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 ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR ADUCE ÎNTOTDEAUNA UN 

NOIAN DE SENTIMENTE ANTAGONICE: regretul sfârșitului vacanței de 

vară, bucuria întâlnirii cu colegii vechi și noi, emoția momentelor pentru care 

ne dedicăm toată dăruirea sufletească de dascăli, și de asemenea, amintirea 

neprețuită a experienței noastre de elevi..... 

FIE CA DEBUTUL ANULUI ȘCOLAR SĂ READUCĂ SPERANŢĂ, 

ÎNCREDERE  ȘI IMPLINIRE,  ÎN CIUDA DIFICULTĂŢILOR DIN 

TOATE PLANURILE. 

 Prof.  Cristina Oprea 
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CONCEPTUL DE CALITATE A EDUCAŢIEI, FĂCÂND ANALIZA 

COMPARATIVĂ A VALORILOR, REPREZENTĂRILOR ŞI PRACTICILOR 

CURENTE DIN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ CU CELE PROMOVATE ÎN 

SISTEMELE EDUCAŢIONALE EUROPENE 

Eseu nestructurat 

Motto: Astăzi nu-i decât amintirea lui ieri, 

în timp ce mâine e visul clipei de faţă. 

Sistemul românesc de învăţământ azi, după o lungă 

perioadă de tatonări postdecembriste, îşi găseşte calea, 

decantând din experienţe, valorificând tradiţia şi implementând 

rodul muncii unor elevaţi cercetători-psihopedagogi ai 

momentului. Nu negăm existenţa nevoii de stabilitate în sistemul 

educaţional, dar recunoaştem că din contradicţiile momentului, 

pe care le trăim, se cristalizează cu siguranţă Noua Şcoală 

Românească, în care elevul nu va fi întrebat “ce a pregătit pentru 

azi”, ci “CE STIE SA FACĂ PENTRU MÂINE”. 

Făcănd abstracţie de problemele încă controversate din 

sistem, şcolii de azi îi revine dificilul rol de a crea prin toată 

puterea şi priceperea sa, sentimentul de stabilitate şi de încredere 

pentru toată populaţia şcolară, pentru comunitate. Tocmai de 

aceea, în concepţia mea, paradoxurile (ceea ce pare dificil, devine constructiv prin adaptare 

armonioasă) se pot converti în adevărate atuuri, dacă cel chemat să călăuzească generaţii în 

devenire, ştie să gestioneze cu abilitate procesul extrem de complex de relaţionare a elevului 

cu lumea,cu comunitatea, cu propriul său  viitor. 

Sunt de acord cu privire la noţiunea de CALITATE  ca un scop, « ca o călătorie, bună sau rea 

care duce undeva .» 

Fără doar şi poate trăim într-o lume paradoxală: vorbim de valori, dar răsturnăm scara 

valorilor; vrem echilibru şi stabilitate în sistem, dar nu avem răbdarea şi înţelepciunea să 

aşteptăm proba relevanţei într-un demers început; construim un perpetuu început şi nu avem 

verticalitatea să recunoaştem că o facem de doua decenii şi...am putea continua cam aşa : 

avem viziune, centrăm elevul în miezul preocupărilor şi demersurilor educative, îl facem 

coautor la propria-i formare, relaţionăm democratic cu el şi comunitatea, oferim..., dăm...., 

colaborăm ..., şi- constatăm că rezultatele sunt în cădere liberă, că lumea continuă să ne arate 

cu degetul tot pe noi ofertanţii principali ai educaţiei. 

Pe de altă parte, observând ce se întâmplă în şcoala românească  de mai bine de trei 

decenii, de pe poziţii constructiviste nu numai declarate,constat că avem libertăţi, dar ceva ne 

reţine..., ne epuizăm în a căuta modele şi în cazul în care le găsim- facem din ele nişte 

« adopţii autohtone », în loc să ne mobilizăm, să avem curaj în abordarea noului, iar singurele 

adaptări permise să ţină cont doar de datul concret al nostru, de condiţiile concretului nostru 

mărunt. 
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S-ar putea crede că, prin prezentatele păreri, sunt un nihilist, care îmbrăţişează ideea 

soljeniţiană : « dacă vine de la cei de sus, înseamnă că e rău», [ « paз  oт  пpaвитeльcтвa это 

знaчит плoхo »],dar eu contest doar faptul că prin instabilitatea «  de sus », prin bâlbâielile 

decizionale de acolo, prin hotărârile care îi avantajează doar pe unii ai şcolii, iar pe alţii îi 

reduc la o tăcere umilitoare şi dezaprobatoare –ştiu că nu va creşte calitatea în educaţie sau 

dacă vreţi, calitatea şcolii româneşti. 

 Sunt printre dascălii care au avut, în treizeci şi doi de ani de activitate, multe şi 

felurite experienţe, toate cu consecinţe pozitive pentru  devenirea mea: momente de denigrări, 

înjosiri, dar şi rezultate de vîrf, avînd relaţii deosebite (chiar de doua decenii) cu foştii mei 

elevi, am crescut o nouă generaţie de profesori, (consultaţi facebookul),- nu am dezarmat 

niciodată, am căutat şi cred că am reuşit să las o urmă vizibilă, poate de urmat, în toate şcolile 

unde m-am perindat (fie când am funcţionat în şcoala izolată, fie cînd am pus umărul la 

consolidarea prestigiului alteia din mediul urban), deci pot spune că azi visăm la ceva frumos, 

măreţ, eficient, dar parcă ne îndepărtăm de vis şi frizăm derizoriul.... 

Ne complicăm, când simplul ne-ar fi mai la îndemână: valoarea nu vine din cantitate- 

ştie toată lumea, şi totuşi avem programe şcolare încovoiatoare, apoi «  le-am aerisit », dar de 

fapt le-am bulversat... Manualele sunt inadecvate, încărcate, nu mai reprezintă o bază de lucru 

pentru elevi sau un ghid pentru părinţi. Şcolile prin supraaglomerări forţate (vezi exemplul 

ultimului an) se îndepărtaeză de standardele europene, vizând himericul. Educatorii sunt 

debusolaţi, învrăjbiţi, înjosiţi. Elevii –« ...%» – vin la şcoală cu silă, deoarece zilnic îi aşteaptă 

o corvoadă de 4-5-6 ore. Schemele orare trebuie decimate... ! Altfel relevanţa testelor

PISA(etc) nu ne va încânta în continuare... Altfel ne vom lamenta doar, ca şi până acum, că 

41% din absolvenţii ciclului primar nu sunt capabili « să rezolve o operaţie simplă» (Ioan 

Dăncilă). 

Lista aserţiunilor fundamentale pentru educaţia ”de calitate”: că este centrată pe 

furnizorii şi beneficiarii serviciilor educaţionale; că este orientată pe rezultate; că abordează 

procesul educaţional unitar, în mod sistemic; că educaţia de calitate are ca obiectiv 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi că mizează pe interdependenţa între furnizorii şi 

beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie,- şcoala românească nu are cum să o îndeplinească, 

aşa cum am arătat mai sus sau aşa cum ne-am dori cu toţii. Q.e.d. 

Valori comune cu sistemele din Europa avem, cu practicile nu stăm tocmai bine.!.. 

În cadrul unui proiect Comenius, am avut prilejul să cunosc sistemul educational din 

ţări ca: Spania (Catalonia), Norvegia (Zonă insulară de la Cercul Polar-Lurøy) şi Lituania 

(Vilnius), iar din alte surse am informaţii despre învăţământul din Ungaria.  

Grija deosebită faţă de elevi se manifestă în Spania prin învăţământul accentuat 

incluziv, elevii preşcolari învăţând cu cei gimnaziali în aceeaşi incintă, cei din urmă exersează 

în timpul pauzelor şi activităţilor extraşcolare coexistenţa tolerantă-protectivă; în ceea ce 

priveşte educatorul nu există statut de titular pe veci, ceea ce impactează pozitiv întregul 

sistem, predarea se face în echipe de propunători în mod curent, fapt verificat şi în cazul 

Lituaniei. Pretutindeni ni s-a prezentat un curriculum aerisit, servind mai ales latura practică a 

achiziţiilor  educatului. 

În toate ţările din discuţie, elevii aveau mândria patriotică şi sentimentul patriotismului 

local în chip natural, jucând chiar în timpul recreaţiilor un joc popular,sau dansând ceva 

asemănător horei noastre... Elevii noştri aproape că se jenează cu tradiţionalul, cu patrioticul, 
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noroc cu parteneriatele menţionate, când ai noştri schimbă foaia şi devin promotorii veritabili 

ai culturii naţionale. 

Grija faţă de elevi, în Norvegia, ia proporţii anecdotice pentru noi, dar extrem de 

realistă pentru ţara cu PIBul/pe locuitor cel mai mare din lume, cunoscută fiind scăderea 

demografică cu care se luptă această ţară. Am luat contact cu Primăria din Luroy, unde ni s-a 

comunicat că în multe şcoli insulare există un singur elev şi şcoala funcţionează! Am întâlnit 

în şcoala din Aldersund elevi cu handicap major sau autişti în clasele de elevi, unde se putea 

învăţa la simultan, de exemplu, la orele de arte... 

Relaţiile cu părinţii, în toate cazurile, mi s-au părut constructive, corecte, participative, 

spre deosebire de situaţia noastră, când aceste filiaţiuni sunt infestate de falsa părere că 

părintele poate dicta în şcoală, că el ştie cel mai bine chiar şi ce notă i se poate acorda 

„protejatului”,etc. Mulţi părinţi nu ne consideră pe aceeaşi parte a baricadei! 

La acest nivel şcoala românească are o misiune grea, de a dezvăţa de beţia de 

democraţie pe părinţi, în primul rând, şi mai apoi, pe elevi. Numeroase sunt exemplele în care 

părinţii se raportează incorect la şcoală, fie prin neimplicare, fie prin opusul ei, tot  neadecvat. 

Cum să ne considere parteneri?! 

Comunităţile locale sunt extrem de unite şi impactează puternic viaţa şcolară din 

exterior. 

În Lituania am constatat un ataşament deosebit faţă de tot ce a însemnat şi înseamnă 

educaţia. Au reuşit să păstreze valorile, pe care le cultivă şi le inovează perpetuu, fără să 

piardă din vedere greşelile trecutului (vezi Gruto parc), fără negarea lor. Şi-au asumat preţul 

schimbării. Liceenii îşi expun părerile, opţiunile, preferinţele, fără reticenţe pe holuri, uşile 

claselor, XIIB diferenţiindu-se de XIIA, a.ş.m.d.  

În loc de concluzii, îmi exprim dorinţa de a  deveni, fiecare ofertant de educaţie, un 

Meşter Manole prin dorinţa de a termina o lucrare, prin dorinţa ca ea să fie una de valoare, 

verificabilă în timp, chiar prin sacrificiile îndurate pentru o asemenea realizare (cred că toţi 

suntem aici M.M! ), sacrificii cerute de ingerinţe ale „autorităţii cutumiare” , pentru a putea 

realiza calitatea atât de dezirabilă din educaţia românească.  

În anul Caragiale, să credem în capacitatea şi inteligenţa omului de la catedră de a 

schimba vremelnicia paradoxurilor contemporane în atuuri, care să-i asigure autorealizarea în 

profesie şi stima de sine. Aş scrie: AMIN= aşa să fie ! 

 Prof. Chivulescu Elisabeta 
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AM CUNOSCUT-O PE DIDIA SAINT-GEORGES 

„Trăiesc în viitor”(ar fi definiția persoanei mele) și  – 

mi place progresul. Mă simt mai aproape de orice nouă 

descoperire și în copilărie și adolescență devoram cărțile 

din colecția științifico – fantastică. Nu pot să spun că 

vreodată m-aș fi gândit  că mă voi apuca să cercetez 

trecutul.
1
  Și totuși…  

Căutând de la un moment dat niște detalii anume 

pe internet despre muzica românească, mi-am amintit de 

anii de liceu și de prietena cea mai bună a mamei mele 

(diferența de vârstă dintre ele -  49 de ani -  nu a  

constituit un obstacol în această prietenie), prietenă care 

mi-a înseninat cu amintirile ei anii adolescenței.  

Intrată în casa noastră datorită unei alte 

extraordinare prietenii ce lega întreaga mea familie de 

familia fiicei d-nei Saint – Georges, aceasta din urmă 

mi-a încântat zilele cu vioiciunea spiritului Domniei – sale. Trăind acut timpurile 

comunismului anilor ‘70 nu puteai să nu devii atent la istorisiri (parcă din timpuri imemoriale) 

despre Caragiale și  Mihail Jora, despre Mariana Dumitrescu și Alice Soare, despre Enescu și 

lucrările sale, despre orașele muzicale ale Europei. Inutil  de spus  (și totuși subliniez) faptul 

că toate cele istorisite de 

octogenara doamnă nu 

semănau de loc cu 

documentarele televizate 

ale acelorași ani. 

Imaginea de sus: site 

http://musicsack.com/PersonFMT_ItemPK.cfm?ItemPK=33 

Dar...cine  a fost Didia Saint – Georges?   

1 Acest articol cuprinde informații și date (cercetate de mine) despre compozitoarea Didia Saint – Georges, 

informații care vor fi incluse într-o viitoare carte dedicată compozitoarei. Nici un fragment din acest articol nu 

poate fi reprodus fără acordul meu. 

http://musicsack.com/PersonFMT_ItemPK.cfm?ItemPK=33
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Didia (numele adevărat Maria–Alexandrina, Didia fiind doar un nume de alint) Saint – 

Georges, compozitoare și pianistă a veacului trecut, s-a născut la Botoșani la 24 septembrie 

1888, într-o familie care aveadin partea tatălui său
2
 descendențe nobiliare. A fost primul 

născut din cei 7 copiii ai familiei lui Alexandru Saint – Georges și Mariei Stroici care la 

rândul ei cobora din vechea familie boierească Stroici.  

Semnătura D-nei Saint – Georges de pe una din scrisorile adresate mamei mele 

Inginerul Alexandru Saint – Georges
3
 terminase arhitectura  la Praga și a fost la un 

moment dat (1890) arhitectul șef al orașului Botoșani. Studiase în familie din copilărie pianul 

și flautul și era un pasionat al artei muzicale. În 1883 înființează la Botoșani Societatea  

muzicală „Armonia”. La premiera „Poemei Române” la București (1 martie 1898) s-a dus 

special la concertul de la Ateneu să asculte lucrarea și să-l vadă dirijând pe maestrul Enescu 

față de care avea o admirație desăvârșită. Moare mult prea timpuriu, în 1904. 

Domnișoara Saint – Georges a urmat studii muzicale la celebrul pension „Humpel” și 

apoi la Conservatorul din Iași (pian). Pentru a-și desăvârși educația se înscrie în 1907 la o altă 

celebră (pe atunci ca și astăzi) instituție de învățământ din Leipzig, Germania,„Königliche 

Konservatorium der Musik”. Aici a studiat alături de alte nume sonore ale muzicii 

românești, Mihail Jora, Florica Musicescu, Emanoil Ciomac, etc. și a avut ocazia să cunoască 

mari personalități ale epocii: Oscar Kokoshka – pictor renumit, Paul Zarifopol –istoric și critic 

literar, I.L.Caragiale – scriitor și dramaturg român, etc. 

După absolvire se întoarce în țară (1910 - 1915) și până prin 1947 Didia Saint- 

Georges locuiește în Botoșani în casa care a aparținut părinților săi și care, după revoluția din 

1989, a adăpostit Muzeul de Etnografie al orașului. Casa are la rândul ei o istorie deosebită. A 

fost construită de bunicul lui Nicolae Iorga, boierul Manolache Iorga, pe la 1760 - 1780 și a 

aparținut familiei Iorga o lungă perioadă de timp. Astăzi este declarată monument istoric. 

