studiul de caz – analiza în grup a unor scenarii 

reale pe anumite teme sau probleme, proiecţia mentală – exerciţiu care solicită elevii să îşi imagineze 

anumite situaţii şi îi ajută să se focalizeze pe propriile  dorinţe, aspiraţii şi trăiri relaţionate cu situaţia 

imaginată, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire şi fişele de lucru indispensabile pentru 

anumite activităţi. 

 Se au în vedere în cadrul disciplinei numeroase metode de evaluare, cea mai importantă fiind  

autoevaluarea ca proces de reflecţie asupra comportamentelor proprii şi a rezultatelor obţinute, în 

scopul monitorizării progresului în atingerea unui obiectiv stabilit sau ca suport al procesului de 

autocunoaştere. 

   Obiectivele vizate în urma parcurgerii acestei arii curriculare sunt: 

 rezultate şcolare mai bune; 

 climat şcolar constructiv; 

 vehicularea unei cantităţi mai mari de informaţii despre carieră; 

 o relaţie mult mai bună între elevi şi profesori; 

 creşterea motivaţiei pentru învăţare; 

 creşterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional din şcoală; 

 obţinerea unor scoruri mai mari la testele naţionale de cunoştinţe; 

 

 

 Concluzii 

Importanţa transferului de abilităţi  şi cunoştinţe ale elevilor în viaţa reală în urma parcurgerii 

orelor de consiliere şi orientare constă, în primul rând, în autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a 

fiecăruia prin cunoaşterea de sine. În acest sens, psihologul Dorin Preoteasa susţine că: „Una din cele 

mai mari aventuri ale vieţii noastre este cunoaşterea de sine. Este o adevărată tragedie faptul că unii 

oameni îşi petrec întreaga viaţă fără a avea o ţintă precisă, împotmolindu-se în frustrări, pentru că 

nu ştiu nimic despre ei înşişi sau despre felul în care ar trebui să abordeze problemele, multe dintre 

acestea fiind create chiar de mediul în care trăiesc…pentru "a trăi" cu adevărat, adică pentru a găsi 

viaţa satisfăcător de rezonabilă, este nevoie de o imagine personală adecvată şi realistă pe care s-o 

acceptăm. Trebuie să ne acceptăm singuri. Trebuie să ne stimăm. Nivelul stimei de sine afectează 

puternic performanţele în toate activităţile, o joasa stimă de sine sporeşte riscul insucceselor, 

determinând astfel o viziune şi mai sumbră asupra propriei persoane“. 

Deci, înainte de alte activităţi este necesar a-i învăţa pe elevi ce este stima de sine transpusă în 

părerea pe care o au despre ei şi care se bazează pe atitudinea pe care o au faţă de valoarea lor ca 
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persoane, munca pe care o fac, ceea ce au realizat până acum, ceea ce cred ei că gândesc ceilalţi despre 

fiecare, scopul pe care îl au  în viaţă, locul lor în lume, potenţialul  pentru succes,   punctele  tari şi 

punctele slabe. 

 Ca urmare a desfăşurării orelor de consiliere şi orientare, în viaţa reală, trebuie să recomandăm 

elevului din faţa noastră  să conştientizeze următoarele aspecte, necesare unei bune socializări în viaţa 

privată, profesională şi publică: 

• În momentul în care eşti încrezător în tine, sigur pe tine şi mulţumit se poate spune că ai stimă 

de sine crescută. De aceea eşti motivat şi ai exact atitudinea care te poate face să reuşeşti. 

• Decide ce poţi controla şi ce nu. 

• Acceptă responsabilitatea.  

• Orice greşeală e o oportunitate de a învăţa şi de a lua lucrurile de la capăt, mai bine.  

• Competiţia se da doar cu tine însuţi.  

• Fii o persoană ambiţioasă. Urmează visele tale, nu pe ale altora.  

• Gândeşte şi vorbeşte pozitiv. Nu îţi lăsa mintea otrăvita de negativism. Nu te gândi la ce nu se 

poate, ci la ce se poate, nu la ce nu vrei, ci la ce vrei. 

• Investeşte în dezvoltarea personală.  

• Anturajul este vital in evoluţia ta. Fă-ţi un grup de prieteni şi prietene care au vise ca şi tine, 

care sunt pozitivi şi au încredere în forţele lor.  

• Critica: Adu-le aminte persoanelor cu care intri în contact că dacă le vrei părerea, le-o vei cere. 

Poate ca uneori datorezi un răspuns unor critici, dar nici o dată nu le datorezi încrederea în tine. 

•  Să crezi că poţi este condiţia necesară, dar nu suficientă . 

• Despre eşec şi greşeală se spune că acestea sunt lucruri fireşti în orice proces de învăţare. Doar 

cine nu vrea să progreseze în viaţă poate spune ”eu nu sufăr eşecuri”. 

• Aleargă, cazi, ridică-te. Ridică-te şi luptă din nou.  

• Îndrăzneşte  să devii ceea ce eşti ! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă. Convinge-te de 

forţa ta.  

• Învaţă să spui mereu:  “NU DEPINDE DECÂT DE MINE” 

 

 

„Dacă-ţi rămâne mintea când cei din jur 

şi-o pierd 

Şi fiindcă-o ai te apasă sub vorbe care 

dor, 

Dacă mai crezi în tine când alţii nu mai 

cred 

Şi-i ierţi şi nu te superi de îndoiala lor, 

 

Dacă de aşteptare nu osteneşti nicicând, 

Nici de minciuna goală nu-ţi clatini 

gândul drept, 

Dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urând 
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Şi totuşi nu-ţi pui mască de sfânt sau 

înţelept, 

 

Dacă visezi, dar visul stăpân de nu ţi-l 

faci, 

Sau gândul, deşi judeci, de nu ţi-e unic 

ţel, 

Dacă-ncercând triumful sau prăbuşirea 

taci 

Şi poţi, prin amândouă trecând, să fii la 

fel, 

  

Dacă poţi strânge toate câştigurile tale 

Ca să le joci pe-o carte şi să le pierzi aşa, 

Şi iarăşi de la capăt să-ncepi aceeaşi cale 

Fără să spui o vorbă de neizbânda ta, 

 

Dacă poţi gândul, nervii şi inima să-i pui 

Să te slujească încă peste puterea lor, 

Deşi în trupul firav o altă forţă nu-i  

Afară de voinţa ce le impune spor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă te vrea mulţimea, deşi n-ai linguşit, 

Şi lângă şef tu umbli ca lângă-un 

oarecare,  

Dacă de răi sau prieteni nu poţi să fii 

rănit, 

Dacă nu numai unul, ci toţi îţi dau 

crezare, 

 

Dacă ajungi să umpli minutul trecător  

Cu şasezeci de clipe de veşnicii, 

Mereu, 

Vei fi pe-ntreg Pământul deplin 

stăpânitor 

Şi, mai presus de toate, un OM – copilul 

meu!” 

