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ZIUA ȘTAFETEI 

ACUM DECID EU 

PROIECT EDUCAȚIONAL EUROPEAN ÎN  

PARTENERIAT CU FUNDAŢIA 

”TERRE DES HOMMES”  
 

 

 Organizatorii acestui eveniment au fost d-na prof. Ursachi Mihaela - coordonatorul          

proiectului  și director adjunct  Păiuș Dana , profesor Ignat Mihai. 

 Proiectul “Ziua Ștafetei – Acum decid eu!” este 

organizat de Fundaţia “Terre des hommes”, împreună 

cu partenerii săi, pentru a celebra Ziua                     

Internaţională a Drepturilor Copilului (20      

Noiembrie) şi face parte din manifestările care        

marchează cea de-a 4-a ediţie a Festivalului           

Drepturilor Copilului. Peste 2.000 de copii, cu vârste 

între 12 şi 18 ani, şi-au depus candidaturile pentru a 

participa la acest proiect. 

     Școala noastră, în săptămâna 18-21 noiembrie  , în parteneriat cu Fundaţia ”Terre des 

hommes” a desfășurat o serie de activități dedicate acestei zile. Obiectivul principal a fost de a 

facilita copiilor participarea la deciziile importante din viaţa lor şi a comunităţii în care trăiesc. 

  Elevii participanți la aceste activități au avut ocazia  de a alege  şi explora  meseriile visate, 

având posibilitatea de a prelua ştafeta de la adultul profesionist din diverse domenii. Acesta a fost  

mentorul său care i-a explicitat tainele  meseriei  şi căruia  i-a  cerut părerea privitoare la         

problemele şi provocările cu care se confruntă zi de zi. Pe parcursul acestei experienţe, tinerii au  

experimentat , decis, înlocuit  în mod concret profesioniştii la locul lor de muncă.  
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La întrebarea “Ce vreau să devin ?”  au răspuns următorii elevi: 

 Grigoriu Daniela- 18 ani , jurnalist France Presse  

 Cojan Andreea - 16 ani , jurnalist Radio România  

 Popa Nicoleta -18 ani , jurnalist Radio România 

 Băbălău Laura - 16 ani , jurnalist Radio România 

 Stamatin Oana - 16 ani , manager marketing- firmă 

Michelin 

 Stamatin Larisa-16 ani , PR manager, firmă Michelin 

 Ghimici Lorena, specialist recrutare, firmă, Michelin 

 Ursache Sergiu - 17 ani,  actor  

 Enache Alexandra - 18 ani, prelucrare bază de date și controlul calității, Michelin 

 Doboș Andreea Alexandra - 16 ani, contabil 

 Lohan Bianca Andreea - 16 ani,  învățătoare 

 Zahariea Violeta Nicoleta - 16 ani,  învățătoare 

 

 Fundaţia Terre des hommes, împreună cu partenerii săi, organizeză pe 20 Noiembrie - dată 

aniversară a semnării Convenţiei drepturilor copiilor, evenimentul dedicat copiilor Ziua 

Ştafetei - acum decid eu.  

 Obiectivul principal este de a facilita copiilor participarea la deciziile importante din 

viaţa lor şi a comunităţii în care trăiesc. Cu această ocazie Fundaţia Terre des hommes invită 

companiile, organizațiile și școlile pentru a sprijini participarea unui copil sau a unui grup de 

copii în cadrul propriilor sedii. În acelaşi timp este lansat şi un apel către voluntarii care doresc 

să predea ştafeta la locul lor de muncă în profesiile dorite de copii. Este foarte practic și poate 

schimba viața unui copil indiferent de situaţia lui! " Copiii participanţi au avut ocazia să 

acţioneze în mod autentic în meseria aleasă şi să ia decizii în mod real, în locul adulţilor, în 

perioada 18-21 noiembrie 2013. Ei au experimentat  astfel provocările reale ale profesiilor alese. 

Cu France Presse la Academia Română 

 

 Daniela Grigoriu a avut-o drept mentor pe jurnalista Isabelle Wesselinght, de la France 

Presse, alături de care a participat la o conferinţă de presă 

organizată la Academia Română pe tema proiectului Roşia 

Montană. “Am avut prilejul de a afla cum se lucrează într-o 

agenţie de ştiri conectată la ce se întâmplă în toate colţurile 

lumii. Am    participat la conferinţa de presă şi am avut 

posibilitatea de a adresa, prin intermediul mentorului, o în-

trebare. La întoarcere am primit de la mentorul meu, de 

aproape zece ani trimis al agenţiei la Bucureşti, câteva    

dintre lucrurile cele mai importante pentru a putea redacta un material de presă şi, apoi, mi-am 

redactat singură ştirea pe marginea conferinţei de presă”, a spus Daniela.  
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Head-hunter la Michelin 

 Timp de câteva ore, Lorena Ghimici a fost specialist       

recrutor pentru celebra firmă producătoare de anvelope Michelin. 

“Mi-a plăcut că am avut voie să adresez întrebări celor veniţi    

pentru interviu de angajare şi că au fost luate în considerare 

părerile mele. A fost o experienţă interesantă, mi-am dat seama ce 

mult contează să ştii o limbă străină atunci când cauţi un job şi 

care sunt lucrurile care pot fi exploatate atunci când îţi cauţi de 

muncă”, a spus Lorena. Tot la Michelin a fost şi colega sa Larisa Stamatin, care a fost PR 

manager şi a intrat în culisele organizării unui eveniment de promovare a produselor firmei, 

Oana Stamatin care a lucrat la departamentul de marketing, şi Alexandra Enache, la                

departamentul de cartografiere. “A fost o zi plină, am lucrat cot la cot cu angajaţii, de la 9 la 17. 

Este greu, dar nu imposibil şi foarte frumos”, a spus Alexandra.  

  Sergiu Ursachi, actor amator, a avut şansa ca, în cadrul proiectului, să repete pe scena 

teatrului Mignon, alături de Iolanda Covaci, iar ceilalţi 

elevi din grup au fost, pentru o zi, redactori la Radio 

România. “Ni s-a prezentat partea tehnică, apoi am 

petrecut un timp în studioul de ştiri. Este o atmosferă 

teribilă, cu ştiri care vin din toate părţile, cu informaţii, 

se munceşte mult, dar atmosfera este deosebit de     

degajată, fiecare ştie foarte bine ce are de făcut”,           

a spus Andreea Cojocaru. 

 “Am avut şansa de a le oferi elevilor noştri o deschidere deosebită, 

care îi poate motiva pe viitor. Proiectul depus de elevii noştri pentru a fi     

admişi în proiect a fost foarte bine primit de organizatori, motiv pentru 

care am primit şi o sponsorizare, care a acoperit 70% din cheltuielile de 

cazare şi transport”, a spus profesoara Dana Păiuş, director adjunct al 

Colegiului Tehnic “Petru Poni”, care a însoţit echipa la Bucureşti, alături 

de profesorii Mihai Ignat şi Mihaela Ursachi, coordonatorul acestui 

proiect .  

 

 

Babalau Laura clasa a X-a A , 

Colegiul Tehnic Petru Poni , Roman  
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Poveste de succes 

 În puține alte ocazii mi s-a ivit prilejul de a mă 

implica și de a asista la modalitatea în care se           

desfășoară orele de curs la o altă unitate de învățământ 

decât cea la care sunt încadrată. Astfel, momentul    

vizitei de la Colegiul Național Roman Vodă-Roman    

s-a prezentat ca o oportunitate demnă de a fi luată în 

calcul pentru îmbunătățirea perspectivei mele școlare. 

 Pentru început, doresc a preciza faptul că am 

asistat la două ore la discipline precum Limba Română 

și Matematică, iar apoi am ajutat elevii la întocmirea 

sarcinilor de lucru într-o oră de educație plastică.                                                                        

Știrea de lua parte la așa ceva a fost una prin care unii 

fiori reci m-au înconjurat, dat fiind prestigiul și         

renumele de care se bucură instituția pe care urma să o 

vizitez în cadrul acestui schimb de experiență. A doua 

trăire, imediat după sau chiar concomitentă cu prima (cea a fiorilor reci) a fost o stare de         

mândrie pentru că aveam șansa să văd și să iau parte la ceva cu totul nou, atât ca eveniment în 

sine, cât și ca experiență personală, să-mi indelinesc mai repede decât credeam visul de a fi 

învățătoare .În ceea ce privește orele la care am asistat, am fost plăcut surprinsă de căldura      

comunicării profesor-elev, de implicarea elevilor în a oferi aproape continuu răspunsuri          

pertinente la întrebările profesorilor, de calitatea și dotările unor clase, de calmul și forma lejeră 

de transmitere a cunoștințelor de către cadrele didactice și de buna primire de care am avut parte 

din perspectiva profesorilor În aceea zi , sentimentele 

proprii au variat....de la emoție, la bucurie, la 

măreție, consternare, iar emoție, mirare și regret 

(pentru faptul că experiența nu a continuat și spre alte 

ore unde aș fi dorit să asist). Dar una peste alta,      

experiența s-a dovedit îndestulătoare pentru paleta de 

sentimente ce m-au încercat, neavând motive de    

insatisfacție. 

Cu respect deosebit îi multumesc mentorul meu pentru această minunată zi ,doamna 

învățătoare Lungu Gabriela. 

Elev Zahariea Violeta Nicoleta-clasa a X-a A ,Colegiul Tehnic Petru Poni , Roman  



 

amprente/nr.2/an I___________________________________________________________6 

 

CONCURSUL  INTERȘCOLAR 

 

 “CONSUMER CLASSROOM” 
 

 

Finanţarea Proiectului: Consumer Classroom este un portal cu finanţare europeană. Oferă  

profesorilor resurse pentru predarea educaţiei consumatorilor. 

 

Ce este Consumer Classroom? Consumer Classroom este o pagină web pentru comunitatea 

profesorilor care conţine o bibliotecă amplă de resurse de educaţie a consumatorilor din întreaga 

UE, precum şi instrumente interactive şi de colaborare, utile pentru pregătirea şi distribuirea de 

lecţii elevilor şi profesorilor. 

Site-ul web este finanţat de UE şi are scopul de a stimula educaţia consumatorilor în şcolile 

gimnaziale. 

 

Cui îi este destinat? 

Consumer Classroom este destinat 

profesorilor din întreaga UE care   

predau elevilor între 12 şi 18 ani. 

  

De ce Consumer Classroom? 

 

 Oferă elevilor abilităţi practice de 

care au nevoie în viaţa de zi cu zi 
 Sunt  lecţii captivante şi            

interactive cu diverse subiecte        

interesante privind educaţia           

consumatorului 
 Se poate accesa , într-un singur 

loc, resurse pedagogice de calitate, 

provenite din întreaga UE 
 Oportunități de colaborare  cu alţi profesori din întreaga comunitate a UE 
 Se pot creaa  proiecte interșcolare  în care să se implice elevii școlii. 
Ofera oportunitatea de a dezvolta la elevi și profesori cunoştinţele despre educaţia                  

consumatorului 
  Competiţia este deschisă şcolilor secundare (elevi între 12 şi 18 ani) din întreaga Uniune       

Europeană. Consumer Classroom, cu sprijinul Comisiei Europene. 