Timpurile pe care le-a trăit și-au pus amprenta pe viața doamnei Saint – Georges. În 

anii petrecuți acolo frecventa mediul artistic și muzical al orașului Botoșani fiind mereu 

prezentă în casa lui Cristian Ciomac, acolo unde poposea frecvent și George Enescu când 

sosea la Botoșani. Participa la concerte în calitate de pianistă sau compunea lieduri și lucrări 

pentru pian.
4
 Cu toate acestea aparițiile sale în concerte publice erau limitate fiindcă 

apartenența la ofamilie boierească îi aducea și constrângeri.  

Educația deosebită primită în familie i-a adus totuși doamnei Saint – Georges o 

minunată înțelegere a artei muzicale și un prestigiu de care puține femei se bucurau în acele 

timpuri. Aici trebuie spus că toți cei 7 copiii beneficiat de aceeași educație și cel puțin alți 3 

dintre ei și-au văzut împlinită această educație: Ioan Sân – Giorgiu (care și-a schimbat numele 

2 „Die Grafen von St. Georgen und Pösing, oder Bösing, Comites de St. Georgio et Bazin”familii nobiliare 

germane/austriece stabilite mai întâi în Transilvania și apoi, prin descendenți, în Moldova. (Adrian Mihalcea – 

Simpozion de heraldică și geneaolgie – Iași, 2007) 
3Gr. Poslușnicu i-a dedicat o pagină importantă în „Istoria muzicei la români” 
4 Creația doamnei Saint – Georges face obiectul unui capitol separatdin cartea care va avea probabil același 

nume: „Am cunoscut-o pe Didia Saint - Georges” 
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apelând la varianta românească a lui Saint - Georges), Aglaia Saint – Georges și Manole Saint 

– Georges.

Ioan Sân – Giorgiu
5
 s-a făcut cunoscut în mediul literar datorită studiilor sale de o 

valoare excepțională în domeniul germanisticii dar și pieselor de teatru pe care le-a scris. 

Aglaia Saint – Georges nu a făcut carieră în vreun domeniu anume dar a devenit soția 

celebrului Aristide Basilescu.
6
 Manole Saint – Georges a ajuns un avocat renumit. 

Din păcate descendența dintr- o astfel de familie îi va aduce, după instaurarea 

comunismului, multe suferințe. Cred însă cu tărie că educația primită i-a oferit salvarea. La 80 

de ani era plină de viață (deși fizic vârsta își spunea cuvântul) și avea o memorie 

impresionantă fiind încă în stare să povestească cu lux de amănunte conversația avută cu 

Caragiale în trenul care-i aducea de la Dresda în țară în urmă cu aproape 60 de ani. Deși 

vorbea la perfecție, fluent și corect, germana și franceza se simțea mult mai bine, așa cum îmi 

spunea, să gândească și să citească și să scrie în germană. 

Trăind în mediul muzical (eram elevă a școlii și mai 

târziu a liceului de muzică), învățasem să apreciez micile 

evadări din lumea comunismului de fațadă în care o societate 

întreagă trăia. 

Astăzi regret că n-am fost mai atentă la anumite istorisiri dar și 

că am lipsit în anii în care ea și mama se pierdeau în lungi 

taifasuri lângă o cafea, taifasuri despre cărțile citite, despre 

lucrul la memoriile personale, despre anii petrecuți la Leipzig 

sau la Dresda, despre genialul Enescu sau despre unicul 

Caragiale. Erau anii dinaintea morții Domniei – sale: 1976-

1979.
7

Mi-am amintit totuși că în biblioteca familiei mele ar putea să mai existe 

corespondența (sau măcar o parte a ei)  purtată în acei ani cu mama mea și tot acolo ar fi 

trebuit să fie și cartea despre Enescu.  

Această carte (imaginea din stânga) este o ediție din 1956 cu o reproducere în 

medalion după bustul lui Enescu pe copertă. Bustul este  realizat de Margareta Lavrillier – 

Cosăceanu(stabilită la Paris unde a lucrat în atelierul lui Brâncuși)
8
. Ce este mai important: în 

carte există însemnări ale D-nei Saint - Georges pe marginea unor lucrări aparținând lui 

Enescu. Însemnările au valoare de document pentru că Didia Saint – Georges l-a cunoscut 

bine  pe George Enescu care a și încurajat-o să compună. 

Eram fermecată de doamna Saint – Georges fiindcă era un om extraordinar și prin tot 

ceea ce citise, văzuse, auzise sau trăise era o adevărată …enciclopedie artistico-muzicală, 

dacă pot să mă exprim astfel. În istoria muzicii românești ocupă un  loc  deosebit fiind trecută 

în Lexiconul compozitorilor români, București – Editura Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor,1970  iar în 1981  apărea și  în lucrarea aparținând lui  Aaron I. Cohen: 

5Apare frecvent în literatura românească a primei jumătăți a secolului al XX-lea în România. Absolvent al 

liceului „A.T.Laurian” în 1913, studiază filologia şi filozofia, întâi la Iaşi şi apoi la Leipzig, luându-şi licenţa în 

1916. În 1918 își susţine doctoratul în filologie la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Basel. 
6Doctor în drept și științe economice al Facultății de drept din Paris, renumit profesor de economie politică la 

Universitatea din București, avocat între anii 1920 – 1945. 
7 A murit în ianuarie 1979 la câteva luni după ce împlinise 90 de ani și la doar o lună după ce scriitoarea Cella 

Delavrancea îi organizase la radio o frumoasă emisiune aniversară. 
8 O lucrare de-a ei se găsește și în Muzeul „George Enescu” din București 
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„International encyclopedia of women composers” – classical and serious music New York: 

R. R. Bowker  la pag. 597.  

În anii petrecuți în apropierea noastră și-a exprimat de multe ori regretul că nu a mai 

putut compune, inclusiv în corespondența purtată cu mama mea. Alteori privea cu regret (și 

melancolie în același timp) la metodele mele  de a rezolva temele de armonie sau 

contrapunct și se mira fantastic de modul cum profesorii acelor timpuri înțelegeau să ne 

predea…tehnica contrapunctului sau să ne facă să 

înțelegem muzica. Trebuie să recunosc  profesorii mei 

păreau  un fel de diletanți în comparație cu cei de pe  

la începutul secolului XX, din Leipzig. 

Fragment din dedicația de pe prima pagină a cărții „ 

Enescu”. 

Nu știam cum e să ai o ascendență ilustră, o 

ascendență care te obligă, niște înaintași pe care nu-i poți da la o parte și nu-i poți ignora. Nici 

azi nu știu exact cum e. Am aflat însă cum e să ai o educație care te obligă și scriind această 

carte
9
 am înțeles că aceasta valorează cât o astfel de ascendență ilustră (și uneori mai mult). 

Spun asta deoarece în anii în care conversam cu Didia Saint – Georges despre cele mai 

diverse teme și personalități, niciodată nu încercasem să-mi imaginez copilăria, adolescența și 

tinerețea domniei - sale altfel decât a mea. Eram conștientă și fascinată că-l cunoscuse pe 

Enescu și Caragiale, că era prietenă cu Mihail Jora, cu Mariana  Dumitrescu, Cella 

Delavrancea sau Alice Soare, că mersese la Leipzig și Dresda cum mergeam eu la București 

dar…imaginația mea se cam oprea aici. Au trebuit să treacă 40 de ani ca să să înțeleg ce am 

pierdut noi toți și România, în ce abis ne-a afundat un conducător analfabet și o ideologie care 

nu ni se potrivea și care ne îngenunchea. Educația primită în familie și la școală (prin muzică 

și pentru muzică) a făcut însă diferența. 

N-aș putea să închei acest  articol fără a menționa că astfel de oameni deosebiți s-au 

simțit pierduți în anii comunismului și că este o datorie de onoare ca noi, cei care mai șt im 

câte ceva despre ei, să aducem la lumină acele fapte, amintiri sau documente care să refacă fie 

și o fărâmă din viețile lor pe nedrept uitate. 

Prof. Cristina - Mariana Prodan 
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9 Cartea se acum află în lucru. 
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FEREASTRA SUFLETULUI 

Am citit zilele acestea  o poveste despre o familie care a primit de la o rudã  mai în 
vârstã o  casã într-un cartier foarte liniştit. 

Ȋnainte de a se muta, mama, tatãl şi fiica lor mergeau câteva ore în fiecare zi pentru a 

scoate din casã lucrurile vechi, pentru a face curãţenie şi a pregãti cât mai bine locuința.  

Ȋn prima dimineațã, când au ajuns în casã, fiică a observat privind pe fereastrã, o 
doamnã în vârstã care îşi întindea hainele abia spãlate în balcon. 

-        Mamã, priveşte ce haine murdare întinde vecina noastrã în balcon! Pânã şi eu ştiu 
sã spãl mai bine decât ea! Poate ar trebui sã merg sã o învãț cum se face. Sau poate sã-i spun 
ce sãpun sã foloseascã! 

  Mama a privit la doamnă mai în vârstã care îşi întindea rufele, apoi a privit la fiica ei 

şi nu a spus nici un cuvânt, şi aşa, la douã, trei zile fiica repeta observațiile, în timp ce 
vecina îşi întindea rufele la soare. 

 Dupã vreo lunã, fiică a rãmas surprinsã vãzând cã vecina sa întindea pe sârmã 

cearceafuri mult mai curate. Aşa cã i-a spus mamei sale: 

-  Priveşte! A învãțat sã spele rufele, cu toate cã nu am avut timp sã trec pe la ea sã-i 
spun cum se face! 

Mama s-a uitat zâmbind la ea şi i-a rãspuns: 

-  Nu! Astãzi am reuşit sã vin ceva mai devreme decât tine şi am spãlat geamurile casei 
noastre! 

Și în viațã se întâmplã de multe ori la fel... totul depinde de cât de curatã este 

Fereastra sufletului nostru - cea prin care observãm faptele 

celorlalți. 

Ȋnainte de a critica, ar fi potrivit sã ne uitãm la noi şi sã ne curãțãm sufletul pentru a 

Putea vedea clar ceea ce se întâmpla în jurul nostru. Atunci am reuşi în sfârşit sã vedem şi 
curăţenia sufleteascã a celorlalți, chiar dacă ei nu sunt niciodată perfecți... 

     Fie cã „afarã” este ploaie, vânt sau soare... eu mã strãduiesc în fiecare zi, atât cât îmi 

stã în puteri, sã îmi pãstrez curată fereastra sufletului, şi fãrã îndoială... azi te vãd mult  
Mai bine decât ieri! 

O zi fericitã în care sã intre cât mai multã luminã prin fereastra voastrã! 

Bibliotecar 

Matei Florentina 
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 LUMEA  ANIMALELOR  ŞI  UNELE  PRINCIPII  ALE  FIZICII 

FIZICA este o ştiinţă a naturii, legile şi principiile ei 

aplicându-se foarte bine şi la materia vie.  

Iată câteva exemple de principii şi legi ale fizicii ce se 

regăsesc în comportamentul unor animale sau în construcţia 

organică a acestora. 

1. Se ştie că vulpea pe lângă faptul că este foarte şireată

are şi o coadă foarte lungă şi la fel şi veveriţa are coada mare în raport cu corpul. Ce

rol ar putea avea aceste cozi atât de lungi?

Explicaţia: cu ajutorul cozii care are o masă comparabilă cu masa restului corpului, veveriţa 

îşi poate dirija săriturile, iar vulpea îşi poate schimba brusc direcţia de mişcare. 

2. În fuga lor, atunci când sunt ameninţate pisicile ciulesc urechile către înapoi. În

aceleaşi împrejurări si câinii au acelaşi comportament.

Explicaţia: urechile acestor animale pot fi asimilate cu nişte cornete acustice. Ciulirea 

urechilor le permite să stabilească, cel puţin aproximativ , distanţa până la inamicii din pricina 

cărora trebuie să fugă.   

3. Unele animale au anumite simţuri superioare faţă de om, cum ar fi: adaptarea vederii

la întuneric, acuitatea mirosului şi a auzului (ex. percepţia ultrasunetelor). Sunetele

audibile pentru om nu depăşesc decât foarte rar frecvenţa de 20 kHz. Dincolo de

această limită avem ultrasunetele.

Liliacul – mamifer insectivor zburător,are laringele adaptat ca să emită sunete de frecvenţe 

superaudibile pentru om care au fost măsurate şi sunt de  ordinul a 40 kHz. 

Acest animal este generator de ultrasunete pe care le emite, dar pe care le poate şi recepţiona 

prin intermediul urechilor sale adaptate la perceperea undelor ultrasonore reflectate de 

obstacole. Aşa se explică şi capacitatea acestor animale fără văz de a se orienta la întuneric, 

lucrând întocmai ca un radar.  

4. Meduzele au un simţ aparte care le permite să descopere cu multe ore înainte

apropierea unei furtuni pe mare .Aceasta se explică prin aceea că meduzele sunt

sensibile la oscilaţiile infrasonore (f’=10Hz) produse de mişcările valurilor.

5. Reflectând asupra modului de deplasare a caracatiţei se constată uşor că acest animal

are ceva în comun cu racheta. Atât caracatiţa cât şi racheta folosesc acelaşi principiu

de deplasare: conservarea impulsului.

6. Este interesant de amintit că era curentului electric a fost deschisă de fapt ca urmare a

studiului problemelor de electricitate animală cu care s-a ocupat medicul italian Luigi

Galvani. Un alt exemplu: peştele „torpila” care produce comoţii puternice celui ce-l ia

în mână, prin descărcarea electrică produsă.

Asemenea fenomene care fac legătura sau similitudinea între sistemele tehnice şi funcţiile 

organismelor vii sunt studiate de bionică - disciplină ştiinţifică de mare viitor. 

Prof. G. DOBRE 
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IMPRESII DE PE MELEAGURI VIKINGE 

Norvegia este una dintre ţările scandinave care nu a aderat la Uniunea Europeană din 

dorinţa de a-şi păstra independenţa economică la baza căreia stă petrolul. 

Descoperirea petrolului în bazinul 

Marii Nordului la începutul anilor ’70 a 

reprezentat un imens salt înainte pentru 

societatea norvegiană care până atunci 

fusese una destul de rudimentară, mai ales 

că poziţia geografică a ţării nu permitea o 

evoluţie favorabilă. 

Astfel că, odată cu descoperirea 

aurului negru, Norvegia a făcut pasul 

decisiv pentru modernizarea societăţii. 

Centrul de comandă, din punct de vedere 

petrolier, îl reprezintă oraşul Stavanger 

situat în sud-vestul ţării. Port la Marea 

Nordului, Stavangerul reprezintă poarta 

atât spre dezvoltarea industrială, cât şi 

spre dezvoltarea turistică. În Stavanger au sediul cele mai mari companii petroliere care 

operează în Marea Nordului, Marea Norvegiei, dar şi în Oceanul Arctic: Statoil (compania 

petrolieră de stat a Norvegiei), Shell, Conocco Phillips, Eni, etc, precum şi majoritatea 

companiilor de service din industria petrolieră: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, 

Weatherford etc. 

De asemenea, Stavanger reprezintă poarta turistică de intrare în Norvegia. În portul 

Stavanger acostează cele mai mari pacheboturi 

din lume care aduc turiştii. Tot aici se organizează croaziere în faimoasele fiorduri 

norvegiene, adevărate monumente ale naturii care nu au cum să te lase indiferent. 
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În zona Stavangerului vremea 

reprezintă cel mai imprevizibil element. 