Rudyard Kipling – DACĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Valeria Mărgărit 
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Prezentarea referatului alternativ cu secvenţe de activităţi de învăţare din 

următoarele conţinuturi: presiune, principiul fundamental al hidrostaticii şi 

legea lui Pascal 
Citire referat – parte introductivă 

 

11..  CCuunnooaaşştteerreeaa  şşii  îînnţţeelleeggeerreeaa  ffeennoommeenneelloorr  ffiizziiccee,,  aa  tteerrmmiinnoollooggiieeii,,  aa  ccoonncceepptteelloorr,,  aa  lleeggiilloorr  şşii  aa  

mmeettooddeelloorr  ssppeecciiffiiccee  ddoommeenniiuulluuii;;  eexxpplliiccaarreeaa  ffuunnccţţiioonnăărriiii  şşii  uuttiilliizzăărriiii  uunnoorr  pprroodduussee  aallee  tteehhnniicciiii  îînn  

vviiaaţţaa  ddee  zzii  ccuu  zzii  

 

 

1.1. Identificarea caracteristicilor definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură – FLUIDELE 

 

Citire referat – competenţa 1.1 

Prezentare film – competenţa 1.1 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

Fluidele sunt corpuri care pot fi deformate foarte uşor şi curg (fluiditate).  

În categoria fluidelor intră corpuri aflate în starea de agregare lichidă şi gazoasă. 

 

Caracteristicile acestor stări de agregare sunt diferite: exemple:  

- lichidele au volum, dar nu au formă proprie, iau forma vasului în care sunt turnate 

EXPERIMENT (cană cu apă şi vas) 

- gazele sunt fluide care suferă modificări mari de volum sub acţiunea solicitărilor 

exterioare, adică sunt compresibile (îşi micşorează volumul), dar sunt şi 

expansibile (îşi măresc volumul), nu au formă proprie, nici volum propriu 

EXPERIMENT (un balon umflat) 

 

Dar solidele pot deveni fluide? 

R: Da, solidele pot deveni fluide dacă asupra lor se acţionează mecanic, termic, chimic etc…  

  EXPERIMENT ???? (o cretă solidă, asupra căreia se acţionează mecanic prin 

presare, se transformă în pulbere fină, care se comportă ca un fluid) 

 

1.2. Descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de producere sau 

de evidenţiere a unor fenomene, precum şi a cauzelor producerii acestora –pe baza principiului 

hidrostaticii şi a legii lui Pascal 

 

Citire referat – competenţa 1.2 

Prezentare film – competenţa 1.2 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 
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a) Diferenţa de presiune dintre două puncte ale unui fluid este direct proporţională cu 

diferenţa de nivel (sau de adâncime h) dintre cele două puncte. 

pp22--pp11==ρρ  ··  gg  ··  hh  

EXPERIMENT: vas cu trei orificii pe verticală 

(se explică de ce apa ţâşneşte cu atât mai departe cu cât orificiul este situat 

mai aproape de baza vasului) 

  

EXPERIMENT: tub în formă de U 

(se toarnă apă pe un braţ al tubului în formă de U şi se explică de ce apa urcă 

pe cealaltă parte a tubului) 

 

Povestioară: Romanii, necunoscând principiul hidrostaticii, au considerat că apa nu va urca şi, 

de aceea, nu construiau conducte în formă de U, ci construiau apeducte (poduri înalte, care 

susţineau conductele drepte deasupra văilor). Aceştia credeau că „dacă apa coboară în vale nu 

mai poate urca”. 

 

EXPERIMENT:  

Două vase diferite (o sticlă de 2 l şi una de 0,5l) conectate cu un furtun. Cum 

va curge apa? Din vasul mare în vasul mic sau invers? Unde va fi presiunea 

mai mare – la baza vasului mare sau la baza vasului mic? 

Răsp: adâncimea apei este mai mare în vasul mic, deci presiunea la baza 

vasului mic este mai mare. Apa va curge din vasul mic în vasul mare până va 

ajunge la acelaşi nivel în cele două vase 

 

b) Legea lui Pascal: presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite integral în 

toată masa lichidului şi în toate direcţiile 

 

EXPERIMENT: o seringă din plastic cu mai multe orificii şi apă 

Dacă se toarnă apă în seringă ce se observă? 

R: jeturile de apă curg lin 

Dacă se toarnă apă în seringă şi se apasă pistonul, ce se observă? 

R: jeturile de apă ţâşnesc puternic 

În care din cele două situaţii jeturile de apă ţâşnesc la o distanţă mai mare? 

R: acţionând asupra pistonului cu o forţă de apăsare, pistonul exercită asupra 

lichidului o presiune exterioară care se transmite în interiorul lichidului în 

toate direcţiile. 

 

EXPERIMENT: tubul lui Pascal 

 

1.3. Reprezentarea grafică a unor mărimi studiate – presiunea hidrostatică 

 

Citire referat – competenţa 1.3 

Prezentare film – competenţa 1.3 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

 

 

LUCRARE DE LABORATOR 
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Pentru determinarea presiunii hidrostatice (p) se realizează experimentul alcătuit din 

următoarele ustensile de laborator:  

- tub în formă de U umplut parţial cu lichid (tub manometric) 

- capsulă manometrică 

- furtun de cauciuc 

- riglă gradată 

- vas umplut parţial cu apă 

Obiectivul lucrării este verificarea presiunii hidrostatice în funcţie de adâncimea coloanei de 

lichid din vas. 