Tema pentru această ediție a concursului este:”Cumpărături online”. 

 
Proiectul se derulează în școala noastră în perioada: 
 1.03.2014 – 15. 04. 2014 , în parteneriat cu un liceu  din Germania  
 
Echipa de proiect: 
 Elevi: Babalau Laura, Melintioi Mădălina, Ciubotaru Rita Georgiana, Apetrei Ștefania, 

Grecu Miruna, Maftei Mălina Ionela. 
 Profesor coordonator :URSACHI MIHAELA 
 Școala parteneră : LAHNTALSCHULE NASSAU- GERMANY 
 Profesor coordinator  : DAVID SCHIMIDL 

 
Material realizat de către profesor Ursachi Mihaela 
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COMENIUS - “Formations pédagogiques pour 

professeurs de FLE”... 
 

Ca urmare a câştigării unei burse pentru o mobilitate individuală Comenius, componentă 

principală a Programulul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, în perioada 15 – 26 iulie 2013 am 

participat la cursul de formare pentru profesori de limba franceză - “Formations pédagogiques 

pour professeurs de FLE”, la CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des  

Médias), în orasul Vichy din Franța. Participarea la acest curs a fost posibilă în urma obținerii 

unui grant în cadrul programului sectorial Comenius - Învatare pe Tot Parcursul Vieții, prin 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

Trebuie să recunosc că m-am hotărât pe ultima sută de metri să îmi depun candidatura și am 

căutat în mod special un curs de două săptămâni, care să-mi permită o incursiune mai profundă 

în istoria, geografia, cultura locurilor vizitate.  

Prima oprire a fost la Paris, unde am trecut în revistă principalele obiective turistice.  A 

doua zi, m-am îndreptat spre Vichy, unde urma să îmi petrec următoarele două săptămâni. 

Vichy, situat în regiunea Auvergne din centrul  Franței, este un oraș cunoscut la nivel mondial 

pentru apele termale, centrele SPA,  produsele cosmetice, dar și pentru celebrele ,,pastilles de 

Vichy”. De asemenea, orașul este cunoscut și datorită Centrului Cavilam, înființat în anul 1964 

de către Universitatea din Clermont-Ferrand și orașul Vichy. Este un centru de formare pentru 

profesorii de limba franceză străini, ce urmărește predarea limbii franceze, formarea profesorilor 

de limba franceză și crearea instrumentelor pedagogice la scară mondială pentru predarea 

acestei limbi. De la înființare și pânaă în prezent, în acest centru s-au format peste 120 000 de 

stagiari.  

Notre Dame de Paris                                                La Tour Eiffel 
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… COMENIUS - “Formations pédagogiques pour         

professeurs de FLE” 

 

La stagiul de pregătire au participat profesori din Franța, Italia, Germania, Olanda, 

Spania, Portugalia, Brazilia, Polonia, Cehia, Letonia, Egipt, Angola, Mexic și Romania. Cursul 

de formare s-a axat pe dezvoltarea fluidității verbale în limba franceză, prezentarea de  metode 

și mijloace  moderne de predare – învățare – evaluare, ce pot fi utilizate în cadrul orelor de 

limba franceză, precum și pe elemente de cultură și civilizație. Activitățile au fost organizate sub 

formă de cursuri, ateliere și conferințe, în cadrul carora au fost abordate subiecte de actualitate 

legate de Franța contemporană și de limba franceză: tehnici de învățare pentru o pronunție 

corectă, ameliorarea dificultăților gramaticale și lexicale, probleme legate de ritm și intonație, 

implicarea în activități creative pentru îmbunatățirea pronunției și actualizarea cunostintelor 

despre cultura franceză. Formatorii de la CAVILAM au pus la dispoziția participanților o gamă 

variată de materiale didactice, fișe de lucru, materiale multimedia și resurse web, extrem de utile 

în activitatea didactică. Pe langa faptul că acest curs și-a indeplinit obiectivele pedagogice 

propuse, a reușit să îmbine într-un mod plăcut activitățile de perfecționare cu cele de recreere. 

Pe parcursul celor 2 săptămâni petrecute la Vichy, am participat la diverse  activități             

socio-culturale care au implicat lucrul în echipă, colaborarea și cooperarea între participanți: 

degustări de produse tradiționale din Franța, seri tematice, activități sportive, proiecții de film, 

vizite culturale la cele mai reprezentative obiective turistice din Vichy. De asemenea, s-au 

organizat excursii în orașele din împrejurimi: Clermond-Ferrand, cunoscut datorită fraților 

Michelin care au fondat celebra societate în 1889, Lyon, oraș care face parte din patrimoniul 

UNESCO.  

         Palace Bellecour – Lyon        CAVILAM – Vichy                  CAVILAM – Vichy 

 Stagiul la Vichy a constituit o experiență deosebită,  privită atât prin prisma profesorului 

de limba franceză, cât și din perspectiva turistului care descoperă Franța contemporană.  

Profesor Michiu Marius 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUNESCO&ei=KkT9Uf2UK4TpPLndgJgM&usg=AFQjCNFoYQcmUBTsJuofSD0M6nBZCBk7tA&sig2=bFrk8le8sKAGs7ArhNHNcw&bvm=bv.50165853,d.ZWU
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IMPORTANȚA 

P LURIL INGVISMULUI  

ÎN CONTEXTUL  EUROPEAN  

 
Europa se caracterizează prin diversitate geografică,dar şi prin diversitate culturală şi 

lingvistică. Această diversitate nu exclude dechiderea frontierelor şi mondializarea schimburilor 

ca progrese ale intregrării europene care fac din cunoaşterea limbilor o garanţie esenţială       

profesională şi culturală pentru cetăţeanul de mâine.  

Consiliul Europei este preocupat de ameliorarea comunicării între cetăţenii Europei care 

vorbesc diferite limbi şi aparţin diferitelor culturi deoarece comunicarea facilitează mobilitatea 

şi schimburile, contribuind pe această cale la înţelegerea reciprocă şi consolidarea cooperării. 

Prin urmare, problemele lingvistice ale Europei au intrat în sfera politicului reclamând           

elaborarea unei politici lingvistice de integrare. Astfel politica de promovare a 

plurilingvismului vine ca răspuns la diversitatea lingvistică şi culturală a Europei. 

Prin plurilingvism, aşa cum se specifică în “Proiectul Cartei Europene a 

Plurilingvismului” , se înţelege folosirea mai multor limbi de către un individ, faţă de            

multilingvism care desemnează coexistenţa mai multor limbi în cadrul unui grup social. Un stat 

sau o societate plurilingvă e compus/ă în mod majoritar de indivizi capabili să se exprime la 

diverse niveluri de competenţă în mai multe limbi. Plurilingvismul este în Europa forma cea 

mai    indicată şi eficientă de comunicare, el are ca valori toleranţa şi acceptarea diferenţelor şi a       

minorităţilor. Strâns legate de cetăţenia europeană activă, plurilingvismul i diversitatea          

culturală, sunt o componentă fundamentală a identităţii europene. 

Cunoaşterea lumii nu se poate face decât prin intermediul limbii. De aceea cunoaşterea 

unei limbi străine sau a mai multor limbi este o lărgire a orizontului individului-calea înţelegerii 

superioare şi a problemelor contemporane. Limba contituie accesul privilegiat la orice cultură. 

Niciodată exhaustivă sau perfectă, traducerea nu poate înlocui apelul direct la formele de       

expresie ale limbii sursă. Fiind purtătoare a unei culturi, limba dă acces la diverse viziuni      

asupra lumii. Astfel, competenta plurilingvă st la baza intercomprehensiunii. Inţelegerea între 

doi vorbitori de limbi diferite va fi întotdeauna mai bună, atât în plan informaţional, cât şi în 

plan emoţional, dacă în loc să se recurgă la o a treia limbă, fiecare dintre ei va folosi limba     

celuilalt. Adevărata intercomprehensiune nu poate să se bazeze decât pe punerea în comun a 

limbilor cu o tradiţie culturală. 

Plurilingvismul schimbă percepţia pe care o putem avea despre relaţiile internaţionale. 

Pentru că plurilingvismul poartă în el valori de deschidere către celălalt, înlocuieşte psihologia 

înfruntării şi a conflictelor pe interese cu spiritul de dialog şi de construire a unui viitor comun. 

Este unul din răspunsurile la “şocul civilizaţiilor” şi la diversele forme de hegemonie politică, 

economică şi culturală. Alegerea unei singure limbi ca limbă de comunicare internaţională nu 

face în niciun caz o garanţie a intercomprehensiunii, ci dimpotrivă o limbă de dominaţie. 

Intercomprehensiunea şi interacţiunea dintre diversele domenii de cercetare aparţinând unor 

sfere culturale diferite constituie sursa progresului şi se bazează pe plurilingvism, Astfel 

plurilingvismul constituie un element esenţial al inovării ştiinţifice. 

Principiul plurilingvistic trebuie să fie înscris printre instrumentele de aderare la        

Uniunea Europeană pentru căplurilingvismuleste caracteristica fundamentală a civilizaţiei      

europene actuale şi trăsătura care,departe de a se estompa prin globalizare,se accentuează şi se 

întăreşte, cultivarea limbilor Europei reprezentând şansa păstrării patrimoniului cultural al 

“bătrânului continent”.         Profesor  Păiuș Dana 
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 Diana Alexandra Toma -  

Preşedinte al Consiliului Judeţean al 

Elevilor Neamţ 
       

   Consiliul Elevilor este singura structură care apără 

interesele elevilor la nivel local și național, promotor al     

dezvoltării climatului şcolar, dar şi un cadru de dezvoltare, 

de educaţie civică autentică şi de formare a unor cetăţeni   

responsabili. Prin intermediul acestui cadru de organizare, 

elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului democrației, pot formula puncte de vedere 

specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.  

         Alegerile din cadrul Consiliului Elevilor s-au organizat şi anul acesta în toate unitățile de 

învățământ preuniversitar, cu precădere în licee. Orice elev are dreptul să candideze pentru o 

funcție în Consiliul Școlar al Elevilor și ulterior în structurile superioare. 

        În cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman alegerile s-au desfăşurat în data de 30 

octombrie 2013 candidând pentru funcţia de preşedinte  C.Ş.E. elevele: Toma Diana Alexandra 

şi Ciobanu Anamaria de la clasa a XI-a B iar pentru funcţia de vicepreşedinte au candidat     

elevii: Oprea Oana de la clasa a X-a A şi Chichiriţă Adrian de la clasa a IX-a E. 

