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1 Decembrie-Ziua Naţională a României 
 

După revoluţia populară din decembrie 1989, care a dus la prăbuşirea regimului 

comunist în România, noul parlament democrat al României a dat, în 1990 legea prin care 

Ziua Naţională a României a devenit “Ziua de 1 Decembrie”- zi care, din 1990 este 

sărbătorită până astăzi. Ea reprezintă desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român.  

Unitatea naţională la români este una din cele trei coordonate care străbat ca un fir 

roşu istoria poporului român: continuitate, unitate şi independenţă. 

Ideea de unitate la români este veche, seculară. 

Din cauze obiective, poporul român, care s-a constituit în spaţiul geografic 

Carpato-Danubiano-Pontic în zorii evului mediu, nu s-a putut constitui de la început, într-

o singură formaţiune statală, ci în trei formaţiuni statale: Transilvania, Ţara Românească 

şi Moldova, cu toate că erau locuite de unul şi acelaşi popor. 

Pentru prima dată în istorie, în anul 1600-Mihai Viteazul (1593-1601) domn al 

Tării Româneşti, realizează visul românilor de unire, înfăptuind în 1600 prima unire 

politică a celor trei ţări române; Tara Românească, Transilvania (în 1599)   ”Pohta ce-am 

pohtit: Ţara Românească, Ardealul şi Moldova”. Această unire politică n-a durat mult, 

dar generaţiile care au urmat au dus lupta “înfăptuirii visului lui Mihai -visul de unire”. 

Parţial –unirea românilor s-a realizat la 24 ianuarie 1859, când are loc unirea 

Principatelor Române, prin unirea Moldovei cu Ţara Românească, sub domnia 

colonelului Alexandru Ioan Cuza -“domnul unirii”. În primii trei ani de domnie, Cuza a 

desăvârşit unirea, în principal formând un singur guvern, un singur parlament, o singură 

armată, stabilind o singură capitală -Bucureşti şi la 24 ianuarie 1862 renunţând la 

titulatura lungă şi greoaie de “Principatele Unite ale Moldovei şi Tării Româneşti” adoptă 

oficial numele de România. 

În 1878 -în urma ”războiului de independenţă-1877-1878”, terminat prin 

înfrângerea Imperiului Otoman şi obţinerea independenţei României -revine la “ţara 

mamă –România”, un străvechi pământ românesc, Dobrogea (teritoriul dintre Dunăre şi 

Marea Neagră) care din 1417 era sub stăpânire otomană. 

Anul 1918 este anul desăvârşirii unităţii naţionale a românilor, prin unirea celor 

trei provincii româneşti cu “patria mamă-România”: Basarabia, Bucovina şi Transilvania. 

La 27 martie /9 aprilie 1918 -“Sfatul Ţării” (organ reprezentativ) de la Chişinău, 

hotărăşte unirea Basarabiei (teritoriu dintre Prut şi Nistru) cu România. Este prima 

provincie românească care revine la “patria mamă” -România. 

La 15/28 noiembrie 1918 -“Congresul General” (organ reprezentativ) de la 

Cernăuţi, hotărăşte unirea Bucovinei cu România. Este a doua provincie care se uneşte cu 

România. 

La 1 decembrie 1918 -Marea Adunare Naţională (cei peste 100000 de participanţi) 

hotărăşte unirea Transilvaniei cu România. Acest moment este cunoscut ca Marea Unire. 

Se realiza visul secular al românilor de a trăi într-o singură ţară. Apare ”România Mare” 

(1918-1940) -ţara tuturor românilor, ţara care cuprindea toate provinciile româneşti. 

Acest act important, de la 1 Decembrie 1918 -Marea Unire -unirea Transilvaniei 

cu România, constituie semnificaţia istorică a “Zilei Naţionale a României” -desăvârşirea 

unităţii naţionale la români; se împlinea, se desăvârşea ,visul de secole al românilor -

“visul de unire”. 

Prof. Alexandru Ulescu 
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   Naşterea Domnului 
 

“Mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în 

Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a 

înălţat întru Slavă.” (I Timotei 3, 16) 

Sfântul Ioan Gură de Aur a numit Naşterea Domnului “MAMA 

SĂRBĂTORILOR CREŞTINE” , pentru că de la Naştere a început, practic, activitatea de 

mântuire a neamului omenesc prin Hristos-Domnul. 

Naşterea de acum două mii de ani este mereu actuală, este o realitate permanentă. 

Pruncul Sfânt s-a născut cu trupul numai o dată la Betleem, dar duhovniceşte se naşte 

permanent în inimile noastre, prin Biserică, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie şi prin 

Sfintele Taine. 

*Pruncul Sfânt -este şi astăzi printre noi în Sfânta Taină a Euharistiei, la care ne 

cheamă pe toţi. 

*Fecioara Maria -reprezintă Biserica Legii harului întemeiată de Hristos. 

*Iosif -reprezintă Legea Veche, care nu poate mântui pe oameni. 

*Îngerii -sunt primii vestitori ai Naşterii Domnului. 

*Păstorii -închipuiesc pe toţi păstorii Bisericii Ortodoxe: episcopi, preoţi şi 

diaconi care I se închină, care-L slujesc şi-L vestesc şi altora. 

*Magii-închipuiesc toate neamurile pământului chemate la credinţa creştină; sunt 

binecredincioşii care vin neîncetat cu darurile şi prinoasele lor: aurul credinţei, smirna 

iubirii, tămâia faptelor bune şi a nădejdei. 

*Steaua de la răsărit -reprezintă învăţătura Sfintei Evanghelii care călăuzeşte spre 

Dumnezeu, pe calea mântuirii, pe toată lumea. 

*Peştera de la Betleem-s-a transformat în nenumărate biserici creştine, răspândite 

în toată lumea. 

*Ieslea -este înlocuită cu Sfintele Altare, unde se face Taina Euharistiei. 

*Darurile aduse de magi -închipuiesc faptele bune pe care trebuie să le facem şi să 

le închinăm lui Hristos. 

Prin Naşterea Domnului, lumea a putut auzi şi cunoaşte “Lumina cea Mare” a 

Evangheliei Sale, Lumina învăţăturii Sale dumnezeieşti, Lumina faptelor Sale. 

“Acesta a venit spre mântuire, ca să mărturisescă despre Lumină, ca toţi să creadă 

prin El.”(Ioan 1, 7) 

“Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în 

lume.”(Ioan 1, 9) 

Aşadar, întruparea din Preasfânta Fecioară Maria,a Domnului nostru Iisus Hristos, 

este o taină a iubirii; o taină a iubirii lui Dumnezeu Tatăl, care L-a trimis pe Fiul Său ”să 

se nască şi să crească”, iar prin suferinţele, Patimile şi Învierea Sa, ”să ne mântuiască.” 

 

Prof.Ramona Ghiţulescu 
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  POLUAREA AERULUI 

 

Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă 

globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viaţa pe pământ şi ne protejează de 

razele dăunătoare ale soarelui. 

Atmosfera este formată din circa 10 gaze diferite, în mare parte azot (78%) şi 

oxigen (21%). Acel 1% rămas este format din argon, dioxid de carbon, heliu şi neon. 

Toate acestea sunt gaze neutre, adică intră în reacţie cu alte substanţe. Mai există urme de 

dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon şi ozon, precum şi gaze nocive, fum, sare, 

praf şi cenuşă vulcanică. 

Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani 

este ameninţat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi efectul de seră, încălzirea 

globală, poluarea aerului, subţierea stratului de ozon şi ploile acide. 

În ultimii 200 de ani, industrializarea globală a dereglat raportul de gaze necesar 

pentru echilibrul atmosferic. Arderea cărbunelui şi a gazului metan a dus la formarea 

unor cantităţi enorme de dioxid de carbon şi alte gaze, mai ales după sfârşitul secolului 

trecut când a apărut automobilul. Dezvoltarea agriculturii a determinat acumularea unor 

cantităţi mari de metan şi oxizi de azot în atmosferă. 

 

Efectul de seră 

Gazele deja existente în atmosferă trebuie să reţină căldura produsă de razele 

soarelui reflectate pe suprafaţa Pământului. Fără aceasta, Pământul ar fi atât de rece, încât 

ar îngheţa oceanele, iar oamenii, animalele şi plantele ar muri. 