Rezultatele sunt trecute în tabelul următor: 

 

Nr. crt Adâncimea – h (m) Presiunea – p (Pa) Eroarea – Δp (Pa) 

1 h1 = p1 = Δp 1 = 

2 h2 = p2 = Δp 2 = 

3 h3 = p3 = Δp 3 = 

 

Variaţia presiunii în funcţie de adâncime este prezentată în graficul următor: 

 
Eroarea se calculează cu ajutorul relaţiei: Δp = p - p 

 

 

1.5. Stabilirea legăturii între fenomenele fizice studiate şi aplicaţii tehnologice bazate pe acestea 

– submarine, baraje, presă hidraulică, elevator, cric, frână hidraulică 

 

Citire referat – competenţa 1.5 

Prezentare film – competenţa 1.5 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

Submarinele 

De ce submarinele militare care se scufundă la mari adâncimi au pereţi groşi şi nu au hublouri 

(ferestre)? Ce presiune hidrostatică suportă submarinul la adâncime de 2 km? Ce forţă 

generează această presiune pe o suprafaţă de 2 m
2
 din peretele submarinului? 

R:   

p0 = 100.000 Pa;  

ρH2O = 1.000kg/m
3
 

h = 2.000m 

S = 2 m
2
 

p = ? 

F = ? 

 

p = p0 + ρ g h 

p= 20.100.000 Pa  

 

Presiunea hidrostatică este foarte mare. Dacă submarinul ar 

avea hublouri, acestea s-ar sparge şi apa ar năvăli înăuntru 

 

F = p S  

h(m) 

p(Pa) 
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F = 40.200.000N 

 

Într-un submarin, echipajul trebuie să ştie la ce adâncime se află. Cum se calculează această 

mărime? 

R: Având în vedere că adâncimea nu se poate măsura în mod direct, se măsoară presiunea 

apei (p) cu ajutorul manometrului şi apoi se calculează adâncimea cu ajutorul formulei 

principiului hidrostaticii: p-p0 = ρ g h, cunoscând valoarea presiunii atmosferice - p0 ≈ 

100.000Pa. Rezultă h = (p-p0 ) / ρg . 

Baraje 

Ştim că un baraj este un perete care susţine o mare cantitate de apă. De ce baza lui are 

grosimea mult mai mare decât partea superioară (aflată la suprafaţa apei)?  

R: Presiunea creşte proporţional cu adâncimea apei, de aceea presiunea hidrostatică exercitată 

la baza barajului este mult mai mare decât cea exercitată în partea superioară a acestuia (la 

suprafaţa apei). În consecinţă baza barajului trebuie consolidată pentru a rezista acestei 

presiuni.   

Presa hidraulică  

Este folosită la tăierea foilor de tablă, nituirea şi ştanţarea metalelor, extragerea uleiurilor din 

seminţe, a sucului din fructe, etc 

Frâna hidraulică 

Este folosită la frânarea autovehiculelor  

Elevatorul şi cricul 

Sunt folosite pentru ridicarea corpurilor cu greutate mare  

 

Aplicaţii teoretice şi practice 

Teoretic: din formula p= F/S, rezultă că presiunea este invers proporţională cu suprafaţa pe 

care s-a exercitat forţa uniform şi perpendicular;  

Practic: tractoarele, buldozerele, camioanele care trebuie să se deplaseze pe terenuri 

noroioase, nisipoase, înzăpezite, au şenile sau pneuri late (pentru a micşora presiunea se 

măreşte suprafaţa) 

Teoretic: pentru a mări presiunea, se micşorează suprafaţa: 

Practic: lamele cuţitelor, foarfecele, piunezele, cuiele sunt ascuţite pentru a putea tăia sau 

găuri un obiect exercitând forţe mici. 

Teoretic: din formula p= F/S, rezultă că presiunea este direct proporţională cu forţa exercitată 

uniform şi perpendicular pe aceeaşi suprafaţă 

 

22..  IInnvveessttiiggaarreeaa  şşttiiiinnţţiiffiiccăă,,  eexxppeerriimmeennttaallăă  şşii  tteeoorreettiiccăă  

 

Citire referat – competenţa 2 

 

 

2.1. Identificarea unor posibilităţi practice de aplicare a unor cunoştinţe teoretice dobândite 

prin studiul fizicii – principiul hidrostaticii, principiul vaselor comunicante şi legea lui Pascal 

 

Citire referat – competenţa 2.1 

Prezentare film – competenţa 2.1 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

a) Vasele comunicante: două sau mai multe vase, care comunică între ele, în partea inferioară 
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Principiu de funcţionare: în vasele comunicante, nivelul unui lichid omogen este acelaşi 

Aplicaţii practice ale principiului vaselor comunicante:  

Indicatorul de nivel al unui cazan: cazanele locomotivelor şi vapoarelor sunt opace. Pentru a şti 

care este nivelul apei din cazan se ataşează lateral un tub de stică. Nivelul apei din tub este 

acelaşi cu acel al apei din cazan 

Închiderea hidraulică: o chiuvetă, o cadă de la baie au o conductă în formă de gât de lebădă pe 

ţeava de scurgere. Apa care rămâne în conductă împiedică gazele din reţeaua de canalizare să 

pătrundă în încăpere. 

Indicatorul de nivel folosit în construcţii: dulgherii, atunci când construiesc fundaţia unei clădiri 

lungi folosesc un furtun umplut cu apă la capetele căruia pun două tuburi de sticlă cu lungimea 

de 25-30 cm. Apa, având acelaşi nivel în cele două tuburi, va indica o suprafaţă orizontală. 