Având sprijinul conducerii unităţii de învăţământ, alegerile s-au desfăşurat în condiţii optime, 

conform regulamentului de desfăşurare a alegerilor C.Ş.E. 2013, iar după numărătoarea         

voturilor s-a constatat că eleva Toma Diana Alexandra a fost realeasă în funcţia de preşedinte 

C.Ş.E.. Ambiţia şi perseverenţa acesteia nu s-au oprit aici. Alexandra a candidat mai departe la 

funcţia de Preşedinte C.J.E.Neamţ şi, în urma alegerile din data de  20 noiembrie 2013,         

desfăşurate în sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Petru Rareş” din Piatra Neamţ, ea a 

primit 24 din cele 30 de voturi exprimate, fiind primul elev romaşcan care accede la această 

funcţie ştiind că, de la înfiinţarea funcţiei, cei mai mulţi dintre ocupanţi au fost elevi de la 

liceele din Piatra Neamţ. 

 „Nu mă aşteptam să ajung în această funcţie, este pentru mine o mare onoare şi o mare 

responsabilitate să-mi reprezint colegii din judeţ. Am avut doi contracandidați – unul din Piatra 

Neamț, de la Colegiul Naţional Calistrat Hogaș și unul din Târgu Neamț, de la Liceul economic 

Vasile Conta . 
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…  Diana Alexandra Toma -  

Preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Neamţ 
 

 

 La discurs am avut șanse egale, 

însă apoi am primit întrebări din partea 

comisiei și am purtat o discuție         

interactivă unde cred că am punctat cel 

mai bine ceea ce vreau să fac, dar și ce    

implică pentru mine acest consiliu. Am 

deja câteva propuneri de proiecte, dar 

cred că cel mai important este cel de 

promovare a tuturor acţiunilor propuse 

şi realizate de Consiliul Judeţean al 

Elevilor Neamţ, cât şi a Consiliilor Şcolare din judeţ. Vom înfiinţa un Birou de Presă al        

Consiliului Judeţean a Elevilor şi vom pune bazele unei caravane a consiliului, astfel încât, pe 

parcursul anului, la cel puţin o reuniune a Consiliilor Şcolare ale Elevilor din şcolile din judeţ 

să participe măcar câte un membru din biroul executiv. Ne propunem să începem cu şcolile care 

nu au în acest moment un Consiliu Şcolar sau care au primit notă minimă la raportul de        

evaluare, ajutându-i cu sfaturi şi cu propuneri. Ca președinte al Consiliului Județean al Elevilor 

Neamț, mă ocup de toate Consiliile Şcolare din județ,  susținând organizarea unor activități   

școlare și extrașcolare, cât și a unor proiecte și traininguri care să conducă la formarea elevilor 

pentru viitor. Doresc promovarea acestui Consiliu al Elevilor pe plan județean, regional și 

național, pentru o mai bună transparenţă şi rezultate mai bune” spune Alexandra Toma. 

           

 Iată că, dacă mai era nevoie să demonstrăm,    

ambiţia susţinută de muncă şi pereseverenţă a dat 

roade. Alexandra şi-a dorit, a învăţat, a muncit şi a  

reuşit.                                                                         

                                    Coordonator  C.Ş.E.,  

                                                                                            

Profesor Pîslaru Mihaela  

Sursa: Cadru general alegeri C.Ş.E. 2013 
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  Fluturi de fier fară suflet  

 

Fluturi argintii de fier, 

Fară viaţă atârnaţi 

Aspiraţi la albastrul cer 

Şi nu puteţi să zburaţi. 

 

Atârnaţi de niste sfori 

Legănându-vă uşor, 

Dorindu-vă să staţi pe flori 

Dar acesta-i doar un dor. 

 

Vreţi să fiţi adevăraţi, 

Să puteţi zbura. 

Dar cerul nu vă va lăsa 

Să vă înălţaţi. 

 

Dorinţa va fi ne-mplinită 

Nu vă puteţi transforma. 

Căci fierul rece niciodată, 

Un suflet cald nu va purta. 

 

 

 

GALAVAN ALINA 

CLASA a 12 a A  

   Înger fară aripi 

 

Fară aripi nu pot zbura 

Căci în amintirea ta, 

Aripile mi-am lepădat 

Şi într-un om m-am 

transformat. 

 

Şi nu mai pot zbura, 

Nu mai pot cânta, 

Cum faceam odată-n rai, 

Când departe tu erai. 

 

Dar atunci cand te-am visat 

La iubirea ta am sperat. 

Iar atunci când te-am văzut, 

Aura mi-a dispărut. 

 

Şi aşa eu am căzut, 

Un înger pe acest pământ. 

Din rai am fost alungat 

Căci la iubire am sperat. 

 

Sunt un înger decăzut 

Blestemat pe-acest pământ, 

Toată viaţa să hoinăresc, 

Iubirea să nu-mi găsesc. 
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 Absurd sublim 

TU, 

Eşti negrul ce colorează visarea 

Eşti picătura de rouă ce inundă marea 

Eşti scânteia din suflet ce inundă pământul. 

TU, 

Eşti îngerul ce niciodată nu mă veghează 

Eşti demonul stins ce încă visează 

Eşti soarele stins ce ingheaţă durerea 

Eşti cuvântul nescris ce-mi aduce puterea. 

TU, 

Eşti ghiocelul pierdut în câmpul de spini 

Eşti umbra ascunsă între lumini 

Eşti suflarea rigidă din inima firii 

Eşti absurdul sublim din calea iubirii. 

TU, 

Eşti unicul zeu al iluziei mele 

Eşti ciobul sărit din bolta de stele 

Eşti singurul ce ştie ceasul dintâi 

Eşti cel ce în lumea-mi este stăpân! 

 

Adina Chirilă – absolvent CTPP 2012, studentă la Facultatea de Economie și 

 Administrarea Afacerilor, anul II, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 
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Invitație  la ficţiune...                             

Sã redescoperim literatura francezã! 
 

 La ce servesc cãrţile dacã nu ne readuc la 

viaţã, dacã nu reuşesc sã ne facã s-o sorbim cu şi 

mai multã aviditate? se întreba  Henry Miller, iar 

rãspunsul avea sã îl dea Guillaume Musso la 24 de 

ani, când, în urma unui grav accident, va avea       

revelaţia sensului vieţii şi a perspectivei ca aceastã sã 

se sfârşeascã brusc şi va scrie romane cu peste 8   

milioane de vânzãri. Experienţa accidentului, dar şi 

faptul cã se va îndrãgosti iremediabil de New York în 

urma vacanţei pe care o va petrece acolo vor    defini 

stilul lui Musso, punându-şi decisiv amprenta asupra 

verbului sãu. 

 Poblematicã romanelor sale este deopotrivã clasicã şi modernã, dar perspectiva este      

literalmente originalã, chiar dacã nu este el inovatorul literaturii de ficţiune: ideea singurãtãţii 

(Infernul este cuprins în întregime în acest cuvânt: singurãtate – V.Hugo), a fericirii (Problema 

cu fericirea e cã te obişnuieşti repede cu ea – Musso), a supranaturalului (Dacã e un lucru de 

care sunt sigur e cã miracolul nu se produce niciodatã de douã ori – Musso), a prieteniei 

(Prietenii sunt îngerii care ne ridicã atunci când aripile noastre nu mai reuşesc sã-şi aducã 

aminte cum sã zboare – Musso), a iubirii (Poţi face orice, poţi gândi orice, poţi avea parte de 

toatã ştiinţa lumii – dacã nu iubeşti, nu eşti nimic – Marcelle Sauvageot).  

 Debuteazã cu Skidamarink(2001), dar consacrarea i-o va aduce Et après(2004), pentru ca 

volumele urmãtoare sã îi confirme renumele: Sauve-moi(2005), Seras-tu là?(2006), Parce que 

je t’aime(2007), Je reviens te chercher(2008), Que serais-je sans toi?(2009), La fille de papier 

(2010), romane traduse în 33 de limbi.  

Personaje sale sunt aflate mereu în situaţia de a sacrifica pe cineva, de a nega cuiva dreptul la 

viaţã pentru a i-l oferi altcuiva, de a refula iubiri imposibile, de a comunica cu dublul din viitor, 

dar care gãsesc in extremis soluţii neaşteptate: Martin este un poliţist pasionat care trebuie sã 

aleagã între datorie şi iubirea pentru Gabrielle, fiica unui celebru hoţ; Tom Boyd este un        

renumit scriitor care îşi regãseşte inspiraţia îndrãgostindu-se la propriu de Billie, eroina sa;    

Elliot Cooper, un medic dedicat profesiei pus sã aleagã între Ilena, marea iubire şi Angie,      

propria fiicã. 

 Cum ai reacţiona dacã te-ai trezi cu una din   

eroinele tale în propria casã?  Ce l-ai întreba pe    

dublul tãu din  viitor dacã te-ai întâlni cu el 20 de 

minute? Ce ai fi dispus sã sacrifici: iubita sau fiica? 

Ai putea sã renunţi la biletul tãu de viaţã pentru un 

oarecare, renuntând la  marea ta povestea de 

iubire?...iatã    ntrebãri care îi frãmântã pe eroii lui 

Musso şi la care şi tu poţi da un rãspuns, dragã       

cititorule, pentru cã tu eşti personajul principal al  

romanului, la egalitate cu autorul; fãrã tine nimic nu 

se poate face! Poate cã avea dreptate Musso, cãrţile 

cele mai utile sunt cele ale cãror cititori le fac ei  

nşişi pe jumãtate..o carte nu prinde contur decât prin 

lecturã. Cititorul este cel care îi dã viaţã… 

Profesor  Rusu Dănuț / Sursa : www.bestseller.md 
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20 de EXPRESII SHAKESPEARIENE20 de EXPRESII SHAKESPEARIENE20 de EXPRESII SHAKESPEARIENE   
 

           În urmă cu 5 secole William Shakespeare a introdus peste 150 de expresii in limba    

engleză și multe dintre acestea sunt folosite și astăzi. Din fericire, manualele de limba engleză 

pentru liceu, conțin sonete dar și fragmente din piesele marelui dramaturg englez și toate      

acestea au acele idioms,expresii care ne amuză și ne farmecă. Răsfoind aceste manuale, am 

întîlnit următoarele 20 de expresii: 

1. A dish fit for the gods - Julius Caesar – un dar valoros, o ofertă de bună calitate; 

2. A sea change - The Tempest- o schimbare radicală,  o schimbare de situație; 

3. All corners of the world -Cymbeline -toate colțurile lumii, toate cele patru zări; 

4. All that glitters is not gold -The Merchant of Venice–nu tot ceea ce strălucește este de 

valoare; 

5. All the world's a stage, and all the men and women merely players -As You Like It –

lumea e o scenă, iar oamenii sunt doar spectator; 

6. All's well that ends well -All's Well That Ends Well – totul e bine când se termină cu 

bine; 

7. As cold as any stone - Henry V – rece ca o piatră; 

8. Fair play -The Tempest – situații în care toți participanții la o competitive au șanse egale; 

9. Fight fire with fire - King John- a răspunde la foc cu foc, a răspunde unui atac folosind     

aceleași mijloace pe care le-a folosit adversarul; 

10. Green eyed monster - The Merchant of Venice- gelozia; 

11. It is meat and drink to me -As You Like It- activități de rutină;  

12. Love is blind-Two Gentlemen of Verona, Henry V și The Merchant Of Venice- dragostea 

e oarbă; 

13. My salad days -Anthony and Cleopatra- zilele tinereții, naivitate;  

14. Night owl - The Rape of Lucrece – bufniță, pasăre a nopții; 

15. No more cakes and ale? - Twelfth Night – Nu mai sunt prajituri și bere? –“cakes and ale”  

însemnînd o viață bună, îmbelșugată; 

16. The Queen's English -The Merry Wives of Windsor-limba vorbită de regină, limba           

Imperiului Britanic; 

17. To be or not to be, that is the question- Hamlet –A fi sau a nu fi, aceasta e întrebarea, e 

mai bine să mori sau să trăiești? 