Însă atunci când din cauza poluării creşte proporţia gazelor numite gaze de seră, 

atunci este reţinută prea multă căldură şi întregul pământ devine mai cald. Din acest 

motiv, în secolul nostru temperatura medie globală a crescut cu o jumătate de grad. 

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că această creştere de temperatură va continua şi, 

după toate aşteptările, până la mijlocul secolului următor va ajunge la valoarea de 1,5-4,5 

grade C. 

După unele estimări, în zilele noastre, peste un miliard de oameni inspiră aer 

foarte poluat, în special  cu monoxid de carbon şi dioxid de sulf, rezultate din procesele 

industriale. Din această cauză, numărul celor care suferă de afecţiuni pulmonare, în 

special în rândul copiilor şi al bătrânilor, este în continuă creştere. La fel şi frecvenţa 

cazurilor de cancer de piele este în creştere. Motivul este stratul de ozon deteriorat, care 

nu mai reţine radiaţiile ultraviolete nocive. 

 

Găuri în stratul de ozon 

Stratul de ozon din stratosferă ne protejează reţinând razele ultraviolete ale 

soarelui. Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea hidrocarburilor 

clorinate, fluorinate în flacoane cu aerosoli, frigidere, detergenţi şi polistiroli, aceste gaze 

au ajuns în aer în cantităţi mai mari decât cele care ar putea fi suportate de atmosferă. Pe 
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măsură ce se ridică, se descompun, formându-se cloridioni, care atacă şi distrug stratul de 

ozon. 

Efectul respectiv a fost semnalat pentru prima oară în anul 1985 de către oamenii 

de ştiinţă care lucrau în Antarctica, în momentul în care au observat formarea unei găuri 

în stratul de ozon. Cercetătorii au fost îngrijoraţi de faptul că stratul de ozon s-ar putea 

rarefia şi în alte părţi ale globului, crescând nivelul radiaţiilor nocive. Din nefericire, în 

anul 1995, s-a observat că şi în zona Arcticii şi a Europei de Nord s-au format găuri în 

stratul de ozon. 

 

Ploi acide 

Ploaia acidă se formează atunci când dioxidul de sulf sau oxizii de azot, ambele 

rezultate ale poluării industriale, se amestecă în atmosferă cu aburii de apă. Ploaia acidă 

distruge plantele şi animalele. Păduri întregi au dispărut din cauza ploilor acide. Mai rău 

este dacă aceste ploi acide ajung în lacuri sau râuri care le duc la distanţă, omorând şi cele 

mai mici organisme. După estimarea oamenilor de ştiinţă, până în anul 2001 vor fi doar 

în Statele Unite şi Canada 50000 de lacuri moarte biologic. 

Dereglarea echilibrului natural al atmosferei nu poate decât să dăuneze 

Pământului. 

Din cauza încălzirii globale, va creşte nivelul mărilor, regiunile situate mai jos 

fiind înghiţite  de ape. Este de aşteptat ca apa să înghită oraşele Londra şi New York. 

Poluarea resurselor de apă poate atrage după sine izbucnirea unor epidemii, apariţia unor 

boli grave şi moartea. Sunt modificate şi raporturile repartizării precipitaţiilor: regiuni în- 

tregi pot fi secate complet, ducând la foamete şi la pierderea multor vieţi omeneşti. 

În 1995, în Marea Britanie, dintre copiii sub 18 ani, fiecare al şaptelea a suferit de 

astm. Inflamaţia alveoleleor pulmonare produce dificultăţi respiratorii şi senzaţii de 

sufocare. 

Încă nu este dovedit faptul că această afecţiune ar fi produsă de poluarea aerului, 

dar un lucru este sigur: poluarea agravează simptomele. Principalii vinovaţi sunt gazele 

de eşapament şi gazele formate sub efectul radiaţiilor solare din produsele arderii 

combustibililor. 

Siropurile şi inhalaţiile  curative ameliorează accesele, medicaţia preventivă este 

eficientă, dar cercetările continuă în direcţia stopării acestor afecţiuni, care a luat 

proporţii îngrijorătoare. 

În zilele noastre atenţia este orientată din ce în ce mai mult spre problemele de 

mediu; multe dintre guverne iau în considerare subiectele ”verzi”. În întreaga lume 

păstrarea resurselor energetice este o problemă acută. 

În întreaga lume sunt pornite campanii care încearcă să convingă guvernele să 

renunţe la distrugerea pădurilor ecuatoriale. Populaţia contribuie la aceste campanii, prin 

faptul că nu mai cumpără produse fabricate din lemn tropical, reducând oarecum cererea 

pentru acesta. Sunt ţări care ajută la restabilirea echilibrului prin plantarea de arbori tineri.  

Un lucru e sigur: în zilele noastre nu mai putem respira aer curat. Freonii au fost 

scoşi din procesele industriale şi au fost înlocuiţi cu alte substanţe. 

Atmosfera este însă un pericol, ca urmare este în pericol întregul mediu de viaţă. 

Este nevoie de un control riguros şi de măsuri radicale pentru ca viitorul atmosferei să fie 

sigur. 

Prof.Cristina Oprea 



 5 

Violenţa în şcoală    
 

 Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de 

forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate: astfel 

şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii si între adulţi-copii, iar 

raporturile de forţă sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, 

simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. De aceea, când vom 

folosi noţiunea mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui 

scop este prejudicierea sau distrugerea victimelor. 

  O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care 

se confruntă elevii, cadrele didactice sau echipa managerială a şcolii în ceea ce 

priveşte fenomenul de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor 

măsuri de intervenţie adecvate. 

  Dacă, în fazele de început ale educaţiei şcolare, predomina violenţa 

profesorului asupra elevilor, democratizarea educaţiei a antrenat o deplasare a 

violenţei către elevi, canalizând-o dinspre elevi spre profesori. 

  Violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite 

tipuri de violenţă în şcolile din lume. 

  Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomenul la care au 

contribuit familia, şcoala, industria divertismentului şi mass-media.  

  Tipuri de violenţă la care sunt supuşi elevii şi profesorii: 

 Violenţă emoţională, vulgaritate de limbaj; 

 Violenţă fizică din partea colegilor mai mari sau mai puternici; 

 Agresivitatea părinţilor, fraţilor, bunicilor ca masură de disciplinare a 

copiilor; 

 Critica şi sancţiunile exagerate ale profesorilor, care nu-şi cunosc suficient 

de bine elevii; 

 Violenţă stradală, escrocherii, şantaj din partea unor tineri fără ocupaţie, a 

găştilor de cartier; 

 Frustrarea datorată unor probleme de natură socio – economică; 

 Violuri, perversiuni sexuale, pornografie- între elevi sau provocate de 

persoane din afara şcolii. 

 Atitudini şi limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor; 

 Agresivitate nonverbală, atitudini sfidătoare din partea elevilor sau 

persoanelor din afară şcolii; 

 Vestimentaţia provocatoare, etalarea opulenţei familiei, violenţa emoţională; 

 Impoliteţe, insulte, obrăznicie, nesupunere, ameninţări, reproşuri din partea 

elevilor; 

 Comentarii impertinente la observaţiile profesorilor, părăsirea clasei în 

timpul activităţilor; 

 Violenţă verbală, ameninţări şi chiar violenţă fizică din partea unor părinţi; 

 Contestarea autorităţii, corectitudinii şi competenţei profesionale a unor 

cadre didactice de către elevi şi părinţi; 

 Existenţa unor grupuri organizate care terorizează şcoala, pe unii profesori; 

 Violuri, perversiuni sexuale, lovituri, tâlhărie. 
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  Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu 

periferiile, acolo unde sărăcia este la ea acasă.De aceea, atunci când se vorbeşte despre 

violenţă în şcoală, se consideră drept surse defavorizante anumiţi factori exteriori ai 

şcolii: mediul familial, mediul social, ca şi unii factori ce ţin de individ, de 

personalitatea lui. 

