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Prefață 

 

Lucreția Suciu s-a născut la Oradea. Tatăl său a fost Petre Suciu, un preot ortodox român 

activ în sistemul școlar bisericesc din Oradea și protopop la Beliu, care s-a stabilit mai târziu 

în Ucuriș, iar Maria Suciu, mama ei, era poetă. Casa familiei de la Ucuriș a găzduit un mic cerc 

literar la care au participat George Coșbuc, Gheorghe Bogdan-Duică și Aurel Popovici.  

Lucreția, o femeie cultivată care cunoștea franceză, germană și maghiară, a debutat în 

anul 1884 în Familia, cu poemul Suvenir. A publicat în mod regulat poezii în 

revista Familia până în anul 1895. În anul 1889, a publicat poeziile ei colectate într-un singur 

volum tipărit la Sibiu, publicând, de asemenea, poezii în Tribuna și o traducere a lui Gotthold 

Ephraim Lessing, Laokoon.  

S-a căsătorit cu Wilhelm Rudow, care a obținut un doctorat în filosofie de la 

Universitatea Halle; un filo-român care a scris o istorie în limba germană a literaturii 

române. Din aprilie până în noiembrie 1897 la Oradea, cuplul a publicat Foaia literară, o revistă 

săptămânală care a avut 30 de apariții. Printre colaboratorii revistei s-au numărat Coșbuc, Maria 

Cunțan și Ilarie Chendi. Scrierile ei au inclus și o poveste romantică, Logodnica contelui 

Stuart. Titu Maiorescu a văzut în versurile sale semnele sigure ale unei renașteri culturale 

transilvănene și o popularizează în Convorbiri Literare, unde i-au fost publicate mai multe poezii 

în anul 1898. În ultimii ani a publicat și în Tribuna Poporului din Arad. Ultimii ei ani au fost 

marcați de tuberculoză.  
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Profilul absolventului 

                                                                        Director, prof. BocșanMariana-Simona 

 Societatea contemporană, marcată de o rapidă dezvoltare tehnologică și digitală, aduce 

școlii o provocare – necesitatea regândirii educației formale alături de cea nonformală și 

informală, în variatele lor forme de articulare. 

 Într-o astfel de societate postmodernistă, oamenii caută căi optime pentru a dobândi noua 

cunoaștere, care trebuie să fie utilă, funcțională. Azi trebuie să demonstrăm ce știm să facem cu 

informația dobândită. 

 Școala Gimnazială ,,Lucreția Suciu” din Oradea își propune să fie ,,O școală pentru 

toți!”-astfel avem inscriși elevi ce aparțin etniilor: română, maghiară și romă, dar și copii cu CES 

sau  din Centre de plasament, aceștia putând să se înscrie în cadrul celor trei forme de învățământ 

care se desfășoară aici: invățământ de zi, învățământ cu frecvență redusă și programul ,,A 

doua șansă”- oferind astfel posibilitatea de școlarizare a copiilor/tinerilor cu trei și  patru ani 

trecuți de şcolarizare corespunzătoare clasei. 

 Elevii vor parcurge programa de limba și literatura română, iar  absolventul de 

clasa a VIII-a va putea dezvolta următarele competențe, ce sunt într-o interdependență cu toate 

celelalte copetențe europene.  

 

  
Comunicare în limba maternă - Competențele se vor forma pe baza unor activități de 

învățare:  compararea, exemplificare, înțelegerea, argumentarea, exercițiul,  modului în care 

apare ilustrată o temă în texte diferite.Elevii vor citii un text la prima vedere iar pe baza acestuia 

vor colecta informațiile de bază, vor formula idei principale și își vor putea spune părerea despre 

tema dată iar în momentul unui interviu să poată purta un dialog concret, avantajos angajării lor . 

Comunicarea corectă în limba română pentru elevii secției maghiare, exerciții de scriere 

și descifrare a unui text la prima vedere, paralele cu limba maternă, diferențe. 

Elevii înscriși la frecvență redusă vor urma aceleași competențe ca cei de la zi doar că au 

un program ce se desfășoară doar joia, vinerea și sâmbăta. 

Limba și literatura română va integra comunicarea în limbi străine – elevii vor 

identifica unele informaţii în limbi străine: cunoașterea de autori străini, titluri de opere literare,  

căutarea cuvintelor neologisme la ora limba și literatura română ,, Din ce limbă provin cuvintele: 
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wekend?” , descifrarea unor mesaje, expresii în limbi străine, exprimarea corectă a unor cuvinte 

străine, observând cultura și valorile altui popor;   

Limba și literatura română va integra competenţe matematice şi competenţe de bază în 

ştiinţe şi tehnologii – matematice (A)  şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B) - 

elevii vor colecta și identifica cantitativ unele cerințe ,, Câte sinonime ați găsit ...?”, ,,realizați un 

rebus găsind cuvântul pe axa AB...”,,Alcătuiți un text de 100 cuvinte...”, prelucrarea și 

interpretarea datelor și dovezilor experimentale în unele exerciții ,, Câte etape are o 

compunere..”și reprezentarea grafică a acestora ,, Reprezentați grafic drumul Vitoriei Lipan, 

reprezentând locurile și timpul  ...” , proiectarea şi derularea unui demers investigativ pentru a 

verifica o ipoteză de lucru , în lecțiile de cercetare literară, argumentare. În unele compuneri, 

portofolii elevii vor cunoaște ți noțiuni de știință: manifestarea interesului pentru o viaţă 

sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu curat , aplicarea unor reguli simple de menţinere a unei 

vieţi sănătoase și a unui mediu curat, compuneri cu titlul ,,Pădurea”, precum și multe activități de 

ecologizare, în cadrul proiectelor educaționale, etc.  

Limba și literatura română va integra - competenţe digitale- Profesorul le va arăta și-i va 

învăța, cu ajutorul  unor dispozitive (telefoane, tablete, leptopuri, table Smart, proiectoare) şi 

aplicaţii digitale, să caute informații, să  scrie un text: compuneri, eseuri, procese-verbale, C V-ul 

pentru angajare. În contextul vremurilor actuale cînd activitatea didactică s-a desfășurat online, 

competențele digitale sunt prioritare și în predarea libii și literaturii romîne. 

Limba și literatura română va integra competența ,,a învăţa să înveţi”- Formularea de 

obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru: se vor axa pe întrebarea 

De ce? , Cum?am ajuns la anumite concluzii,  gestionarea timpului alocat învăţării şi 

monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini de lucru – elevii își vor face un program de 

pregătire, iau notițe -aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării 

şcolare şi profesionale – elevii vor învăța să se implice  în invățare, să conștientizeze și nevoile 

proprii de cunoaștere, accentuând noțiunile și competențele care-i vor folosi pe viitor, la școlile 

profesionale/liceu.    

Limba și literatura română va integra competenţe- sociale şi civice -profesorul va 

operarea cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea 

cu ceilalţi– în cadrul orelor de dirigenție, activităților extracurriculare și de voluntariat din cadrul 

proiectelor și cu școlile partenere, fundațiile, centrele de plasament, biserica, agenții economici 

din comunitatea noastră; în cadrul orelor de compunere sau comunicare se vor dezbate teme 

social-civice, cu ajutorul profesorului de sprijin, a mediatorului școlar etc.  

Limba și literatura română va integra competenţa- spirit de iniţiativă şi antreprenoriat: 

dezvoltate în activități de antreprenoriat, târguri de jucării activități de educație financiară, 

invitați agenți economici, vizite de orientare profesionale la școlile profesionale partenere, 

târguri de meserii, ședințe cu părinții de orientare școlară etc.    

Limba și literatura română va integra competenţa- sensibilizare şi exprimare culturală- 

-portofolii, vizite la muzee, bserici monument istoric, Cetatea Oradiei, activittăți cultural 

artistice, concursuri festival, ,,Ziua școlii”etc. 

Absolventul școlii noastre va putea să se integreze în societate, în alt mediu școlar, având 

competențe europene.        
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”Selecția duce astfel la trierea formelor mai bine adaptate”  

Charles Darwin 

Online vs. face-to-face 

Director adjunct, prof. Hasas Tünde  

În perioadă de pandemie, atunci când activitatea educațională din clase s-a transformat în 

activitate online, ducem o luptă continuă ca să ne cu adaptăm. Ministerul și inspectoratele, cei de 

la care așteptăm îndrumare, se luptă să găsească soluții; directorii de asemenea caută să identifice 

soluții viabile, compatibile cu specificul școlii lor, profesorii caută variantele cele mai bune 

pentru a comunica cu elevii lor, având în vedere particularitățile materiei predate, ale vârstei 

elevilor, și nu în ultimul rând posibilitățile financiare ale familiilor din care provin elevii. Elevii 

și părinții lor au redevenit obiectul educației, adaptându-se sau nu la noile împrejurări. 