18. Vanish into thin air – Othello- a dispărea în văzduh; 

19. We have seen better days - Timon of Athens –am avut și zile mai bune; 

20. Wild goose chase - Romeo and Juliet –a urmări rațe sălbatice,  o căutare fără de speranță; 

          Adevărate cuvinte de înțelepciune, expresiile lui Shakespeare au  travesat cateva secole și 

au pătruns ăn vocabularul de zi cu zi a vorbitorilor de limbă engleză. Este interesant faptul că 

aceste extresii se regăsesc și în limba română , în forme mai mult sau mai puţin exacte.  

  Elevele Diana Cumpăratu (X B), 

Nicoleta Popa (XII D) și Daniela Grigoriu 

(XII B)   înterpretînd vrajitoarele din piesa lui        

Shakespeare, Macbeth-Premiul I la Concursul 

regional “Shakespeare la aniversare”organizat 

de L.T. Dimitrie Leonida din Piatra-Neamț -

ediția I, aprilie 2013. 

Profesor  Oprea Elena  

Sursa :www.ro.wikipedia.org 
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Dezvoltarea abilităților de comunicare  
într-o limbă străină 

 
« Tratează oamenii ca și cum ar fi ceea ce trebuie să fie, și ajută-i să  

devină ceea ce sunt capabili să fie. » 

(Johann Wolfgang von Goethe)  

  

Comunicarea reprezintă interacțiunea socială prin sistemul de simboluri, mesaje și își 

focalizează interesul central pe situațiile comportamentale în care o sursă transmite un mesaj 

unui receptor cu intenția de a-i influența comportamentele ulterioare. Comunicarea se petrece în 

momentul în care persoanele atribuie semnificație mesajelor. Chiar dacă la prima vedere         

definirea comunicării ar putea părea un act simplu, în realitate vasta întindere a conceptului și 

cotidianul practicii comunicaționale vin să contrazică. Faptul că a comunica este un fenomen 

atât de universal, firesc, cotidian și natural ne poate face să nu conștientizăm totdeauna         

deosebita sa complexitate. În sistemul lumii vii, comunicarea atinge, în forma sa umană, un 

punct maxim. Pentru a reuși să înțelegem și să  definim acest concept trebuie să ținem cont de 

câteva aspecte foarte importante: simboluri, vorbire, limbaj; înțelegerea – receptarea, nu      

transmiterea  mesajelor; interacțiunea, relație – schimbul activ, putere – comunicarea văzută ca 

mijloc de influență. Una dintre cele mai importante funcții ale comunicării este realizarea la   

indivizi izolați, la grupuri văzute ca entități distincte, a ceea ce numim competență de             

comunicare. Competența de comunicare reprezintă gradul în care indivizii satisfac scopurile pe 

care și le-au propus. 

Elementul cheie al comunicării este reprezentat de mesaj. Făcând apel la modelul      

didactic al comunicării, John R. Freund și Arnold Nelson notează că există cel puțin patru     

forme diferite de mesaj : 

1. mesajul care există în mintea emițătorului (regăsit ca atare în gândurile acestuia ) ; 

2. mesajul care este transmis de emițător (definind modul în care transmițătorul codează       

mesajul); 

3. mesajul care este interpretat (decodat de receptor) ; 

4. mesajul este reamintit de acesta (afectat de selectivitatea receptorului și de modalitățile  de 

respingere a elementelor indezirabile pentru el). 

 Comunicarea în limbi străine acoperă, în general, competențele de baza ale comunicării în 

limba materna/oficială (ascultare,vorbire și scriere). În plus, se bazează pe capacitatea de a     

întelege, de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât în forma 

orală, cât și scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în contexte sociale și culturale adecvate ( în    

educație și formare profesională, la locul de munca, în timpul liber), cu privire la dorințele și 

nevoile cuiva. 

 Comunicarea în limbi străine necesită deprinderi cum ar fi medierea, întelegerea            

interculturală. Nivelul de cunoaștere avansată variază între cele patru dimensiuni (ascultat,    

vorbit, citit, scris) și între limbi diferite, în concordanță cu mediul social și cultural din care 

provine individul, mediul înconjurator, nevoile și/sau interesele acestuia. 

 Competenţa lingvistică include cunoștinţele și deprinderile lexicale, fonetice, sintactice și 

alte dimensiuni ale sistemului unei limbi, independent de valoarea sociolingvistică a variaţiilor 

sale și de funcţiile pragmatice ale realizărilor sale. Această componentă, examinată din punctul 

de vedere al competenţei de comunicare a unui subiect social dat, este în legătură directă nu   

numai cu domeniul și calitatea cunoștinţelor. Cunoștinţele pot fi conștiente și explicitabile sau 

nu. 

 Competența în limbi străine presupune cunoștințe de vocabular și gramatică funcțională și 

conștientizarea principalelor tipuri de interacțiune verbală și registre ale limbii.   
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… Dezvoltarea abilităților de comunicare  
într-o limbă străină 

 

 Cunoștinte  privind convențiile sociale, precum și aspectul    

cultural și variabilitatea limbilor sunt, de  asemenea, importante.  

 Competența este un indicator pentru ceea ce trebuie să facă un 

elev.  

 Competența întruchipează dezirabilitatea și posibilitatea, conduita ce se așteaptă de la cei 

formați. Chiar dacă aceasta are mai mult un caracter teoretic, ea forțează ca aspectul practic să 

fie configurat conform « zării » anunțate de « înălțimea » valorii anunțate de competență.   

 Deprinderile esențiale pentru comunicarea în limbi straine constau în capacitatea de a   

întelege limba vorbită, de a iniția și termina o conversație, de a citi, întelege și a produce texte 

adecvate nevoilor individului. Indivizii trebuie să fie capabili să folosească instrumente          

ajutatoare în mod adecvat și să învețe limbi străine în mod informal, ca parte a învățării pe     

parcursul vietii. O atitudine pozitivă implică aprecierea diversitatii culturale, interesul și         

curiozitatea în ceea ce privește  limbile straine și comunicarea interculturală. Se poate de          

asemenea afirma că organizarea cognitivă a lexicului, stocarea locuţiunilor etc. depind de o   

serie întreagă de factori, inclusiv de caracteristicile culturale ale comunităţii (comunităţilor), în 

care au avut loc socializarea individului și diversele sale experienţe de învăţare. 

 Este foarte important să nu uităm că învăţarea unei limbi este un proces continuu și       

individual. 

 Actualmente se studiază problema prezentării și utilizării Portofoliului european al       

limbilor cu validitate internaţională. Acest Portofoliu ar permite elevilor să confirme prin probe 

progresul lor spre o competenţă plurilingvă, înregistrând tot felul de experienţe de învăţare a 

unui mare număr de limbi, progres care, fără acest document, ar rămâne necunoscut și         

nerecunoscut. Ideea constă în faptul că Portofoliul va încuraja elevii să actualizeze în mod      

regulat formulările în ceea ce privește autoevaluarea competenţei lor de comunicare lingvistică 

pentru fiecare limbă în parte.  

 
De ce ar trebui să învățăm o limbă străină? 
 

 Putem da răspuns acestei întrebări analizând societatea              

contemporană și provocările acesteia. Astfel că a devenit o necesitate 

cunoașterea unei limbi străine. Avem nevoie de o limbă străină. Aceasta 

este foarte importanta pentru comunicarea în interes personal: călătorii, 

acces la literatura în limbi străine, presa străină. Cunoașterea unei limbi 

stăine constituie un avantaj în cariera utilizatorului. Acest lucru aduce cu 

sine creșterea încrederii prin ușurința    comunicării într-o limbă străină. A te face înțeles, a   

comunica în mod convingător și a raspunde rapid cerințelor formulate în limba străină utilizată 

în cadrul unei companii oferă unui angajat încredere în sine și întărește rolul său în cadrul 

unității. Utilizatorul are de câștigat pe plan profesional dar și personal: în cazul unei călătorii 

bagajul va fi mai ușor în vacanțele petrecute în străinătate, suvenirurile luând locul ghidurilor 

masive de conversație, iar gestica și limbajul semnelor epuizante vor lăsa locul dialogului. În 

același timp o bună cunoaștere a unei limbi străine oferă acces direct la ziare, reviste, literatură 

de specialitate, emisiuni TV, toate mijloacele de permanentă informare care adaugă plus valoare 

unui bun profesionist. 

Concluzionând, cunoașterea unei limbi străine este necesară în contextul societății      

actuale: acasă, la serviciu, în educație. Abilitățile  de comunicare într-o limbă străină au încetat 

să reprezinte doar un avantaj, au devenit o necesitate.  

Profesor Onel Simona / Sursa : www.eucom.ro 
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Postul  - călătorie duhovnicească spre  
Împărăţia Lui Dumnezeu 

 

  

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

În  fiecare an, sărbătoarea cea mai iubită de copii, Naşterea         

Domnului, este precedată de post. Este timp pentru meditaţie, introspecţie, reînnoire.  

La o primă vedere, postul poate părea o constrângere a voinţei şi o îngrădire a 

libertăţii, a „nu face un anumit lucru”. În fapt, este o stare în care creştinii dau o mai 

mare atenţie vieţii duhovniceşti, ca semn a pregătirii pentru vieţa veşnică viitoare.   

Postul nu are ca scop atingerea unei greutăţi corporale, prin înfrânarea de la anumie 

alimente. O astfel de practică s-ar potrivi mai bine unei diete, indiferent de motivaţia 

ei. 

Părintele Alexander Schmemann ne atrage atenţia în lucrarea sa „Postul cel 

Mare”, că postul este „o călătorie duhovnicească” dedicată întregii fiiţe umane, ce are 

ca ţintă finală apropierea de Dumnezeu. În această călătorie, creştinul are ca bilet ru-

găciunea, reţinerea voluntară de la anumite alimente şi practicarea faptelor bune.  

Practicarea postului poate fi considerată şi ca cel mai frumos exerciţiu de      

exersare a voinţei, numită de psihologi „ motorul tuturor acţiunilor umane”. Iată că un 

creştin autentic are profilul unui cetăţean responsabil cu un previzibil simţ civic.  

Într-o lume în care aproape totul ne este permis, postul poate părea anacronic şi 

melancolic, lipsit de „gustul vieţii”. Paradoxal, postul este adevărata măsură a vieţii. 