Cineva spunea că aici poţi întâlni toate cele 

patru anotimpuri în aceeaşi zi, iar acest lucru 

este cât se poate de adevărat: în aceeaşi zi a 

nins, a plouat, a strălucit puternic soarele şi 

vântul a bătut blând. Aşadar, iarnă, toamnă, 

vară şi primăvară în douăzeci şi patru de ore. 

Datorită acestei vremi imprevizibile, 

norvegienii au fost nevoiţi să se adapteze: 

îmbrăcămintea impermeabilă este nelipsită 

din garderoba tuturor. De la copii în 

cărucioare, până la vârstnici, toată lumea 

posedă cele mai variate obiecte de vestimentaţie din material impermeabil: cizme de cauciuc, 

geci, pantaloni, salopete, căciuli, pelerine, care nu permit pătrunderea apei. 

Unul dintre cele mai importante plusuri ale norvegienilor este cunoaşterea limbii 

engleze. Încă din şcoala primară se pune un mare accent pe studierea limbii engleze (poate şi 

datorită ascensiunii economice care presupune venirea a numeroşi străini în Norvegia). 

Oriunde te-ai duce, cu oricine ai vorbi, toţi cunosc limba engleză şi te pot îndruma acolo unde 

ai nevoie. 

Un alt aspect pe care l-am apreciat în această ţară este predilecţia spre sport a 

norvegienilor. De altfel, mijlocul de transport cel mai utilizat, după autoturism, este bicicleta. 

În Norvegia, trotuarele sunt atât pentru pietoni, cât şi pentru biciclişti şi peste tot există semne 

care indică acest lucru. 

În ceea ce priveşte învăţământul norvegian, din punct de vedere organizatoric, acesta 

se aseamănă până la un anumit punct cu cel românesc. Eu, personal am găsit multe minusuri 

acestui sistem, dar asta se datorează, în primul rând, diferenţelor majore dintre societatea 

românească şi cea norvegiană. 

În centrul activităţii educaţionale se află, bineînţeles, copilul norvegian (şi nu numai). 

Acest copil trebuie să fie cât mai independent şi satisfăcut de tot ceea ce face. Astfel că 

elevilor li se permite să vină la şcoală cu orice mijoc de transport care are roti (biciclete, 

trotinete,  skateborduri, role) existând zone special amenajate în jurul şcolii unde şi le pot lăsa.  
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La şcoală se studiază aproximativ aceleaşi materii ca şi în România cu o mare 

deosebire: programele sunt extreme de relaxate. Spre exemplu, un copil care în România ar fi 

în clasa a III-a, aici, cel puţin după cunoştinţele de la matematică, ar putea fi lejer încadrat în 

clasa a V-a. Singura problemă este limba. De altfel, pentru copiii proveniţi din alte ţări se 

creează grupe speciale în care se învaţă limba norvegiană, dar în acelaşi timp sunt încadraţi şi 

într-o clasă normal unde beneficiază de ajutorul unui profesor care cunoaşte şi limba maternă. 

În clasele primare sunt câte două cadre didactice prezente în clasă care se ocupă 

alternativ de elevi. Un alt element demn de notat îl reprezintă pauzele (din punctual meu de 

vedere- care este cât se poate de subiectiv- aici se merge pe principiul ”pauzele lungi şi dese-

cheia marilor succese”). Astfel, între orele de curs se fac pauze lungi în care copiii sunt fie 

scoşi în curtea şcolii, fie duşi la plimbări în natură. Un profesor mi-a spus că pentru ei ”copilul 

trebuie să se simtă copil şi, deci trebuie să se joace cât mai mult”. 

Cadrul didactic norvegian, aşa cum l-am văzut eu, este la fel de ocupat ca un profesor 

român: are o mulţime de hârtii de făcut şi vine la şcoală cu rucsac sau geantă foarte mare pline 

de materiale pentru elevi. 

În clasa a IX-a elevii merg 

la liceu, dar fără vreo testare 

prealabilă. De abia în clasa a XII-a 

se dă bacalaureatul şi, în funcţie 

de notele obţinute se pot înscrie la 

facultate, dar nu înainte de a face 

doi ani pregătitori pentru 

accederea la studiile superioare. 

Totuşi aici nu se pune accentul pe 

studii universitare, pentru că la 

sfârşitul liceului li se găseşte 

imediat de lucru. Doar cine nu 

vrea să muncească, este şomer! 
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În prezent, Norvegia are o populaţie deloc numeroasă în comparaţie cu suprafaţa-

aproximativ cinci milioane de locuitori. Trebuie să mărturisesc că înainte de a veni aici îmi 

imaginam că voi întâlni numai blonzi cu ochi albaştri şi constituţie atletică (vikingi în toată 

regula!). Dar am avut parte de o mare surpriză: datorită dezvoltării economice, această ţară 

scandinavă a devenit Raiul pentru o mulţime de africani, chinezi, thailandezi şi arabi şi de 

nenumărate ori am observat familii şi cupluri mixte, dovadă că Norvegia este o ţară lipsită de 

anumite prejudecăţi. 

În finalul acestui scurt articol pot spune doat atât: în ciuda tuturor părerilor unora, 

lunile petrecute în această ţară nordică au reprezentat pentru mine o experienţă de viaţă 

inedită, care nu m-a făcut totuşi câtuşi de puţin să-mi uit ţara, ci, din contră, m-a determinat să 

o iubesc şi mai mult şi să mă facă să fiu mândră de originea mea.
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Cu dor de ţară, de colegi şi de elevi, 

Prof. Andreea Matei 
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STRESUL - UN PREŢ MULT PREA MARE 

 Trăim în egală măsură bucuria şi tristeţea. Deşi în 

proporţii inegale şi nu în cea mai bună dintre lumi. Durere, 

sărăcie, conflicte, foamete, calamităţi naturale. 

Între ele şi nu în cele din urmă STRESUL. Într-o 

societate în continuă schimbare, cu o civilizaţie ajunsă pe 

culmile modernismului care modifică viaţa sub toate 

aspectele ei (economic, social, mental), aproape toţi ne 

plângem de dimensiunea stresanta a vieţi cotidiene. Omul 

zilelor noastre este nevoit să sacrifice o bună parte din 

energia de care dispune pe altarele adaptării şi suprasolicitării 

nervoase. Atâtea evenimente care ne copleşesc fiinţă, că 

parcă acest "stres" face parte din respiraţia noastră (acasă, în familie, la şcoală, pe stradă, în 

staţia de autobuz, la serviciu). Totul pare într-o continuă ascensiune stresoare. 

I. CRITERII DE DEFINIRE 

      STRESUL, este, am putea spune, meniul nostru de fiecare zi. Este reacţia firească a 

organismului la diverse agresiuni extrinseci care crează o tensiune intrinsecă imensă tradusă 

prin tensiune, angoasă, senzaţie de presiune, frică, tristeţe, descurajare, stări care pun în alertă 

senzorii din organism pentru a înfrunta pericolul. Acestea sunt percepute de fiecare individ în 

funcţie de: 

- Tipul de personalitate. 

- Tipul temperamental. 

- Dimensiunea, intensitatea şi frecvenţa cu care factorul stresor agresează corpul 

în cele două componente fundamentale. 

A. Somatica (fizică) cu cele două capacităţi 

 motorie.

 senzorială.

B. Psihologică, cu cele două planuri 

 cognitiv.

 afectiv.

      Stresul, apare atunci când presiunea stresoare asupra individului îi depăşeşte capacitatea 

de adaptare/rezolvare. Poate fi generat de: 
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     A. Evenimente fericite, când organismul este inundat de bucurie, fericire, o stare de bine 

general, care modifică parametri fiziologici ai homeostaziei (denumită de Claude Bernard) 

sau altfel spus EUSTRESUL sau stresul bun definit ca fiind componenta firească a ritmului 

alert de viaţă, fără de care Hans Selye afirma că omul "ar muri". În ciuda faptului că este 

indezirabil acest fel de stres nu numai că nu afectează, ci dimpotrivă duce la 

- Creşterea performanţelor. 

- Facilitează eficienta, motivează, scoate la iveală calităţile în variantele lor 

extreme."Să te simţi în priză" este acel stres care înseamnă implicare, dorinţa 

de a rezolva problemele şi în final satisfacţia lucrului bine făcut. 

- Oferă individului acel plus de energie pentru a excela. 

      B. Evenimente dureroase, când o avalanşă de trăiri şi manifestări copleşesc sufletul, 

declanşând o serie de mecanisme nervoase şi hormonale, eliberându-se mai mulţi hormoni 

responsabili pentru mai multe manifestări patologice, vizibile în momentul declanşării crizei 

(oboseala, insomnie, cefalee, anxietate). În acest caz, stresul constituie un factor de risc pentru 

sănătate şi Hans Selye l-a numit DISTRES sau stresul rău (patologic). 

II. MECANISMUL STRESULUI

      Este asemănător cu confruntarea dintre o pisică şi un câine.În momentul recepţionarii 

pericolului, pisica se pregăteşte de luptă sau de fugă. Vor avea loc o serie de reacţii în 

organismul animalului (creşterea ritmului respirator, cardiac, mobilizarea glucozei din 

depozite şi creşterea ei în sânge, dilatarea pupilelor, factorii de coagulare vor fi mobilizaţi 

pentru eventuale hemoragii) şi în câteva minute e gata să supravieţuiască în condiţii limită cu 

un consum mare de energie. (Walter Canon). 

     Analogia cu omul nu este întâmplătoare, însă nu poate constitui un model, o soluţie în 

viaţa umană socializata. Omul nu poate să fugă din faţa problemelor ci va trebui să se 

pregătească de luptă pe toate fronturile (somatic, psihologic, socio-cultural, informaţional, 

spiritual). 

     Problema care se ridică nu este stresul în sine ci modul cum fiecare individ potenţial 

agresat se raportează la el. 

III. SURSE DE DIFICULTATE

      Opoziţia faţă de agresiune sau efortul energofag a fost cercetat şi denumit de Hans Selye 

"SINDROMUL GENERAL DE ADAPTARE" şi constă în 3 faze: de alarmă, de rezistenţă şi 

faza de epuizare sau finalizare prin moarte. 

Ca urmare a opoziţiei faţă de agentul stresor, reacţiile de apărare fiziologice ale organismului 

declanşează următoarele dificultăţi: 

1. de ordin somatic - modificarea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale.

- Creşterea ritmului respirator, a glucozei în sânge. 

- Oboseala/astenie. 

- Modificări tegumentare (piele de găină). 

- Creşte transpiraţia (palme umede, piele umedă) şi altele. 

2. de ordin comportamental - agitaţie psihomotorie, nerăbdare, nelinişte, inadaptare.

- Modificarea aspectului fizic, a comportamentului alimentar (bulimie,

inapetenta), creşterea consumului de alcool, subestimare, creşterea ipohondriei, 

consumarea de medicamente în exces, atitudine cinică, etc. 

3. de ordin psihologic - iritabilitate, comportament agresiv.
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- Modificări de dispoziţie afectivă, capacitate scăzută de luare a deciziilor, 

gândirea nu se organizează nu urmează o logică, atenţia scade pe măsură ce 

creşte tensiunea, apare dificultate în iniţierea de activităţi prin scăderea 

capacităţii de concentrare, reflexe neorganizate, dezordonate cu numeroase 

erori, dificultate în stabilirea priorităţilor. 

Dacă durată, intensitatea şi frecvenţa agresiunii stresoare se prelungeşte mai pot apărea: 

A. Scăderea capacităţii de apărare prin creşterea corticoizilor ceea ce face că 

activitatea celulelor imunitare să se dezorganizeze (celuleB, care produc anticorpi, 

T, care distrug antigene şi coordonează activitatea, NK-Natural Killer, care 

recunosc celulele canceroase şi pe cele infectate, fagocitele care distrug germenii 

patogeni şi dau alarma. 

B. Stresul biciuieşte inima şi vasele prin creşterea hormonilor stimulanţi (adrenalina, 

noradrenalina, catecolaminele), răspunzători în anumiţi parametri de producerea 

unor leziuni a celulelor ce căptuşesc peretele vascular. 

C. Stresul exagerat este răspunzător pentru atacul vascular cerebral ischemic, studii 

importante în SUA şi Finlanda, arătând că la indivizii cu reactivitate crescută, 

riscul este de trei ori mai mare prin cei doi factori declanşatori "Ateroscleroza şi 

Hipertensiunea arterială", factori ce sunt favorizaţi între altele şi de stres. 

IV. IDENTIFICAREA SURSELOR DE DIFICULTATE

      Orice agresiune exterioară capabilă să declanşeze în organism reacţii nervoase, 

comportamentale, emoţionale poate fi identificată ca sursa de stres. 

 CLASIFICARE 

1). Surse în familie: 

- Neînţelegeri în educaţia şi creşterea copiilor. 

- Lipsa de comunicare. 

- Finanţe. 

- Boală sau decesul unui membru al familiei 

- Divorţul, probleme cu părinţii. 

    Un sondaj al "Communication inventary" (SUA), a evidenţiat faptul că în familie ambele 

sexe au acordat o atenţie aproape identică surselor de tensiune nervoasă, doar frecvenţa şi 

cauzele nerămânând constante de-a lungul anilor. 

2). Surse de mediu - atmosfera poluată (fonic şi chimic). 

- Trafic rutier aglomerat, mijloace de transport supraaglomerate. 

- Mai multe ore petrecute la volan. 

- Stări conflictuale cu vecinii. 

3). Surse la locul de muncă - nesiguranţa, insecuritate. 

- Salarizare necorespunzătoare. 

- Mediu conflictual (cu şefii, colegii). 

- Program prelungit, instabil. 

- Comunicare defectuoasă, complexitatea activităţii, rapiditatea în efectuarea 

sarcinilor, responsabilitate foarte mare, teamă de a nu fi subevaluat, aşteptări 

personale mai mari decât cele posibile, etc. 

4). Surse chimice - droguri uzuale (alcool, cofeină, nicotină). 

- Automedicaţie. 

- Drogurile ilicite. 
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V. DOMENII DE ELECŢIE ALE STRESULUI. 

A.  Singurătatea. 

 Omul este prin excelenţă fiinţă socială, de aceea privarea de interacţiuni poate "ucide". 

    Afectează milioane de oameni într-un mod nebănuit de tragic. Statisticile oricât de exacte 

ar fi, în acest caz nu pot decât să mascheze cauza mai profundă. Mai multe studii medicale 

atestă faptul că persoanele însingurate prezintă risc de îmbolnăvire sau moarte prematură de 2 

- 3 ori mai mare decât persoanele sociabile. Investigaţiile pe loturi de bărbaţi singuri au arătat 

câteva concluzii semnificative: 

- Mortalitatea prin boli cardio-vasculare este de două ori mai mare. 

- Mortalitatea prin hipertensiune arterială este de două ori mai mare. 

- Mortalitatea prin sinucidere este de două ori mai mare. 

B.  Profesia. 

    Este un domeniu care poate da excelentă în viaţă sau eşecuri lamentabile. Există profesii în 

care stresul nu poate lipsi. În aceste domenii stresul poate avea multe surse de provenienţă. 

    De aceea a devenit component a fişei postului. Un management defectuos al stresului poate 

transforma viaţa într-un coşmar sau dimpotrivă o gestionare de excepţie poate da satisfacţii 

nebănuite. Într-un studiu efectuat în 1995 s-a constatat că într-un total de 2 milioane de cazuri 

intervievate, stresul profesional deţinea cca. 1/4. 