În aceste zile am avut ocazia să aud multe opinii, pro și contra activității de predare 

online, am urmărit activitatea desfășurată în școala mea, dar și în școlile unde învață copiii mei. 

Am auzit profesori care erau nemulțumiți că nu toți elevii din clasă au și tablete grafice (pe lângă 

calculator, camere web, microfon), dar și profesori care nu au telefon smart, nici calculator. Am 

vorbit cu părinți aflați în diferite situații, care nu își pot permite abonament la internet, familii 

care au un singur telefon, sau cealaltă extremă, părinți care sunt treziți noaptea de educatoarea 

care a postat noua temă pentru copii, părinți care se văd nevoiți să își lase copiii toată ziua în fața 

ecranelor. Există cazuri fericite, când cererea se întâlnește cu oferta, dacă avem profesori care se 

implică și elevi cu voință și putință, adică niște copii sârguincioși, sprijiniți de familie cu 

posibilități materiale. 

Există argumente care fac activitatea educațională online să fie atractivă. Ca profesor de 

informatică m-am simțit și eu atrasă de acest tip de activitate, am și participat, în calitate de 

educabil, la programe de formare la distanță și mi-au plăcut. Acum sunt de cealaltă parte a 

catedrei și văd greutățile cu care se confruntă implementarea și funcționarea unui asemenea 

sistem.  

Fiecare copil are dreptul constituțional la învățământ gratuit garantat de stat. Cea 

mai mare problemă în funcționarea învățământului online o reprezintă inegalitățile sociale. Sunt 

mulți elevi care nu beneficiază de laptop, tabletă sau smartphone, internet de viteză. Sunt care 

lucrează de pe telefonul părinților atunci când aceștia ajung acasă de la serviciu. Sunt familii care 

au un singir dispozitiv și mai mulți copii. În acest caz este imposibil să faci un orar, astfel încât 

profesorii și elevii să se poată întâlni virtual, dar în timp real. Ce pot răspunde mamei care mă 

întreabă căruia dintre cei 5 copii îi revine unicul calculator care există în familie atunci când 

încep lecțiile? Din fericire această problemă este ”doar” o chestie de administrație și de bani. Cu 

suficiente fonduri și cu o utilizare judicioasă a lor, marea majoritate a acestor probleme se pot 

rezolva. În timp. În foarte mult timp. 

O altă problemă este, după părerea mea libertatea exagerată. Școlile și profesorii sunt 

liberi să-și aleagă platforma educațională, dar grupul pe rețele de socializare e la fel de potrivit, 

pot să predea lecții noi, pot să facă recapitulare, pot să poarte doar discuții cu elevii, pot să 
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evalueze sau să nu evalueze. Elevii sunt obligați să participe, dar dacă nu participă și atunci vor 

fi încheiați. Această problemă este strâns legată de precedenta, Nu poți cere unei școli să 

folosească anumite platforme educațonale dacă nu are nici un sfert de post de informatician. 

Profesorii de informatică nu au în fișa postului instalare de programe, îndrumarea colegilor, 

crearea de conturi pentru sute de elevi, monitorizarea zilnică a platformelor. Nu poți cere 

profesorului să progreseze cu materia când doar o fracțiune a clasei participă la lecții, nu poți 

cere elevului să participe, dacă nu are cu ce, nu poți obliga părintele să cumpere dispozitive, dacă 

nu are sursă de venit. În momentul în care se reglează problema posibilității elevilor de a 

participa online, se poate reglementa și conținutul orelor, pot fi formați și profesorii. Nu toate 

conținutirile sunt pretabile activității online. De exemplu predarea lecțiilor de programare pe 

calculator unor clase în care jumătate din elevi au acces la telefon și nici unul nu are calculator 

poate deveni o reală provocare. 

În cazul preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar și primii doi ani din ciclul 

gimnazial, eu consider că procesul de învățare nu poate să se desfășoare exclusiv online, 

oricât de evoluate și perfecționate ar fi platformele educaționale. Se presupune că părinții 

copiilor au loc de muncă. Acești copii sunt în primul rând prea mici ca să rămână acasă 

nesupravegheați. În al doilea rând nici un telefon, tabletă, sau calculator nu poate transmite 

sentimente, trăiri sufletești, nu poate crea convingeri și caractere Preșcolarii și elevii mici 

învață cum să interacționeze cu ceilalți, cu educatoarea/ învățătoarea, sunt învățați să se 

adapteze la mediul social. Dacă ei beneficiază doar de învățare online, toată sarcina 

adaptării sociale cade pe umerii familiilor și crește riscul de a avea tineri inadaptați 

societății. În cazul acestor grupe de vârstă, eu cred că e nevoie ca învățământul tradițional 

bazat pe relația directă, față în față, să fie armonizată cu învățarea online, ponderea acesteia din 

urmă crescând odată cu vârsta.  

Cu toate aceste probleme, am văzut și am experimentat și eu, inclusiv în școala mea, 

cazuri în care activitatea educațională a continuat nestânjenită, cazuri fericite cu elevi atașați de 

învățătoare și cu părinți cărora le pasă de educație, pun telefonul la dispoziția copiilor când e 

nevoie, tipăresc și își impart fișele de lucru. În cazul elevilor mai mari, cu un simț al 

responsabilității mai mare, această activitate la distanță, combinată cu metoda proiectului, oferă o 

libertate mare din punct de vedere al spațiului și timpului și provoacă creativitatea elevilor, 

ducând la reale progrese. O consider foarte potrivită pentru transmiterea unui material mai mare 

(culegere de texte sau probleme) economisind astfel hârtie și bani. Totodată, învățând de acasă se 

face economie de timp și bani și cu transportul. În schimb vom fi mai mulți care avem nevoie de 

ochelari. La clasele mai mari s-ar putea combina de exemplu 2 săptămâni face-to-face cu 2 

săptămâni activitate online, sprijinind astfel independența și responsabilitatea elevilor. 

Pentru viitor eu cred că activitatea la clasă va rămâne totuși fundamentul educației, ea 

putând fi completată, nicidecum înlocuită cu educația online. Personal îmi place să comunic cu 

elevii, totdeauna au existat grupuri ale claselor în care puteam posta materiale, sau transmite 

anunțuri. Dar satisfacția muncii noastre de profesori este acea strălucire din ochii elevilor când 

asimilează lucruri noi, interesante și această strălucire nu se transmite prin teleconferințe. 
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Într-o lume în care poți fi oricum, alege să fii bun! 

                                                                                   prof. Maria Letea (Director 1990-2009),                                                                              

 În zilele apăsătoare ale pandemiei, dominate de gânduri contradictorii ne-am gândit la 

elevii noștri nevoiași.Doamna director  prof.Simona Bocșan și prof.înv.primar Ioana Birău au 

identificat familii ale elevilor cu probleme materiale. 

 Noi, membrele  Clubului Kivanis Art Oradea am oferit de Paști cadouri celor patru  

familii identificate cu cadouri constând în: alimente, dulciuri, cărți, jucării, ouă încondeiate, iar 

Clubul de motocicliști Black Eagles le-a oferit o perioadă masa de prânz. Clubul Kiwanis Art a 

oferit și de Crăciun cadouri pentru zece elevi cu frecvență și situație bună la învățătură, dar cu 

probleme materiale. 

 Clubul Kiwanis este o asociație neguvernamentală internațională care are drept scop „Să 

salvăm copiii lumii!”. Primul Club Kiwanis a fost înființat în SUA în 1915, iar  în Europa în 

1963 Austria; din 1991 s-au înființat astfel de cluburi și în România. 

 Kiwanis în limba amerindienilor înseamnă “să împărtășim din talentele noastre”.Regula 

de aur este  “Fă pentru altul, ce ai dori să se facă pentru tine!”. 

 Tot de Crăciun, în acest an școlar, doi elevi merituoși ai școlii noastre au primit cadouri și 

ajutor material din partea OFL Oradea , la Primăria Oradea, acțiune în care s-au implicat d-na 

director și d-na prof.Luca Nicoleta.  