  Mediul familial reprezintă, credem, cea mai importantă sursă a 

agresivităţii elevilor. Mulţi dintre copiii care prezintă un profil agresiv provin din 

familii dezorganizate; ei au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii 

monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă, de 

şomajul ce-i atinge pe foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu numeroase 

dificultăţi materiale, dar şi psihologice, pentru că au sentimentul devalorizării, al 

eşecului. În aceste condiţii, ei nu mai sunt sau sunt puţin disponibili pentru copiii lor. 

Pe acest fundal apar probleme familiale foarte grave, care-i afectează profund pe copii: 

violenţa intrafamilială, consumul de alcool, abuzarea copiilor, neglijenţa, la care se 

adaugă şi importante carenţe educaţionale- lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în 

cerinţele formulate faţă de copil, utilizarea mijloacelor violente de sancţionare a 

copilului. 

 Mediul social conţine, la rândul său, numeroase surse de influenţă de natură să 

inducă, să stimuleze şi să intreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea 

mecanismelor de control social, inegalităţile sociale, criza valorilor morale, mass-

media, unele disfuncţionalităţi la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, 

lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. Conjunctura economică şi 

socială provoacă anumite confuzii în rândul tinerilor, care încep să se îndoiască de 

eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei.Şi aceasta cu atât mai mult cu cât ei constată că 

şcoala nu le asigură inserţia profesională. Un mediu social în criză ( criza locurilor de 

muncă, criza familiei, criza valorilor) afectează profund dezvoltarea personalităţii 

copilului. 

  Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie 

cu comportamentele violente. 

  Adolescenţa este o perioadă de transformări profunde pe plan fizic, 

psihic şi social. Schimbările fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi 

adolescenţii le trăiesc ca pe o veritabilă metamorfoză. O caracteristică importantă este 

relaţia pe care adolescentul o stabileşte cu propriul corp. Corpul este suportul 

privilegiat al exprimării personalităţii şi, în aceste condiţii, asistăm la excese în 

privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului. Look-ul este când o modalitate de 

afirmare, de impunere a personalităţii, când o carapace sub care se ascund multe 

nelinişti şi temeri. Adeseori, el oscilează între sentimentul de putere, de forţă, şi 

sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a stimei de sine. Pentru a se apăra 

de aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie 

faţă de părinţi şi profesori. 

  În această perioadă atât de dificilă, dialogul părinţi-copii şi profesori-

elevi este absolut necesar. Adolescentul doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, 

de securitate afectivă, dar el nu recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. Se poate spune 

că violenţa în şcoală pleacă în primul rând de la un deficit de comunicare. 
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Pentru ca şcoala să îşi asume acest rol de prevenire şi de stăpânire a 

fenomenului violenţei, prima investiţie trebuie făcută în domeniul formării 

profesorilor. Este nevoie de o formare specifică, în măsură să permită satisfacerea 

cerinţelor elevilor ,, cu probleme‟‟. 

Organizarea unor cursuri de formare a profesorilor pentru a face faţă lucrului 

cu clase sau elevi dificili trebuie să pornească de la următoarele obiective: 

- observarea mai atentă a comportamentului elevilor, pentru o mai bună înţelegere a 

cauzelor actelor de violenţă; 

- ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă comportamente violente şi stabilirea 

unor relaţii de încredere;    

- detensionarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de opinie;                                              

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie;                                                                            

- colaborarea cu specialişti în cadrul lucrului în reţea.                                                              

 Este recomandabil ca aceste cursuri de formare să se centreze îndeosebi pe 

exerciţii practice care pleacă de la experienţa concretă a profesorilor, de la studii de 

caz, puneri în situaţie prin care profesorii au ocazia de a schimba opinii, de a găsi 

soluţii din perspectiva rolului pe care îl joacă. Exemple de exerciţii care pot fi propuse 

profesorilor participanţi la un astfel de curs de formare: 

Exerciţiul 1 : Analiza unei situaţii profesionale. 

- această tehnică ia în calcul complexitatea situaţiei educative şi propune ca analiza 

unei probleme (elev cu anumite comportamente violente) să se desfăşoare la mai 

multe niveluri: la nivelul persoanei, la nivelul interpersonal, la nivelul fenomenelor de 

grup, la nivelul instituţiei şcolare, la nivel didactic şi pedagogic. 

 Analiza se desfăşoară sub forma studiului de caz. 

Exerciţiul 2 : Jocul de rol. 

- se utilizează tehnica jocului de rol, simulând fie o situaţie în clasa şcolară, fie un 

dialog profesor-elev. 

Exerciţiul 3 :Studiul de caz. 

- analiza pleacă de la un studiu de caz foarte precis. 

 Climatul şcolar, ambianţa clasei reprezintă factori foarte importanţi pentru 

integrarea elevului şi pentru stabilirea relaţiilor profesor-elev. Pentru ca o clasă să 

funcţioneze ca un grup, profesorul trebuie să creeze suficiente ocazii prin care elevii să 

se cunoască mai bine , să se descopere, să vorbească despre aspiraţiile lor; altfel spus 

să-şi dezvolte aptitudinea de a comunica, care se poate realiza prin exerciţii de 

improvizaţie, de dezbateri contradictorii, de asociere a ideilor plecând de la un cuvânt, 

de construcţie a istoriilor colective, de creativitate, etc. 

 Multe din comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresare a 

regulilor şcolare.Regulile pot fi impuse de profesor sau negociate cu elevii. Impunerea 

regulilor de către profesor creează raporturi de forţă, relaţii de dominaţie/supunere 

între profesor şi elevi, situaţie ce poate conduce fie la o atitudine de supunere şi 

docilitate, fie la atitudini ostile, provocatoare, agresive din partea elevilor. D. 

Hargreaves sugerează că profesorul ar trebui să negocieze lista sa de reguli încă de la 

primele sale întâlniri cu elevii, antrenându-i şi pe ei în elaborarea acestora. 

 Cu elevii care manifestă comportamente violente este necesară o relaţie 

individualizată. Ori de câte ori un elev manifestă un comportament de opoziţie, de 
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refuz al lucrului în clasă, are o atitudine provocatoare şi insolentă, profesorul trebuie 

să îi propună un dialog, o discuţie în afara orelor de curs. 

 Foarte importante sunt atitudinile profesorului în cursul discuţiei cu elevul.După 

Porter(1950), aceste atitudini sunt: 

- atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin 

raportare la norme şi valori;                                                                                                    

- atitudinea de interpretare, ce apare atunci când profesorul propune o explicaţie la 

ceea ce spune elevul;                                                                                                                           

- atitudinea de decizie, ce apare atunci când profesorul propune soluţii imediate şi 

decide în locul elevului;                                                                                                                              

- atitudinea de anchetă, care se manifestă atunci când profesorul bombardează elevul 

cu o serie de întrebări pentru a obţine informaţii detaliate asupra problemei în discuţie;                      

- atitudinea de suport, de susţinere, ce urmăreşte încurajarea elevului pentru a depăşi 

situaţia dificilă pe care acesta o traversează;                                                                               

- atitudinea de comprehensiune, ce reflectă efortul profesorului de a asculta elevul şi 

de a înţelege problema fără a-l judeca.                          

 Uneori clasa şcolară se prezintă ca un spaţiu de confruntare şi de conflict 

profesor-elevi şi elevi-elevi. Pentru a face faţă unei situaţii de conflict se recomandă 

următoarele strategii: 

- strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala de clasă 

şi continuă cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat;                                                                                       

- strategii de diminuare (moderare), care se folosesc atunci când profesorul, din 

dorinţa de a evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii;                                                     

- strategii de putere ( de coerciţie), care apar atunci când profesorul recurge la puterea 

sa şi la diferite mijloace de constrângere pentru a regla conflictul;                                                

- strategii de compromis, ce se folosesc atunci când profesorul recurge la concesii, la 

promisiuni pentru a face faţă situaţiei;                                                                                        

- strategii de rezolvare negociată a problemei; H. Tonzard spunea că negocierea este 

un procedeu de rezolvare a conflictelor prin intermediul discuţiei între părţile adverse.  

Nu întotdeauna profesorul poate rezolva problemele de comportament ale elevilor prin 

intermediul mijloacelor prezentate. 