 

b) Măsurarea presiunii - manometre, barometre: aplicarea principiului hidrostaticii  

Manometrul cu lichid: aplică principiul hidrostaticii 

Alcătuire: tub de sticlă în formă de U, capsulă manometrică (alcătuită din cutie cilindrică şi 

membrană elastică), tub din cauciuc, lichid colorat, scară gradată în unităţi de presiune.  

Mod de funcţionare: se introduce capsula manometrică în lichidul a cărui presiune dorim să o 

măsurăm şi observăm deplasarea coloanei de lichid din tubul în formă de U – respectiv 

modificarea valorii presiunii (indicate în scara gradată). În funcţie de adâncimea la care 

introducem capsula manometrică, vom obţine valori diferite ale presiunii.  

Aplicaţii teoretice: cu ajutorul manometrului putem verifica următoarele ipoteze:  

- presiunea hidrostatică este cu atât mai mare cu cât adâncimea este mai mare;  

- presiunea hidrostatică într-un punct al lichidului are aceeaşi valoare în toate direcţiile;  

- presiunea hidrostatică este cu atât mai mare cu cât densitatea lichidului este mai mare. 

Aplicaţii practice: măsurarea presiunii hidrostatice.  

 

c) comprimarea unor corpuri 

Presa hidraulică: aplică principiul vaselor comunicante şi legea lui Pascal 

Alcătuire: doi cilindri de secţiuni diferite cu piston, două supape, rezervor, ulei mineral, 

pârghie. 

Mod de funcţionare: cu ajutorul pârghiei se apasă cu o forţă pe pistonul mic al presei. La 

coborârea acestuia, se închide supapa D1 şi se deschide supapa D2, lichidul fiind împins în 

cilindrul mare. Presiunea exterioară exercitată de pistonul mic se transmite integral pistonului 

mare. Acesta acţionează asupra corpului cu o forţă comprimându-l. Pentru a continua 

comprimarea, se ridică pistonul mic, supapa D1 se deschide, lichidul pătrunzând în cilindrul 

mic. Procesul se reia.  

Aplicaţii teoretice: putem verifica legea lui Pascal F1/F2= S1/S2 

Aplicaţii practice: tăierea foilor de tablă, nituirea şi ştanţarea metalelor, extragerea uleiului din 

seminţe şi a sucului di fructe. 

 

d) sisteme de frânare 

frâna hidraulică: aplică vaselor comunicante şi legea lui Pascal 

Frâna cu disc 

Alcătuire: pedală, sistem de conducte cu piston, două pistoane, doi placheţi, un disc. 

Mod de funcţionare:  apăsând pedala de frână, asupra pistonului se exercită o forţă F. Forţa 

generează presiune în fluidul din cilindru. Presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se 

transmite integral în toată masa lichidului şi în toate direcţiile. Presiunea exercitată de forţa F se 

transmite prin fluid până la cele două pistoane. Datorită presiunii fluidului, asupra celor două 
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pistoane se exercită câte o forţă. Pistoanele apasă placheţii pe disc. Între disc şi placheţi apare o 

forţă de frecare care va determina, în final, oprirea roţii. 

Aplicaţii teoretice: - 

Aplicaţii practice: se utilizează la autovehicule pentru frânarea roţilor din faţă 

 

Frâna cu tambur 

Alcătuire: pedală, piston , cilindru, rezervor, tamburi 

Mod de funcţionare: apăsând pedala de frână, asupra pistonului se exercită o forţă F. Forţa 

generează presiune în fluidul din cilindru. Presiunea exercitată de forţa F se transmite prin fluid 

până la cele două pistoane ale saboţilor de frână. Datorită presiunii fluidului, asupra celor două 

pistoane se exercită câte o forţă. Pistoanele apasă saboţii pe disc. Între disc şi saboţi apare o 

forţă de frecare ce va determina, în final, oprirea roţii. 

Aplicaţii teoretice: Frâna cu tambur este o aplicaţie a legii lui Pascal. Sistemul de frânare se 

bazează pe distribuţia integrală şi uniformă a presiunii în toată masa lichidului. Presiunea 

exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite integral în toată masa lichidului şi în toate 

direcţiile.  

Aplicaţii practice: se utilizează la autovehicule pentru frânarea roţilor din spate 

 

Notă: Frâna cu disc este mai avantajoasă decât cea cu tambur deoarece discul se răceşte mai 

repede, fiind în contact cu aerul atmosferic, în timp ce tamburul este închis.  

 

e) ridicarea unor corpuri grele: 

Elevatorul: aplicarea principiului vaselor comunicante şi a legii lui Pascal 

 

2.3. Realizarea unor experimente simple, individual sau în echipă pentru determinarea 

caracteristicilor fizice ale unor sisteme din domeniile studiate – presiunea atmosferică şi 

presiunea hidrostatică 

 

Citire referat – competenţa 2.3 

Prezentare film – competenţa 2.3 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

EXPERIMENTE: 

- pahar cu membrană, lichid 

- pahar cu apă, hârtie 

- sticlă cu gât larg, ou fiert 

- vas cu apă, sticlă, pahar  

- etc 

 

33..  RReezzoollvvaarreeaa  ddee  pprroobblleemmee  pprraaccttiiccee  şşii  tteeoorreettiiccee  pprriinn  mmeettooddee  ssppeecciiffiiccee  ((TTEESSTTAARREE  ––vveezzii  ddeettaalliiaatt  

iinn  ddooccuummeenntt  sseeppaarraatt  ++  pppptt))  

 

Citire referat – competenţa 3 (Prof Ioniţă + Prof. Dobre) 

Prezentare film – competenţa 3 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

3.1. Compararea şi clasificarea unor fenomene şi a unor caracteristici fizice din domeniile 

studiate 

- Caracteristicile fluidelor 

- Caracteristicile presiunii hidrostatice 

- Conţinutul principiului fundamental al hidrostaticii 
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- Alcătuirea manometrului  

- Definirea vaselor comunicante 

- Conţinutul legii lui Pascal 

 

3.2. Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică din 

domeniile studiate 

- calcularea presiunilor în fluide 

- aplicarea relaţiilor matematice corespunzătoare legii lui Pascal şi a principiului hidrostaticii 

- stabilirea unor relaţii de transformare între unităţile de măsură 

 

44..  CCoommuunniiccaarreeaa  ffoolloossiinndd  lliimmbbaajjuull  şşttiiiinnţţiiffiicc  

 

Citire referat – competenţa 4  

 

4.2. Formarea observaţiilor şi concluziilor ştiinţifice asupra unor experimente de fizică 

 

- utilizarea corectă a termenilor în descrierea fenomenelor studiate 

- utilizarea unor metode grafice şi/sau tabele de expunere şi prezentare a datelor 

 

4.3. Prezentarea sub formă scrisă sau orală a rezultatelor unui demers de investigare 

individuală sau în grupă folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii (VEZI competenţa  

I.3!!!!!!!!) 