 De-a lungul anilor cadrele școlii noastre au colaborat cu Fundația Academia Civică, 

fundație intemeiată de scriitorii Romulus Rusan și Ana Blandiana. 

 Din 1998 până anul trecut, elevii noștri au primit anual ajutoare materiale din partea 

Fundației Rumanien Hilfe Wuppertal Germania prin colaborarea cu Fundația Academiei Civice, 

filiala Bihor. Prin proiectele culturale ale Academiei Civice, elevii noștri au participat la acțiuni 

culturale de excepție, astfel la noi în școală a fost lansată cartea poetului – Ion Davideanu “De ce 

iubim piatra” în lectura actorilor teatrului orădean. 

 Un eveniment deosebit a fost prezentarea cărții lui Fabian Imre, conținând traducerea în 

limba maghiară și prezentarea în “oglindă “ a Aminitirilor din copilărie de Ion Creangă. 

 Lecturarea cărții  în cele două limbi a fost realizată de mari actori ai teatrului nostru spre 

bucuria copiilor spectatori. 

 Ne amintim cu mare drag de momentele în care poeta Ana Blandiana ne-a vizitat școala, 

le-a povestit elevilor crâmpeie din copilăria sa petrecută în orașul nostru.Le-a citit poezii cu 

Motanul Arpagic, le-a oferit copiilor cartea “Întâmplări din grădina mea”.   
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 Poetă, sciitoare, Ana Blandiana, fondator și președinte al Academiei Civice, a realizat sub 

egida Consiliului Europei, Memorialul de la Sighet, este membră a Academiei Europene de 

Poezie, a Academiei Mondiale de Poezie ( UNESCO) este propusă pentru premiul Nobel pentru 

Literatură. 
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ZIUA PĂMÂNTULUI - sărbătorită ,,altfel” 

prof. Olariu Ramona 

 Cine ar fi crezut că vremurile, pe care le trăiam până nu demult într-un ritm amețitor, se 

vor schimba atât de mult încât să ne arunce de pe propria ,,orbită” și să ne facă să ne resetăm 

propria traiectorie, propriul viitor? 

 De ani și ani trăim pe această planetă într-un ritm care ne-a acaparat total, suntem, parcă, 

niște ,,roboței” care, zi de zi, execută niște comenzi, fac aceleași operațiuni închiși în cutia 

propriei vieți. Urmărim țeluri personale pe care vrem să le realizăm cu orice preț. Pentru asta, 

folosim și ne folosim de tot ce ne ajută să ne atingem acele țeluri, fără să ne pese de consecințele 

acțiunilor noastre: poluare, utilizare excesivă a resurselor naturale, defrișări, deșertificare, efect 

de seră, suprapopulare, conflicte, dezastre ecologice. 

 Ca urmare a acestor activități distructive, organizațiile naționale și internaționale de 

protejare a mediului înconjurător duc o luptă continuă de conștientizare privind urmările 

dezastruoase ale activităților de poluare a mediului. De fapt, o luptă cu morile de vânt... o 

picătură într-un ocean... 

 Puțini sunt cei care, cu adevărat, se implică și își doresc să ofere generației viitoare un 

Pământ cu un aer respirabil, cu ape limpezi, cu păduri verzi. Elevilor li se insuflă ,,microbul” 

ecologiei, se implică în multe activități de voluntariat (igienizare, reciclare, plantare de pomi) 

alături de cadrele didactice. Dar nu este suficient!  

Vedem în mass-media, la televizor, pe rețelele de socializare, apeluri disperate cu privire 

la lupta împotriva încălzirii globale și a consecințelor ireversibile ale acesteia. Industriile 

poluante, marile companii de stat sau private se gândesc doar la profit și îi angrenează în 

acțiunile lor pe toți cei care trag foloasele, conștient sau inconștient. Până la urmă, toți suntem 

câte o rotiță în uriașul mecanism care pune în mișcare tot Pământul. Săptămână de săptămână, 

statisticile privind ireversibilitatea acțiunilor poluante sunt tot mai alarmante. Bineînțeles că 

există proteste de toate formele, petiții, statistici, informări, propuneri legislative pe care 

guvernanții și forurile competente le ignoră sau nu le iau în considerare. Însă trebuie acționat 

ACUM și AZI, cu toate forțele și prin toate mijloacele. 

Și, dintr-odată, se întâmplă ceva..., dintr-odată, Pământul primește o nouă șansă... Totuși, 

parcă este o armă cu două tăișuri: se reduc activitățile economice prin închiderea fabricilor, deci 

mai puțină poluare, dar mulți rămân șomeri; ieșim rar din locuințe, deci nu mai poluăm cu 

mijloacele de transport, dar ne afectează izolarea... 

Pentru natură și pentru planeta noastră, criza epidemică prin care trece omenirea 

reprezintă un moment de respiro. Este atât de ciudat și de neconceput, să vezi cum orașele, altă 

dată un furnicar perpetuu, se transformă în instantanee transpuse parcă din tablourile marilor 

pictori. Natura încearcă să-și recâștige teritoriul acaparat de civilizația mereu în dezvoltare: apele 

se limpezesc și își recapătă albastrul etern; viețuitoarele, îndrăznețe, apar în locuri neobișnuite; 

,,se aude” liniștea; ne uimește frumusețea cerului curat, a ierbii proaspăt încolțite. Suntem 

locuitorii planetei de mii de ani iar evoluția ei a fost documentată din totdeauna, scoasă la 

suprafață de istorici și cercetători și prezentată umanității. Dar frumusețea, complexitatea și 

unicitatea Pământului nu încetează să ne uimească zi de zi! 

Planeta primește în această perioadă o gură de aer proaspăt. Un singur lucru mă 

îngrijorează: ce urmează după acest ,,respiro”? Revenim la vechile obiceiuri? 
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Vreau să cred că vom ieși din această pandemie mai ,,curați”, mai înțelegători, mai atenți 

cu ceilalți și, bineînțeles, mai aplecați spre lucrurile care sunt cu adevărat importante: viața 

noastră în comuniune strânsă cu natura! 

Ziua Pământului din acest an este unică, este sărbătorită altfel, are o altfel de 

însemnătate, mai profundă, plină de speranțe. Dacă ,,azi ” suntem izolați, ,,mâine” ne vom 

bucura unii de alții și vom aprecia mai mult ceea ce ne oferă Pământul! 

 

 

 

 

Sursă imagine: focustech.it 
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ROLUL LECTURII ÎN VIAȚA ELEVULUI 

Prof. Luca Nicoleta-Doina  

 

 Aşa cum Soarele încălzeşte Pământul şi sprijină viața tuturor vieţuitoarelor, aşa cum apa 

şi aerul susțin clipă de clipă tot ce creşte pe Pământ, aşa lumina cărţii hrănește mintea și sufletul 

omului.  

 Lectura joacă un rol important în viața elevului, devenind un instrument complex care 

dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, un ecou al capacităților de gândire și limbaj. 

Gustul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă asiduă a factorilor 

educaționali (familia și școala), prin răbdare, perseverență, continuitate și voință. Scopul lecturii 

este acela de a forma progresiv elevul de a fi capabil să înțeleagă lumea, să-și exprime gândurile, 

stările, sentimentele, opiniile, să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om.    

 Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, fiind purtaţi din aceasta pe tărâmul minunat al 

cunoaşterii. Pentru fiecare dascăl, sădirea respectului şi dragostei pentru cuvântul tipărit 

înseamnă truda sa temeinică. Profesorul este dator să îndrume paşii acestor mlădiţe, spre un drum 

nou, plin de neprevăzut. El este cel care, prin intermediul cărţii, face cunoscute copiilor 

muzicalitatea şi farmecul deosebit al limbii române. 

 Gustul pentru lectură se dobândește din frageda copilărie, cu îndrumarea părinților și mai 

târziu a dascalilor, pornind de la cele mai simple întâmplări, basme, povești, și, pe masură ce 

copilul crește, ajungând la intrigi mai complicate, însă din ce în ce mai captivante și mai pline de 

sens. Și așa, încetul cu încetul, copilul învață despre lumea care-l înconjoară, despre viață, despre 

oameni și despre el însuși. 