 Fiecare situaţie cu care se confruntă dascălii este unică din punctul de vedere al 

cauzelor şi al formelor de manifestare.Totuşi, e mult mai uşor să alegi ce se potriveşte 

mai bine dintr-o serie de posibilităţi decât să procedezi la întâmplare prin tatonări 

succesive, aplicând regulile învăţării prin încercare şi eroare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Sălăvăstru, Dorina, 2004, Psihologia educaţiei,Editura Polirom, Iaşi 

 

Prof.Virginia Ilina 
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MOTTO :  “ Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul”  - Galileo Galilei 

 

             SIGLA PROIECTULUI 

 

 LOCUL  DE  DESFĂŞURARE :  ŞCOALA  CU  CLASELE I- VIII” I. A. BASSARABESCU  “ PLOIEŞTi 

                  DURATA :  O LUNĂ    (   11 octombrie-  17 noiembrie ) 

                  ARGUMENT:    

              În 2010 sunt celebraţi 100 de ani de existenţă a Societăţii  de Ştiinţe Matematice 

din România, ocazie cu care a fost iniţiată o campanie naţională de promovare a 

matematicii româneşti, a valorilor sale . 

       Am pornit la drum în realizarea acestui proiect de la ideea  că aplicaţiile practice ale 

matematicii trebuie să ajute elevul în rezolvarea corectă şi în timp optim a situaţiilor de 

viaţă. Elevii au identificat o multitudine de situaţii în care matematica ne ajută:  la 

efectuarea unor măsurători, la cumpărături,  la bancă, la bucătărie, pe terenul de sport, la 

croitorie, în gospodărie, pentru aprecierea distanţei, organizarea programului ,ş.a. 

        Acest proiect ne oferă posibilitatea de a demonstra că adevărata cultură matematică 

nu este o simplă îmbinare de cifre şi formule abstracte, menirea ei este să pregătească 

elevul de azi, adultul de mâine pentru viaţă. 

        Prin acest proiect oferim fiecărui elev şansa de a progresa în ritm propriu şi de a se 

afirma conform disponibilităţilor şi intereselor sale.Este urmărită nu numai învăţarea 

eficientă, ci şi creşterea gradului de participare a copiilor la activităţi.  

        Abordarea inter, intra, transdisciplinară favorizează realizarea unor conexiuni 

neaşteptate. organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat.  Elevii învaţă, de asemenea, 

să valorifice surse variate de informare , creşte implicarea părinţilor şi a membrilor 

comunităţii. Elevii se documentează pentru a alcătui apoi probleme şi astfel exersează 

abilităţile de comunicare şi sociale. 

  

         Lucrând în echipă, elevii învaţă să-şi exprime opiniile, să ia decizii, să respecte 

reguli, să negocieze, să fie toleranţi şi să coopereze. 
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        Compunerea de probleme pornind  de la experienţe de viaţă şi rezolvarea lor 

prezintă importanţă pentru dezvoltarea flexibilităţii spontane şi adaptative, a originalităţii. 

În  acelaşi timp contribuie la crearea unor situaţii generatoare de motivaţie intrinsecă, cu 

consecinţe favorabile în planul interesului pentru matematică. 

Dorim ca la finalul acestui proiect să putem spune, asemenea matematicianului Grigore 

Moisil : 

” Învăţând matematica, înveţi să gândeşti” şi , adăugăm noi,  eşti mai pregătit în viaţa de 

zi cu zi”. 

 SCOPUL:   

 Aducerea matematicii aproape de elevi, părinţi şi comunitate într-o modalitate 

naturală şi firească; 

 Dezvoltarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul 

disciplinei şcolare, interdisciplinar şi transdisciplinar. 

GRUP ŢINTĂ:  

 Beneficiari direcţi: elevii claselor  a III-a A,a III-a B, a III-a C, a III-a D. 

 Beneficiari indirecţi: părinţii, comunitatea locală. 

RESURSE  UMANE : elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale. 

ECHIPA DE PROIECT:  coordonatori:  înv.   Oancea   Elena                                                              
                                                                 prof. Sladariu Aura    
                                                           prof. Stroe Amalia 

                                                           prof. Dobre Constanţa 

 OBIECTIVE GENERALE: 

Dezvoltarea competenţei –cheie de a învăţa să înveţi; 

Dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare; 

Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare; 

 OBIECTIVE SPECIFICE:  

 să culeagă date pe care să le poată folosi în activitatea de compunere a problemelor; 

 să organizeze şi să interpreteze datele oferite de diverse surse; 

 să creeze probleme pornind de la date, situaţii concrete; 

 să realizeze o mini-culegere cu probleme alcătuite de echipele participante la proiect 

 MEDIATIZARE:   

 consemnarea proiectului ( rezumat al activităţilor ) în revista şcolii; 

 afişarea produselor , a imaginilor din timpul activităţilor în holul şcolii; 

 prezentarea  programului artistic” Cu matematica la şezătoare” în şcoală; 

 prezentarea filmului “ Cu matematica… la drum” 

 rezumatul activităţilor va fi prezentat pe blog-ul şcolii. 

RESURSE MATERIALE: 

 calculator, video proiector,aparate foto, casetofon, CD-uri 

 imprimantă, consumabile 

 laptop 

 panouri 

 DVD  care conţine filmul “Cu matematica… la drum” 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete; 

 Portofolii cu produse  ale elevilor 
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 Realizarea unor panouri cu fotografii, desene, TANGRAM 

 Realizarea unei şezători” Cu matematica la şezătoare” 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Implicarea elevilor în activitatea de documentare; 

 Colectarea datelor pe baza cărora sunt alcătuite probleme ; 

 Compunerea de probleme, utilizând potenţialul creativ al elevilor; 

 Realizarea unor lucrări plastice cu ajutorul figurilor geometrice; 

 Realizarea unor colaje ( cifre, animalul preferat) cu ajutorul figurinelor 

TANGRAM 

 Prezentarea portofoliilor realizate individual sau în echipă; 

 Învăţarea rolurilor de la sceneta “ La drum cu matematica” 

 Cooperarea elevilor pe parcursul realizării proiectului. 

 

ANALIZA  SWOT 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice calificate, cu 

putere de muncă şi deschidere 

spre schimbare; 

 Participarea la diferite cursuri de 

perfecţionare în ultimii ani; 

 Implicarea afectivă a cadrelor în 

relaţia cu copiii 

 Organizarea  de serbări la nivel de 

clase 

 Utilizarea metodelor alternative 

de evaluare 

 ( portofoliul, proiectul) în mod 

frecvent 

 Insuficienta implicare a unor 

părinţi ai elevilor; 

 Dotarea  insuficientă cu aparate 

foto , video (a familiilor  elevilor) 

 slaba dotare cu imprimantă color, 

costurile mari în cazul printării 

color 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

 Neimplicarea unor părinţi la 

activităţile extracurriculare 

desfăşurate cu colectivele de elevi; 

 Timpul scurt în care a fost realizat 

proiectul 

 (iniţiere, documentare, realizare, 

diseminare) 
 

 Educarea unor trăsături volitive 

pozitive pentru întreaga conduită a 

elevilor (tenacitate, 

concentrare,voinţa de a învinge) 

 Depăşirea blocajelor apărute în 

rezolvarea şi compunerea de 

probleme 

 

 

                                                                                Prof. înv. primar Constanţa Dobre 
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Diamantul 

 Cărbunele de pământ era cunoscut, în unele țări, din Antichitate. S-au găsit 

dovezi că era folosit în regiunea Caucazului și în China. Romanii au utilizat și ei cărbuni, 

într-o proporție mai mică, dovadă a acestui fapt fiind cenușa găsită într-un altar roman 

descoperit la Bath, în Marea Britanie. Se poate aprecia că în Antichitate cărbunii de 

pământ au fost folosiți numai în regiunile în care se găseau la suprafața pământului. 

Cărbunele  de lemn - mangalul -  era curent folosit la prelucrarea metalelor, fiind introdus 

de către egipteni. Dar nici cărbunele de pământ și nici cărbunele de lemn nu reprezintă 

carbon curat, ci formele de carbon pur sunt diamantul, grafitul și recent descoperitele 

fulerene. 