Chiar dacă suntem chemaţi să  ne interiorizăm  şi să renunţăm la cele lumeşti, măsura 

postului ne-o dă Iisus Hristos : ”Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi 

smolesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc”.(Matei cap.6, verset 16)  

 
Profesor Creţu Mirela 
Religie, Cult ortodox 
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Tradiţional versus modern 

 în abordarea orelor de religie 

…  
 

 

 

  Motto:„Oricare specialist care a devenit sau va deveni cadru didactic  

  trebuie să studieze în mod aprofundat pedagogia.” 

Jean Piaget 

                                
Tradiţional versus modern” reprezintă veşnica temă de dezbatere dintre generaţii şi        

totodată sursa căutărilor şi  argumentărilor.  Polemicile se extind şi în domeniul didacticii, care 

cunoaşte influenţa inovării din tehnică şi ştiinţă. Tema propusă, poate lăsa impresia dezbaterii 

doar asupra metodelor, care într-adevăr cunosc, alături de mijloacele de învăţământ, cel mai 

dinamic proces de dezvoltare.  Însă,  abordarea  se  extinde  la întregul proces de învăţământ, 

definit ca un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate, care se desfăşoară etapizat, într-un 

cadru instituţionalizat, sub îndrumarea profesorilor, în vederea relizării unor finalităţi dinainte 

stabilite. 

Educaţia religioasă reprezintă una din laturile educaţiei, alături de educaţia intelectuală, 

educaţia estetică, educaţia fizică, educaţia civică etc. Ţinându-se cont de faptul că idealul       

suprem al oricărui om este desăvârşirea, educaţia religioasă este determinantă pentru      

dobândirea acesteia. 

Activitatea didactică a profesorului  este pusă în practică prin intermediul unui sistem de 

metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt    

verificate şi evaluate prin strategii specifice.  Noul Curriculum şcolar integrează toate aceste 

componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor, care fac posibilă atingerea          

finalităţilor educaţionale. 

Elevii prezintă particularităţi psiho-individuale, care  impun utilizarea unei game cât 

mai ample de metode de predare-învăţare-evaluare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia 

metodelor depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. 

         Metodele de predare-învăţare  pot fi clasificate din punct de vedere istoric în: metode 

tradiţionale (expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul)  şi metode moderne  (algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea 

programată, studiul de caz, jocul de rol, învăţarea prin descoperire ). Metodele de evaluare  sunt 

clasificate în literatura de specialitate în tradiţionale (probele orale , scrise şi practice) şi 

complementare (observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, potofoliul, 

proiectul, referatul). 

 Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 

susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa  legăturii cu realitatea vine din 

atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete şi să o      

memoreze. Convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii 

sunt ghidaţi spre o finalitate necunoscută. Aşadar, putem spune că forma clasică a                  

învăţământului pune mai puţin accent pe gândirea elevilor, şi mai mult pe însuşirea               

conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei. 
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… Tradiţional versus modern 

 în abordarea orelor de religie  

 

Domnul profesor  Opriş, citând-ul pe M. Ionescu defineşte instruirea activă specifică     

metodelor moderne ca „un tip superior de instruire, care se bazează pe activitatea subiecţilor 

educaţiei, pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină la procesul propriei instrucţii şi    

educaţii, pe instaurarea de interacţiuni, schimburi intelectuale şi verbale, schimburi de idei,    

confruntare de opinii, argumentare între aceştia, precum şi între ei şi profesor”. Un elev îşi    

dezvoltă spiritul critic atunci când: se implică activ în procesul de predare-învăţare, adoptând o 

atitudine activă şi interactivă, gândeşte critic şi are  deprinderea gândirii critice, preferă          

gândirea divergentă, imaginativă şi creativă, acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe 

care le face, îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, creativitatea, 

problematizează conţinuturile şi face descoperiri, are încredere în forţele proprii şi dorinţă de 

autodepăşire, devine responsabil. 

Metodele moderne pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 

metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia prin participare îi ajută pe elevi să-şi exprime 

opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria 

formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. În 

procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a 

învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind 

dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor moderne îl reprezintă implicarea 

elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 

fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire critică. Aceasta 

reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, 

urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine 

cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta 

că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a 

participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor.  

Pledoariile în favoarea metodelor moderne  de predare sunt un demers care doreşte să 

sprijine o învăţare de durată, în care motivaţia elevului să nu vină din exterior, ci din interior. 

Utilizarea acestor metode îi redau elevului statutul de persoană implicată şi îl conving să nu fie  

indiferent la ceea ce se întâmplă în jurul său. Pe de altă parte, folosind aceste metode,            

profesorul îl formează pe adultul creştin de mâine, care va înţelege să se implice activ în viaţa 

Bisericii şi a societăţii. 

Formarea şi dezvoltarea acestei atitudini de către profesorii de religie prezintă două    

avantaje: elevul se va simţi mai ataşat de această oră şi nu o va percepe ca pe o oră obositoare, 

pe de altă parte este uşurată munca  din timpul de predare, deoarece  el nu mai transmite ceva, 

ci îi ajută pe elevi să descopere acel ceva. 

Pentru profesorul de religie utilizarea situaţiilor de învăţare reprezintă urmarea  modelelor 

folosite de Hristos: când clarifică cine este aproapele  El a spus „Pilda samarineanului            

milostiv”, pentru atitudinea faţă de aproapele aflat în nevoie, El a rostit „Pilda bogatului         

nemilostiv şi a săracului Lazăr”. Principiile de viaţă pe care ar trebui să le practice orice creştin 

sunt puse în evidenţă tocmai prin folosirea situaţiilor de învăţare.  

Este cert faptul că experienţa directă, nemijlocită, asigură cel mai mare succes în procesul 

de predare. Din acest motiv este necesar ca profesorul de religie să asigure acest contact direct 

al elevilor cu ceea ce însemnă viaţa şi spiritualitatea Bisericii. În acest sens, participarea         

elevilor la  slujbele religioase sub îndrumarea profesorului, facilitează înţelegerea şi               

interiorizarea comportamentului şi a atitudinii generale în astfel de împrejurări.  
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… Tradiţional versus modern 

 în abordarea orelor de religie  

 

Profesorul  Opriş delimitează şi câteva dificultăţi şi limite în utilizarea metodelor          

moderne: 

 Accesul la informaţia fidelă nu este egal pentru toţi elevii, în cazul împărţirii pe grupe; 

 De multe ori deprinderea de a lucra în echipă nu e formată la elevi şi de aceea  aplicarea 

metodelor  necesită mai mult  timp de pregătire şi exersare; 

 Lipsa continuităţii în întregul sistem de învăţământ românesc  a  aplicării acestor metode; 

 

         Politica educaţională cărie se subscrie  noul Curriculum naţional  recomandă  principii ce 

favorizează personalizarea predării şi formarea automomiei elevului. Metodologia didactică 

actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei formări 

şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, schimbările  pe care le cunosc metodele de 

învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în 

schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de 

complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul 

căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al  metodelor presupune punerea 

accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a 

personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea   lor  în  

funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

Indiferent de metodele alese pentru construirea demersului didactic, profesorul de religie 

trebuie să aibă în vedere două aspecte: pe de o parte corectitudinea informaţiei cu care elevii 

intră în contact şi pe care ei o reţin, iar pe de altă parte caracterul formativ al orei de religie. 

Fără a îndeplini aceste două condiţii, ora de religie nu-şi  va atinge obiectivul.  

Îmi exprim convingerea că fiecare dintre noi va  găsi cele mai bune soluţii la frământările 

şi provocările de la catedră şi că va reuşi să contribuie la formarea elevilor noştri ca adevăraţi 

creştini.  
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 Cu mai bine de două mii de ani în urmă, într-o grotă, lângă Betleem, în Ţara Sfântă, s-a 

născut aşteptatul popoarelor, pentru a-l elibera pe om din 

robia păcatelor. Pruncul născut la Betleem avea să devină 

semănătorul păcii în lume. Pentru a-i elibera pe oameni de 

sub dominaţia urii, el le-a arătat ce este iubirea între 

popoare, iubirea între oameni şi iubirea între om şi         

Dumnezeu. Iubirea este aceea care conduce la pace. 

           După cum se ştie, în Bazilica Naşterii Domnului din 

Betleem arde mereu, încă de la începuturile creştinismului, o                                                     

lumină care-l semnifică pe Cristos, lumina lumii. 

          Lumina Păcii de la Betleem este un proiect internaţional prin care cercetaşii dau mai    

departe flacăra unei lumânări ce, iniţial, a fost aprinsă din Grota din Betleem, unde s-a născut 

Isus Cristos. Acest proiect a fost început în 1989 de către cercetaşii din Austria. Din anul 1995 

mesajul acestei manifestări a fost definit ca un mesaj de pace adresat fiecărui om ce primeşte 

această Lumină în casa sa. Astfel, anual are loc la Viena, o ceremonie ecumenică (ceremonie 

religioasă, la care participă reprezentaţi ai diferitelor confesiuni creştine: catolici, ortodocsi,    

anglicani, protestanţi etc) în care se oferă ca simbol o flacără aprinsă de la Grota de la Betleem. 

Împărţirea acesteia semnifică angajamentul/dorinţa cercetaşilor de a promova atât dialogul   

ecumenic, cât mai ales PACEA ca modalitate de a relaţiona cu ceilalţi (relaţia cu cei din jur, 

relaţii între ţări, relaţii între confesiuni/Biserici).  

        Auzim din ce în ce mai mult de conflicte, tensiuni armate şi atentate, despre conflicte     

legate de migraţie şi discriminare, auzim de comunităţi întregi devastate de intemperiile naturii, 

auzim de familii în care predomină violenţa ca metodă de trai, auzim despre drame personale 

ale unor semeni de-ai noştri care nu şi-au găsit liniştea interioară şi nu au mai reuşit să facă faţă 

problemelor cu care se confruntă zi de zi, recurgând la droguri sau căutând alinarea în           

consumul de alcool. Pentru aceste persoane, pentru aceste comunităţi, împotriva acestor       

probleme cercetaşii doresc să ducă mai departe acest simbol, această Flacăra aprinsă din acel 

umil loc în care s-a născut Mesagerul suprem al Păcii. Răspândirea Luminii Păcii de la Betleem 

este ca o completare a mesajului transmis cu ocazia Crăciunului.Lumina Păcii este un bun prilej 

pentru ca organizaţiile de tineret din întreaga lume să lucreze împreună pentru a duce mai      

departe acest simbol al Păcii în fiecare comunitate creştină . 
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      Pentru ca Lumina Păcii de la Betleem să ajungă în ţara noastră, reprezentanţi ai cercetaşilor 

şi preoţi, participă la Ceremonia Ecumenică de distribuire a Luminii Păcii de la Viena,             

ceremonie ce are loc anual cu aproximativ o săptămână înaintea Crăciunului. În România        

Lumina Păcii este adusă încă din 1996, iar din 2007 Lumina este distribuită tuturor cercetaşilor 

din Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” indiferent de religie. 

       Totul a început cu … 

”… o mică, neînsemnată întâmplare petrecută în 1988, de Crăciun (povesteşte Bert 

Grunwald, iniţiatorul acestui proiect). 