 În timpul lecturii, între cititor și autor se realizează o strânsă relație. Aceștia se regăsesc 

în atmosfera și conflictul narațiunii, iar cititorul se regăsește în personajele cărții și trăiește parcă 

sentimentele autorului. Așadar, nimic nu se compară cu bucuria de a ține în mână o carte, cu 

plăcerea unei cărți savurate pe îndelete în lumina caldă de amurg. De altfel, în timpul lecturii 

cititorul este ținut departe de lumea reală și se cufundă într-o lume a fanteziei, a imaginației, iar 

lectura trezește cititorului o gamă variată de trări și emoții care culminează cu o stare generală de 

satisfacție.    

 Lectura îi dezvoltă copilului imaginația și creativitatea, trezește în el sentimente diverse 

și profunde, îi arată experiențe variate, personaje cu care uneori se identifică și de care se leagă 

sufletește, crâmpeie din vieți trecute, dar care îl fac să înțeleagă cine este, fiind un permanent 

izvor de regăsire a sinelui. 

 Trezirea interesului pentru lectură este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 

acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea şcolară pentru fiecare profesor, cât şi pentru elevii 

săi. Efortul pe care îl face elevul în primele clase pentru a parcurge câteva pagini este uriaş. 

Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu 

uşurinţă ideile ascunse în spatele semnelor grafice, odată cu descifrarea enigmei acestor 

hieroglife care, adesea, îi înspăimântă pe copii. Mai mult decât atât, prin lectură, elevul învață să 

gândească, dobândește curajul de a hotarî ce și cum vrea să fie, să evolueze. Însă toate acestea se 

întâmplă gradual, pe măsură ce mintea lui fragedă se dezvoltă. Dacă la început este capabil doar 

să memoreze sau să reproducă conținutul, mai tarziu, dascălii îl învață cum să îl înțeleagă, cum 

să-l interpreteze și cum să extragă din el adevăratele învățăminte, cum să-și formeze convingeri 

și concepții. Datoria profesorilor este de a-i dezvolta gândirea, de a-l ghida și a-i canaliza 
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eforturile, de a-i trezi curiozitatea, astfel încât să experimenteze și singur lumea cărților și să fie 

capabil să-și selecteze propriile zone de interes.  

 Uneori, elevul nu are la îndemână cărţile cele mai potrivite cu vârsta, preocupările şi 

preferinţele lui, alteori indiferenţa mediului înconjurător faţă de lectură determină această 

atitudine. În astfel de cazuri intervenţia profesorului este necesară, el va indica lista lecturilor pe 

care elevul le va citi mobilizându-l în vederea canalizării sale spre o lectură plăcută şi 

interesantă. Este deosebit de important, ca elevul să înţeleagă bine ceea ce citeşte, apoi să fie în 

măsură să analizeze, să deosebească ceea ce este bun, util, instructiv şi educativ de ceea ce este 

rău, inutil, dăunător, ca în final să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită.  

 Cartea bine aleasă poate fi un bun tovarăş într-o călătorie, într-o zi de odihnă la munte 

sau la mare, ori în orele de destindere petrecute la bunici. Cartea este un prieten care nu 

deranjează pe nimeni, nici nu plictiseşte, nici nu cere condiţii speciale pentru a fi citită. Este  

suficient să avem dragoste de carte, s-o avem la noi, s-o deschidem şi s-o citim.  

 Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune. Această 

dragoste de carte şi lectura ei este nespus de benefică oricărui cititor, deoarece cartea îl 

instruieşte pe om chiar şi fără să i-o ceară.  

 Lectura contribuie într-o mare măsură la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, la formarea 

unui vocabular activ, complex, la dezvoltarea dragostei de țară și la educarea sentimentelor 

estetice. Așadar, lectura îi învață pe elevi să gândească, să comunice și să interacționeze cu 

semenii, cultivă sensibilitatea și imaginația, modelează caractere și contribuie la educația moral-

cetățenească, ajutând omul în aspirațiile sale de autodepășire.  

 Datoria noastră de dascăl rămane, astăzi, de a învăța la rândul nostru cum să facem uz de 

progresul tehnologic și cum să-l folosim în beneficiul unei educații cuprinzătoare. Dascălul are 

dificila misiune de a-l întoarce pe cititor la carte folosind diverse metode, cât mai active, mai 

antrenante și mai atractive. Datoria noastră rămâne promovarea unor soluţii directe de stimulare 

a lecturii și, prin acest proiect, încercăm sa ne optimizam demersul educativ prin realizarea unui 

schimb de idei, de metode, de activităţi, de materiale didactice in sprijinul dezvoltării sferei 

motivaţionale a elevului. 

 Prin calitatea de dascăl pe care o avem, prin orele închinate cărţii, bibliotecii, dar şi prin 

întreaga activitate desfăşurată în clasă şi în afara ei, vom folosi cele mai variate metode şi 

procedee: lecturarea textelor de diverse tipuri: literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale, atât la orele de limba și literatura română, cât și în cadrul celorlalte discipline de 

învățământ; aducerea unor pliante, albume, ilustrate cu biblioteci; realizarea unor expoziţii de 

carte; vizitarea unor librării şi biblioteci; cumpărarea unei cărţi ca amintire; invitarea unui autor 

de carte care locuieşte în orașul nostru sau în apropiere, chiar a unuia care locuieşte la o distanţă 

mai mare. Toate ne vor ajuta să sădim în sufletul elevului pasiunea pentru cultivarea şi apărarea 

cărţii.  
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PROGRAMUL „ȘCOALA DE ACASĂ - ȘCOALA ONLINE” 

Profesor pentru învățământul primar                                                                      

                                                                        BĂLIBAN CARMEN LAURA FLORENTINA 

 

          În luna martie când ministerul a anunțat suspendarea cursurilor, m-au încercat mai multe 

sentimente: frică, panică, neîncredere, dar în același timp îmi trecea prin minte           

competența-cheie, de a „învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie 

individual, fie în grupuri mici”. Deci a rămas în mintea mea, întrebarea: „Cum pot să creez 

premise, ca Albinuțele mele din clasa a II-a A, să știe să învețe?”. Ideea era să mă asigur că vor 

dobândi competența de a învăța să învețe. 

         Din studiile pe care eu le am, specialiștii spun că premisele psihologice interne pentru 

învățătură, oricât de bine ar fi conturate, nu se transformă de la sine în capacități școlare și în 

performanțe reușite decât dacă procesul de predare este conceput, proiectat și practicat astfel 

încât să permită crearea de priceperi micului școlar, de a-și asuma sarcinile de învățare și de a 

alege mijloacele adecvate de îndeplinire a lor, care îl vor conduce treptat la cea mai importantă 

achiziție: a învăța să învețe pentru a învăța să devină independent în învățare, în viață.  

         Așa cum de fiecare dată, când au fost anunțate diferite măsuri de către minister, am încercat 

să le aplic la clasa mea și la nivelul acesteia. Deci mi-am propus că aceasta perioadă să fie una 

propice pentru Albinuțele mele, pentru a putea consolida, cititul, scrisul, tabla înmulțirii și a 

împărțirii. Clasa mea avea un grup al clasei pe WhatsApp, așa că am vorbit cu elevii modul în 

care ne vom întâlni în fiecare dimineață. Când au plecat acasă în acea zi de marți, 10 martie 

2020, cu gențile pline de fișe, elevii mi-au promis că le vor rezolva și mi le vor prezenta pe 

grupul nostru de WhatsApp. Eram încrezătoare, deoarece aceste minunate Albinuțe nu m-au 

dezamăgit niciodată.  

         Regula noastră a fost repede însușită de elevi. În fiecare dimineață eu le scriam pe grup, ce 

fișă vom rezolva, ei urmau să rezolve ceea ce știau. La ora 12 mă așteptau nerăbdători cu pixul 

roșu în mână să își corecteze sau să completeze fișa, ca apoi să o pozeze și să o posteze pe grup. 

Fiecare era fericit că reușește să lucreze, evident că lucrau diferențiat. Atât elevii cât și părinții 

erau foarte încântați de această modalitate de învățare.  Fișele încet, încet au fost epuizate. A 

urmat perioada de Școala Altfel, în care elevii au fost foarte activi. Au prezentat: Micul dejun, 

făcut de ei; au descoperit instrumentele muzicale, eu dându-le tonul cu acordeonul; am fost 

fascinați de portul țigănesc și au ascultat povești ale unor mămici, despre obiceiurile Gaborilor; 

fiecare a căutat informații pe care apoi le-au scris, despre un mare sportiv al țării; iar ultima zi a 

fost una de descoperire a orașului prin vizionarea unor filmulețe. 