         Între bogățiile pe care pământul le ascunde cu grijă deosebită se găsește și 

diamantul. Diamantul era cunoscut în vechea Indie cu două milenii înaintea erei noastre. 

Această piatră prețioasă este mai scumpă decât aurul sau platina, deoarece din 4 tone de 

rocă diamantiferă se obține abia un gram de diamant. 

        Încă din anul 1675, marele fizician englez I. Newton emite ipoteza că diamantul 

trebuie să ardă ca și cărbunele, însă nu și-a permis luxul să se convingă prin experimente 

de acest fapt.  

        Meritul de a fi cercetat cel dintâi, în mod serios, acest element îi revine lui A. 

Lavoisier care studiază toate elementele cunoscute în epoca sa, chiar dacă numeroasele 

experimente, în special cele prin care diamantele erau arse, l-au ruinat. 

        Astfel, în 1772 se  ocupă de acțiunea focului asupra pietrelor prețioase și căutând să 

verifice ipoteza lui Newton face următoarea constatare : “ diamantul prezintă o 

proprietate care lui îi este particulară, aceea de a arde în felul compușilor combustibili  și 

de a se risipi complet“. El mai observă că prin arderea diamantului rezultă un gaz care 

tulbură apa de var, evident dioxidul de carbon menţionat de Van Helmon cu un secol și 

jumătate înainte  sub denumirea de “gaz silvestru “ pe care J.Black îl numise “aer fix “. 

         În 1814, chimistul englez H. Davy reia experiențele lui Lavoisier- care au  făcut 

dovada că diamantul este cel mai curat dintre formele de cărbune - și constată că arderea 

lui în oxigen se face fără a rezulta vapori de apă ca în celelalte arderi și nici reziduu solid, 

ci numai dioxid de carbon și conchide că diamantul este carbon curat. 
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        Dar diamantul își dezvăluie frumusețea strălucirii  sale mai ales prin prelucrarea lui 

în briliant, iar valoarea sa este mai mare decât a oricărui bun material. Diamantul ca 

piatră prețioasă devine deosebit de căutat , astfel că aventurierii și negustorii au fost 

fermecați de mirajul îmbogățirii rapide așa cum febra aurului  i-a atras cu două secole în 

urmă. Alchimiștii s-au zbătut secole să obțină aur din metale comune și nu au reușit. Oare 

realizarea diamantului pe cale articifială avea să fie noua himeră? 

        Pentru chimiști, diamantul nu era decât o formă pură a unui element chimic prea 

comun și teoretic părea posibilă obținerea acestei pietre prețioase în laborator, prin 

înnobilarea  cărbunelui. Dintre chimiștii care au încercat să rezolve problema se distinge 

H. Moissan cel care în 1886 reușise să izoleze fluorul, operație în care numeroși chimiști 

de mare prestigiu eșuaseră. Moissan realizează numeroase încercări și analizele de mare 

precizie i-au arătat că diamantul conține mici cantități de fier, fapt ce l-a făcut să creadă 

că nu ar fi exclus ca diamantul să se formeze prin cristalizarea cărbunelui obișnuit în fier. 

Este perioada în care chimiștii și metalurgiștii încercau să stabileacă relațiile dintre fier și 

carbon pentru îmbunătățirea calității fontelor și a oțelurilor necesare revoluției industriale.  

         Prin descoperirea în meteoritul  de la Canyon Diablo a aliajelor de fier și  nichel 

alături de urme de diamant , pâmântenii au luat cunoștință că diamantul se găsește și în 

Cosmos. Moissan nu putea să nu dea importanța cuvenită acestui fapt și se gândește că 

diamantul din meteorit a luat naștere probabil la presiuni mari. 

        Lui Moissan îi vine ideea de a încălzi o cantitate mare de cărbune, în absența aerului, 

în fontă topită, apoi prin răcirea bruscă,  fonta ar putea realiza o presiune mărită în 

interiorul ei făcând posibilă transformarea cărbunelui în diamante. Aplică această metodă 

folosindu-se de cuptorul special inventat în acest sens șI, în 1893, realizează diamantul 

artificial. Anii grei de muncă se încheie cu un succes strălucit, iar vâlva oamenilor de 

știință a fost la fel de vie ca panica ce a pătruns printre deținătorii de mine din Africa și 

negustorii de diamante, toți realizând venituri considerabile. Proprietarii de mine din 

Africa se liniștesc imediat, deoarece, deși diamantul artificial reprezenta un mare succes 

al științei, diamantele obținute în laborator erau prea mici pentru a avea o valoare 

comercială ridicată și procesul de obținere era prea scump . Cu timpul, tehnologia 

producerii diamantelor artificiale s-a imbunătățit și au fost obținute diamante artificiale 

pentru utilizări industriale folosite pentru foraje adânci, în optică și la tăierea materialelor 

foarte dure.  

         

Prof.Angelica Georgescu 
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   Proiecte Didactice 
 

17. 11. 2010, fără doar şi poate, va rămâne în memoria a 18 elevi din clasele a VII 

A, B, C,D  şi a VI-a B, selecţionaţi pentru un proiect mai puţin obişnuit în practica 

predării. La iniţiativa subsemnatei şi îndrumaţi de alţi trei profesori: Rusu Mihaela, 

Ungureanu Ion si State Maria., elevii au descins în Buşteni cu scopul declarat de a face 

un ghid propriu al Muzeului Memorial Cezar Petrescu, unul dintre cele mai frumoase şi 

bine întreţinute muzee prahovene. 

     Printre cele propuse în cadrul acestui parteneriat între şcoala noastră şi muzeul 

sus numit, este să atragem atenţia elevilor asupra nevoii de a deveni vizitatori avizaţi ai 

muzeelor, să retrăiască momentele de cultură ale epocii alături de documente, exponate 

care au rămas să eternizeze numele creatorului de frumos, Cezar Petrescu. 

    Ghidul va fi rodul unei munci în echipǎ, va reflecta ceea ce înţelege un copil de 

12/13 ani din cele explicate de un muzeograf cu chemare, devotat muncii sale, d-na 

Eugenia Teleanu , va reflecta, deci, ceea ce i-a impactat  intelectul şi sufletul, ceea ce ar 

dori el să transmită mai departe colegilor si profesorilor de limbǎ şi literaturǎ română în 

cadrul unei activităţi a cercului pedagogic din sem al II-lea. Valorizarea acestui 

experiment deschide noi perspective pentru actul de lectură- sperăm că e vorba de 

relectura-  creaţiilor lui C. Petrescu, atât de adecvat vârstei lor, ne referim, desigur, la cea 

mai tradusă carte "Fram, ursul polar". Nuvelele şi povestirile ne vor oferi prilejuri de 

selecţie de texte suport pentru  noţiunile de teoria literarǎ , de vocabular din programa de 

limba română de gimnaziu . Astfel, elevii vor învăţa ei înşişi şi îi vor învăţa şi pe alţii. În 

urma vizitei, ei vor dovedi că sunt buni ascultători, observatori, că mânuiesc aparatele de 

foto şi filmat, dar şi PC-ul, că ştiu să selecteze informaţii, că sunt capabili să lucreze în 

grup şi să redacteze un material modern de ghidaj în labirintul muzeal pe care, ulterior, să 

îl pună şi la dispoziţia muzeului. A fost prima întâlnire de lucru, vor urma şi altele. Elevii 

doresc să fie prezenţi la toate sărbătorile acestui muzeu (30 nov., 17 dec. şi 9 mart.) cu 

atât mai mult, cu cât au descoperit o similitudine spirituală între C. Petrescu şi mentorul 

spiritual al şcolii noastre I. A. Bassarabescu : OMENIA.  

DE CE FACEM PROIECTE? 

  Prin proiecte orientarea către standarde a elevilor este importantă !  

Elevii  pot învăţa distractiv. Proiectele  se bazează pe standardele pe care suntem 

obligaţi să le respectăm. Produsele create de elevi vor arăta că au înţeles o necesitate 

(nevoia de lectură, nevoia de informaţii), în plus vor căuta să dea soluţii, să influenţeze şi 

pe alţii. Şcoala va deveni mai atractivă pentru aceşti elevi, care sunt obişnuiţi în şcoală  

doar să asculte pe cei mari. Responsabilizarea elevilor este totală, toţi au nevoie, la orice 

vârstă de recunoaşterea celorlalţi! 