    În sistemul sanitar este un truism că stresul devine aproape o obişnuinţă, deoarece pacienţii 

au cerinţe şi aşteptări mai mari decât oriunde pentru că este în joc chiar viaţa lor. Nu este de 

mirare că personalul medical devine stresat la rândul lui şi ca urmare directă pacienţii pot 

suferi. Să ne imaginăm ce înseamnă lipsa de comunicare a unui asistent medical cu pacienţii 

din îngrijire. Însuşi atitudinea, mimica sau tonul pot fi "traduse" de pacient că veşti proaste 

referitoare la sănătatea lui. 

C. Conflictele interpersonale. 

    Sunt mari generatoare de stres şi mari consumatoare de energie. Energia de adaptare din 

acest caz poate fi la început cotidiană, de serviciu, regenerativa sau poate fi acel capital 

energetic care odată consumat nu se mai poate regenera. 

VI. PREŢUL STRESULUI.

    Are stresul şi impactul său asupra sănătăţii un preţ? Dacă s-ar contabiliza toate cheltuielile 

pentru tratarea celor peste 80% afecţiuni ce au la baza stresul ar trebui multe milioane de 

dolari. Într-un studiu efectuat în ţara noastră în 1999 prin programul CINDI în colaborare cu 

ISPB s-a ajuns la concluzia că stresul a ajuns prima cauză în cadrul bolilor netransmisibile. Se 

poate spune că avem o nouă problemă de sănătate publică. Fiind o problemă naţională pentru 

controlarea ei va fi necesară convergenta mai multor corpuri sociale: 

1. Individul - prin voinţa proprie şi conştientizarea riscului major.

2. Corpul medical - prin cunoştinţele medicale pe care le deţine privind binele

fizic şi mental, dar fiind depăşit de exacerbarea din ultimul timp a stresului.

3. Statul - care deţine abilităţile cele mai mari în controlul acestei maladii ale

mileniului III prin autoritate, finanţe, legi.

    În Anglia, pentru bolile legate de stres, numai zile de concediu medical s-au acordat cca 40 

milioane. În SUA se cheltuiesc anual în jur de 1 miliard de dolari pentru tratament. 

VII. TEHNICI DE CONTROL ŞI AUTOCONTROL
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     Factorii stresori nu vin şi pleacă la comandă. Ei depind de împrejurări şi pe acestea nu 

putem controla sau schimbă. Însă recunoaşterea situaţiilor, stăpânirea lor şi aplicarea unor 

măsuri de destresare depind de noi, de fiecare individ în parte deoarece "supremul merit al 

fiinţei gânditoare este acela de a acţiona la maximum asupra împrejurărilor, nepermiţându-le 

decât un minimum de acţiune asupra ta". (GOETHE). 

 Control şi destresare prin: 

 Schimbarea stilului de viaţă, printr-o alimentaţie sănătoasă, echilibrată,

săracă în grăsimi animale, bogată în legume şi fructe, fără excitante şi

stimulante ale sistemului nervos. Respectarea ritmului veghe-somn astfel

încât organismul să îşi poată reface rezervele energetice.

Adoptarea de metode simple şi necostisitoare care aplicate consecvent, duc la îmbunătăţirea 

parametrilor homeostazici (activitate fizică, exerciţii de relaxare musculară progresivă, 

meditaţie). 

 Cunoaşterea de sine, stându-se că o bază importantă a stresului este însăşi

persoana. Unii indivizi datorită tipului de personalitate sau temperamental

sunt mai vulnerabile sau mai rezistente în aceleaşi condiţii de solicitare

nervoasă. Fiind o componentă genetică importantă, personalitatea şi

temperamentul, nu se pot schimba, însă se pot modela prin diverse tehnici: de

voinţă, de relaxare, stăpânire de sine şi a gândurilor ostile şi negative,

toleranta, îngăduinţă, răbdare.

 Cultivarea relaţiilor interpersonale, calitatea lor putând influenţa capacitatea

de reacţie - prieteni, colegi, rude, părinţi, copii - putând fi izvor de beneficii

sau de mari dureri de cap. Construirea unor relaţii puternice cu cei din jur

fiind de o importanţă majoră între strategiile anti stres.

 Planificarea activităţilor zilnice în funcţie de priorităţi. Întocmiţi o listă cu

probleme şi aplicaţi zicală "mai este şi mâine o zi".

 Adoptarea unei atitudini pozitive, optimiste care să-ţi dea încredere în

capacităţile tale fizice, intelectuale de a-ţi conduce viaţa după principii oneste

şi moral-spirituale sănătoase.

 Cultivarea unei bune dispoziţii mentale şi sufleteşti de mulţumire, fără

regrete care produce o creştere globală cu 53% a capacităţii imunitare. Râsul

stimulează imunitatea anihilând efectele supresoare imune ale stresorilor

(Holistic Nursing practice-1996 nr:2). Aplicaţi proverbul: "O inimă veselă

este un bun leac, un duh mâhnit usucă oasele". (Proverbele lui Solomon).

 Comunicarea este una dintre cele mai bune surse de energie în lupta de

control asupra situaţiilor limita din viaţă. Eliberându-te de povara grijilor, a

simţămintelor negative, a secretelor vei deveni o persoană liberă, uşoară,

plăcut agreata.

 Autocontrol şi moderaţie.

 Reorientarea asupra altor priorităţi în cariera şi în viaţă.

 Consiliere psihologică: atunci când tehnicile de control la îndemână nu dau

rezultate consultarea psihologului este salvatoare.

CINE DECIDE? 

    Imaginaţi-vă o bucată de unt, o bucată de lut şi soarele care îşi trimite razele. Ce efect va 

avea căldura asupra lor? Acelaşi soare întăreşte lutul şi topeşte untul. 
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Oricât de diferiţi am fi, oricât de grele ar fi dificultăţile prin care trecem, răspunsul la 

solicitări depinde de noi. Să alegem deci mai mult decât indiferența, delăsarea, negaţia o 

atitudine activă, pozitivă şi vom culege roadele de aur a unei vieţi sănătoase. (Dr: Valentin 

Nadasan). 

Prof. biologie Oprea Cristina 

Bibliografie selectiva 

1. Hans Selye si J.D. Dodson "The Stress of Life"-New-york:McGraw-Hill,1956.

2. R.M. Yerkes si J.D. Dodson "The Relation of Strenght o Stimulus to Rapiditi of Habit

Formation." 

3. Medical UPDATE vol: II nr: 6-iunie 1996.

4. Medic.ro. nr: 4/mai 2004.

5. Viata + Sanatate nr: 2 si 8 /2002 anul 3.

6. Viata + Sanatate nr:2 /2001 anul 2.



25 

GOOGLE TRANSLATE: PRIETEN SAU DUȘMAN? 

     Epoca modernă a venit cu schimbări 

benefice pentru elevi și profesori, care au acum la 

dispoziție o multitudine de resurse pentru 

desfășurararea orelor într-un cadru mult mai interesant, 

dar povoacă și multe dileme. În cazul profesorilor de 

limba engleză, este vorba despre proiectele pe care 

elevii le preiau gata făcute de pe net, iar atunci când au 

compuneri sau propoziții de tradus, elevii exclamă 

triumfători: ”Google Translate!” Este aceasta o soluție 

bună pentru ei? Ce ar trebui să facă profesorul în 

această situație? 

     Temele rezolvate cu Google Translate sunt pline de greșeli și se poate observa 

că s-a folosit o metodă de traducere automată.Multe greșeli care apar se datorează faptului că 

textul sursă este incorect. 

     În prezent nu este greu să-ți dai seama că un text a fost tradus folosind Google 

Translate, dar recent,Google a început să folosescă un nou motor pentru traduceri care 

utilizează metoda traducerii statistice (Statistical Machine Translation). Acum se examinează 

și se compară cantități mari de texte existente pe internet care au fost deja traduse de persoane 

autorizate. Se compară similarități între textele sursă și textele țintă și se încearcă găsirea unor 

traduceri cu un grad ridicat de acuratețe. Având în vedere că tot mai multe texte sunt adăugate 

pe internet, Google Translate va continua să se îmbunătățească până când se va ajunge în 

punctul în care va fi foarte dificil să ne dăm seama că o mașinărie a realizat traducerea. 

     Gooogle Translate oferă în prezent și posibilitatea de interacțiune.Când textul 

tradus apare, mouse-ul poate fi plimbat peste text și Google poate sugera și alte alternative în 

cazul în care prima variantă nu este acceptată. De asemenea se poate schimba ordinea 

cuvintelor.Astfel, textul va fi editat în momentul în care suntem mulțumiți de forma finală la 

care au ajutat și dispozitivele de verificare a ortografiei, a gramaticii și dicționarele. Dar 

majoritatea elevilor acceptă ceea ce Google Translate le oferă din primul moment și speră să 

obțină rezultate bune. Numai un elev inteligent ar investiga noile funcții prezentate de Google 

și va realiza o traducere acceptabilă care nu poartă caractristicile evidente ale unei traduceri 

realizate de calculator. Deci care ar fi soluția dacă elevii nu pot fi convinși să nu folosescă 

Google Translate? 

 Îi pedepsim pe elevi pentru că au trișat?

 Le dăm înapoi temele pentru  a le reface fără Google Translate?

 Îi avertizăm că nu vor primi notă?

 Am putea exploata greșelile găsite, notându-le la tablă și discutându-le cu elevii. Îi

putem ruga să depisteze greșelile și să le corecteze.

Poate că  a sosit timpul să admitem înfrângerea și să ne gândim la alte subiecte  și modalități 

pentru temele elevilor. 

Prof. Mănescu Veronica 
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1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR 

Anul 1918 a adus României cea mai mare 

împlinire din întreaga istorie modernă: unirea politică 

a tuturor românilor, visul de veacuri al poporului 

român. 

Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul la 1600, 

când a reușit să unifice pentru prima dată Ardealul cu 

Țara Românească și cu Moldova, continuată de 

Unirea cea Mică din 1859, realizată prin dubla alegere 

a lui Alexandru Ioan Cuza și de paticiparea românilor 

la “Războiul pentru întregirea națională” (1916-1918), 

“Marea Unire” s-a realizat la 1 Decembrie 1918, când 

s-au alăturat patriei-mamă, România, ultimele teritorii românești aflate sub dominație străină: 

Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. 

Marea Unire s-a realizat în 1918 datorită unui cadru internațional favorabil creat de 

victoria Antantei asupra Puterilor Centrale şi de prăbușirea Imperiilor Țarist și Austro-Ungar. 

În urma revoluției bolșevice din Rusia, din 1917 și a publicării celor “14 puncte” ale 

președintelui american Wilson, s-a afirmat principiul “autodeterminării popoarelor”, dreptul 

acestora de a-și hotărî singure soarta.  

Revoluția din Austro-Ungaria a dus la constituirea de noi state, Austria și Ungaria, iar 

popoarele oprimate din fostul Imperiu și-au luat soarta în propriile mâini, respingând ideile 

confederative ale împăratului Carol de Habsburg, publicate în manifestul “Către popoarele 

mele credincioase”. 

Tuturor acestor factori li s-a adăugat un larg curent de opinie în favoarea Unirii cu 

România în Basarabia, Bucovina și Transilvania, susținut de publicații precum: “Cuvânt 

Moldovenesc”, “Gazeta Bucovinei” sau  “Gazeta Transilvaniei” 

 Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu România. În octombrie 1917, 

Congresul Ostașilor Moldoveni a proclamat autonomia Basarabiei și a ales ca organ suprem 

de conducere “Sfatul Țării”, condus de Ion Inculeț. În decembrie 1918 a fost proclamată 

Republica Democratică Moldovenească, autonomă în cadrul federației ruse, iar în ianuarie 

1918 aceasta și-a proclamat independența față de Rusia. La 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul 

Țării, întrunit la Chișinău, a votat unirea Basarabiei cu România. 

A doua provincie care s-a unit cu România a fost Bucovina. Față de pretențiile 

Habsburgilor de a anexa Bucovina la Galiția, și față de cele ale Ucrainei de a o anexa, s-a 

constituit sub conducerea lui Iancu Flondor, la 14 octombrie 1918, Consiliul Național Român, 

care a cerut dreptul la autodeterminare și coordona activitatea unionistă. La 15/28 noiembrie 

1918 s-a întrunit Congresul General al Bucovinei, format din reprezentanți ai românilor, 

polonezilor, germanilor și ucrainienilor care a adoptat în unanimitate “Declarația”, alcătuită 

de Ion Nistor și citită de Iancu Flondor, care hotăra unirea necondiționată a Bucovinei “pe 

veci” cu Regatul României. 

În Transilvania procesul revoluționar s-a accelerat în toamna anului 1918, când, ca 

răspuns la planul de federalizare al împăratului Carol I,  Alexandru Vaida-Voevod a citit în 

Parlamentul de la Budapesta “Declarația” prin care proclama independența națiunii române 

din Austro-Ungaria. 

În octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Național Român Central, organism 

reprezentativ, format din 12 membri (6 reprezentanți ai Partidului Național Român și 6 ai 

Partidului Social Democrat) cu sediul la Arad. Acesta a preluat conducerea luptei de eliberare 

națională și a cerut, printr-o notă ultimativă adresată guvernului maghiar la 9 noiembrie 1918, 

“întreaga putere de guvernare”. Tratativele desfășurate la Arad de  Consiliul Național Român 
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Central cu reprezentanții guvernului de la Budapesta au eșuat pentru că aceștia ofereau 

Transilvaniei doar autonomia. În ziua de 7 noiembrie a fost lansat manifestul “Istoria ne 

cheamă la fapte”, care anunța convocarea Adunării Naționale a Românilor la Alba Iulia, 

pentru 18 noiembrie/1 decembrie 1918. 

La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia au participat 1228 de delegați aleși de 

circumscripțiile electorale din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Paralel, pe platoul 

din fața cetății medievale, peste 100000 de români veniți din întreaga Transilvanie așteptau 

decizia care trebuia  să le anunțe unirea cu România, dând evenimentului caracterul unui 

plebiscit. 

Prezidată de Gheorghe Pop de Băsești, adunarea a ascultat raportul prezentat de Vasile 

Goldiș și a adoptat “Rezoluția de unire”. În primul său articol aceasta proclama “Adunarea 

națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin 

reprezentanții lor la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie 1918, decretează unirea acelor 

români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Erau totodată formulate cerințe 

referitoare la respectarea drepturilor pentru minoritățile naționale, democratizarea vieții 

politice prin introducerea votului universal, înfăptuirea unor reforme agrare radicale și 

legislație muncitorească după modelul statelor industrializate din Apus. Actul Unirii a fost 

înmânat regelui Ferdinand la București de către o delegație a românilor ardeleni alcătuită din 

episcopul ortodox Miron Cristea, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, Vasile Goldiș, 

Alexandru Vaida-Voevod și a fost sancționat de rege prin Decretul din 11 decembrie 1918. 

România întregită cuprindea în hotarele sale istorice, fireşti, o suprafaţă de 295049 

km
2
, faţă de 137000 km

2 
înainte de 1918 şi o populaţie 18052896 locuitori (în 1930), faţă de 

aproximativ 7250000 locuitori înainte de 1918, fiind a opta ţară, după numărul populaţiei, din 

Europa. 