          Majoritatea mi-au trimis înregistrări audio, dar și video. Îmi tresărea inima când le auzeam 

vocile. Mi-a fost și îmi este foarte dor de FANTASTACII mei, nu îmi găsesc rostul prin casă. Ei 

îmi transmit că și lor le este dor de mine.  

          A venit vacanța, care nu a fost primită așa cum ar fi meritat. Eu eram tot mai îngândurată, 

pentru că elevii mei nu mai aveau fișe și mă tot gândeam la cum vor reacționa când vom lucra 

din manuale. 

          Am fost plăcut surprinsă să realizez că competența-cheie, la care m-am gândit când am 

început această „Școală de acasă” a fost atinsă și au primit foarte bine ideea de a lucra după 

manual, așa cum făceam la școală. Unii elevi chiar mi-au mărturisit că le era dor de manuale. 
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Așa că am lăsat gîndurile negative și am început să lucrez la planificarea materiei pentru această 

predare online.  

         Le-am propus elevilor o altfel de întâlnire, decât cea de pe WhatsApp, formată tot din trei 

elevi, de până acum.  Aceștia au primit cu bucurie și spre uimirea mea foarte repede și-au instalat 

aplicația ZOOM. Regula a rămas aceeași, că informațiile le primesc pe grup și apoi ne întâlnim 

pe ZOOM, unde stabilim sarcini și ne ascultăm unii pe alții. Paginile din manual sunt răsfoite filă 

cu filă și sunt sigură că vom reuși să parcurgem planificarea pe care am realizat-o pentru 

programul „Școala de Acasă”. 

          Sunt convinsă că FANTASTICII mei vor reuși să atingă competențele care trebuiesc 

însușite. Când ne vom întoarce la școală vom relua acele conținuturi care nu au fost atinse în 

totalitate. Pot să spun cu mâna pe inimă că obiectivele principale, și anume: de a păstra zilnic 

legătura cu școala, de a scrie câteva rânduri, de a calcula și a citi zilnic, au fost atinse. 

         În speranța că am reușit să le insuflu acestor FANTASTICI, dragostea pentru școală, 

misiunea mea de DASCĂL ȘI-A ATINS SCOPUL! 
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Alfabetizarea adulților - Programul „A doua șansă” 

pentru învățământul primar 

 

prof. înv. primar  ADȘ B   Horvath Alexandra 

 

 Programul „A doua șansă” pentru învățământul primar are ca scop sprijinirea copiilor/ 

tinerilor/ adulților pentru recuperarea învățământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu 

au finalizat acest nivel de studiu și care au depășit cu cel puțin patru ani vârsta de școlarizare 

corespunzătoare clasei. 

 Este ușor să gândim că noi, cei care îi învățăm pe alții, suntem adulți, iar cei pe care îi 

învățăm sunt copii. La urma urmei aceasta este situația la școală, nu-i așa? Dar este greșit să 

gândim așa. Trebuie să ne asigurăm că prin mișcările corpului, prin tonul vocii sau formulările 

folosite, nu le dăm impresia că ne considerăm superiori lor. Dacă le dăm această impresie, se vor 

simți descurajați, iar noi îi vom pierde, demersul nostru fiind inutil. 

 Nu alfabetizezi cu scopul de a-i transforma pe participanți în persoane culte. Pur și 

simplu ajuți o comunitate să devină mai puternică permițând membrilor acesteia să facă mai 

multe lucruri, deoarece știu să scrie și să citească. Nu sunt necesare o gramatică și o ortografie 

perfectă. Nivelul la care trebuie să țintești este acela de indentificare a cuvintelor comune scrise 

și capacitatea de a scrie simboluri ce pot fi citite de către alții. 

 Pe lângă abilitatea de a scrie și de a citi, există și aceea de a recunoaște numerele, de a le 

scrie și de a le folosi pentru a număra și a măsura. Mulți oameni care nu au învățat să citească și 

să scrie texte, au învățat într-o anumită măsură elemente de aritmetică de bază, pe care le 

folosesc în manipularea banilor. Acesta este un lucru bun și poate fi folosit ca fundație pentru 

învățarea scrisului și a cititului. 

 Când îi învățăm pe adulți, trebuie sa fim în permanență conștienți că nu avem de-a face 

cu copii.  Demersul nostru îi privește pe adulți, iar faptul că nu știu să scrie și să citească nu îi 

face inferiori nouă.  

 

 

 

 

Bibliografie: 

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/lit-prru.htm 

https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/promovarea-alfabetizarii-pentru-adultii-cu-nivel-scazut-de-

calificare-din-europa-de-sud-est-si  

 

 

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/lit-prru.htm
https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/promovarea-alfabetizarii-pentru-adultii-cu-nivel-scazut-de-calificare-din-europa-de-sud-est-si
https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/promovarea-alfabetizarii-pentru-adultii-cu-nivel-scazut-de-calificare-din-europa-de-sud-est-si
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Integrarea copiilor cu dizabilități 
                                                                      Prof. înv. primar Cuibus Monika Gabriella 

 

Integrarea copiilor cu dizabilități în educație reprezintă una dintre problemele majore cu 

care se confruntă societatea noastră. Nu de puține ori această categorie vulnerabilă este supusă 

discriminării pe motive ce țin de limitarea unor capacități funcționale ale acestora de cele mai 

multe ori fiind subestimați cu privire la performanțele pe care aceștia ar putea să le atingă. 

Incluziunea acestor copii cu dizabilități ar trebui să constituie o prioritate pentru societatea 

românească, urmărindu-se să se asigure o diagnosticare cât mai timpurie a acestora pentru o 

integrare imediată şi cât mai eficientă, dat fiind faptul că, copiii mici sunt lipsiți de prejudecăți și 

astfel integrarea persoanelor în cauză poate fi făcută cu o mai mare mare uşurinţă, problemele 

legate de discriminare ajungând poate să fie mai puţin resimţite. Copilul cu astfel de probleme va 

întâmpina dificultăți în vederea stabilirii unor relații interpersonale, tocmai de aceea părinții vor 

avea rolul cel mai important în realizarea acestui lucru. Ei sunt cei care au obligația ca după ce 

depășesc etapa de acceptare, să-și organizeze viața într-o astfel de manieră încât să acorde toată 

atenția de care e nevoie copilului și dizabilității sale, fără însă să dezvolte o hiperprotectie, care  

să-i limiteze copilului posibilitatea de a realiza activități pe care le poate desfășura și singur. 

Integrarea socială a cestor copii cu dizabilitati este cu atât mai facilă cu cât drepturile acestora 

sunt cunoscute și respectate atât de către părinți cât și de către comunitatea din care fac parte. 

 De asemenea, situația socio-economică a părinților unui copil cu dizabilități, va influența 

modul în care este făcută integrarea acestor copii cu nevoi speciale în educație. În ciuda ideii pe 

care o promovează principiul egalităţii de şanse, inclusiv în ceea ce priveşte accesul la educaţie 

al unui individ, atât literatura de specialitate (Bernstein, 1971) cât şi realitatea socială 

demontrează că există o relaţie direct proporţională între succesul şcolar şi clasa socială din care 

individul face parte. Giddens (2001) defineşte clasa socială drept ca pe o formă socială 

determinată economic, care cuprind indivizi ce dețin aproximativ aceleași tipuri de cantități de 

capital economic și uman; o grupare de indivizi care împărtăşesc resurse economice comune ce 

influenţează puternic stilul de viaţă pe care au posibilitatea să îl ducă.     

 Elevii care provin din clasele sociale dezavantajate sunt predispuși la obținerea unor 

rezultate școlare mai slabe, cu o rată a abandonului mai ridicată decât în cazul celor care provin 

din familii cu o situație socială bună și foarte bună, care acordă o mai mare atenție educației 

acestora oferindu-le încă de la bun început un bagaj cultural care se transformă ulterior într-un 

avantaj în demersul său școlar. În ceea ce privește rolul clasei sociale a părinților unui copil cu 

dizabilități în vederea integrării acestora în educație diferă dacă privim înspre cei cu un statut 

social ridicat, aceștia dorindu-și să-și înscrie copiii într-un sistem educațional integrat pe când 

ceilalți vor opta pentru un sistem de învățământ de tip special determinaţi fiind să facă acest 

lucru de lipsurile materiale. Barierele şi impedimentele pe care copiii cu dizabilităţi le întâlnesc 

în ceea ce priveşte accesul lor la educaţie, sunt tot mai des resimţite de către aceştia, în contextul 

în care trăim într-o societate ce manifestă vizibil o serie de atitudini de separare şi segregare în 

ceea ce priveşte educaţia acestora. Integrarea socială a acestor copii cu nevoi speciale, a căpătat 

de altfel o importanţă aparte, problema pe care societatea românească nu poate şi nu ar trebui să 

o neglijeze. Apartenența la o anumită clasă socială poate da naștere unor impedimente prin care 

indivizilor le este limitată şi chiar refuzată participarea sub principiul egalităţii de şanse, la viaţa 

socială. Întrucât tema noastră vizează clasa socială a familiei, respectiv rolul acesteia în 

integrarea copiilor cu nevoi speciale în educaţie, considerăm că este esenţial să clarificăm mai 
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întâi sensul conceptului de clasă socială care se referă la resursele economice împărtăşite de mai 

mulţi indivizi, resurse ce pot avea un impact asupra stilului de viaţă pe care aceşti indivizi îl duc. 