 Elevii răspund la întrebări dificile!Ei se confruntă adesea cu aceleaşi întrebări 

dificile ca şi adulţii …:-Cum putem să schimbǎm ceva în comunitatea noastră? 

 -Cum putem folosi în mod mai înţelept resursele şi informaţiile culturale? 

-Cum să facem să fim ascultaţi  de ceilalţi copii, dar de profesorii de specialitate? 

http://e.si/
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           Aceştia folosesc tehnologia, câteodată mai bine ca adulţii, pentru cercetare, analiză, 

colaborare, şi comunicare, conlucrând cu experţi şi lideri ai comunităţii. Ajung să 

înţeleagă legătura dintre ceea ce învaţă la şcoală şi lumea din jurul lor. 

 

DE CE SUNT PROIECTELE SPECIALE? 

Elevii sunt în centrul procesului de învăţare! Şi asta nu e o simplă lozincă! 

Elevii sunt exploratorii curioşi, creativii analişti, ingenioşii redactori, căutând răspunsuri 

la întrebări interesante. Proiectele nu au răspunsuri la sfârşitul lor! Dar oare au sfârşit? 

Credem că fiecare proiect săvârşit deschide oportunităţi noi, potenţează curiozitatea 

productivă, lansează noi provocări…Este o cale sigură de autoinstruire şi asta încă la o 

vârstă fragedă! 

CUM SE FACE NOTAREA? 

Notarea este un proces continuu. 

Elevii ,înaintea începerii unui proiect, trebuie să ştie care sunt aşteptările cu 

privire la calitatea muncii, termenele trebuie fixate. Există mai multe momente de-a 

lungul unui proiect   în care elevii sunt evaluaţi. 

  Atunci când un grup de elevi lucrează împreună la un proiect, ei primesc atât o 

apreciere finală a grupului, cât şi o notă individuală bine meritată. 

        BENEFICIILE PROIECTELOR 

Există mai multe beneficii ale utilizării proiectelor în formarea elevilor: creşte 

interesul elevului faţă de propria devenire; creşte înţelegerea modului în care o temă   

afectează şi se leagă de alte teme; creşte înţelegerea aprofundată a profilului unei teme; 

cresc oportunităţile de dezvoltare a unor aptitudini complexe, cum ar fi gândirea de ordin 

superior, rezolvarea problemelor, colaborarea şi comunicarea; sunt îmbunătăţite 

aptitudinile tehnologice; scade absenteismul; se îmbunătăţesc atitudinile faţă de şcoală şi 

învăţare; se deschid noi orizonturi colaborării dintre şcoală şi părinţii elevilor, pe de-o 

parte,şi comunitate sau instituţii culturale, pe de alta. 

      ÎN LOC DE CONCLUZII 

Am început prezentul articol ca o ştire, relatând un eveniment din viaţa şcolii 

noastre, unul care este un început în a demonstra că proiectele didactice nu trebuie să fie 

o activitate simplă de „copy-paste”, nici o colecţie de decupaje subscripţionate din 

diverse materiale sau cărţi (sic!) , ci un demers bine gândit , cu finalităţi practice care să 

vizeze dezvoltarea elevilor pe plan intelectual şi volitiv, responsabilizându-i în procesul 

propriei creşteri, care în final să-i aducă satisfacţia unei munci creative şi poate, de ce 

nu(!)... dorinţa de a continua... 

 

CU NESPUS REGRET, ŞI TARDIV, ÎN FINALUL PREZENTULUI 

ARTICOL ADUC LA CUNOŞTINŢA TUTOROR INTELECTUALILOR, A 

ELEVILOR ŞI A CELOR CARE L-AU CUNOSCUT, DISPARIŢIA DINTRE NOI A 

OMULUI DE MARE VALOARE, SIMION BARBULESCU. 

        DUMNEZEU SĂ-L AIBĂ ÎN PAZA LUI! ODIHNEASCĂ-SE ÎN PACE! 

        MEREU NE VOM AMINTI DE BLÂNDEŢEA CHIPULUI SAU DE 

MODESTIA CARACTERULUI SĂU, DE BUNĂVOINŢA CU CARE A PRIVIT 

PRIETENIA DINTRE DOMNIA SA ŞI ŞCOALA ”I.A.BASSARABESCU”. 

 

 Prof.  Chivulescu Elisabeta         
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CE ÎNSEAMNĂ, DE FAPT, „HOT DOG‟? 

 

 

Imaginaţi-vă că vizitaţi Statele Unite ale Americii într-o zi călduroasă de vară şi 

decideţi să mergeţi la un meci de baseball. 

           Priviţi şi ascultaţi ce se întâmplă pe terenul de un verde strălucitor. Auziţi multe 

sunete : bâta lovind mingea, fanii încurajându-şi echipele. Printre aceste sunete sunt şi 

strigătele vânzătorilor de mâncare şi băuturi . 

           Un strigăt se aude mereu :„Hot dog. Cumpăraţi hot dog”. Vei afla curând, dacă nu 

ştiai deja, că hot dog-ul este un sandwich. Este unul din cele mai populare feluri de 

mâncare americane. Sunt vândute, de obicei, la evenimente sportive majore şi oamenilor 

le place să le consume cu bere sau alte băuturi reci. 

           Sunt multe poveşti care spun cum acest sandwich şi-a dobândit numele. Acum 100 

de ani, oamenii găteau şi vindeau cârnati pe străzile din aproape toate oraşele americane. 

În acele zile puteai auzi vânzătorii strigând „Fierbinte !Fierbinte !‟(hot !) pentru a atrage 

oamenii să cumpere sandwich-urile. Astfel, un cârnat a devenit cunoscut sub numele de 

„hot‟. 

           Curând, comercianţii au început să importe cârnaţi germani numiţi frankfurters. Ei 

se numeau aşa, pentru că cel care a început să-i importe era din Frankfurt, Germania. 

            Un expert în lingvistică, Webb Garrison, spunea că în acea perioadă, expresia 

„doggy‟ a devenit foarte populară.‟Doggy‟ era forma prescurtată a expresiei ‟to put on the 

dog‟, care însemna scump, la modă, de cea mai bună calitate.. Frankfurterul părea la 

modă, pentru că era importat şi costa mai mult decât vechiul „hot‟ sau sandwich. Astfel, 

frankfurterul a fost numit „doggy hot‟. Curând, „doggy hot‟ a devenit „hot dog‟. 

          Expresia „hot dog‟ mai poate fi folosită şi în alte situaţii. Oamenii spun uneori „hot 

dog‟ pentru a sugera plăcerea, satisfacţia. De exemplu, un prieten te poate întreba dacă ai 

vrea să mergi la plajă. Poti răspunde : ‟Sigur !Mi-ar face plăcere.‟ Sau ai putea 

spune :‟Hot dog !Mi-ar face plăcere.‟ 

           Această expresie se mai poate folosi şi pentru a descrie pe cineva căruia îi place să 

arate cât de grozav este. O astfel de persoană este numită „hot dog‟. Poate fi vorba despre 

un jucător de baseball care execută o aruncare mai dificilă pentru a obţine aplauzele 

fanilor. 

 

Prof. Veronica Mănescu 
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ŞCOALA  “I.A.BASSARABESCU” - A DOUA FAMILIE 

 

 

                                ,,Cât timp suntem părinţi,  

trebuie să-i ajutăm  pe copii!  „‟ 

                                                                                            M.Aureliu 

 

               În aer, mirosul fructelor coapte şi al mustului rubiniu, anunţă un nou început. 