Istoricul Florin Constantiniu scria în cartea “O istorie sinceră a poporului român” că: 

“Marea Unire a fost – şi rămâne – pagina cea mai minunată a istoriei româneşti. Măreţia ei 

stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui 

govern, a niciunui om politic, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, 

realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elen 

controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul 

dorit.” Din aceste motive, după Revoluţia din 1989 şi revenirea la democraţie, a fost posibilă 

acordarea importanţei cuvenite evenimentului petrecut la 1 Decembrie 1918, astfel că prin 

legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 

1 Decembrie, a fost adoptată ca zi națională a României. Această prevedere a fost reluată de 

Constituția României din 1991, articolul 12, alineat 2.  

Aspect de la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia 

Prof. Manta Nicoleta 

http://ro.wikipedia.org/wiki/31_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/1991
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NECESITATEA PREDĂRII CULTURII CIVICE ŞI A EDUCAŢIEI PENTRU 

DEMOCRAŢIE 

"Dacă o democraţie nu creşte generaţiile noi 

 în aşa fel încât să le facă destoinice, 

 să gândească, să judece, să observe 

 şi mai ales să aibă interes pentru treburile publice, 

 este ameninţată în însăşi existenţa ei." 

Virgil Madgearu, 

economist şi om de stat român 

    România mileniului III este o societate în 

curs de dezvoltare care abia începe să cunoască şi să 

conştientizeze  valorile şi principiile democratice. 

Construcţie raţională, democraţia modernă, este o 

democraţie participativă şi competitivă, ce are nevoie de 

cetăţeni educaţi  în spiritul culturii civice, care să o  

susţină prin implicare şi participare directă  în spaţiul 

public şi care să manifeste un comportament civic.  

     Comportamentul civic este “acel comportament particular al unui individ care se 

percepe ca un membru solidar şi responsabil al unei comunităţi în sânul căreia se dezvoltă şi 

îşi exprimă conştiinţa puterii de a acţiona pentru interesul general”. Acest comportament se 

fondează pe valorile egalităţii în drepturi, justiţiei şi solidarităţii , pe valori morale ca 

respectul faţă de celălalt şi toleranţă, dar şi pe norme juridice care să prevină, protejeze şi să 

menţină echilibrul întregii societăţi democratice. El nu este dat, ci se dobândeşte printr-un 

efort permanent de informare, de formare a judecăţii şi spiritului critic, pentru care 

dezbaterea, implicarea şi responsabilizarea  constituie o practică privilegiată.  Astfel , şcoala 

trebuie implicată direct în formarea viitorului cetăţean, deoarece este pentru fiecare dintre noi 

locul în care creştem, învăţăm, visăm şi construim planuri care ne schimbă viaţa. Inconştient 

şi inevitabil alegerile pe care le facem acum ne influenţează viitorul şi modifică pentru 

totdeauna cursul acţiunilor noastre şi mai mult decât ne dăm seama pe ale celorlalţi.  

     De aceea este esenţial ca instituţiile de învăţământ  să se adapteze pentru a face 

fata evoluţiei omenirii, prin stimularea socializarii politice a elevilor, prin pregatirea pentru 

învatarea permanenta si prin asigurarea exercitarii directe a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale  omului, a principiilor  democratiei participative, prin  dezvoltarea 

practicilor democratice în comunitatea din care fac parte şi în societate în general (să activeze 

în ONG-uri, să fondeze organizaţii proprii pentru promovarea şi protejarea drepturilor omului, 

să coopereze cu autorităţile statului, să militeze pro responsabilizare şi contra abuzuri). 

     Cu un deceniu în urma, Consiliul Europei sublinia, că învatamântul are acum, 

mai mult ca niciodata  un rol crucial în formarea indivizilor independenti si responsabili. 

Drept pentru care, sistemele educative trebuie sa ofere tinerilor ocazia de a dobândi 

cunostinte, atitudini si competenţe esentiale în domenii cheie, strâns legate unele de altele: 

pregatirea pentru viaţă într-o societate democratica; pregatirea pentru piaţa muncii; 

pregatirea pentru viaţa culturala. Altfel spus introducerea în şcoală a disciplinelor de studiu: 

Cultură civică/ Educaţie pentru democraţie  urmăreşte iniţierea copilului, formarea viitorul 

cetăţean cu practicarea unui comportament activ, responsabil, conştient de drepturi şi 

indatoriri şi deschis spre cultură, care va intra în viaţa socială şi profesioanlă în următorii ani. 
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 Educaţia  pentru democraţie nu este doar o lecţie predată la şcoală sau un subiect de 

o zi - este un proces care le oferă oamenilor instrumentele necesare pentru a-şi trăi viaţa în

securitate şi cu demnitate , este o parte esenţială a vieţii individului şi este concepută pentru a 

le oferi noilor generaţii posibilitatea cunoaşterii drepturilor lor inalienabile, mijloacele de a le 

exercita şi apăra, de a  participa la viaţa publică, de a nu fi supus torturii, arestării arbitrare şi 

detenţiei, altfel spus drepturile necesare pentru a nu trăi cu frică şi sub ameninţarea nevoilor 

primare.  

     O educaţie pentru democraţie eficientă, civism  se derulează pe mai multe  planuri 

fundamentale. Primul plan este cel al cunoştinţelor civice. Un set minimal de cunoştinţe civice 

care e indispensabil oricărei persoane care participă eficient la viaţa civică. În programa de 

Educaţie Civică găsim particularizări pentru nivelul claselor a III ª şi a IV ª ale acestor 

cunoştinţe, care deşi sunt limitate şi particulare reprezintă doar un prim pas în ciclul materiilor 

şi anilor de studiu care tind să completeze cunoştinţele civice ale elevului. Cunoştinţele se 

completează în anii următori prin disciplina Cultură Civică la clasa a VII ª şi a VIII ª , iar mai 

târziu  prin disciplinele opţionale la decizia şcolii şi evident prin materii înrudite şi abordări 

interdisciplinare se întregeşte întregul sistem de valori democratice ( cls. IX-XII). Cu toate că 

sunt importante, nu trebuie să absolutizăm rolul cunoştinţelor civice, acestea se învaţă ca 

produs „colateral” al activităţiilor adecvate vârstei în care sunt implicaţt  elevii sau grupurile 

de elevi. Pentru ca cetăţenii unei democraţii să se poată bucura de avantajele, privilegiile şi 

drepturile oferite de acest sistem de guvernare ei trebuie să-şi asume o serie de responsabilităţi 

implicându-se pentru promovarea binelui comun ,  participând constructiv la viaţa civică şi 

politică a comunităţii . 

      În mod inevitabil, atunci când vorbim despre civism, cetăţean, comportament 

civic, despre competenţa politică, nu putem vorbi decât în strânsă legătură cu cea morală. 

Valorile pe care le cultivă civismul şi care iau forma concretă în comportamentul civic, sunt 

valori profund morale: responsabilitate, solidaritate, egalitate, demnitate, respectul faţă de 

ceilalţi, respectul faţă de proprietate. Pentru cetăţeanul obişnuit, neimplicat şi neparticipant 

activ la viaţa politică, responsabilitatea pentru acţiunile sale, pentru calitatea 

comportamentului sau civic, este în primul rând una morală. Spre deosebire de omul politic, 

cetăţeanul de rând nu poate fi sancţionat de alegători, el este supus însă judecăţii morale a 

colectivităţii din care face parte, de la nivelul comunităţii locale până la cel al naţiunii. El nu 

poate fi cu adevărat competent politic decât în măsura în care este competent şi moral.  

 Aşadar, democraţiile sănătoase au nevoie de cetăţeni bine informaţi care să 

participe intens la viaţa comunităţii lor. Ele au nevoie de oameni care să se preţuiască pe ei 

însuşi şi pe ceilalţi şi care să fie conştienţi de contribuţia pe care o pot aduce societăţii.  

     Fiind   considerată pe plan european, ca prioritate a reformelor educationale, 

cultura civică/ educaţia pentru cetăţenie democratică  trebuie privită ca instrument al coeziunii 

sociale, bazata pe drepturile si responsabilitatile cetatenilor, formând o dimensiune majora a 

politicilor educationale în toate ţările europene.  

     Astfel, se poate spune ca predarea acestei discipline este un scop educational, 

dirijand sistemul de invatamant catre un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, 

pluralismul, drepturile omului, justitia sociala, bunăstarea, solidaritatea, egalitatea, libertatea, 

dreptatea. Şi să nu uităm că “virtutea se învaţă practicând-o , iar democraţia -  ca stare a 

grupului social, trebuie exersată încă din familie şi şcoală, pentru a se manifesta corect la 

vârsta adultă.” 

realizat de: prof.   Elena Roxana Vişan 
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CREAŢIA ARTISTICĂ, VALOAREA ARTISTICĂ, SINCERITATEA, 

SENSIBILITATEA ARTISTICĂ, EXPRIMAREA ARTISTICĂ 

 Creația artistică 

     Cuvântul a crea își are rădăcina in limba sanscrită , kr 

sensul de a face , in sens general , dar și a îndeplini, a executa , 

a prepara , a produce, a folosi . 

    A crea poate însemna a face , a fabrica, în cazul în care 

există o materie primă care poate fi modelată, dar și a zămisli , 

a crea o ființă nouă , a procrea , a aduce pe lume în acest caz 

fiind implicată ideea de viață. 

    Din  punct de vedere artistic ,a crea înseamnă a ieși din sine, 

a exterioriza o lume existentă în sine, o lume construită de sine 

pentru a satisface necesitatea omului creator de a evada din 

realitate . În acest sens Albert Camus spunea că dacă lumea în 

care am trăi ne ar satisface , creația artistică ar fi inutilă.
10

 

     O creație artistică nu este , deci o copie a unui lucru , ci o imagine pe care artistul o crează 

despre acel lucru și pe care vrea să o transmită.Artistul privește spectacolul lumii cu ochi 

proprii,el reflectează, elaborează, reconstruiește și apoi proiectează . 

    Orice creație artistică este în fapt exprimarea unui ideal interior, artistul nu copiază servil 

realitatea,ci recurge  la imaginație , la impresiile și emoțiile pe care aceasta I le stârnește 

pentru a construi propria lume.Această lume este realizată de el  printr-o serie de eliminări , 

căutând trăsătura esențială, caracteristică ,o sinteză care să expime o anumită idee voită. 

 Leonardo da Vinci spunea că orice creație artistică este în fapt un lucru care ține de intelect. 

    Arta însăși este creație, ca atare ea se bazează pe întrega viață mentală a omului creator , pe 

știință, pe religie și tot ce ține de modelul său lăuntric.
11

 

    O veche tradiție populară punea oroginea creației artistice pe baza unei legende care 

povestea despre iubirea a doi tineri care au fost siliți să se despartă, in ultima seară petrecută 

impreună , în fața focului , îndrăgostitul întristat că nu - și va mai vedea iubita se gândește că 

dorul de ea îi va trece mai ușor dacă îi va putea fixa mîcar amintirea umbrei ei pe perete,astfel 

, cu un cărbune desenează profilul iubitei pe perete.Astfel apare prima reprezentare artistică 

din lume.Concluzia acetei legende conduce la ideea că îndrăgostitul nu crează doar pentru 

plăcere sau nevoie, ci pentru a veni în amintirea pasiunii sale și de a o menține vie.  

   Creația artistică , în acest caz nu servește unor apirații artistice lăuntrice ,nici din nevoia de a 

comunica ceva privitorului , ci este mai de grabă dezinteresată, instinctivă, netrasformată încă 

în creație pură, conștientă și voluntară. 

     Creația artistică începe însă odată cu conștiința artistică.Ea nu - și are adevărata sa origine 

în instinctul creator, ci în judecata care se face asupra exprimării spontane și asupra 

procedeelor sale. 

10 Arta și problemele ei- Jean Grenier Editura Meridiane 
11 Psihologia artei- Henri Delacroix Editura Meridiane 
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     În creația sa, artistul știe să valorifice cu femitate descoperirile sale expresive , să 

plămădească din ele și numai din ele întrega sa operă.El remodelează , fiind ajutat de o voință 

creatoare proprie și adevărată, reușește său canalizeze sensibilitatea într- o anumită direcție 

.Se detașează de maniera obișnuită de a concepe realitatea pentru a construi una personală și 

arbitrară. Voința și capacitatea creatoare sunt condiții necesare ale existenței creației artistice, 

fără acestea nu există artă , nici stil.
12

 

      Dat fiind o anumită viziune a artistului , el își ia dreptul de a orienta formele reale spre o 

semnificație personală , dincolo de orice considerație străină țelului său pur artistic.El 

utilizează , transformă și dispune într-o manieră pe care o consideră convenabilă pentru 

atingerea țeluilui său. 

     Creația artistică reprezintă , deci o emancipare mai completă față de ceea ce nimim 

natură.Lumea formelor este folosită pentru a crea o compoziție care să emoționeze ,artistul se 

cufundă în realitate pentru a se îmbogăți și pentru a o reda transfigurată., el dă facultăți 

inventive, forme noi ,degajate de grija asemănării în  raporturi și legi noi.Artistul este capabil 

să transpună o întreagă ființă într-o culoare , într-o linie , el se transformă în întregime în 

aceste semne devenite simboluri depline și complete pentru sensibilitatea sa extrem de acută. 

     Alcătuind un organism în sine , cu legi proprii , impuse de o capacitate creatoare , o logică 

riguroasă , artistul trebuie să neglijeze total realitatea aparentă pentru a extrage din propria 

fantezie elementele operei sale.El se întoarce cu spatele la natură și pătrunde cu totul în 

abstract. 

    Nici o creație de artă nu este viabilă dacă nu pote să comunice emoția resimțită de autorul 

ei, această emoție neputând fi  comunicată decât cu ajutorul unor forme care pot fi 

recunoscute , apte să suscite o anumită viziune și nu alta. 

    Fiecare creație de artă este un simbol , ea trebuie să fie în mod necesar de natură abstractă 

.Prin creație  artistică nu se înțelege dezordine , cu atât mai  puțin anarhie sau negarea 

limitelor, ci libertate maximă și prospețimea interpretării și a utilizării elementelor oferite de 

natură .
13

 

 Sinceritatea artistică 

      Opera de artă este un vehicol al unui mesaj artistic .Ea trebuie să informeze pe cel care o 

privește despre trăirea sa estetică , dar mai ales să reușească să o trezească și în sufletul 

acestuia.De aceea el trebuie să aibe capacitatea de a selecta și de a se opri la ceea ce este 

menit să vehiculeze emoțiile sale și, deasemena să dețină capacitatea , puterea să de a nu 

încărca mesajul său . 

    Cizelarea atentă a elementelor materiale ale operei în scopul reprezentării adevăratului 

mesaj artistic dă creației  partea esențială de sinceritate artistică. 

    Organizarea, selectarea ,luciditatea acestor operații înlătură dezordinea și aglomerarea de 

trăiri afective ale artistului. Prin cristalizarea mesajului său,artistul îl ajută pe privitor să-l 

recepteze , să-și limpezească trăirile . 

12 Meditații artistice- Ardengo Soffici Editura Meridiane 
13 Meditații artistice –Ardengo Soffici Editura Meridiane 
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     Sinceritatea artistică nu este una cronometrică , o sinceritate imediată a unui moment , ci 

aceea a unei îndelungate meditații complexe, ea este una de adâncime ,ea izvorăște din 

străfunduri și are nevoie de muncă și gândire pentru a o face mai expresivă.
14

 

.  Fără,  reflecție , alegere , discernământ , artistul nu este în stare să domine nici un 

conținut căruia să-i dea formă . 