 

 

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător 

 

Citire referat – competenţa 5 

Prezentare film – competenţa 5.2 (vezi mai jos conţinut secvenţă film) 

 

5.2. Valorizarea deprinderilor de lucru în siguranţă pentru propria persoană, pentru ceilalţi şi 

pentru mediu  

-  realizarea unor acţiuni de documentare privind efectele unor fenomene fizice asupra corpului uman:  

 presiunea arterială 

 prognoza meteo 

 scufundările submarine 

 scufundarea cu butelii de aer comprimat 

Prof.Georgeta Dobre 
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Dumitru Popescu Colibaş : 
« O concepţie sănătoasă despre exerciţiul fizic nu ne lasă să îmbătrânim, menţine vigoarea şi lăcaşul 

gândirii ne păstreză tinereţea. » 

 

 În concepţia modernă, sănătatea optimă înseamnă bucuria de a trăi. Sănătatea este un factor de 

primă importanţă pentru o reuşită în viaţă şi trebuie să constituie o prioritate majoră a vieţii trăite. 

Sănătatea semnifică sănătatea organismului structural în plan corporal, biologic şi politic conştient. 

Dreptul la sănătate este un drept al fiecărui om care se obţine şi cu efort propriu. Este bine să  înveţi să 

nu te îmbolnăveşti, să previi afectarea bunei funcţionări a organismului, să fii atent cu propria 

persoană, să te autocunoşti şi să observi diferite semnale ale organismului propriu pentru a putea să-i 

percepi nevoile şi să intervii la timp. Sănătatea este influenţată şi de menţinerea unui echilibru 

energetic în corp, printr-un mod de viaţă echilibrat. 

 Activităţile fizice sunt modalităţi de activare a fluxului energetic din corp. Împreună cu o 

dietă echilibrată şi sănătoasă ele pot menţine nivelul energetic necesar pentru menţinerea sănătăţii şi 

influenţarea longevităţii vieţii. Chiar şi o ţinută corectă a corpului, exigenţa fluxului energetic, capul 

ridicat, spatele drept, genunchii traşi, abdomenul supt. Corpul omenesc a fost conceput să se mişte şi 

nu poate să-şi păstreze funcţionabilitatea dacă suntem inactivi o mare parte din timp. 

 Este bine cunoscut faptul că oamenii activi au o speranţă de viaţă mai mare decât sedentarii  

în medie cu şapte ani şi suferă mai puţine boli sau deloc. Sănătatea se cucereşte  lupta cu numeroşi 

agresori externi, dar şi interni. Viaţa nu se desfăşoară în linie dreaptă, ea este ca o cursă cu numeroase 

obstacole şi tot timpul e necesară o atenţie sporită pentru eliminarea factorilor dăunători. Concepţiile 

asupra modului de viaţă creează obiceiuri, defecte, carenţe care influenţează atât sănătatea fizică, cât 

şi pe cea  mentală şi socială. 

 Omul viitorului trebuie să se ajute singur să-şi apere sănătatea, prevenind bolile prin mijloace 

cât mai naturale. Evoluţia personală necesită o continuă schimbare şi adaptare. 

 Exerciţiul fizic şi sportul poate fi socotit un mijloc natural la îndemâna oricui care este 

eficient, scade stresul acumulat, echilibrează nivelul energetic al corpului prin consumul caloriilor 

acumulate, micşorează hipertensiunea aterială, nivelul colesterolului şi al glicemiei. 

 Activitatea organismului se desfăşoară logic şi fiecare dintre noi e bine să participe 

responsabil pentru a-l ajuta să funcţioneze la cote normale, naturale. Organismul are misterioasa 

capaciatate de autoregalre, are putere de regenerare şi de autovindecare. Un stil de viaţă igienic poate 

constitui o componentă a unei strategii de combaterea efectelor nocive provenite de la numeroşi 

factori. Este nevoie de un stil de viaţă raţional care să cuprindă o alimentaţie corectă, deprinderi 

igienice, dragoste pentru mişcare, precum şi grija pentru refacerea energiei consumate, stil de viaţă 

care să respecte un ritm biologic, bazat pe regula trei ori opt ore (opt ore de muncă, opt ore somn, opt 

ore recreere). 

Toate acestea pot stimula posibilităţile naturale ale corpului să refacă şi să menţină echilibrul 

stabil, normal, să menţină şi să mărească capacitatea de efort în condiţii de competiţie pentru 

obţinerea de rezultate dorite. Prin efort fizic se cuceresc avantaje psihologice, se amplifică stima de 

 



 36 

sine şi sentimentul controlului asupra propriei vieţii, se dezvoltă spiritul de echipă şi gândirea 

spontană şi de perspectivă atât de necesare vieţii. 

 Promovarea sănătăţii prin sport, prin mişcare a devenit un deziterat al societăţii 

moderne. Activitatea fizică practicată permanent provoacă modificări organice şi funcţionale care 

ajută organismul să se adapteze uşor şi să funcţioneze economic. Cine se adaptează, evoluează şi 

participă la competiţia vietii, cine nu, este posibil să dispară. 