Început de toamnă. Zile efervescente, optimiste pentru toţi cei care păşesc din nou pragul 

şcolii. Bucuria revederii colegilor, dascălilor, îi animă pe toţi elevii . Dascălii îşi 

îndreaptă paşii spre şcoală cu acelaşi elan? Răspunsul este parţial afirmativ, mai ales 

acum când salariile obţinute cu efort şi devotament profesional au fost diminuate cu un 

procent  neaşteptat de mare, mai ales acum când şi  criza economică a pus amprenta 

asupra întregii ţări, familiilor, cetăţenilor. Cu toate acestea, forţa spirituală a neamului 

românesc care se manifestă pregnant chiar de la vârsta copilăriei în comportamentul 

individului uman de ieri şi astăzi, ne dă imboldul de a ne continua drumul ştiut şi ales cu 

bucurie pentru  a ne uni forţele împreună cu familiile elevilor   să ne implicăm cu 

devotament, talent, bunăvoinţă şi încredere mai departe, tiind că aceşti copii, elevi, vor 

deveni  cetăţenii unei democraţii perfecte. Prin  dragostea  maternă  potenţată de părinţi şi 

dascăli, şcoala  primeşte  alături de cei mari şi micile bulgăraşe de bucurie ,, cu sclipiri în 

ochi, conducăndu-le primii paşi, în drumul lor spre cunoaştere, informându-i despre 

labirintele  necunoscute, luminoase sau întunecate ale societăţii în care trăiesc. 

              A fi profesor este o artă, ce trebuie descoperită, pas cu pas în fiecare zi la catedră.  

             Fiecare dascăl, prin menirea pe care o are, devine  liantul dintre familie şi şcoală, 

intervenind cu blândeţe şi înţelepciune ori de câte ori  relaţia părinte- copil se acutizează. 

El vede tot, dă   înţeles şi găseşte soluţii acestei lumi grăbite  şi schimbătoare. 

              Astfel, îi orientează  cu emoţie  pe elevii lor spre alegerea unor meserii care să îi 

reprezinte, să-i umple de farmec şi satisfacţie, îi socializează şi le dezvoltă sentimentele 

de dragoste si interrelaţionare cu semenii lor,  înlocuindu-le teama de necunoscut, cu 

dorinţa de a-i transforma în prietenii   lor sinceri de mai târziu. 

                Formarea  unor elevi buni, nu e un lucru uşor. Aceştia, cer mult efort, dar 

merită pe deplin preţul plătit. Astfel, profesorul se detaşează de familia sa şi, precum 

Michelangelo care înainte de a lovi cu dalta în blocul de granit l-a privit pe puternicul 

Moise, tot la fel orice dascăl proiectează cu încredere imaginea tânărului minunat sau al 
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domnişoarei care se va forma din această bucăţică cu chip de om care se află la început 

de drum. 

              Cine oare poate îngemăna în propriile braţe, iubirea de familie cu cea de  carte, 

de ţară, dragostea faţă de oameni şi preţuirea frumuseţii lor? 

              Cine cumpăneşte mai bine relaţia cu propria persoană, dar şi cu ceilalţi? 

               Cine are puterea şi demnitatea de a  le reconstrui  sufletele elevilor pe care alţii 

le  demolează, fără milă, teamă, iubire, ştirbindu-le demnitatea? 

               Sunt întrebări la care oricine poate răspunde, dacă descoperă profesia de dascăl, 

cea plină de har, de dăruire şi umanism. Dascălii simt experienţele, nevoile aspiraţiile, 

fustrările, durerile şi bucuriile elevilor, anxietăţile şi rănile semenilor lor şi chiar pe ale  

celor din jurul lor. Ei sunt fiinţele umane cu zeci de inimi , ale căror emoţii si trăiri sunt 

inepuizabile, necondiţionate. EI încurajează dăruind  iubire, ajută oferind dragoste şi 

siguranţă ocupării unei poziţii demne în societate. Ei întreţin relaţii cordiale cu oameni de 

diverse origini, etnii, rase etc. şi îi respectă, îi ajută ca pe aproapele lor. 

              Ei privesc diversitatea familiilor ,elevilor, colegilor, semenilor, acceptându-le ca 

pe o oprtunitate, creând ambianţe, oferindu-le buna dispoziţie unde toţi sunt egali în 

drepturi şi au şanse egale la viaţă, fericire, învăţătură. Ei combat prejudecăţile şi 

intoleranţa dintre oameni, luând parte directă la suferinţa sau bucuria cuiva. Cine le dă 

oare puterea de a ierta, de a iubi de a emana căldura sufletelor lor, dăruindu-le şi celorlalţi?  

               Răspunsul îl putem găsi uşor, fiindcă nimic nu  poate fi mai înălţător pentru 

orice dascăl, în această   lume schimbătoare ,,mai mult ca oricând astăzi,, decât  atunci 

când poţi dărui o parte din sufletul tău celor pe care-i educi. Ei sunt constructorii de 

suflete, modelatorii de vieţi  care astăzi sunt tot mai mult ignoraţi şi nepreţuiţi. Batjocura 

şi umilinţa acestora s-a extins simţitor şi nimeni nu aude. Şi rând pe rând dispar aceste 

valori, societatea noastră devine astfel mai săracă. 

               Aceste calităţi umane  ale dascălilor nu pot fi ascunse, nu pot fi ţinute în 

captivitate,ele trebuie să  fie cunoscute, preluate şi dăruite şi altora , fie mai mici sau mai 

mari decât ei.Profesia de dascăl este cea mai frumoasă şi inegalabilă profesie care dacă va 

dispărea  datorită ignoranţei şi nepăsării  unora ,cu siguranţă nici viaţa nu va mai avea 

sens pe acest pământ, plin de ospitalitate, prietenie şi frumuseţe. 

               Iată că  eu am avut marele noroc să  îi întâlnesc aici, în acest oraş municipiu, 

într-o şcoală curată, îmbietoare şi plină de căldură sufletescă, pe aceşti dascăli care îşi 

pun  luminoasa amprentă , necondiţionat asupra vieţilor elevilor  lor, schimbând 

atitudinea părinte-copil,  părinte- profesor, şcoală-familie, în general. 

              Oameni de omenie, mândri de meseria pe care o practică cu demnitate şi dăruire 

umană. Cadrele didactice pe care le-am întâlnit în această şcoală au devenit noii mei 

colegi, prietenii sinceri de mult doriţi şi  iată-i într-un târziu găsiţi, de la  care oricine şi 

oricând poate primi un cuvânt de alinare, un chip cald plin   de îmbărbătare şi  zâmbet 

sincer. 

             Nu i-am întâlnit niciodată şi am păşit cu sfială pragul acestei şcoli necunoscute, 

fără să cred că aici ospitalitatea  şi omenia sunt la ele acasă. Pot spune că aceştia sunt acei  

dascăli, care se vor stinge luminând şi formând destinele elevilor lor, ei vor fi corăbierii 

ce dirijează spre ape line şi sigure, cu sfaturi bune şi gânduri curate, corăbioarele numite 

elevi. Fară dascăli ca ei, profesia de dascăl nu poate avea identitate. Toţi oamenii de aici, 

de la manageri la toţi salariaţii unităţii, sunt şi lucrează ca într-o familie, plini de 

optimism şi încredere, încercând să  fie solidari, să ofere societăţii materialul 
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sensibil ,,omul în devenire,, ancorat în prezent, care are nevoie de instructori demni să-i 

educe, să le  dirijeze   şi să le  cultive interesul pentru cunoaştere , să le organizeze şi să le 

corecteaze atitudinile şi imaginile eronate despre lume, perfecţionând neîncetat procesul 

învăţământului românesc tradiţional. 

              Dragi elevi , să vă bucuraţi, că aveţi alături de voi dascălii care se dedică cu 

dăruire profesiei lor, neglijându-şi de multe ori familiile lor, pentru a vă fi vouă alături, 

suplinindu-vă părinţii care sunt nevoiţi să-şi caute noi locuri de muncă,nemaiavând timp 

şi pentru voi. Aceşti oameni merită răsplătiţi cu respectul vostru şi al familiilor voastre, 

cu iubirea  onoarea şi admiraţia pe care  o merită. Ei sunt părinţii  voştri din şcoală, cu 

zeci de inimi care bat în acelaşi timp pentru toţi. Şi iată, marele gânditor latin , MARC 

AURELIU, preciza: 

            ,,Nu-i nimic întâmplător în această lume! Oamenii sunt aici pe pământpentru a-i 

ajuta pe alţii; deci ajută-i, dacă poţi, de nu, rabdă-i!‟‟ 

                                            

                                                                        

            Prof. Silvia Vişan 
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  Un nou început, o nouă clasă... 