         Formele pe baza cărora structura socială se modifică, depind de anumiţi factori, indicatori, 

precum ocupaţia unui individ, venitul acestuia, etc. - ce sunt utilizaţi cu scopul de a determina 

clasa socială din care acesta face parte. Astfel, inegalităţile sociale cu care se confruntă indivizii, 

derivă din marimea resurselor economice deţinute de aceştia. 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 
      Prof. înv. primar Kiss Claudia Loredana Adelia 

Acţiunea Comunitară este o activitate voluntară care uneşte unităţi de învăţământ de 

masă cu şcoli speciale, azile, centre de plasament şi alte instituţii sociale într-un program şi 

creează un parteneriat de învăţare între toţi participanţii. 

În România, Acţiunea Comunitară se implementează în cadrul unui program naţional, 

denumit Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară este un program coerent și coordonat de 

activități desfășurate cu regularitate și care antrenează voluntari și copii/tineri/adulţi cu nevoi 

special, cu dizabilităţi, abandonaţi sau fără locuinţă, bătrâni, bolnavi şi, în general, orice 

persoană aflată în dificultate. 

În acest an școlar, voluntarii din echipa SNAC a școlii, coordonați de prof. înv. primar 

Kiss Claudia, au desfășurat câteva activități în cadrul acestui program.   

Obiectivele generale ale acestui program de activități au fost: încurajarea implicării 

elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii 

procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora; stimularea și 

dezvoltarea abilităților persoanelor cu nevoi speciale prin activități  creative, de imaginaţie şi 

terapeutice, cum ar fi artele plastice, sportul, muzica, abilitatea manuală și petrecerea timpului cu 

alți copii / adulți. 

 „Săptămâna fructelor și legumelor donate” (25-29 

noiembrie 2019). Voluntari din școală (elevi, cadre didactice, 

profesori de sprijin, secretarul și administratorul școlii, părinții 

elevilor voluntari) au colectat zilnic fructe și legume, timp de o 

săptămână, apoi le-au donat celor 10 copii cu CES de la Școala 

Gimnazială „Lucreția Suciu”,  cuprinși în programul SNAC și celor 

25 copii cu autism de la Asociația Umanitară „Sf. Arh. Mihail și 

Gavril” Autism Oradea. 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 „Sărbătorim împreună 1 Decembreie” (28 noiembrie 2019). 

         Echipa de elevi și profesori voluntari din școală, împreună                                                          

cu cei 10 copii cu CES cuprinși în programul SNAC, au                                                                 

realizat au realizat o lucrare practică colectivă pe tema zilei                                                           

de 1 Decembrie. 

  „Împodobim bradul și colindăm de Crăciun” (16 

decembrie 2019). Echipa de elevi și profesori voluntari din școală, 

împreună  cu cei 10 copii cu CES cuprinși în programul SNAC, au 

împodobit un brad de Crăciun, au cântat colinde, au servit dulciuri și 

sucuri. Voluntarii au oferit mici pachete copiilor cu CES. 

 

          

 „În așteptarea lui Moș Crăciun” (17 decembrie 2019)  

 Patru profesori și doi elevi din echipa de voluntari din 

școală au pictat figurine de Crăciun din spumă împreună cu 10 

copii cu autism de la Asociația Umanitară „Sf. Arh. Mihail și 

Gavril” Autism Oradea. Voluntarii au oferit mici pachete copiilor 

cu autism. 
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A magyar kultúra napja 

 

Székely Ildikó tanítónő 

 

 A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük minden 

január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban, 

ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.  

 Az emléknapon a magyarság szerte 

a világban megemlékezik a magyar 

kulturális értékekről. Kiállításokat és 

koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi 

előadásokat tartanak, valamint az oktatással, pedagógiai munkával 

kapcsolatos szakmai elismeréseket, díjakat adnak át.  

 Ebben az évben, ez alkalomból, iskolánk alsó tagozatos diákjai 

számára magyar tudósok találmányairól tartottak bemutatót a tanító nénik. 

Bemutatásra került többek között Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin 

felfedezője, Rubik Ernő, a Rubik-kocka 

tervezője, Bíró László József, a 

golyóstoll valamint Irinyi János, a 

biztonságos gyufa feltalálója. 

 A bemutató után játék következett. A tanító nénik 

kíváncsiak voltak, hogy 

mennyire sikerült a 

gyerekeknek megjegyezni a 

feltalálók nevét és 

találmányaikat. Ezért a gyerekek egy borítékból húzták ki a 

találmányok képeit, és a táblán lévő feltalálók arcképei alá kellett 

illesszék. 

A tevékenység 

puzzlekirakó-versennyel 

zárult. A tanulóknak csoportokban kellett összerakniuk egy-

egy találmány képének darabkáit. Nem volt könnyű a 

tanulók dolga, ezért a 

tanító nénik is 

besegítettek egy 

kicsikét. 

 Tartalmas és 

nagyon hasznos 

tevékenységet sikerült szervezni, melyet egy csoportkép 

készítésével zártunk.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gia
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Népi gyermekjátékok szerepe az oktató-nevelő munkában 

        Bodnar Elisabeta 

         -tanítónő- 

 Kisgyermekkorban az esztétikai tevékenységek iránti vonzódás spontán, csak a hajlam 

adott és a csírája annak a képességnek, amely egyre szándékosabbá válik. Fontos, hogy a 

gyermekek ebben a rendkívül fogékony életkorban kapjanak lehetőséget és ösztönzést a 

környezettel való helyes, értékes kapcsolatteremtésre, mikor fogékonyságuk, eredetiségük, 

ízlésviláguk még tiszta. Ennek megvalósítása hosszú és társas folyamat. A felnőtt vezeti rá a 

gyermeket arra, hogy képessé váljék belevetíteni környezete formáiba saját mozgásait, 

hangadásait, s mindezek mozgatórúgóját: érzelmeit. 

 Az összetett esztétikai nevelési folyamat a gyermek spontán, eredeti beszéd-, ének-, 

mozgás, képi kifejezés hajlamaira épít. Legfőbb feladat az irodalmi, zenei, vizuális és 

környezetismereti területeken a speciális, különböző tevékenységeknek megfelelő 

képességfejlesztés, a játékosság keretein belül. A népi játékok a folklór egyéb alkotásaihoz 

hasonlóan nagyon hosszú idő alatt csiszolódtak olyanná, amilyennek ma ismerjük őket. Tehát 

nagyon lényeges a kérdés, hogy mennyire adaptálhatók napjainkban is, mit nyújtanak a mai 

gyermekek számára, s mennyi a fejlesztő hatásuk. Kétféle szempontból vizsgálhatjuk e kérdést, 

lélektani és társadalmi szerepük szempontjából. 

 Lélektani hatása, hogy e játékok segítségével tanulhatják meg gyermekeink, hol vannak 

testrészeik, s hogyan tudják ezeket használni, mozgatni. E játékok nemcsak megismertetik őket a 

környező világgal, hanem segítséget nyújtanak bizonyos készségek, képességek kialakulásához, 

begyakorlásához. Olyan feladatok elé állítják a gyermekeket, melyek segítségével kialakul 

önértékelésük, egészséges önbizalmuk, amelyek a személyiség fejlődésében rendkívül fontos 

tényezők. 