Argumente pentru practicarea exerciţiilor fizice : 

-corpul uman simte necesitatea mişcării prin însăşi structura organelor sale, este programat să 

facă mişcare ; 

-capacitatea de a se mişca se află la baza evoluţiei umane ; 

-mişcarea constituie elementul esenţial vieţii, ajută la realizarea unui nivel normal şi necesar 

de energie în corp ; 

-mişcarea este una din funcţiile de bază ale organismului uman 

-exerciţiul fizic influenţează pozitiv dezvoltarea morfo-funcţională a organismului, îmbunătă 

ţeşte condiţia fizică, care reprezintă o componentă esenţială a stării de sănătate, a stării de bine ; 

-efortul fizic permite conservarea unor preţioase resurse umane, chiar a vieţii, prin intermediul 

sistemului neuromuscular ; 

-prin mişcare se îmbunătăţesc funcţiile creierului, puterea de concentrare, de atenţie şi de 

memorie ; 

- sportul este un excelent tratament, combate depresiile nervoase, este suportul sănătăţii 

mintale ; 

-sportul are o mare forţă educativă,are efecte recreative, de destindere, de refacere ; 

-exerciţiul fizic este socotit o necesitate socială. 

 

 

Pitagora : 

 

« Alegeţi ceea ce este mai bun.Viaţa vă va deveni mai plăcută şi mai uşoară. » 

 

 

Prof.Georgeta Vasilescu 
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Într-o şcoală din Braşov, părinţii şi-au scos copiii de la ore din cauza unui băieţel pe care 

colegii l-au catalogat drept insuportabil. Inspectoratul Şcolar l-a mutat de câteva ori din şcoală în 

şcoală, însă el este în continuare agitat, neatent şi neastâmpărat. În timpul orelor nu stă în bancă, se 

plimbă prin clasă, distrage atenţia celorlalţi şi îi deranjează, descria învăţătoarea comportamentul 

băiatului. 

Nu este un caz izolat, în aproape fiecare clasă există câte un copil agitat, care creează 

probleme colegilor şi învăţătoarei. El nu trebuie pedepsit pentru că este obraznic şi nici stigmatizat, 

căci comportamentul lui descrie ceea ce medicii numesc tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie 

sau ADHD, după prescurtarea în engleză (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). În România nu 

există statistici cu privire la frecvenţa tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie, însă, potrivit 

statisticilor internaţionale, între 5% şi 7% dintre copii au această problemă, aşa încât am putea spune 

că în fiecare clasă poate exista câte un copil cu ADHD. 

 

Hiperactiv, impulsiv şi neatent 

 

Această tulburare neurologică are trei mari simptome. Primul este hiperactivitatea . Copilul cu 

ADHD nu poate sta locului atunci când i se cere să o facă, de exemplu, în bancă sau când trebuie să 

îşi facă temele. Cel de-al doilea este impulsivitatea. Copilul cu tulburare hiperkinetică nu îşi aşteaptă 

rândul la joc, el vrea să stea acum la calculator, nu ascultă întrebările până la capăt şi se grăbeşte să 

dea un răspuns, se amestecă în conversaţiile celorlalţi şi îi întrerupe, indiferent că este vorba despre 

copii sau despre adulţi. Dacă aceste două simptome se estompează pe măsură ce copilul creşte, cel de-

al treilea, neatenţia, persistă la vârsta adultă. Copilul nu poate da atenţie detaliilor, nu pentru că are un 

coeficient mai mic de inteligenţă, ci pentru că pur şi simplu nu se poate concentra. De asemenea, nu se 

poate concentra asupra unei singure activităţi, el trece de la o acţiune la alta fără să finalizeze pe 

vreuna dintre ele. Îşi uită şi pierde frecvent lucrurile, vine deseori la şcoală fără cărţi sau ghiozdan. 

Este un copil care nu-şi poate organiza studiul, temele. Din cauza neatenţiei, el poate fi implicat 

frecvent în accidente casnice sau de joacă. 

Particularităţi 

 

Simptomele tulburării hiperkinetice nu se manifestă într-un singur loc şi legat de o anumită 

situaţie, ci oriunde şi oricând. Dacă, de exemplu, copilul este cuminte acasă, îşi face temele şi părinţii 
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nu au probleme cu el, dar la şcoală este agitat, impulsiv şi neatent, este foarte probabil să nu aibă 

ADHD, ci o problemă legată de şcoală. El poate suferi de o anxietate de separare (nu-i place la şcoală 

pentru că a fost obişnuit să stea acasă, cu părinţii, bunicii şi nu se poate adapta în noul mediu) de o 

tulburare de învăţare (a scrisului-disgrafie, a cititului-dislexie, a calculelor matematice-discalculie) 

sau pur şi simplu are un conflict cu învăţătoarea. Un alt indiciu al ADHD-ului este acela că 

manifestările sale sunt întotdeauna vizibile înainte de vârsta de 7 ani, de începerea şcolii. ”Un copil 

care, brusc, la vârsta de 9 ani sau de 12 ani capătă simptomele ADHD-ului, cu siguranţă nu are 

această tulburare, pentru că ea este pe viaţă. În asemenea cazuri poate fi vorba despre o tulburare 

bipolară, un episod maniacal. Copilul cu ADHD este descris de părinţi la modul <Aşa se poartă de 

când era mic>”,  precizează specialistul. 

 

Rezultate slabe 

 

Simptomele acestei tulburări au consecinţe asupra performanţelor şcolare. Un copil care în 

mod constant nu este atent la lecţii, şi nu îşi face temele acasă, oricât ar fi de inteligent, va rămâne în 

urmă şi nu îşi va putea atinge niciodată potenţialul dacă nu este ajutat. Stima de sine a copilului şi 

capacitatea lui de socializare sunt afectate. Un copil care se bagă întotdeauna în jocul celorlalţi, care 

nu respectă regulile, care îşi întrerupe colegii nu va avea prieteni şi va fi izolat de cei din jur. El va 

ajunge un adolescent singuratic, depresiv, care nu interacţionează cu cei din jur, poate chiar agresiv şi 

predispus la adicţii precum alcoolul sau drogurile. El s-ar putea transforma într-un adult antisocial, 

depresiv, care va face din agresivitate un mod de viaţă, căruia nu îi va păsa de cei din jur. 