O bătrână chiriaşă din casa unde locuiam, a venit cu lumina păcii, spunându-mi: 

- Sunteţi conducătorul cercetaşilor. Am adus cu mine Lumina de la Betleem din gara din    

Viena. Nu doriţi şi dumneavoastră s-o aveţi? 

- Desigur, am răspuns eu. 

Am avut astfel şansa, ca în acea zi de Crăciun, în care sărbătoream Naşterea Domnului, să 

avem o scânteie de Lumină –“Eu sunt Lumina Lumii” - adusă direct din Biserica Naşterii    

Domnului din Betleem. 

Un an mai tarziu, în 1989, acest mic episod fusese de mult uitat. Dar într-un campus           

organizat într-un district al Vienei pentru pregătirea Adventului şi Crăciunului, dintr-o dată m-a 

fulgerat amintirea acelei doamne în vârstă şi propunerea pe care am făcut-o, de a aduce Lumina, 

a fost primită cu mult entuaziasm. Am înregistrat o reacţie pozitivă şi la ORF (televiziunea 

austriacă) din Linz şi Viena. 

În câteva săptămâni s-a format o grupă de 70 de cercetaşi din Viena şi multe alte grupe în 

întreaga ţară. 

Tot atunci ne-am amintit de cercetaşii unguri, polonezi şi cehi exilaţi în Viena. Şi, cu ajutorul 

lor, pentru prima oară am adus Lumina de la Betleem la Budapesta, Praga, Cracovia, Varşovia şi 

chiar la Timişoara.” 

"OFERĂ DIN LUMINA TA CELOR DIN JUR, VEI STRĂLUCI MAI TARE!”                                                                                                           

                      VALERIU BUTULESCU 

                  

  Elev  Mihăică Petru Cătălin 

 Clasa a IX-a D 

Sursa : www.calificativ.ro 
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 Sărbătoarea Tuturor Sfinților cunoscută și ca             

Luminația sau Ziua Mortilor, este o sărbătoare 

creștină în care sunt sărbătoriți toți sfinții. În 

bisericile  occidentale, cea Romano-Catolică, cea 

Anglicană, cele protestante sărbătoarea se ține în 

ziua de 1 noiembrie din calendarul gregorian. În 

bisericile orientale, anume cele ortodoxe și cele 

greco-catolice, prima duminică după Rusalii este  

Duminica Tuturor Sfinților,  echivalentul sărbătorii 

Tuturor Sfinților din calendarul apusean. În zonele 

de interferență apuseană credincioșii ortodocși și 

greco-catolici sărbătoresc   Luminația în seara zilei de 1 noiembrie. Deşi sărbătorile de          

Halloween şi ZIUA MORŢILOR  sunt folosite ca sinonime, semnificaţia lor este diferită.     

Halloween-ul provine de la celţi, având la bază festivalul celtic Samhain, care este asociat cu 

spiritele rele, vrăjitoare şi sufletele celor morţi; ZIUA MORŢILOR provine din religia catolică, 

fiind asociată cu amintirea şi comemorarea sufletelor dragi pierdute. Prin sărbătoarea de la 1 

noiembrie, Biserica catolică aduce un omagiu solemn celor care, urmând chemarea lui Dumne-

zeu, au împlinit cuvântul lui Cristos: "Fiţi desăvârşiţi, precum este desăvârşit Tatăl  vostru     

ceresc" (Matei 5,48). Numărul lor este cu mult mai mare decât al celor declaraţi ca atare de 

autoritatea bisericească şi înscrişi zi de zi în calendare. Sfântul Apostol Ioan scrie în     

Apocalipsul său (7,9-17): "Am privit, şi iată, o mulţime mare pe care nimeni nu o putea         

număra, din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile... Aceştia sunt cei veniţi din asuprirea 

cea mare, care şi-au spălat hainele şi le-au albit cu sângele Mielului... Nu le va mai fi nici 

foame, nici sete; nu-i va mai bate soarele, nici căldurile, căci Mielul îi va duce la izvoarele    

apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor."  

         Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor ne expune învăţătura Bisericii lui Cristos despre sfinţenie; ea 

nu constă în fapte extraordinare, impresionante, ci în realizarea practică a principiilor cuprinse 

în predica de pe munte. Sfinţi şi fericiţi sunt cei cu inima dezlipită de cele trecătoare, cei care 

suferă, cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, cei cu inima curată, făcătorii de pace, cei prigoniţi 

pentru dreptate, cei milostivi şi blânzi.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Anglican%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Protestantism
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Greco-catolici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rusalii
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_noiembrie


 

amprente/nr.2/an I___________________________________________________________25 

 

 

  

 În rândul sfinţilor cinstiţi de Biserică se cuprind şi    mulţimi nenumărate de oameni care, 

fără să îl cunoască pe Cristos, şi-au trăit viaţa în dreptatea şi iubirea arătată de harul divin prin 

glasul conştiinţei; se află şi nenumăraţi creştini umili, care în tăcere şi resemnare şi-au împlinit 

datoriile zilnicile şi au purtat crucea suferinţelor fără a  atrage atenţia altora, suportând uneori 

nedreptăţi amare ori ironii umilitoare. 

  Iată că şi câţiva dintre elevii Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman au înţeles şi dorit 

să cinstească această zi de 1 noiembrie 2013 printr-o activitate specifică. Elevii de religie      

romano-catolică de la clasele a IX-a A, a IX-a D, a 

XI-a E şi a XI-a F au pregătit un referat în care au 

fost prezentate câteva informaţii cu privire la      

sărbatoarea de 1 noiembrie, după care au cinstit 

sfinţii a căror nume le poartă prin prezentarea unor 

ţinute specifice şi a câtorva  informaţii elocvente 

despre sfinţii respectivi. Au fost reprezentaţi Sfinţii 

arhangheli MIHAIL şi GABRIEL, Sf. ANDREI, 

Sf. IOSIF, Sf. PAUL,  Sf. LIDIA, Sf. GHEORGHE, Sf. MARCELA, Sf. MARIA DE       

GUADALUPE, Sf. CRISTINA şi mulţi alţii. Elevii au fost încântaţi de ideea de a desfăşura în 

cadrul orei de religie şi un alt tip de activitate. În vederea relizării unei activităţi de succes, 

elevii au pregătit ţinute grăitoare, dar nu au omis documentarea în vederea prezentării unor    

informaţii utile şi elocvente. La finalul   activităţii elevii s-au arătat fascinaţi de ceea ce se poate 

realiza într-un timp relativ scurt, dar cu puţină bunăvoinţă şi imaginaţie. De asemenea elevii au 

promis că anul viitor vor repeta   activitatea şi chiar au oferit unele idei pentru îmbunătăţirea ei.                                                                                                             

        Participarea activă  şi motivată a elevilor la desfăşurarea unor activităţi extraşcolare pe 

teme religioase ne dă noi idei dar şi speranţe că toată truda noastră, a profesorilor de religie nu 

este în van. Orice activitate educţională desfăşurată fie în cadrul unităţii de învăţământ fie în 

afara ei contribuie la o mai bună şi eficientă formare a tinerei generaţii.       

Sfântul Augustin ne spune: 

 "Copiii lui Dumnezeu nu se  deosebesc cu nimic de fiii          

întunericului, decât doar prin iubire".                                                                                    

Profesor Pîslaru Mihaela 

Sursa : www.rugăciunecatolică.ro 

http://www.calendarcatolic.ro/Meditatii/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/2533/29-SEPTEMBRIE--SFINTII-MIHAIL-GABRIEL-SI-RAFAEL-arhangheli.aspx
http://www.calendarcatolic.ro/Meditatii/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/2533/29-SEPTEMBRIE--SFINTII-MIHAIL-GABRIEL-SI-RAFAEL-arhangheli.aspx
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METAMORFOZELE ŞCOLII ROMAŞCANE  

ÎN SECOLUL AL XX-LEA... 
                                                                  

 Şcoala romaşcană, ca întreg învăţământul românesc de altfel, a cunoscut în secolul XX    

numeroase transformări determinate de tendinţe, dar şi de regimuri politice. Lucrarea de faţă nu 

se concentrează însă pe schimbările instituţionale determinate de acest „perpetuum mobile” al 

reformelor sistemului, ci pe actorii principali: profesorul şi elevul. Construcţia acestui demers    

s-a bazat în principal pe presa locală şi pe urmărirea evoluţiei a trei dintre cele mai vechi şcoli 

din oraş: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Colegiul Tehnic „Petru Poni” (iniţial Şcoala de   

Arte şi Meserii) şi Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini (iniţial Şcoala Normală „Ion 

Creangă”). 

 Un portret standard al profesorului sau elevului nu se poate realiza, ştiut fiind că factorul 

uman este divers şi schimbător, dar am căutat să surprind unele din trăsăturile general valabile,  

specifice breslei dascălilor şi învăţăceilor. 

 În romanul lui Mihail Drumeş „Elevul Dima dintr-a şaptea”, eroul adolescentin Grig      

Dima are o deosebită consideraţie faţă de domnul Iliuţă, profesorul de română, la a cărui ore 

uită de sine, fiind vrăjit de elocinţa acestuia. Trimiterea la domnul Iliuţă nu este deloc            

întâmplătoare, căci are scopul de a-l introduce în scenă pe Neculai Apostol (fig.1), profesorul 

de română de la Gimnaziul Roman-Vodă de la începutul secolului XX (este numit în             

septembrie 1898). Respectat de întreaga comunitate, este tipul clasic de dascăl cu talent          

pedagogic, care influenţează şi modelează caractere. A fost profesorul lui Mihail Sadoveanu la 

Fălticeni, care vorbeşte cu drag de el, dar şi a lui Cezar Petrescu la Roman, care-l evocă într-un 

articol publicat în „Gazeta literară” din 1957 şi-i dedică romanul „Apostol”. Activitatea acestui 

dascăl nu se rezumă doar la domeniul educativ, ci se circumscrie şi altor domenii adiacente, 

precum cel cultural şi social. Împreună cu dr. Mihail Burada ca preşedinte, iar el vicepreşedinte, 

formează echipa de conducere a Societăţii Culturale „Miron Costin”, care are meritul de a fi 

făcut din Roman „aproape unicul oraş care 

a transportat universitatea în     provincie” 

prin conferinţele susţinute de oameni de 

ştiinţă de prestigiu, aşa cum el însuşi    

aprecia în cuvântarea   rostită cu ocazia  

împlinirii a 9 ani de la înfiinţare.             

Activitatea acestei  societăţi, spicuind din 

acelaşi discurs al dl. Apostol, s-a            

manifestat pe „mai multe terenuri, unul 

mai important decât altul, pe    terenul   

conferinţelor şi şezătorilor, pe terenul    

filantropic, pe terenul lecturii cu ajutorul 

bibliotecii pusă gratuit la dispoziţia        

publicului”. Entuziasmul produs de         

intrarea României în război se va traduce 

printr-o „cuvântare plină de accente         

patriotice”, rostită de   profesorul         

Apostol la Prefectură în faţa cortegiului de 

romaşcani  însufleţiţi de patriotismul      

declanşat de „măreţul eveniment”, cortegiu 

ce străbătuse „în sunetele muzicei           

militare strada Ştefan cel Mare, de la      

D i v iz i e  p ân ă  l a  P r e f e c tu r ă ” . 