     Michelangelo spunea pe scurt despre această sinceritate artistică trebuie să dai la o parte 

marmura de prisos, ca să se facă vizibilă statuia .
15

 

 Sensibilitatea artistică 

     Această sensibilitate binecunoscută a artistului este însăși materia primă a atitudinii 

estetice .Pentru el , orice vine în contact cu el , dă viață,formă, expresie artei sale. 

     Michelangelo spunea , de exemplu  că bucățile de marmură freamătă în apropierea lui ,însă 

sigur este faptul că el însuși fremăta în  apropierea bucăților de marmură.
16

 

    Fiecare artist își are specialitatea sa, tema , culoarea , materia sa preferată.Săpiritul său, 

educația artistică fac ca această sensibilitate originară să se îmbogățească, să se rafineze , dar 

mai ales să orienteze .În acest sens ,Rodin atrăgea atenția că acestă gamă preferată a artistului 

exprimă în fond structura sufletului său. 

    Artistul tinde să dea formă, culoare, expresie sentimentelor sale.Gândirea sa estetică 

trăiește întotdeauna printre formele și materia artei sale pentru că pentru el viața se exprimă în 

artă.Astfel sentimentele sale sunt puse în forme estetice. 

   El pornește de la simțirea lui în raport cu tema abordată .În funcție de vibrația lui reală, 

structurile operei se vor constitui  prin travaliul artistic pe care – l realizează , expresii ale 

unui clocot ce se cere transmis , comunicat , fără de care artistul nu-și găsește rațiunea de a fi. 

     Impresia vizuală provoacă în interiorul pictorului o rezonanță anume a sentimentelor lui de 

aceea ,în timp ,privirea lui se ascute în căutarea culorilor, valorilor, formelor.Ochii în cazul 

acesta sunt intrumentele cele mai importante ale spiritului său. 

     Această reacție interioară afectivă la senzațiile vizuale îi sunt necesare pictorului , 

sensibilitatea vizuală la forme, la culori , la valori, memoria vizuală care îi permite să păstreze 

priveliștea sub ochii minții până când ea se fixează , finețea simțului chinestezic și a celui de 

echilibru , îndemânarea manuală și strânsa coordonare a vederii cu mișcarea , supunerea 

mâinii față de viziunea interioară, abilitatea de a înțelege , de a ordona , a scoate în relief ceea 

ce vede,   abilitatea de a  înțelege ,a ordona , a scoate în relief ceea ce vede , abilitatea de a 

descompune , a analiza, a planifica ansamblurile .Pictorul este persoana în care darurile 

spiritului , ale ochiului și ale mâinii se întrunesc, se corelează și sunt indispensabile.
17

 

      Ceea ce îl caracterizează pe artist este tocmai această abilitate de a transpune o emoție 

într-o formă, el vizând astfel efectul,impresia pe care o lasă privitorului.    

 Luchian spunea noi ,pictorii privim cu ochii, dar lucrăm cu sufletul….să ști să desenezi 

…fără desen nu poți face nimic, poți să ai talent , dacă nu lucrezi e  degeaba,munca trebuie

14 Convorbiri despre artă Marcel Brezeanu Editura politică 1971 
15 Idem 7 
16 Idem 7 
17 Psihologia artei –Henri Delacroix Editura Meridiane 1983 
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să - ți umble,și poți să desenzi bine , să ai culoare cât de frumoasă, dacă nu pui simțire , nu 

iese nimic.
18

 

     Artistul este sensibil la tot ce se petrece în jurul său, la figurile oamenilor, la faptele lor, la 

peisajele naturii, toate acestea mișcându-I sufletul spre bucurie , încântare sau din contră , 

tristețe, amărăciune, deznădejde.Aceste schimbărisufletești se răsfrâng și asupra  creației lor.  

      N.Grigorescu își explica una dintre aceste stări de neputință creatoare de pe vremea când 

lucra la mănăstirea Agapia.Toată noaptea visam numai îngeri și scene religioase .Erau zile 

când tot ce făceam mi se părea trist ,fără armonie ,și atunci îmi venea să las totul baltă și să 

plec în lume .Intra o rază de soare și deodată se lumina și biserica și sufletul meu...Și –n 

meșteșugul ăsta al nostru ,când stai și migălești mult la un lucru , de la o vreme nu mai ști ce 

faci ...Nu mai vezi.De aceea , uneori lăsam bidinelele și –o luam rasna peste munți , cu pușca 

la spinare , umblam așa cu pușca la spinare , umblam așa câte o zi întreagă și când m-

apucam a doua zi de lucru , parcă eram alt om.
19

 

     Sensibilitatea este începutul artei . Organizarea , ordinea acestor vibrații ale sensibilității 

artistice este indispensabilă pentru  că fără un aranjament, o construcție se va crea un haos 

senzorial.Această capacitate de a  pune în joc funcții elementare precum unitate în variatate, 

inteligibilitate, claritate,armonie, subordonare, simetrie, completează sensibilitatea pură a 

artistului . 

   Această sensibilitate artistică trebuie deasemenea să însemne și aranjament, ordine, structură 

pentru că așa cum spunea Th.Rousseau, tabloul trebuie executat mai întâi în spirit.Așadar 

execuția materială este urmarea unei elaborări lăuntrice.Pictorul nu –I dă naștere pe pânză , el 

desface rând pe rând valurile care îl ascundeau.
20

 

 Exprimarea artistică 

   Arta reprezintă un limbaj aparte , ea exprimându – se prin intermediul aproximărilor, 

tatonărilor, aluziilor.Cu cât artistul atinge o finețe mai evoluată , cu atât va fi capabil să - și 

exprime mesajul său către privitor. 

     Elementele prin care pictorul își transmite mesajul sunt linia , suprafața, 

volumul,spațiul,culoarea , forma,textura.
21

 

     Reprezentarea unui obiect nu este obiectul însăși,linia , culoarea sau forma pot fi folosite 

pentru a crea un echivalent.Așa cum în lume există numeroase limbi diferite folosite , fiecare 

dintre ele folosind combinații echivalente de simboluri pentru a reprezenta obiectele și 

experiențele comunicanților , în artă există diferite echivalente vizuale pentru comunicarea 

unui mesaj.
22

 

     Atunci când dorește să producă un simbol vizual , artistul este foarte selectiv.Din 

cunoștințele sale despre culoare ,lumină,formă, textură, mișcare și chiar din experiențele non-

vizuale precum sunetul, mirosul,el alege acele câteva calități caracteristice care sugerează 

trăsăturile esențiale ale realității văzute de el în momentul în momentul în care începe să 

lucreze. 

18 Aptitudini și talente în artă Ștefan Zisulescu Editura didactică și pedagogică 
19 Aptitudini și talente -Ștefan Zisulescu Editura didactică și pedagogică București 1971 
20 Idem 10 
21 Drumuri spre artă-Heinrich Lutzeler Editura Meridiane 1986 
22 Dialogul vizual –Nathan Knobler Editura Meridiane1983 
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     Deasemenea lumea realității sale are o mare influență asupra mesajului pe care dorește 

să-l transmită.Construind conform găndurilor și sentimentelor lor , artsistul e influențat de 

viață, de experiența proprie.Această comunicare nu este întotdeauna lipsită de probleme, 

întrucât nu poate fi niciodată sigur că imaginile construite vor exprima realitatea sa subiectivă, 

cu atât mai puțin că va fi înțeleasă de către privitori.În incercarea de a exprima ceea ce este 

real pentru el, artistul poate crea confuzie sau ambiguitate , limitând înțelegera și acceptarea.
23

 

      Un bun exemplu ar fi acela al marelui impresionist Claude Monet care a văzut catedrala 

din Rouen intr- un alt mod, lumina reflectată pe suprafețele clădirilor și peisajul fiind un 

factor determinant în perceperea universului real.Obiectele fizice, reale pot rămâne constante , 

însă aparența lor se schimbă în mod evident în diferite condiții de lumină și atmosferă. Monet 

a lucrat fațada catredralei din Rouen într o serie de tablouri , ficare dintre ele folosind 

artificiile tehnice care – l ajutau să creeze un echivalent pictat al efectelor luminii , artistul 

comunicând astfel o informație de fiecare dată diferită despre catedrală .Tehnica lui Monet de 

a aplica culoarea pe pânză în tușe mici și distinct separate a fost întrebuințată pentru a crea o 

suprafață luminoasă de culoare mai vibrantă și mai evocatoare a luminii reale percepute de 

el.Preocuparea lui de a reprezenta lumina a facut sa renunțe la reprezentarea amănunțită a 

detaliilor sculpturii zidului de piatră a catedralei.
24

 

     Alegerea precisă a  culorilor  , aranjarea acestora pe suprafețe bine determinate , formele 

obiectelor  precum și felul în care a fost aplicată pasta, toate conduc privitorul la o anumită 

impresie , la un anume mesaj voit de artist. 

     Astfel , modurile de exprimare ale artistului pot să devină treptat-treptat mai sumare , 

mai sintetice , cu un caracter mai intim și mai abstract , un cifru între artist și privitor. 

    Câteva tușe , câteva linii, câteva forme și volume pot fi suficiente pentru a sugera prin 

intermediul unor reflectări ample , al unor rezonanțe infinite , al unor anologii îndepărtate . 

 Prof. Simona Moldoveanu 
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ASPECTE ALE COMUNICĂRII 

Cuvintele sunt cu adevărat mijlocul de 

comunicare cel mai puţin eficient. Ele sunt 

cele mai expuse la interpretări greşite şi 

cel mai adesea prost înţelese. 

 Neale Donald Walsch 

Mai comunicăm într-o lume modernă stăpânită de 

Internet, telefoane mobile, ipod-uri? Asistăm astăzi la un 

dezinteres faţă de comunicarea civilizată. Toţi vorbesc, dar 

nimeni nu spune nimic, totul se petrece fără nuanţă şi de aceea 

vulgaritatea limbajului şi greşelile de exprimare sunt considerate 

fără importanţă. Procesul comunicării se realizează acum, mai 

mult ca niciodată, în  mod virtual, o dovadă clară fiind siturile de 

socializare precum Hi5, Facebook și Twitter. Adolescenţii zilelor noastre sunt „conectaţi” în 

lumea vituală, relaţiile interumane suportând modificări semnificative. 

Fenomenul comunicării trebuie studiat ca relaţie interumană, ca o formă specifică de 

interacţiune. Orice activitate pe care o desfăşurăm presupune schimbul de informaţii, adică 

procese şi relaţii de comunicare. Ca fenomen social, procesul comunicării îi angajează pe 

oameni cu toată încărcătura lor psihică, ceea ce nu se întâlneşte în lumea animală, unde are o 

semnificaţie pur instrumentală. 

Noi toţi şi în primul rând profesorii, asistăm la toate aceste fenomene care se răsfrâng 

pentru durate imprevizibil de lungi, în atitudini indiferente, ce afectează relaţiile interumane. 

Majoritatea comportamentelor, mai ales modul în care comunicăm, le-am învăţat cu 

toţii în timpul copilăriei, prin imitarea persoanelor pe care le-am considerat modele. Primele 

modele au fost părinţii, apoi învăţătorii şi profesorii. La fel ca şi noi, elevii învaţă să comunice 

observându-i pe cei din jur. Învăţătorii reprezintă modele pentru mulţi dintre elevii noştri. 

Prin modalităţile de comunicare ne putem face mai bine înţeleşi de către elevi şi îi 

putem ajuta să se deschidă mai mult faţă de noi. În acelaşi timp, exersarea acestor modalităţi, 

îi poate ajuta pe elevi să comunice mai eficient între ei, înlăturând conflictele cu colegii. 

Aceste modalităţi de comunicare sunt de altfel foarte simple, mulţi dintre noi utilizându-le în 

mod spontan. 

Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare. Profesorii pe care îi 

preferă elevii şi cărora le comunică problemele pe care le au, sunt cei care ştiu să asculte. 

Unele probleme pe care le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al ascultării, deoarece fiind 

ascultat, copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o 

analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge singur la soluţie. 

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au dovedit a fi 

oferite de  însuşi exerciţiul comunicativ. Teoretizările savante nu pot decât să explice unele 

chestiuni privind corectitudinea şi precizia exprimării, dar nu pot rezolva blocajele şi 

obstacolele reale pe care le simţim cu toţii atunci când ne aflam într-o confruntare directa cu 

un interlocutor. Pentru astfel de motive apreciez că în practica educaţională este necesar ca 

elevilor să li se ofere ocaziile de a comunica. Din acest punct de vedere şcoala a creat o 

adevarata mentalitate care se cere complet revizuită: a comunica nu înseamnă a multiplica 

actele de vorbire. Aceasta presupune că, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu 

trebuie să li se pretindă să vorbească mult, ci să fie găsite modalităţi de intensificare a 

interacţiunilor profesor-elev în planul schimbului informaţional si interpersonal. 

Prof. Neagoe Georgiana 
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POVESTE DE IARNĂ I 

Iarna este a patra fiică a bătrânului an. De obicei se instalează 

în ţara noastră la începutul lunii decembrie, venind cu frig şi 

lapoviţă. Treptat frigul se transformă în ger, iar lapoviţa în ninsoare. 

Întreg pământul, câmpiile, dealurile şi muntele se îmbracă în mantia 

albă a zăpezii. Pentru ogoare zăpada este foarte folositoare. De cu 

toamnă ţăranii cooperatori au semănat grâul, iar pe timpul iernii 

zăpada îl ţine la căldură şi îl fereşte. Dar şi copiii se bucură foarte 

mult de zăpadă. Aceştia, de cum dă prima ninsoare, merg la derdeluş 

şi se dau cu sania, ori fac oameni de zăpadă cărora le pun un morcov 

în loc de nas, cărbuni în loc de nasturii de la haină şi de asemenea o oală veche pe cap, care 

ţine loc de pălărie. Alţi copii merg pe lacul îngheţat şi acolo pot patina, dar acest lucru este şi 

foarte periculos pentru că gheaţa se poate rupe în orice clipă şi pot cădea în apa rece şi muri 

din cauza frigului. Tot iarna gospodarii de pretutindeni taie porcul, din care apoi se prepară 

mâncăruri foarte gustoase precum slănină, cârnaţi, tobă, piftie, sarmale sau carne de porc 

prăjită. Întotdeauna gospodinele harnice au cămările pline iarna, pentru că s-au îngrijit din 

timpul anului. În cămările lor se găsesc: murături, zacuscă, bulion, compoturi şi dulceţuri, 

sticle cu vin. În ultimele zile ale anului toţi copiii cuminţi îl aşteaptă pe Moş Craciun. Acesta 

este un moş bătrân care împarte cadouri celor ce nu au fost obraznici, au luat note bune şi au 

ascultat de părinţi sau bunici. Iarna se termină în ultima zi a lui februarie, 28 sau 29 în funcţie 

de anul în care ne aflăm. La 1 martie, când sărbătorim Mărţişorul, începe primăvara. Tot 

atunci de sub zăpadă îşi fac apariţia şi primele flori, ghioceii. 

În stânga mea, fata din parc conduce cu atenţie. Lumina farurilor bate până departe 

luminând copacii desfrunziţi de pe marginea drumului pustiu. Totul seamănă cu un peisaj 

selenar, inclusiv carosabilul plin de gropi. I-am citit fetei din parc compunerea elevului 

Becheru Mihai din clasa a III a D, compunere, având ca temă iarna, cu care a participat la 

Olimpiada de limba română, faza pe şcoală. Obţinuse locul al cincilea din şase concurenţi şi 

doar primii doi mergeau mai departe, la faza pe sector. Dar nu era dezamăgit pentru asta. Mi-a 

dat compunerea lui, spunându-mi că el scrie pentru propria-i plăcere şi nu pentru onoruri. Fata 

din parc m-a ascultat cu atenţie, concentrându-se în acelaşi timp şi la drumul care continua să 

urce şi pe măsură ce urca apăreau în calea noastră petice de zăpadă proaspătă. 