 

Medicamente şi psihoterapie 

 

Înainte ca medicul specialist (pediatru, neurolog, psihiatru sau medicul de familie) să poată 

pune un diagnostic, trebuie ca mai întâi părinţii să se prezinte în cabinetul acestuia. Poate suna puţin 

ironic ceea ce am spus, însă nu este deloc aşa. De ce? Pentru că în copilărie comportamentul firesc al 

copilului se suprapune peste simptomatologia ADHD, fiind normal ca micuţul să nu îşi poată menţine 

mult timp atenţia, să fie atras de stimulii din jur, să nu poată evalua riscul unor activităţi pe care le 

începe etc. Astfel, părinţilor le este foarte greu să sesizeze un comportament deficitar pentru cel mic. 

De aceea, majoritatea părinţilor ajung cu copilul în cabinetul medicului abia când acesta a început 

şcoala şi observă că micuţul nu se poate concentra, nu are răbdare să înveţe, are rezultate proaste şi nu 

realizează cu uşurinţă acele activităţi care pentru alţi copii de vârsta lui sunt poate chiar banale. Boala 

însă ar fi putut debuta cu mult înainte ca medicul să vadă copilul. 

Pentru ADHD există două tipuri de tratamente, ce se administrează numai la indicaţia 

psihiatrului de copii şi adolescenţi. Unul constă în psihostimulante şi celălalt în non-psihostimulante. 

Ambele se pot administra după vârsta de 6 ani şi sunt foarte eficiente, mai ales în tratarea problemei 

de atenţie. 

Medicamentele se combină întotdeauna cu psihoterapie. Uneori, când simptomele ADHD 

sunt uşoare, psihoterapia este suficientă. Ea vizează nu doar copilul, ci şi familia şi mediul de la 

şcoală. Atât părinţii, cât şi învăţătorii trebuie să cunoască aspectele acestei tulburări şi să ştie la ce să 

se aştepte. Învăţătorii nu trebuie să catalogheze copilul drept rău, prost crescut, nebun sau 

neastâmpărat, ei ar trebui să ştie că el are o tulburare. 

 

La vârsta adultă 

 

În 50% dintre cazuri, simptomele ADHD dispar sau cel puţin se estompează în timp. În 

special hiperactivitatea şi impulsivitatea dispar, dar neatenţia persistă. Adultul cu ADHD va fi 
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dezorganizat, incapabil să îşi planifice activităţile, să îşi respecte programările, să îşi poată face 

planuri şi să participe la şedinţe lungi, pentru că nu are răbdare să stea prea mult pe scaun. El îşi poate 

schimba des locul de muncă, iar viaţa personală poate avea şi ea de suferit. 

 

Genetic  

 

Aproape întotdeauna, tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie se moşteneşte. Cel puţin 

unul dintre părinţii copilului cu ADHD are această tulburare, chiar dacă nu ştie acest lucru, însă 

declanşarea ei depinde foarte mult de factorii de mediu: stresul din familie, comportamentul părinţilor 

cu copilul, jocurile de coordonare şi inteligenţă etc. 

 

Studiile de imagistică cerebrală au scos la iveală modificări la nivelul creierului responsabil 

de atenţie, inhibiţie cerebrală şi memorare, iar studiile biochimice au demonstrat disfuncţionalităţi ai 

neurotransmiţătorilor (substanţe de comunicare între neuroni)-norepinefrina şi dopamina-responsabili 

în controlul atenţiei. 

 

De asemenea, există studii care au demonstrat riscul mai mare de manifestare a bolii la copiii 

din mame care în timpul sarcinii au consumat aditivi alimentari, alcool, tutun şi alte substanţe 

neurotoxice (de exemplu, plumb) .În ceea ce priveşte zvonul ce umbla cu privire la consumul excesiv 

al dulciurilor în timpul sarcinii şi incidenţa mai mare de ADHD la copil, studiile nu au fost relevante 

în această privinţă. 

 

Chiar şi în urma existenţei factorilor de mai sus, se pare însă că un copil cu predispoziţie 

genetică pentru ADHD dezvoltă boala sau nu în special raportat la contextual biopsihosocial. Mai 

exact, factorii de mediu sunt cei care au cea mai mare importanţă în declanşarea ADHD. 

 

Sfatul medicului 

 

Copiii cu ADHD au nevoie de ajutor pentru a face faţă cerinţelor, iar dacă cei din jur le acordă 

acest ajutor, ei se pot adapta. Un copil cu ADHD nu trebuie aşezat în ultima bancă, pentru că nu se va 

putea concentra. Învăţătoarea trebuie să folosească alte metode de învăţare cu el. Acasă, camera în 

care scrie şi învaţă nu trebuie să aibă televizor, calculator sau alte obiecte care să-i distragă atenţia. Ei 

au nevoie şi de recompense imediate. Replica ”Dacă  îţi faci temele acum, mâine te duc la film.” nu 

va funcţiona. Trebuie să-i spunem: ”Acum îţi faci temele, acum te recompensez”, atrage atenţia 

specialistul. 

 

Înv.Elena Oancea 
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Îmi privesc fiica, Andra, care are aproape nouă luni. Mi se pare un îngeraş care doarme 

liniştit. Mă simt fericită, împlinită. Nici n-aş avea de ce să mă simt altfel: am doi copii frumoşi (orice 

mamă îşi laudă puii), un soţ extraordinar şi o viaţă cât se poate de liniştită. Este exact ceea ce mi-am 

dorit încă din copilărie. Aşadar, din punct de vedere familial, totul este perfect. Şi totuşi ceva îmi 

lipseşte şi eu ştiu foarte bine ce anume. 

Pe lângă statutul meu de soţie şi mamă sunt şi profesor.Un profesor căruia îi lipseşte şcoala 

(sunt în concediu de maternitate), elevii, colegii-tot ceea ce ţine de munca mea. 

Da, am zis foarte bine, de munca mea. Pentru că pentru mine, ceea ce îmi completează personalitatea 

şi mă împlineşte ca om este munca. 