Profesori de la Gimnaziul Roman-Vodă 

Prof. Neculai Apostol  

(al treilea din primul rând, de la stânga la dreapta) 
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… METAMORFOZELE ŞCOLII ROMAŞCANE  

ÎN SECOLUL AL XX-LEA 

 

 Alte nume sonore de dascăli care s-au aflat la catedrele acestui gimnaziu au fost scriitorul 

Calistrat Hogaş (istorie şi română), Mihail Burada (geografie) – compozitor, Constantin       

Dascălu, cu studii de arheologie la Berlin şi Bonn, Abraham Hollinger, autor de manuale de 

algebră, ulterior profesor la Universitatea din Bucureşti etc. De remarcat calitatea foarte ridicată 

a profesorilor de liceu, unii cu studii şi doctorate în străinătate, care ajung de multe ori profesori 

universitari, fiind un parcurs frecvent în perioada interbelică. De altfel, şi salarizarea era una 

destul de bună în această perioadă, venind şi ca o recunoaştere a statutului profesorului în      

societate.  

 Din nefericire, gradul de şcolarizare era unul destul de redus şi nici promovabilitatea nu 

excela, situaţia menţinându-se şi în perioada interbelică, fiind un fenomen destul de răspândit în 

şcoala românească. Existau fireşte şi elevi premianţi, aceştia fiind evidenţiaţi la serbările şcolare 

de sfârşit de an. La terminarea parcursului şcolar pe absolvenţi îi aştepta un examen de          

Bacalaureat extrem de dificil, un adevărat examen de maturitate, cu comisii formate mai ales 

din universitari; examenul se susţinea la mai multe discipline ( română şi matematică scris,     

restul oral – română, istorie, geografie, franceză, matematică, ştiinţe naturale), absolventul     

trecând în aceeaşi zi prin faţa mai multor profesori.   

 Una dintre preocupările Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, precum şi tema principală 

din dezbaterea publică interbelică asupra învăţământului a fost aceea a raportului dintre          

învăţământul teoretic şi practic. Românii erau atraşi de învăţământul teoretic, şi nu de cel    

practic (75,1% dintre şcoli erau teoretice şi numai 24,9% aveau caracter practic). Raportul celor 

care urmau cele două tipuri de şcoli era invers faţă de Europa, ceea ce arată o anumită            

inadecvare către lumea modernă; majoritatea doreau să meargă către facultăţi, pentru că         

facultatea le oferea şansa de a ajunge în posturi administrative; toţi doreau să ajungă în          

administraţia de stat, să fie funcţionari, dar prea puţini doreau să facă un învăţământ practic, să 

devină mecanici, instalatori etc., să aibă o meserie aşa cum solicita lumea modernă.                

Învăţământul practic este bine reprezentat la Roman de Şcoala de Arte şi Meserii, devenită din 

1936 Liceu Industrial, care pregătea tâmplari, rotari, legători de cărţi, fierari, lăcătuşi, tipografi 

etc., elevii fiind grupaţi în cadrul pregătirii practice în ateliere pe meserii şi nu pe clase         

compacte. În timpul războiului, în atelierele şcolii se lucra intens, elevii făcând muncă de       

război: căruţe militare, semnalizatoare de drumuri, iar tipografia avea comenzi de tipărituri din 

toată ţara, fiind singura sursă de venit a şcolii în această perioadă. 

 Statisticile din perioada interbelică arată că numărul copiilor de la ţară care continuau 

studiile la oraş, după învăţământul de patru ani din satul natal, era foarte mic, de 1%. În general, 

foarte puţini copii de la ţară ajungeau la liceu, taxele fiind foarte mari. Spre exemplificare, în 

anul 1936 taxele s-au mărit simţitor, elevii din cursul inferior de la Roman-Vodă plătind o taxă 

de 3850 lei, cei din cursul superior 4850 lei şi 7500 lei internii pentru întreţinerea completă. 

Participarea la fanfara liceului atrăgea înlesniri pentru părinţi cu privire la plata taxei şcolare. 

Unii părinţi mai înstăriţi menţineau şi obiceiul de a-şi educa acasă copilul, aşa cum se făcea în 

perioada în care nu existau prea multe instituţii de învăţământ. Aproape fiecare liceu, inclusiv 

Roman-Vodă, avea elevi care susţineau examenul de Bacalaureat după ce au învăţat acasă, cu 

profesori particulari. Examenul era cel care atesta cunoştinţele, şi nu liceul urmat.  

 Preocuparea de nu supraîncărca elevul exista şi în perioada interbelică, ministrul Petre 

Andrei cerând diriginţilor să convoace o dată pe lună consiliul profesorilor clasei, la care vor fi 

invitaţi şi trei părinţi, reprezentanţi ai elevilor foarte bine dotaţi, mijlocii şi slab notaţi. Aceştia 

informau consiliul despre modul cum îşi fac copii lecţiile, cum se joacă, cât timp dorm etc.    
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… METAMORFOZELE ŞCOLII ROMAŞCANE  

ÎN SECOLUL AL XX-LEA  

 

  Înainte de instaurarea regimului comunist, uniforma şcolara avea o însemnătate total     

diferită faţă de cea pe care a căpătat-o în anii comunismului. Era un motiv de mândrie pentru 

elevii şcolilor româneşti, pentru că fiecare unitate şcolara avea pe atunci propria uniformă . Din 

această cauză nici nu existau reglementări oficiale cu privire la ţinuta elevilor.  Uniforma nu era 

văzută ca un instrument de distrugere a individului. 

 Atitudinea ostilă faţă de uniformă s-a 

născut în perioada comunistă, generată de        

dorinţa regimului de a topi cât mai mult posibil 

individualitatea cetăţenilor săi într-o masă     

omogenă.  Cei care au făcut şcoala în perioada 

comunistă îşi amintesc desigur de cravata roşie 

de pionier, de pamblica albă, accesoriu           

obligatoriu pentru fete, de numărul matricol 

cusut la vedere, orice abatere de la imaginea 

standard a elevului fiind taxată cu severitate 

(fig.3). În general, pionieratul „se purta” până 

la vârsta de 14 ani, după care liceenii intrau        

obligatoriu în rândurile UTC-ului. Astăzi se 

reîncearcă timid o reînviere a tradiţiei uniformei particularizată pe unitate de învăţământ, dar cu 

rezultate minime; din motive de securitate, şcolile au introdus obligatoriu însemne distinctive 

pentru elevi – legitimaţia şi ecusonul. 

 Astăzi, dorinţa de modernizare şi europenizare a învăţământului a determinat o sarabandă 

de modificări în cadrul unei reforme discontinue, care a trimis în derivă sistemul. Consecinţele? 

O lipsă de încredere a părinţilor şi elevilor în posibilitatea şcolii de a-i forma pe aceştia din     

urmă pentru această societate tehnologizată şi foarte competitivă. De asemenea, şcoala nu mai 

este privită ca un element absolut necesar pentru asigurarea succesului în viaţă, care se traduce 

pentru foarte mulţi tineri în achiziţii materiale şi financiare. Apare întrebarea, desigur retorică, 

dacă mai poate fi astăzi profesorul un model pentru tinerii unei societăţi care promovează      

non-valorile? 

1Nicolae Steţcu, Gheorghe A. M. Ciobanu, Pagini din istoria Liceului Roman-Vodă 1872-1972, editată de Liceul 

Roman-Vodă, Roman, 1972, pg. 87 
2“Ecoul Romanului”, an XV, nr. 708, 11 noiembrie 1915 
3Idem, an XV, nr. 708, 11 noiembrie 1915 
4Idem, an XVI, nr. 747, 21 august 1916 
5„Îndreptarea”, an IV, nr. 6, 1 iunie 1918 
6Idem, an IV, nr. 15, 5 august 1918 
7Nicolae Steţcu, Gheorghe A. M. Ciobanu, op. cit, pag. 132 
9Oana Rusu, apud Ovidiu Buruiană, http://www.ziarullumina.ro/articole;1005;1;19455;0; Pe-holurile-scolii-

interbelice.html 
10Mihai Andone, Laurenţiu Vasiliu, Contribuţii la istoria unui liceu centenar, Liceul Industrial Nr. 3 Roman,    

Schiţă monografică, Roman, 1980, pag. 44-45 
11Oana Rusu, apud Cătălin Botoşineanu, http://www.ziarullumina.ro/articole;1005;1;19455;0;                                  
12Nicolae Steţcu, Gheorghe A. M. Ciobanu, op. cit, pag. 123 
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Conduitele umane sunt de o mare diversitate într-o societate, reliefând echilibrul sau 

dezechilibrul din contextul familial, sistemul educaţional sau social în care activează o persoană. 

O mare parte din aceste acte umane sunt puse în slujba semenilor, fie în beneficiul sau detrimentul 

acestora, cu referire la acele atitudini valorizate, care contribuie la binele celuilalt sau cele care 

conduc intenţionat spre vătămare, lezare şi care sunt reprimate social.  

Noi, prin procesul de socializare, interacţiune umană, adoptăm un comportament social 

optim sau inadmisibil încadrat în sistemul de valori. Deseori se pot evidenţia comportamentele 

sociale, manifestate prin ajutorare, altruism, ataşament, cooperare cu ceilalţi, fără a aştepta un 

beneficiu, însă uneori tind să apară și conduitele indezirabile, orientate spre rănirea altei persoane.  

Astfel, empatia ar putea fi o trăsătură de personalitate, care prin dezvoltare şi valorizare, ar 

conduce spre intensificarea comportamentului prosocial şi spre o diminuare a agresivităţii, pentru 

că aceasta reprezintă capacitatea ființei umane de a se transpune în pielea celuilalt, de a-i 

împărtăși emoția resimțită și punctul de vedere dintr-o situație dată. Este un fenomen psihic de 

retrăire obiectivă a stărilor, gândurilor și comportamentelor celuilalt, dar fără o identificare cu 

acesta din urmă. 

Simon Baron Cohen (2011) afirmă că empatia apare când noi suspendăm atenţia            

concentrată pe o singură minte şi adoptăm o atenţie focusată pe o minte dublă. Când ea e „oprită”, 

noi ne orientăm doar spre interesul personal, dar când e „pornită” devenim capabili, să ne         

concentrăm şi asupra altor persoane. E asemenea unui „reflector”, care poate lumina doar în      

interesul nostru, când e la capacitate minimă sau folosit la intensitate crescută, tinde să luminează 

şi pentru altă persoană.  

Pentru a fi definit şi mai uşor de perceput acest termen, se poate realiza și o analogie a 

conceptului, cu ceea ce simte un actor, când intră în pielea personajului pe care îl interpretează şi 

realizează o fuziune integrală cu acesta, atât la nivel cognitiv cât şi afectiv-comportamental. O 

persoană empatică resimte mai multă căldură, altruism și generozitate, este centrată spre afiliere și 

socializare, manifestând abilități eficiente de relaționare cu semenii, fiind mult mai dispusă spre 

acordarea ajutorului și evitarea atitudinilor ostile. Prin empatie o persoană poate descifra intenţiile 

celuilalt, prevenind neînţelegerile în comunicare şi ajutând la construirea relaţiilor sociale, iar un 

nivel empatic redus ar conduce spre formarea unor atitudini rigide, intoleranță, egocentrism și 

agresivitate în relaționare. 