- E o compunere foarte bună. Cele care s-au calificat mai departe trebuie să fi fost grozave. 

- Nu poţi ştii, i-am răspuns. 

Mi-am adus aminte cum era în şcoala generală, unde fiecare profesor avea elevi 

preferaţi şi elevi la care ţinea mai puţin. Şi chiar dacă la astfel de competiţii lucrările sunt 

secrete, până la urmă tot se află cine e în spatele scrierii. Oricum, pentru noi, elevul Becheru 

Mihai din clasa a III a D era cel mai bun la literatură din toate clasele a III a. Oare ce o face el 

acum ? E deja târziu, probabil că doarme. Iar noi, eu şi fata din parc, continuăm să mergem 

liniştiţi cu maşina pe drumul care începe să fie acoperit din ce în ce mai mult de zăpadă, prin 

ninsoarea care tocmai a început. Copacii lipsiţi de frunze au fost înlocuiţi cu brazi plini de 

zăpadă, o atmosferă de iarnă autentică luând locul peisajului selenar de mai devreme. Este 

linişte deplină, în noapte auzindu-se doar sunetul maşinii răzbind prin zăpadă şi poate vântul 

în depărtare. O vreme stăm amândoi tăcuţi privind albul de afară. Fata din parc continuă să 
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conducă relaxat dar în acelaşi timp foarte atent. În zare se văd luminile unui orăşel, dar mai e 

până acolo. Se întoarce şi mă priveşte cu ochii ei mari, îmi zâmbeşte şi întorcându-şi privirea 

înapoi la parbriz rosteşte cu vocea şoptită: 

Undeva, dincolo de curcubeu, sus de tot, visele la care am visat odată, erau într-un cântec de 

leagăn. Undeva, dincolo de curcubeu , păsări albastre zboară şi visele la care visezi, viselele 

chiar se împlinesc. Într-o zi voi ajunge acolo, voi lăsa norii în urma mea şi visele la care nici 

nu îndrăzneam să visez....De ce ? O, de ce? Pot eu oare?..Se vor împlini....Acolo da, acolo mă 

vei găsi. Văd cerul albastru, norii albi şi strălucirea zilei în care vreau să plutesc şi îmi zic în 

sinea mea: Ce lume minunată! 

Maşina ne poartă mai departe liniştită spre orăşelul luminat de brazii împodobiţi, de 

ghirlandele albastre atârnate de stâlpii electrici şi de cele câteva case în care proprietarii dorm 

demult. Ninge potolit cu fulgi mari. Lăsăm maşina în faţa unei clădiri din cărămidă, ne 

înfofolim cu ce avem la îndemână şi pornim pe jos, pe străduţele înzăpezite, printre casele de 

lemn din care iese mirosul de carne friptă şi plăcintă de mere mâncate de cu seara. Paşii ne 

poartă spre parc, un parc mai mic decât cel în care ne-am cunoscut, dar mai cald în ciuda 

frigului de afară, mai prietenos, mai primitor. Şi cum să nu fie aşa când am lăsat în depărtare 

oraşul mare cu toate problemele lui, toate grijile, toate gândurile rele. Ne plimbăm pe aleile 

pustii, printre brazii în care au veveriţele scorbura, pe lângă havuzul cu apă îngheţată. Este 

atâta linişte încât putem auzi fulgii de zăpadă cum cad. O nouă poveste işi face loc, aici sub 

norii grei din care zăpada cade peste întregul parc, întregul orăşel, ba chiar peste întreaga 

lume. Ca întotdeauna fata din parc mă priveşte cu ochii ei mari şi începe : 

Astă vară eram în tren, mergând către graniţă. Cu mine, în vagon, erau oameni de 

felurite vârste şi naţionalităţi. Erau şi două femei care călătoreau singure, probabil la patruzeci 

de ani. Una din ele se deosebea, părea să nu aibă nici vârstă şi nici trecut. O fetiţă de vreo trei 

ani s-a apropiat de ea şi au început să joace un joc legat de culori. La un moment dat femeia a 

întrebat-o pe fetiţă dacă ştie ea să descrie un obiect alb, şi adăugat încet, cu tristeţe ca pentu 

ea, PUR. Fetiţa s-a gândit o vreme, aşa că femeia i-a răspuns că oricum nici ea nu crede că 

există ceva pur în lumea asta, nimic alb deci. Atunci s-a întâmplat magia. Fetiţa cu ochii plini 

de sclipiri de fericire a strigat, de toţi câţi eram în trenul ăsta am întors pivirea spre ea, 

"Ştiu....ZĂPADA !" 

Am continuat să mergem încet prin parcul hibernal, bucurându-ne de fiecare clipă. Iată 

şi un om de zăpadă exact ca cel din compunerea elevului Becheru Mihai din clasa a III a D. 

Mai este mult până în zori. În munte, printre pâlcurile de brazi se zăreşte o luminiţă. Fata din 

parc mă întreabă dacă mergem până acolo. Accept, bineînţeles. Ninsoarea nu dă semne că s-ar 

mai opri vreodată.  

Prof. Ioniță Laura 
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POVESTE DE IARNĂ II 

În lumea spiriduşilor era agitaţie mare. Se apropia iarna şi 

aveau din ce în ce mai multe de făcut. Spiriduşii tineri, care abia 

terminaseră şcoala, erau cei mai agitaţi. Ei nu ştiau încă ce vor avea 

de făcut. Unii urmau să fie trimişi la Moş Crăciun, să-l ajute să 

citească scrisorile de la oameni, alţii urmau să-i ajute pe pitici să 

contruiască jucării, să pregătească tot felul de cadouri, iar alţii 

urmau să colinde lumea în lung şi în lat şi să hotărască cine merită 

şi cine nu merită să primească daruri de la Moş Crăciun. În sinea 

lor, toţi micii spiriduşi sperau să fie trimişi să colinde lumea. Ce putea fi mai minunat, după 

atâta vreme petrecută în şcoală, decât să străbată lumea oamenilor dintr-un capăt în altul.  

Spiriduşul Pin era unul dintre cei mai mici din cei ce tocmai terminaseră şcoala, dar şi unul 

dintre cei mai isteţi. Tocmai de aceea visa clipă de clipă, că va fi trimis în lumea oamenilor. 

Nu mai avea stare şi se învârtea atât de zgomotos prin casă, încât în cele din urmă, ca să-l mai 

liniştească, stră-bunicul îl chemă la el să-i povestească despre vremurile în care şi el de-abia 

terminase şcoala. 

Lui Pin îi plăcea mult să-l asculte, dar acum mai degrabă s-ar fi întâlnit cu prietenii lui 

de la şcoală, să-şi imagineze ce vor face peste iarnă, decât să-l asculte pe bătrânul spiriduş.  

Ţinea însă prea mult la străbunicul lui, astfel că, de îndată ce-i auzi chemarea, alergă la el.  

Ca întotdeauna, îşi făcu un culcuş din perne pe jos şi se cuibări acolo, aşteptând cu nerăbdare 

ca bătrânul să-şi înceapă povestea. Dar acesta nu zicea nimic. Stătea în balansoarul de aceeaşi 

vârstă cu el şi părea că doarme. Pin ştia însă că nu doarme.  

Aproape adormise el în culcuşul de perne, când stră-bunicul rupse tăcerea: 

- Erau alte vremuri când am terminat eu şcoala. Pentru unii era mai uşor, pentru alţii era mai 

greu … Tu ce-ţi doreşti să faci acum, că ai terminat cu şcoala? 

- Să fiu trimis în lumea oamenilor, strigă imediat Pin. Ce poate fi mai frumos! Nu-ţi dai 

seama? Câte aventuri … !  

- Nu o să fie deloc uşor dacă te trimit acolo, jos, printre oameni, ştii? 

- De ce să nu fie uşor? Nu am altceva de făcut decât să mă plimb de colo-colo şi să-i găsesc pe 

toţi oamenii care au aură de bunătate. Nimic mai simplu! Şi între timp voi putea vedea toate 

minunăţiile din lumea lor despre care am auzit atâtea. 

- Of! Ce tânăr şi naiv eşti, oftă bătrânul. Chiar crezi că este uşor să-i găseşti pe oamenii cu 

aură? Pe vremea mea, da, era uşor. Îi întâlneai la tot pasul. Dar acum … o să vezi. Oamenii nu 

mai cred în sărbători, nu mai cred că există Moş Crăciun, pitici şi spiriduşi. Ca urmare, s-au 

înrăit. Şi numai oamenii cu adevărat buni, neduşmănoşi, cu gâduri frumoase şi privirea 

limpede, care se pot bucura cu inima uşoară de venirea unei sărbători, au această aură. O să ţi 

se pară tot timpul că vezi aura care trebuie, o să te repezi fericit către acel om şi ajuns aproape 

o să descoperi că este vorba doar de “un gând bun de Crăciun”, atâta tot. Va trebui să fi foarte

atent să nu te păcăleşti. 

- Nu te cred! Nu poate fi adevărat! sări Pin de pe pernele lui. Dacă ar fi aşa cum spui, piticii n-

ar avea atât de mult de lucru cu pregătitul cadourilor! 
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- Nici nu mai au, mormăi stră-bunicul. Piticii s-ar descurca singuri cu darurile. Şi doar pentru 

că noi ţinem foarte mult la tradiţii şi nu ne dăm în lături de la nimic ca să le păstrăm, 

continuăm să trimitem spiriduşii tineri să-i ajute pe pitici.  

Pin căzu pe gânduri. “Să fie adevărat ce auzise de la stră-bunicul? Până acum, nimic 

din ce-i spusese de-a lungul anilor nu se dovedise a fi greşit. Dar poate că acum se înşela. Nu 

se putea ca toţi colegii lui , ca de altfel şi el, să viseze la minunăţia călătoriilor în lumea 

oamenilor şi acestea să se dovedească a fi taman pe dos! Pur şi simplu nu se putea! De data 

asta stră-bunicul greşeşte.” concluzionă Pin. 

Străbunicul părea că a adormit din nou, aşa că Pin se ridică încetişor şi ieşi tiptil din 

încăpere. 

Se mai învârti o vreme fără rost prin casă, după care hotărî să se ducă la Nuc, cel mai 

bun prieten şi coleg al lui. Trebuia să-i povestească cele auzite de la stră-bunic, căci altfel 

simţea că nu-şi găseşte liniştea. 

Afară era ger şi vântul bătea cu putere, dar Pin parcă nici nu simţea. Îi plăcea mult să meargă 

pe afară, indiferent de vreme, şi îi plăcea să meargă, nu să zboare. În zbor, în două minute ar 

fi ajuns la Nuc acasă, dar aşa, se putea plimba aproape o jumătate de oră. 

Când bătu la geamul lui Nuc, avea nasul îngheţat şi roşu, la fel ca şi obrajii, dar radia 

de voie bună. Aproape că uitase vorbele stră-bunicului şi vorbi cu Nuc de cu totul alte lucruri. 

Se întrebau amândoi cum va fi a doua zi, la întrunirea atât de aşteptată. Ştiau că la această 

întrunire, dinaintea Crăciunului, se adunau spiriduşii din întreaga lume, mai puţin cei care 

încă mergeau la şcoală. La această mare întrunire, aveau să fie anunţaţi cei mai buni o sută de 

spiriduşi proaspăt absolvenţi. Nimeni nu ştia dinainte care vor fi aceştia, pentru că erau şcoli 

de spiriduşi în toată lumea şi chiar dacă cei doi erau cei mai buni la şcoala lor, puteau fi alţi o 

sută mai buni decât ei la alte şcoli. În plus, la intrarea în sala de întrunire, fiecare absolvent 

trecea printr-o încăpere în care cel mai bătrân spiriduş din lume le punea câte o întrebare. La 

această întrbare nu existau răspunsuri greşite. Toate răspunsurile erau bune. Doar că fiecare 

răspuns primea un punctaj mai mare sau mai mic, care putea fi decisiv pentru plasarea în 

primii o sută. Se spunea că nu contează numai ce spui, ci atitudinea pe care o ai în faţa 

întrebării şi privirea pe care o ai şi cel mai mic gest pe care îl faci. 

Atât Pin, cât şi Nuc sperau să fie printre primii o sută. Asta însemna intrarea în 

Camera Elitelor, formată din spiriduşii care primeau întotdeauna misiuni printre oameni. De 

ce era aşa de important să aibă o astfel de menire? Pentru că acesta este rolul spiriduşilor de 

veacuri. Să vegheze asupra oamenilor. Şi chiar dacă sunt foarte puţini spiriduşii care coboară 

printre oameni, toţi ceilalţi, care îndeplinesc diverse sarcini în lumea lor, fără să vadă 

niciodată un om, nu fac altceva decât să ajute ca acei puţini spiriduşi ce ajung printre oameni 

să-i poată veghea mai bine şi să le poată fi de folos.  

În ceea ce privea dorinţa lor cea mai arzătoare, cei doi prieteni se diferenţiau un pic. 

Pin îşi dorea cel mai tare să fie trimis între oameni acum, pentru acest Crăciun, chiar dacă nu 

ar fi fost printre primii o sută. Ştia că dacă nu va fi printre aceşti o sută, dar dacă va fi totuşi 

trimis pe pământ cu o însărcinare cât de mică, mai avea o şansă să ajungă în Camera Elitelor. 

Sigur că asta însemna o nouă şcoală, noi testări şi o nouă întrebare din partea celui mai bătrân 

spiriduş, dar va vedea lumea oamenilor curând. Nuc, în shimb, îşi dorea cel mai tare să fie 

între cei o sută cei mai buni, deşi ştia că era probabil să treacă multă vreme, poate chiar ani, 

până la prima misiune printre oameni. Dar prefera să ştie că va face ceva direct pentru ei, 
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decât să le vadă lumea poate doar o dată, Crăciunul acesta, şi apoi să nu mai aibă dreptul să 

coboare printre ei. 

Ajunseră la concluzia că a doua zi urmează să fie cea mai importantă zi din viaţa lor.  

De-abia pe drumul de întoarcere spre casă, în întunericul care deja se lăsase, îşi dădu seama 

Pin că nu i-a spus nimic prietenului său despre discuţia cu stră-bunicul. 

“O să-i spun mâine dimineaţă, în drum spre întrunire” îşi spuse Pin, luându-şi zborul, pentru 

că era deja târziu şi nu vroia să-şi necăjească părinţii. 

*** 

O zi însorită, splendidă, bătea la fereastra lui Pin, care însă era teribil de somnoros. 

Adormise cu greu, abia spre dimineaţă, aşa că acum ar fi vrut să rămână în pat să mai doarmă. 

Dar de data asta, mama nu-l lăsă în pace, aşa cum făcea în alte dăţi când era somnoros, ci tot 

trăgea de el.  

Deodată, Pin îşi dădu seama că e ziua întrunirii şi sări îngrozit din pat. Avea să fie un 

dezastru! 

- Sunt obosit! Sunt somnoros! N-o să mă pot concentra şi o să iau punctaj mic la întrebare! 

Of! Ce prost sunt! De ce n-am putut adormi mai repede aseară! 

Mama îl privea amuzată din prag. 

- De ce zâmbeşti? Se răţoi Pin la ea.  

Află răspunsul jos, la masă, când stră-bunicul povesti că exact aceleaşi cuvinte le 

spusese şi mama lui în ziua primei ei întruniri. Păi atunci, cum să nu se amuze? 