 

Reveneam la catedră după un an de concediu maternal. Abia aşteptam să lucrez 

din nou cu copiii, deşi bucuria-mi era uşor umbrită de gândul că fetiţa mea de un an şi trei 

luni nu va mai avea parte de atenţia mea permanentă.Totuşi eram conştientă de faptul că 

statul acasă risca să mă plafoneze şi să pierd oarecum contactul cu ceea ce însemna 

şcoală. Aşadar, la 1 septembrie 2010 mi-am reluat activitatea şi, până la 13 septembrie, 

data începutului de an şcolar, trebuia să mă pun la punct cu toate noutăţile. Ştiam că nu-

mi va fi uşor să  împart serviciul cu familia, dar, cu o bună organizare, totul se poate 

rezolva. 

Cele mai mari emoţii le aveam legate de faptul că voi fi din nou dirigintă, iar acest 

aspect are importanţă maximă pentru un cadru didactic. Mă gândeam la noii mei elevi pe 

care va trebui să-i îndrum în următorii patru ani şi nu puteam să nu simt o oarecare 

strângere de inimă. 

A sosit şi momentul mult aşteptat al deschiderii noului an şcolar. Mă  simţeam la 

fel de emoţionată ca elevii mei care de-abia păşiseră în clasa a V-a. M-am aşezat în faţa 

şirului din careu şi simţeam cum o mulţime de ochi mă priveau curioşi: şi copiii şi părinţii 

lor. După festivitatea de deschidere i-am anunţat doar că ne vom întâlni la ora 12.30. De-

abia atunci aveam să ne cunoaştem. 

Câteva ore mai târziu eram faţă în faţă: eu şi treizeci şi două de perechi de ochi-ne 

priveam, fiecare aşteptând câte ceva: eu să încep să-i simt şi să-i cunosc, iar ei să vadă 

dacă mă pot înlocui cu doamna învăţătoare/domnul învăţător care îi îndrumase până 

atunci. 

Adevărul este că ,de multe ori, prima impresie contează. După ce am făcut 

cunoştinţă, am început să vorbim despre organizarea clasei şi despre alte lucruri legate de 

şcoală. Ne-am despărţit pentru a ne reîntâlni a doua zi şi în restul zilelor din noul an 

şcolar, dar am fost sigură de ceva: va fi o clasă ce va necesita mult efort de consiliere 

didactică. 

Mai târziu mi s-au confirmat bănuielile. Clasa mea era formată din elevii a două 

clase, plus din elevi proveniţi de la alte şcoli, iar asta avea să ducă la mici conflicte care 

necesitau timp şi răbdare, dar mai ales tact pedagogic. 

Un fapt este cert: elevii fac parte din aceeaşi clasă şi ,ca atare, trebuie să se 

comporte ca un grup, dar a fi uniţi înseamnă a învăţa să se tolereze unii pe alţii şi să 

accepte că toţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii  ca elevi ce fac parte din aceeaşi clasă. 

În concluzie, doar timpul va arăta dacă munca profesorilor de la clasă şi a 

dirigentelui dă roadele aşteptate, dar viitorul este deja promiţător. 

Prof.Andreea Matei 
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Univers și geniu sau 
istoria „pierdută” a muzicii  

 
 
 

 
În istoria omenirii 

locul muzicii este unul 
aparte, important și sublim 
în același timp.  Începuturile 
muzicii se pierd în negura 
acestei istorii  și rareori ne 
putem măcar imagina cum 
cântau oamenii acum 
10.000, acum 7.000, 
acum  5.000 sau  chiar 
acum  2.000 de ani. De fapt, 
e greu de imaginat asta.  
Arheologia n-a scos vreodată 
din măruntaiele pământului 
nici un cântec cântat, nici o 

baladă interpretată, nici vreun psalm murmurat. Nimeni n-a escavat vreodată 
lutul ca să asculte de acolo muzica și nici n-a ridicat din praful timpului sunetele 
adormite. Doar versuri și inscripții, doar  desene și câteva instrumente străvechi.  
Imaginația noastră, a oamenilor, o anumită logică și tehnologii moderne au făcut 

restul. „Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial.” spunea Platon. 
Muzica este singura artă ce se „evaporă” în neant aproape imediat ce 

sunetele au fost cântate. Clipa de acum devine, până la scrierea următorului 
cuvânt, trecut, pentru melodia ce tocmai o ascult. Cum oare ai putea să asculți 
muzica antichității? 

Mă impresionează imensitatea și nesfârșitul Universului și de aceea 
întotdeauna mi-am imaginat că toți cei care filozofau pe tema asta aveau 
dreptate. Toată muzica ce s-a cântat vreodată pe pământ există, pe undeva, prin 
în infinitul Universului. Trebuie doar să găsim mijloacele să o aducem înapoi deși 
asta nu pare a fi posibil. „Icoana stelei ce-a murit/Încet pe cer se suie;/Era pe 
când nu s-a zărit,/Azi o vedem, și nu e.” spunea atât de limpede Eminescu. 
Numai că muzica nu pare să fi murit fiindcă este imaterială și gândesc că poate 
doar s-a rătăcit pe „cărările” de ani lumină ale  Universului.  
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 Cum ar fi ca vreodată să privim, dar mai ales să ascultăm, la vreo 
televiziune ultratehnologizată a viitorului (ce  ar capta undele aflate la mii, sau  
zeci de mii de ani lumină depărtare) imagini și sunete din istoria oarecum 
pierdută a muzicii?  

Beethoven interpretând solemn și în același timp tumultuos „Imperialul”; 
Copilul minune, Mozart, impresionând capetele încoronate ale Europei? Cum ar 
fi să auzim trubadurii evului mediu? Sau să fim spectatori  la prima interpretare a 
ariei „La Donna e mobile” printre italienii aflați în teatrul „La Fenice” din Veneția 
și   contemporani cu Verdi? Să-l ascultăm visători pe romanticul Chopin sau să 
asistăm la concertele din conacul Contelui Esterhazy, acolo unde maestrul Haydn 
compunea și interpreta simfoniile sale? Iată întrebări pentru care ar merita să 
construim utopica mașină a timpului în căutarea răspunsurilor. 

Această istorie „pierdută” a muzicii, așa îmi place s-o numesc, există, iar 
noi nu am ascultat niciodată acea muzică.  Ascultăm și am ascultat doar variante 
ale ei, o muzică prezentă, aceea în care fiecare interpret se străduiește să redea 
muzica trecută, să aibă propria viziune despre ea, să simtă epoca și să cunoască 
personalitatea celui care a creat-o.  

Când muzica primește daruri, apar geniile. Pentru ele Universul n-are 
taine. Beethoven a compus chiar surd fiind și spunea că aude muzica pe care apoi 

doar o transcrie. El însuși mărturisea: „Trăiesc în întregime în muzica mea. 
Aş scrie mai degrabă zece mii de note decât o singură literă din alfabet.”  
Mozart era în stare să compună simfonii la 5 ani și să rescrie, ani mai târziu, fără 
greșeală, o întreagă missă după ce o ascultase o singură dată. Bach și-a căpătat 
reproșurile contemporanilor, compunând lucrări în toate tonalitățile. 
Compozițiile sale erau aproape o blasfemie în acel secol dar viziunea sa asupra 
muzicii s-a dovedit a fi cu mult înaintea timpurilor pe care le-a trăit. Enescu pleca 
să studieze  muzica la Conservatorul din Viena la doar 7 ani. La 13 ani era deja 
absolvent și era primit la Conservatorul din Paris, iar la 16 ani lucrarea sa  
„Poema Română” era cântată în primă audiție, tot la Paris. 

Probabil că geniile muzicii asta sunt: legătura noastră cu Universul infinit 
pe niște lungimi de undă pe care nimeni, în afara lor, nu le percepe. Ele, geniile, 
nu au nevoie decât de oportunitatea de a se naște. 

„De creat doar zeul crează, iar omul imită. Eu când citesc cuvântul 
creaţie - literară, muzicală, filozofică - leşin de râs. Omul nu face altceva 
decât să reflecte în litere, în muzică sau în filozofie petece de 
transcendenţă.” – Petre Țuțea 

 
 

Prof. Cristina Prodan 
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