Empatia văzută și ca o componentă a inteligenței emoționale, devine o verigă importantă 

în orice domeniu centrat pe relaţii interpersonale, începând de la artă, educaţie, consiliere şi       

psihoterapie, marketing, afaceri, management etc.  
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Interpretare test : 

 

6 = total de acord                                     5 = de acord                                         4 = uşor acord  

3 = uşor dezacord                                    2 = dezacord                                         1= total dezacord 

   

 20- 50 - nivel scăzut al ematiei 

 51- 80 - nivel mediul al empatiei 

 81- 120 - nivel ridicat al empatiei     Realizat psiholog Iulia Talmaciu 

  Total  

Deza- 

cord 

Deza-

cord 

Uşor  

Deza-

cord 

Uşor  

acord 

De 

acord 

Total  

de acord 

  

1 2 3 4 5 6 

1 

  

Mă transpun uşor în pielea personajelor 

dintr-un film trist şi mă surprind plângând. 

            

2 

  

Nu încerc să evit oamenii depresivi/ trişti 

pentru a nu-mi strica buna dispoziţie. 

            

3 

  

Piesele muzicale mă emoţionează.             

4 Îmi place să ofer cadouri celor dragi.             

5 Este uşor pentru mine să identific emoţiile 

trăite de cei cu care interacţionez. 

            

6 Mă afectează să văd copii plângând.             

7 Mă întristează deseori suferinţa celorlalţi.             

8 Fericirea celor din jur mă molipseşte.             

9 Mereu sunt atent la reacţiile emoţionale 

ale interlocutorului. 

            

10 Mă cuprinde o tristeţe profundă când văd 

un animal rănit/ în suferinţă. 

            

11 Cazurile dramatice prezentate la TV sau 

auzite mă afectează suficient de mult. 

            

12 Nu mă deranjează oamenii care-mi 

vorbesc mereu despre problemele lor. 

            

13 Mă simt bine când pot sări în ajutorul   

cuiva. 

            

14 Am un sentiment plăcut când pot să      

readuc zâmbetul pe buze, oferind un sfat 

sau făcând ceva drăguţ pentru cineva. 

            

15 Suferinţa celorlalţi mă împiedică să-mi 

desfăşor activităţile stabilite. 

            

16 Mă doare să văd oameni în jurul meu suf-

erind. 

            

17 Înţeleg din vorbele şi gesturile transmise, 

emoţiile trăite de ceilalţi. 

            

18 Nu mi se pare jenant când unii plâng în 

public. 

            

19 Mă gândesc înainte de a acţiona la         

reacţiile emoţionale posibile ale celorlalţi. 

            

20 Mă ataşez cu uşurinţă de ceilalţi.             
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O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ  

UN TABU PENTRU VIAȚA DE LICEAN? 

 
 Adolescența și viața de licean  au un impact puternic asupra 

sănătății individului. O alimentaţie corectă asigură creşterea şi  

dezvoltarea adecvată a adolescenţilor şi îmbunătăţeşte sănătatea şi performanţele    şcolare ale 

acestora.      
Alimentație sănătoasă înseamnă să includem în mesele zilei alimentele care   acoperă nevoile 

organismului și nu conțin în exces factori alimentari "de risc", precum  alcoolul, sarea,           

zaharurile sau grăsimile  saturate.  

De ce este importantă o alimentație sănătoasă? 

 O alimentație corespunzatoare este importantă pentru  sănătatea organismului:  

  

  pentru menținerea unei greutăti corporale 

  pentru îmbunătățirea stării de bine 

 reducerea riscului numeroaselor boli, inclusiv boli de inima, atac  

 cerebral, cancer, diabet și osteoporoză... 

 

 

Elevii  Colegiului Tehnic „Petru Poni”| Roman au  oportunitatea de a alege să își cheltuie „banii 

de pachet” în unul din cele trei  magazine aflate în vecinătatea liceului:  

 
 Magazinul din incinta 

căminului 

 Magazinul mixt din fața 

liceului 

 Do-mi-val 

 Boca 

 Comenzile online 

 

 

 Din cauza ideilor preconcepute despre aspectul fizic și a programului dezordonat, elevii 

licelului se supun unei alimentații neadecvate, iar principalele surse de alimente nesănătoase 

sunt: produsele de patiserie, cips-urile, băuturile carbogazoase . 
 Astfel spus, principalii vinovaţi sunt: 

 programul de mese dezordonat 

 gustările prea sărace în substanţe nutritive, dar                                                                                                     

bogate în calorii 

 consumul exagerat de produse de patiserie sau de dulciuri 

 imitarea unor modele prin diete drastice 

 consumul de băuturi carbogazoase  

 sedentarismul 

 

Sfaturi de urmat: 

 Pe langă cartofii prăjiţi, comandaţi și o salată 

 În loc de punga de cips-uri, alege un măr 

 În loc de sucul carbogazos, alege apa plată 

 Acceptă pachețelul de la mama. 

Realizat de Hâra Andreea, Cls. XII B  
 Coordonator: Prof. Simona Stolnicu 
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Va urma... 
 

Realizat  elev   Butnărescu Cătălin  

  Clasa a XIa C 

Kraitul malaez  

  

 Este un șarpe foarte frumos, colorat alternativ în galben și negru. Dar 

nu vă lăsați păcăliți, sub această înfățișare candidă, în ciuda taliei mai mult 

decât modeste (atinge doar 1 metru), se ascunde un ucigaș care face mai 

multe victime umane decât toți tigrii, leoparzii și elefanții din Asia, lăsând 

cu mult în urmă șerpi mai celebri precum cobrele sau pitonii. Kraitul este cu 

siguranță cel mai agresiv șarpe veninos din lume. Spre deosebire de alți   

șerpi care mușca o singură data după care dispar, micul krait mușca de mai 

multe ori, pentru a fi sigur, și întotdeauna fără a-și avertiză victimele prin 

sâsâit sau alte posturi de amenințare. Mușcătura este nedureroasă, oamenii 

neobservând de cele mai multe ori că au fost mușcați . 

 

 

Taipanul  

(Oxyuranus scutellatus)   

 

  

 

 Domnul cu solzi aici de față, pe numele său corect Taipanul de 

Coastă, este un individ mult mai periculos decât cel din paginile romanelor 

de aventuri. Domeniul unde împărățește este tot Australia, țara unde         

întâlnim cei mai veninoși șerpi din lume.  În general, are o culoare plăcută 

în nuanțe de verde deschis până la maroniu închis, unele exemplare fiind 

complet negre. Este un șarpe solid, masculii atingând o lungime de până la 

3 metri. Acționeză ziua, la lumina soarelui, neavând mulți dușmani naturali. 
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Hong Kong-ul - oraşul cu cele mai multe 

clădiri de tip zgârie-nori din lume , respective 

2354 (clădiri având peste 100 m înălţime), de 

trei ori mai multe decât în New York şi de    

patru ori mai multe decât în Tokyo. 

 

 

Burj Khalifa ,denumit anterior Burj Dubai , este 

un zgârie-nori din Dubai, cea mai înaltă clădire 

construită vreodată de om, având 828 m înălțime și 

160 de etaje.  

 

 

New Century Global Center este cea mai 

mare clădire din lume : 500 de metri lungime, 

400 de metri lățime și 100 de metri înălțime și 

o suprafață de 1,76 milioane de metri pătrați , 

fiind de 6 ori mai mare decat Casa Poporului . 

 

 

 

Podul Qingdao ( China) este cel mai lung pod din 

lume  având o lungime de 50 Km . Podul are șase 

benzi de circulație, este susținut de 5200 de stâlpi. 

 

Oraşul francez Nantes ( Franta) a primit titlul 

de Capitală verde a Europei în 2013. 

 

Profesor Mihalachi Ionela 

Sursa : www.travel.descopera.ro 
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Rubrică realizată de colectivul  junior - redactori 

 

 Știţi care sunt cei mai mari           

consumatori de fast-food  de pe 

planetă? Răspunsul corect este... 

chinezii. 41% dintre chinezi 

mănânca, cel puţin o dată pe 

săptămână la un restaurant      

fast-food. Doar 35% dintre americani fac acest lucru.  
 În rândul elefanţilor africani, atât masculii, cât şi femelele, posedă 

fildeşi, în vreme ce la elefanţii asiatici doar masculii se pot lăuda cu 

fildeşi. 
 Există mai mulţi oameni care învaţă limba engleza în China decât 

cei care o vorbesc oficial în Statele Unite(peste 300 de milioane) 
 Oasele membrelor inferioare ale unui liliac  sunt atât de subţiri încât 

niciun liliac nu se poate folosi doar de ele pentru a se deplasa. 

 Media zilnică a produselor care sunt oferite spre vanzare 

pe Ebay  este de 18 milioane . 

 Doar 5% din suprafaţa acoperită de oceane pe Terra a fost 

cartografiată atât de detaliat pe cât a fost suprafaţa planetei 

Marte.  

 Vă gândiţi să jucaţi la loterie? Atunci ar trebui să ştiţi că există 

mult mai multe şanse să muriţi în drum spre o reprezentantă a 

loteriei decât să caştigaţi marele 

premiu la oricare dintre loteriile 

lumii. 

 Anvergura aripilor unui 

Boeing 747 este mai mare decât 

distanţa parcursă de fraţii Wright 

in primul lor zbor.  

http://www.descopera.ro/dnews/6530528-burgerii-uriasi-un-pericol-imediat-pentru-sanatate
http://www.descopera.ro/dnews/4800952-centurio-liliacul-cu-cea-mai-puternica-muscatura
http://www.descopera.ro/dnews/4301380-ebay-salveaza-artefactele-autentice
http://www.descopera.ro/dnews/6421757-cum-arata-planeta-marte-in-urma-cu-35-miliarde-de-ani-foto
http://www.descopera.ro/stiinta/6583658-aurel-vlaicu-icar-deasupra-carpatilor
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- De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara. 

- Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul. 

- Poţi fi mai clar? 

- Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru memoria lui Napoleon". 

 

 

- Mă întreb ce o să te faci cînd vei fi mare, cînd acum, în clasa a doua, tu nu ştii să numeri 

decît pînă la 10? 

- Arbitru de box. 

 

 

- Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor! 

- De ce? 

- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară! 

 

 

 

- Alo, Vladimir? 

- Da. 

- Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la matematică? 

- Câte un 3. 

 

 

 

- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. dar e identică cu cea a colegului tău de 

bancă. Ce concluzie să trag de aici? întreabă profesorul. 

- Că şi a lui e foarte bună 

 

 

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce aş face dacă 

aş fi patron?". Unul singur stă cu mîinile la piept şi      me-

ditează. 

- Marinescule, tu nu scrii? 

- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 

Rubrică realizată de colectivul  junior - redactori 
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