 A másik fontos vetülete a népi játékoknak a társadalmi szerepük. A társakkal való 

együttélés szabályait, az alkalmazkodást tanulják meg a gyermekek a közösségben, tehát 

szabálytudatuk is kialakul. Mivel ezek a dolgok nem velünk született adottságok, tehát meg kell 

tanulnunk. A szociálpszichológiai megfigyelések szerint a nonverbális jelzések ugyanolyan 

fontosak, sőt időnként fontosabbak is társas interakciókban, mint a nyelv. A nonverbális jelzések 

különösen hatékonyak a viselkedés, érzelmek és rokonszenv kommunikálásában, vagyis olyan 

üzenetek közvetítésében, amelyeket nehéz vagy körülményes szóban kifejezni. A 

mozgásanalitikus szemlélet szerint ugyanis a táncok mozgásanyagát a természetes mozgásokból 

kezdjük el tanítani, ezek pedig népi gyermekjátékainkban gyökereznek. 

 A játékok verbális és nonverbális gesztusrendszerek. A szerepeket, a gyermekek 

egymáshoz való viszonyát, prózai és énekelt szövegekkel, azok hanghordozásával fejezik ki. 

Ezek a közlések gesztusokkal, mimikával erősödnek meg. Az egyes szerepek kifejezésének a 

lehetősége a mozdulat, a gesztus, a nonverbális jelzések. A gesztus olyan testrészeknek a 

mozdulata, amelyeken nincs testsúly, tehát súlytalanok. Így pl. a kar emelése, a kéz mozgása, a 

fej fordítása, a törzs dőlése, valamilyen megnyilatkozás, tett valaki irányába stb. A 

kommunikáció nonverbális jelei közül ide sorolják azokat, amelyekben a mozgás cselekvést és 

helyzetváltoztatást is jelent. Ezek a jelzések feltűnőek, mert itt a mozgás az egész testre is 

kiterjedhet. 
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     A népi játékoknak mindmáig elsődleges szerepe van abban, hogy a gyermekek 

megismerkedjenek a közösséggel, a társadalommal, amelyben élnek. Ha a pedagógusok 

figyelembe veszik a gyermekek egyéni adottságait, képességeit, igényeit, akkor olyan 

képességek, készségek alakulnak ki a gyermekekben, amelyek birtokában érettebbé válnak, 

megállják majd helyüket mind az iskolában, mind későbbi felnőtt életükben. 
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Új kihívás az oktatásban: online oktatás 
        Szabó Erzsébet-Anna tanitónő 

 

 

 

 A digitális oktatás történhet tanteremben. Történik is. Sok 

helyen és eredményesen. De a digitális oktatás nem jelenti azt, hogy 

ilyenkor csak digitálisan oktatunk. Helyben beszélünk a tanulóval, 

odamegyünk hozzá, jelentkezik, szól, kérdez, válaszolunk stb. Ezek 

mind nem digitálisian történnek, és ezek azok a momentumok, amelyek 

átvezetik a két digitális modul között az órát, ezek adnak az óránknak 

természetességet. Ettől válik az emberivé. Szerethetővé vagy épp 

ellenkezőleg. 

 Amikor távoktatunk, megszűnik a találkozás, megszűnik az oda-vissza történő, akár 

spontán kommunikációnak a lehetősége. Egy beszélgetéshez komoly technikai apparátus 

szükséges. Megoldható, de sokszor még IT szakemberek is csak bambán tekintenek bele az üres 

képernyőbe, amikor megszakad a hívás, hogy de miért… És gondoljunk bele, minden, ami eddig 

offline történt, az most hirtelen online lett. Nem véletlenül lassú sok szolgáltatás, döcögnek a 

Skype-hívások, sőt néha még egy Netflix film is meg-megakad. Tegyük fel, hogy ezekhez mind 

értünk is, beállítjuk tanárként. Mi a garancia, hogy mindegyik diákunk is meg tudja oldani 

magának? Semmi. 

 Hogy tudok mégis kapcsolatot tartani? Hogy lehet fenntartani a tanítás személyes 

mivoltát? Ez a távoktatás legnagyobb kérdése. Egy-egy beszélgetést lehet folytatni. Azt bírja az 

internet, bírja általában a sávszélesség is. Mi fog történni a tanórákkal? Hogy lesz a diákoknak 

napirendje? Jegyek? Dolgozat? Honnan fogja tudni a szülő, hányasra áll a gyermeke? Aki 

bukásra állt eddig, most „kegyelmet kap”? Vagy lehet távolról is buktatni? Megannyi kérdés, 

amelyek a távoktatás megjelenésével értelmüket vesztik. Nem megoldható a dolgozatíratás. 

Feleltethetsz videó chaten. De ott se fogod tudni ellenőrízni, hogy valóban egyedül dolgozik-e. 

Nincs lehetőség hagyományos módon osztályozni.  Hosszú hónapok alatt esetleg kialakítható lett 

volna valamifajta minősített vizsgázási rendszer, amikor a diák ül a gép előtt, webkamera rögzíti 

a tevékenységeit, képernyőjét úgyszintén, és így talán ki lehet szűrni, hogy tényleg ő dolgozik a 

gép előtt. Ezt el kell engedni. Nem fogod tudni tanárként ellenőrizni a diákot. Lehet, hogy az 

apukája, lehet, hogy az egész család közösen fogja megírni azt a dolgozatot, amit online feladsz 

neki. Meg kell bízni egymásban. Ha nem tudunk fejben változtatni és adaptálódni az új 

helyzethez, új körülményekhez, akkor nem fog menni. Lehet reménykedni, hogy hátha hamar 

elmúlik. Csak egy hét, aztán újra minden visszaáll a normálisba. Ezt valójában nem tudjuk, de 

úgy tűnik, hogy ez még nem múlik, csak rosszabb lesz. 

 Meg kell tenni az első lépéseket a változás felé. Újra kell gondolni, hogy mit szeretnénk 

tanítani és hogyan. Mi a diák motivációja? Ha a rossz jegytől való félelem volt egyedül, akkor 

most bajban vagyunk. 

 A távoktatás mindamellett, hogy felborítja a megszokott életünket, rengeteg lehetőséget 

hordoz magában. Meg lehet tanítani olyan érdekességeket, amelyek nem biztos, hogy egyébként 

belefértek volna a tanév menetébe. Egy-egy érdekes videó, olvasnivaló, interaktív játék meg 

tudja változtatni a diák gondolkodását egy témáról. Időt lehet nyerni, érdekes tananyagokkal 

lehet foglalkozni. Ezek nem fértek volna bele egy-egy normál 45 perces tanórába. Megváltoztak 

a körülmények. Borult minden terv. Hatalmas teher hárul a tanárra. Egyik percről a másikra kell 
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akkorát változnia, mint még soha. Ez szinte lehetetlen! Technikai nehézségek. Tanár oldalon, 

diák oldalon. De most nincs választás. Ezt a lehetelen helyzetet meg kell fordítani, lehetőségként 

tekinteni rá, és akkor csodát lehet tenni. Csodára pedig soha nem volt nagyobb szükség, mint ma! 
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Colț de poezie...          
                        prof. Kovacs-Indrei Roxana 
 

 

      
 

      Primăvară…  

        

     Dulce primăvară, 

     Bine-ai venit iară! 

     Cu pomi înfloriți 

     Și cer împânzit 

     De fluturi și păsări 

     Cum să nu te-alături? 

          Soarele-i pe cer 

          Îi zâmbesc mereu 

          E plin de speranță 

          Totul a prins viață 

          Dulce primăvară, 

          Bine-ai venit iară! 
Unde ești, bunica mea? 

 

Unde ești, bunica mea? 

Cu părul nins și ochii mici      

Mi-e dor de liniștea din vorba ta     

Și în brațe să mă strângi. 

 

Unde ești, bunica mea? 

Printre stele lucitoare? 

Cobori, te rog, pentru o clipă 

Să-ți spun cât te iubesc de tare. 

       

    

Unde ești, bunica mea? 

Îți trimit vorbă pe-o stea      Iubesc! 

Și Îl rog pe Dumnezeu 

Să te păzească mereu.      Iubesc și cerul și viața, 

        Iubesc dimineața! 