Am numeroase cunoştinte (mămici ale colegilor de grădiniţă ai băiatului meu) care nu au 

serviciu. Nu, nu din cauză că au fost concediate sau din alte motive ce nu ţin de ele. Pur şi simplu nu 

lucrează pentru că nu vor sau pentru că nu au avut niciodată serviciu. De ce? Asta e o întrebare pe 

care mi-am pus-o de fiecare dată şi, bineînţeles, nu am rezistat şi am pus-o şi persoanelor respective. 

Răspunsul a fost de-a dreptul surprinzător (cel puţin pentru mine, fiindcă lor li se părea ceva 

normal): au un soţ care le întreţine, iar ele se îngrijesc de casă şi de copii. “Dumnezeule  Mare!”, am 

zis în sinea mea. Femeile astea sunt de-a dreptul “încuiate”-nu mai suntem pe vremea bunicii când 

femeia, ca să fie considerată femeie, trebuia să stea numai acasă, să facă mâncare, să facă ordine, să 

nască şi să crească progeniturile. (Apropo, cred că trebuia să scriu pe vremea străbunicii, pentru că 

bunica mea, de exmplu, chiar a avut serviciu de pe urma căruia ia şi o pensie). 

Să nu mă înţeleagă cineva greşit: nu condamn pe nimeni, fiecare îşi construieşte viaţa aşa cum 

doreşte, însă eu nu aş putea niciodată să fiu doar casnică. Stau de atâtea luni acasă, îmi iubesc şi 

îngrijesc familia, dar, aşa cum am menţionat la început, ceva îmi lipseşte-pentru mine serviciul 

înseamnă comunicare cu alţi oameni, cu colegi, cu copii - e ceva ce îmi place să fac pentru mine. Nu 

pentru familie. Mă gândesc ca atunci când voi ieşi la pensie voi reflecta la ceea ce am făcut în viaţă. 

Iar răspunsul nu va fi: am stat acasă, la cratiţă şi lângă copii. 

Zâmbesc. De ce? Acum câteva zile am fost la şcoală să duc nişte acte. A fost ca şi cum am 

luat “o gură de oxigen”- mi-am revăzut unii colegi, am simţit verva schimbului de cicluri, am discutat 

cu doamna director – adjunct care m-a pus la curent cu activităţile ce urmau să aibă loc în şcoală. Mă 

simţeam ciudat. Mi-ar fi plăcut să mă simt şi eu implicată, să simt din nou acea agitaţie datorată 
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evenimentelor. De aceea, am şi vrut să mă ocup de revistă - ca să mă simt măcar într-o mică măsură 

legată de munca mea, chiar dacă stau acasă. 

Pe de altă parte, doamna director mi-a spus că proiectele în care este implicată şcoala creează 

mult zbucium interior atât colegilor, cât şi copiilor. Cu toate acestea, toţi încearcă să participe într-o 

mai mare sau mai mică măsură, pentru că, în fond, prestigiul şcolii este în joc. 

Aşa că, privindu-mă pe mine, nu pot şi nici nu vreau să înţeleg acele persoane care nu 

muncesc. Consider că familia îţi aduce multe satisfacţii, dar munca te completează, te ajută sa evadezi 

din universul impus sau autoimpus. Munca, indiferent de forma ei, îţi impune reguli, disciplină, dar te 

şi ajută să te integrezi în societate. Nu spun că munca/serviciul ar fi uşor/uşoară. Mi-aduc aminte că 

aşteptam cu nerăbdare sfârşitul de săptămână pentru a mă relaxa şi a sta mai mult cu familia, dar şi să 

stau numai acasă, pentru mine ar fi ceva de neconceput. Parcă e mult mai frumos când alergi după 

timp liber, alături de cei dragi, când planifici concedii sau călătorii. Până la urmă, aăa ar trebui-zic eu-

să se desfăşoare o viaţă normală: familia şi serviciul să coexiste în beneficiul oamenilor. 

În concluzie, abia aştept să revin la catedră, chiar dacă ştiu că îmi va fi greu. Pe de o parte, 

copiii vor avea nevoie de atenţie specială (Rareş va fi clasa I, Andra va avea un an şi patru luni), dar, 

pe de altă parte serviciul îmi va întregi spiritul-lucrul cu elevii presupune efort fizic şi intelectual. 

Şi totuşi… 

 

Prof.Andreea Matei 

  

 

 

 

 
 

V-aţi imaginat vreodată o educaţie doar prin pedepse, ca la tot ce faceţi rău să fiţi pedepsiţi şi 

mai rău? 

Îmi amintesc de familia lui Mihai, care este foarte exigentă. De exemplu, când ne jucam afară 

cu mingea, el a lovit-o cu piciorul uşurel şi mingea a lovit geamul. Nici măcar nu l-a zgâriat câtuşi de 

puţin, dar părinţii lui s-au supărat foarte tare pentru că, spun ei, s-ar fi putut sparge. Aşa că i-au luat 

mingea, apoi l-au bătut rău. 

Părinţii lui erau aşa de exigenţi, încât atunci când făcea ceva bine, tot căutau motiv pentru a-l 

pedepsi. Să vă mai dau încă un exemplu: Mihai este la înot. Într-o zi, profesorul le-a dat copiilor să 

facă cincizeci de bazine într-o oră şi jumătate. El a făcut şaizeci, pentru că aşa credea că îl va mulţumi 

pe tatăl său. La ieşirea din bazin, tatăl lui l-a certat spunându-i că trebuia să facă şaptezeci sau optzeci. 

În concluzie, Mihai a ajuns un om mare de douăzeci şi patru de ani, încă cu frica pedepselor 

primite de la părinţi. 

Nu cred că a avut niciodată şansa de a le spune părinţilor lui că s-a săturat de atâtea pedepse, 

că acum este un băiat mare, cu serviciu. Nu, Mihai este şi va fi mereu un om cu frică de părinţii lui, şi 

acum extreme de exigenţi. 

 

Elev Bănică Eduard  
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