Drumul spre sala de întrunire nu trecea pe lângă casa lui Nuc, aşa că la un moment dat, 

Pin îşi părăsi părinţii, bunicii şi stră-bunicul şi se duse să-şi ia prietenul. Nuc părea la fel de 

nedormit, cu cearcăne, cu ochii roşii. Părinţii lui Nuc plecaseră deja, aşa că Pin profită că erau 

doar ei doi şi îi povesti ce aflase de la stră-bunic cu o zi înainte. Şi pe măsură ce îi povestea, 

Pin îşi dădu seama că, dacă stră-bunicul avea dreptate, atunci intrarea în Camera Elitelor 

devenea şi mai importantă, pentru că atunci i-ar putea ajuta pe oameni să devină din nou buni. 

Nici nu termină bine de povestit că Nuc îi spuse: 

- Acum înţelegi de ce este aşa de important să ajungem între cei mai buni o sută de spiriduşi 

din anul nostru? 

Da, acum Pin înţelegea. Se uită plin de admiraţie la Nuc, care înţelesese acest lucru cu 

mult înaintea lui. 

Ajunseră la sala de întruniri. Nuc urma să intre primul pentru marea întrebare, căci 

ordinea era alfabetică. 

Pin era aşa de emoţionat, încât i se părea că nu mai vede bine, că nu mai recunoaşte 

spiriduşii din jur.  

După ce Nuc dispăru în încăperea destinată marii întrebări, trecu o oră şi un sfert până 

îi veni şi lui rândul. 

Va urma… 

Prof. Ioniță Laura 
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DĂRUIND VEI DOBÂNDI 

Proiectul  ”Dăruind vei dobândi” încearcă să dezvolte 

educaţia religioasă în şcoală,în familie şi în societate. 

Educaţia religioasă creştină se fundamentează pe două 

adevăruri de credinţă: întruparea Domnului Isus Hristos- Fiul 

lui Dumneze, Care s-a făcut OM pentru a-i da omului 

posibilitatea de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu – şi 

existenţa sufletului uman, care poate fi modelat prin educaţie. 

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi 

continuată în cadrul orelor de religie,dar şi în cadrul activităţilor 

extracuriculare. 

Acesta este şi scopul iniţierii acestui parteneriat. 

Prin acest proiect am îmbinat cunoştiinţele religioase cu 

literatura, istoria, geografia, biologia şi educaţia civică. 

Am vizitat mânăstiri şi biserici (mânăstirea Sîngeap-Basaraba,Mânăstirea Golia, 

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi şi Mitropolia din Iaşi), am vizitat Boşdeuca lui Creangă din Iaşi, 

parcul Copou, Grădina Botanică din Iaşi. 

Una din sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a 

cunoaşte şi a venera valorile sacre, de a-şi forma un comportament moral-religios, pornind de 

la modelul Sfinţilor. 

Proiectul  “Dăruind vei dobândi” se bazează pe activităţi caritabile , prin care elevii 

Şcolii Gimnaziale “I.A. Bassarabescu“ au înţeles că mînă-n mână pot dărui şi la rândul lor pot 

primi. 

În lunile octombrie şi noiembrie am desfăşurat diferite activităţi la nivel de şcoală, pe 

diferite teme: “Să mâncăm sănătos” ( elevii au înţeles că dacă vor renunţa la Coca-Cola şi alte 

alimente ce nu fac bine organismului, ei vor avea o viaţă sănătoasă şi din banii economisiţi 

pot dărui pentru cadourile de sărbători, pentru copiii din  Stavnic-Voineşti, judeţul Iaşi ), ” 

Bucuraţi-vă ca să bucuraţi” – o altă temă prin care toţi elevii au organizat o tombolă prin care 

şi-au dăruit obiecte ce au reprezentat o amintire pentru ei şi banii stânşi în urma tombolei au 

fost folosiţi pentru cadourile copiilor din Stavnic-Voineşti, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Concluzia acestui proiect este următoarea: 

Milostenia înseamnă iubirea sinceră faţă de semeni şi se materializează în fapte 

lucrătoare. 

Mântuitorul, care este modelul desăvârşit al milosteniei, ne învaţă că Dumnezeu nu 

lasă niciodată  o faptă bună nerăsplătită. 

Ca şi rugăciunea şi postul şi milostenia trebuie făcute prin iubire sinceră faţă de 

Dumnezeu şi faţă de oameni, fără a căuta să fim apreciaţi de cei din jur. 

“Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi: sufletul este pânza, virtuţile sale 

culorile, iar Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm”  

(Sfântul Grigore de Nyssa) 

Prof. Ghiţulescu Ramona 
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STUDIU DE CAZ 

Diagnostic psihologic: deficit de atenţie si tulburări 

limbaj 

Nume: K. 

Prenume: E. 

Data naşterii: 21.10.2001 

Clasa: a IlI-a B 

Scoală: I. A. Bassarabescu 

Date familiale: 

Numele si prenumele părinţilor:  

Mama: L Tata: E 

Ocupaţia părinţilor: plecaţi in străinătate 

Prezentarea cazului 

Copilul este crescut de bunici care se interesează de activitatea şcolara a elevului. 

Este singur la părinţi. 

Condiţiile materiale ale familiei sunt bune. 

Pe parcursul activităţii de predare - invatare am constatat ca elevul are un 

comportament agitat, neputandu-se concentra foarte mult timp. 

Foarte des se intampla ca atunci cand este intrebat sa nu stie sa răspundă datorita 

atenţiei deficitare. 

In mod frecvent deranjează ora, punând intrebari care nu au legătura cu tema 

discutata. 

Cand trebuie sa lucreze individual in clasa de cele mai multe ori nu-si termina tema, 

nu ramane liniştit si deranjează colega. Deci, se plictiseşte uşor si nu poate sa se concentreze 

mult timp. 

întâmpina si probleme de limbaj deoarece nu stie foarte bine limba romana, elevul 

fiind de origine turca. 

Elevul are capacitate intelectuale de nivel mediu. 

In timpul pauzei se comporta normal. 

Activităţi remediale 
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Legătura cu bunicii este permanenta care incearca sa se preocupe cat mai mult de 

pregătirea elevului. 

S-a lucrat diferenţiat in vederea insusirii limbii romane, activitate desfăşurata si dupa 

program. 

Am organizat un grup de elevi cu potenţial deosebit care in timpul pauzelor l-au ajutat 

sa vorbească corect si l-au corectat cand a greşit. 

L-am antrenat in timpul lecţiilor pentru mobilizarea atenţiei, l-am incurajat de cate ori 

a răspuns corect si a fost atent. 

Monitorizarea elevului 

Elevul va fi monitorizat permanent atat de invatator cat si de bunici. 

Periodic i se vor administra teste de evaluare adaptate programului indivudualizat 

dupa care s-a lucrat cu elevul, in vederea identificării nivelului de progres pe care 1-a atins, 

pentru corectarea problemelor care persista si pentru planificarea intervenţiei educaţionale 

viitoare. Se vor stabili întâlniri periodic cu bunicii in vederea sincronizării activităţilor 

recuperatorii desfăşurate in clasa cu cele din familie. 

Recomandări pentru familie 

Discutând cu bunicii problema acestui copil s-a ajuns la concluzia ca este nevoie de o 

atenţie sporita din partea tuturor factorilor (invatator, familie, colegi). 

Problema a fost discutata si cu profesorii care predau la aceasta clasa (religie, engleza, 

educaţie fizica). 

Legătura cu psihologul scolii este una din soluţiile importante pentru rezolvarea, 

ameliorarea, problemelor elevului. 

Bunicii au fost instruiţi sa urmărească in permanenta limbajul copilului si sa corecteze 

de fiecare data greşelile pe care acesta le face. 

Elevului i se va stabili un probram flexibil pentru efectuarea temelor adaptat 

posibilităţilor copilului de menţinere a atenţiei. De asemenea, se vor utilize recompensele 

pentru intarirea comportamentelor pozitive ale copilului. 

înv. Dăncescu Georgeta 
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ROLUL AUTOCUNOAŞTERII  ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI 

PROFESIONALĂ 

Autocunoaşterea te ajută să îţi dezvolţi 

propriul potenţial, să identifici piedicile, dar şi 

resursele şi posibilităţile de realizare; să poţi 

obţine starea de congruenţă cu tine însuţi şi cu 

ceilalţi; să identifici ce este cu adevărat 

important pentru tine şi pentru ceilalţi; cum să fii 

în acord cu tine şi cu ceilalţi; să poţi găsi soluţii 

inovatoare chiar şi în cele mai dificile momente 

din viaţa personală şi profesională; te învaţă cum 

să-ţi dezvolţi creativitatea şi spontaneitatea. 

Există situaţii în care nu ai o problemă deosebită, însă ai dori să „creşti”, să „evoluezi” 

ca persoană, să te cunoaşti mai bine, să te dezvolţi din punct de vedere psihologic. 

Dezvoltarea personală te ajută să îţi recunoşti unicitatea ca individ, să identifici mijloace de a 

face faţă cu succes situaţiilor zilnice cu care te confrunţi, să afli mai multe despre tine însuţi. 

Îţi poţi clarifica valorile, comportamentele, reacţiile în anumite situaţii şi poţi învăţa cum să îţi 

foloseşti eficient resursele de care dispui, astfel încât să utilizezi mai bine timpul, să comunici 

eficient, să faci faţă conflictelor. 

Cel mai important aspect este dezvoltarea personală, benefică şi necesară pentru a 

activa potenţialul interior, astfel încât să atingi succesul pe care îl doreşti. Reprezintă primul 

pas pentru profesioniştii care au în vedere specializarea ca şi consilieri psihologici sau 

psihoterapeuţi. Metodele psihodramatice au o largă aplicabilitate în cadrul lucrului cu grupuri 

de copii, adolescenţi sau adulţi; în cadrul firmelor, instituţiilor, şcolilor; cu obiective diverse 

ale activităţilor: consiliere, terapie, educaţie, formare/training. 

Fiecare tânăr îşi pune uneori întrebări de felul: Cine sunt eu? Prin ce mă deosebesc de 

cei din jur? Care sunt punctele mele tari şi slabe? Care sunt posibilităţile mele? Cum aş putea 

să îmi dezvolt calităţile şi să îmi depăşesc slăbiciunile? Răspunsurile la întrebările de acest fel 

se referă la cunoaşterea însuşirilor de personalitate definitorii, a aptitudinilor, a sistemului 

motivaţional şi de valori, la creşterea stimei de sine, a încrederii în sine, dezvoltarea 

creativităţii, a capacităţii de autocontrol, a abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

interpersonală, a posibilităţilor de gestionare a emoţiilor, etc. Formarea conceptului de sine 

(imagine de sine + stimă de sine) 

Autocunoaştere: 

Conştientizarea aptitudinilor; 

Conştientizarea intereselor şi a sistemului de valori; 

Conceptul de sine (imagine de sine, stimă de sine). 
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Autocunoaşterea presupune formarea conceptului de sine (Self-concept) care 

cuprinde totalitatea ideilor şi sentimentelor pe care o persoană le are despre ea însăşi.  

Conceptul de sine are două aspecte: imaginea de sine şi stima de sine. 

Imaginea de sine (Self-image) reprezintă părerile despre calităţile şi defectele pe care 

le avem - sau credem că le avem (de ex. o adolescentă se poate considera fiică ascultătoare, 

studentă bună, prietenă fidelă, talentată la desen etc.). 

Stima de sine (Self-esteem) reprezintă modul în care ne autoapreciem, cum ne 

evaluăm în raport cu propriile noastre aşteptări şi aşteptările celorlalţi. 

Imaginea de sine şi stima de sine se formează începând cu primii ani de viaţă. 

Formarea unei imagini de sine realiste şi a unei stime de sine ridicate depinde în 

primul rând de atitudinea celor din jur, în special a părinţilor, fraţilor, prietenilor, cadrelor 

didactice. Ei sunt cei care prin cuvintele, comportamentele, reacţiile lor ne oferă o “oglindă”, 

în care se reflectă comportamentele noastre şi prin intermediul căreia începem să ne construim 

propria imagine. Mulţi părinţi greşesc prin faptul că, dorind să îşi motiveze copiii, le impun 

cerinţe exagerate în raport cu posibilităţile lor. În acest fel copilul va suferi numeroase eşecuri 

şi va avea sentimente de vinovăţie pentru că nu se poate ridica la nivelul aşteptărilor 

părinţilor. O altă greşeală frecventă este etichetarea copilului ca fiind rău, prost, incapabil etc., 

pentru nişte comportamente greşite. În aceste cazuri părinţii fac o confuzie între 

comportament şi personalitate, ei devalorizează întreaga personalitate a copilului pentru un 

singur eşec. Aceste greşeli de natură educaţională duc la conturarea unei imagini negative de 

sine, la scăderea stimei de sine, cu numeroase consecinţe negative pentru viitorul copilului.  

Creşterea stimei de sine are o mare importanţă şi se poate realiza prin diferite metode. 

Dacă stima de sine scăzută se datorează unor competenţe deficitare, este necesară 

îmbunătăţirea acestor competenţe (de exemplu, dacă un elev are o stimă de sine scăzută din 

cauza unor eşecuri la examene, este importantă îmbunătăţirea tehnicilor de învăţare). Dacă 

cineva îşi impune nişte standarde exagerate în raport cu posibilităţile sale şi are eşecuri din 

acest motiv, va fi necesară adoptarea unor standarde mai realiste. Pentru creşterea stimei de 

sine este esenţial ca individul să îşi conştientizeze calităţile, competenţele, să acorde atenţie 

succeselor sale, să înveţe să se autovalorizeze. 

Începând cu perioada pubertăţii copilul depune în mod conştient eforturi pentru a se 

autocunoaşte. Dorinţa de autocunoaştere devine şi mai accentuată în adolescenţă şi tinereţe. 

Autocunoaşterea se poate îmbunătăţi prin formarea obişnuinţei de a ne observa 

comportamentele, modalitatea de a interacţiona cu cei din jur, de a acţiona şi de a reacţiona în 

diferite situaţii. De asemenea este important să ne dezvoltăm capacitatea de a ne conştientiza 

propriile gânduri, emoţii, sentimente, motivaţii. Nu trebuie să neglijăm importanţa 

informaţiilor verbale şi nonverbale primite de la cei din jur, şi mai ales importanţa opiniilor 

persoanelor semnificative pentru noi (prieteni, membrii familiei etc.). 

Aptitudinile 

Autocunoaşterea presupune şi conştientizarea aptitudinilor. Spunem că o persoană 

are aptitudini într-un domeniu dacă are posibilitatea de a obţine performanţe superioare în 

acel domeniu. Obţinerea reală a acelor performanţe depinde de mulţi alţi factori: motivaţie, 

învăţare, exersare, atitudinea părinţilor şi a cadrelor didactice, condiţii materiale, sănătate etc. 

Interesele şi sistemul de valori 
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Conştientizarea intereselor şi a sistemului de valori reprezintă un alt aspect al 

autocunoaşterii. 

Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii 

de cunoştinţe sau de activitate. Interesele au un rol esenţial în luarea deciziilor privind cariera. 

Formarea intereselor depinde de factori genetici (potenţialul aptitudinal) şi de experienţele de 

viaţă pe baza cărora individul învaţă să prefere unele activităţi şi să evite altele. 

BIBLIOGRAFIE: 

,,Consiliere şi orientare" clasele I-IV , Ghidul învăţătorului , - Bucureşti, 2006 

Înv. Marin  Beatrice 
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