        Iubesc soarele, natura 

        Iubesc stelele, luna 

        Iubesc să trăiesc, să râd, să plâng 

        Iubesc să visez, să sper, să cânt 

        Iubesc să fiu așa cum sunt! 
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Ora de educație fizică și sport, desfășurată acasă! 
Prof. Tarr Alexis 

  

 

 

 

 

Datorită situației în care ne aflăm în acest an 2020, și anume închiderea școlilor din cauza 

pandemiei de Coronavirus, am fost nevoiți să facem lecțiie de acasă, online, cu ajutorul 

mijloacelor cunoscute de noi, telefon mobil, tabletă sau laptop. Chiar și lecțiie de educație fizică 

și sport s-au desfășurat acasă. Profesorul a trimis copiilor materiale, filmulețe cu exerciții și 

jocuri, oferindu-le și indicații în vederea a ceea ce au ei de făcut. Aceștea, s-au străduit și au 

reușit să execute sarcinile cu entuziasm și bucurie, după care au trimis filmulețe pe grupul de 

lucru, pentru a fi apreciați și notați. 

 

 

 

 

 

 Aș dori să ofer aici două exemple din multele jocuri și exerciții care se pot executa acasă 

și pe care le-am trimis elevilor ca temă la ora de educație fizică și sport. 

Exercițiul 1: 

Aruncare la țintă! 

Descriere: Elevul stă în spatele unei linii și aruncă la ținta care este plasată la diferite distanțe de 

linie. 

Materiale necesare: Se pot folosi mai multe tipuri de materiale:  

➢ Pentru linie se poate folosi o mătură, un baston, o sfoară etc.; 

➢ Pentru țintă se poate folosi un ligean, găleată, coș de rufe, lădiță etc.; 

➢ Pentru obiectele de aruncat se pot folosi jucării de pluș, mingiuțe de plastic sau burete, 

hârtii mototolite etc. 

Desen:  
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Exercițiul 2: 

Dezvoltarea forței abdominale sub formă de joc! 

Descriere: Elevul stă în poziție de culcat dorsal, va lua câte o jucărie de pluș de pe jos cu ajutorul 

picioarelor, o va ridica și așeza în coș, prin ducerea picioarelor peste cap. Apoi va reveni în 

poziția inițială pentru a continua cu altă jucărie. 

Materiale necesare::  

➢ Coș de rufe; 

➢ Jucării de pluș; 

Desen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus din perspectivă spirituală 

 

 În cele ce urmează voi vorbi pe scurt și despre factorul care a dus la 

închiderea școlilor, despre COVID-19 (Coronavirus), dar dintr-o perspectivă 

spirituală. De fapt este un dialog între un Maestru și discipolul său. 

Discipol: Îmi este foarte greu să înțeleg că Dumnezeu ne-a trimis un virus 

atât de agresiv. Care e scopul Lui? 

Maestrul: Dumnezeu nu-l trimite, ci îl permite! Este o mare diferență. Pandemia a fost generată 

de oameni, prin încălcarea constantă a legilor universale ale vieții. 

Discipol: Dar ceva atât de rău va produce multă distrugere. 

Maestrul: Coronavirusul nu este rău, nici nu este bun, este necesar. Ideea de bine și de rău este 

generată în mintea ta duală, conflictuală, judecând din perspectiva ta de ignoranță un eveniment 

care este el însuși neutru. Mintea este cauza tuturor relelor și a judecăților greșite. 

Discipol: Dar sunt atât de mulți oameni care se infectează pe lume, sau urmează să rămână fără 

mâncare. Este foarte nedrept. 

Maestrul: Nedreptatea nu există în cadrul iubirii universale spirituale. Asta există doar în mintea 

ta, care nu înțelege scopul profund. Ceea ce există este corect, precis, exact, corespunzător. Este 

un proces evolutiv necesar, care implică o preluare constantă de informații. O învățare 

parcurgând dificultățile pe care ni le oferă viața, astfel încât în mijlocul haosului și al suferinței 

care se generează, descoperim principiul iubirii, care se regăsește în viața însăși. Iar acest 

principiu al iubirii este ceea ce ne va elibera de limitările minții umane și ne va face să avem 

parte de experiențe cu mult mai multă bucurie, pace și armonie. 

 Trebuie să înțelegeți că în viață nimic nu este întâmplător și nimeni nu trece printr-o 

experiență care nu i se potrivește, în drumul lui spre dezvoltarea spirituală. 
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Prof. Goron Sándor 

 
 A versek A szív feletti térben című 

kötetből valók, amely 2012-ben jelent meg a 

Várad‒Riport Kiadó gondozásában. 

 

szívmélyi sötét 

hosszú a játék megint 

szinte vég nélküli tél 

ősz nyár tavasz 

a fagyban mintha tenmagad 

s már olyan mintha nem havaz 

 

tested ágyadhoz szegez 

miközben hitegetsz 

hogy másmilyen 

most és hajnalban 

tőled majd úgyis újjáéledek 

mint mámoros Dionüszosz isten 

 

már megint  

szinte vég nélkül  

ámítsz mint egy gyereket 

hogy legmélyül  

a semmi is megszépül 

úgy elfeledteted 

tegnapi világunk 

 

hosszú a játék megint 

azt mondod íratlan szabály szerint  

rendezgetjük önmagunk és újulunk 

pedig lassan-lassan egymástól 

kívül is belül is meggyúlunk 

 

végül semmi se 

lesz úgy ahogyan kellene 

csak a szívmélyi sötét  

árad árad kifele 

 

amikor verset írok rólad 

a legjobban  

akkor élsz bennem 

amikor verset írok rólad 

olyankor minden 

olyan másmilyen-más 

másként sárgul a világ 

és máshogyan bíborlik a szád 

de most hajnali fények  

lepik el a szobád  

míg alszol elképzelem 

álmaid játékát 

 

belső hang 

belső hang vagy 

bennem mélyen 

csak mondod a magadét 

elveszejtenél szépen 

 

azt hiszem 

már te vagy a szemem 

és a kezem 

és minden egyes idegem 

 

lassan minden megfeszül 

nincs pillanat egyedül 

a humánum elszenderül 

behavazol legbelül 

 

minden tudatfeletti jel 

véget ér majd ez a végtelennek 

tűnő belső tusa 

az érted és értem volt ez is 

 

hajnalok és alkonyatok  

fogyatkozása vagyunk 

illatod íze még ott lapul a számban 

jó lesz majd egyszer 

elmerülni ebben az emlékben 

 

minden tudatfeletti jel te vagy most 

s ha már nem leszel 

szavakból építlek körém 

hogy otthonom légy 

hogy emlékeztess örökké 

hogyan mélyültünk valaha eggyé 

egyetlen lüktető testté 

 

kései elégia rólad 

veled lehettem volna 

igazán boldog 
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sose szomorú 

csak oldott 

laza 

mehettünk volna 

haza 

hozzád 

hozzám  

vagy bárhova 

 

de utánad  

nem maradt 

más 

csak a vágyódás 

e nem szűnő érzet 

mely feloldódik talán 

egy másik élet 

másik tavaszán 

 

déjà vu 

előbb  

a város emléke 

 

aztán a tied 

 

támad fel 

újra  

bennem 

 

előbb  

a galamb emléke 

 

aztán 

a szívét átlövő 

nyílvessző 

 

támad fel  

újra  

bennem 

 

előbb  

a vágy emléke 

mint örvénylő szivárvány 

 

majd a magány 

kőzuhataga 

 

támad fel 

újra 

bennem 

 

aztán  

már semmi sem 

 

csak a kő 

zuhanásának emléke 

 

visszhangzik 

újra  

bennem 

 

a tékozló fiú 

milyen nehéz 

visszatérni 

a távozás könnyed 

léptei után 

s megtörni 

az otthoni csöndet 

egyetlen  

hak szóval 

 

milyen más 

lett azóta  

minden 

a fák a kertben 

a szobák melege 

s a megbocsájtás is 

enmagunk igazi 

ereje 

 

estélig 

alfa és omega 

lassan összeér 

 

estélig 

gyönggyé lesz a vér 

 

nem tudni 

a kínok számait 

 

lerontatnak  minden vágyaid 
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Influența gadgeturilor asupra învățării limbii engleze 
Prof. Pantea Florina-Monica 

 

 Limba engleză nivel mondial este a treia cea mai vorbită limbă. Prima este limba chineză, 

având peste 1200 de varietăți, a doua este limba spaniolă și a treia este limba engleză. Limba 

engleză este limba oficială în 67 de țări și 27 de entități suverane și are peste 900 de milioane de 

vorbitori la nivel global. Orice persoană știe câteva cuvinte în limba engleză datorită 

împrumuturilor de cuvinte care are loc între diferite limbi și acum este prima prima limbă străină 

predată în școlile din România.  

 În era tehnologiei trebuie să învățăm să ne adaptăm cerințelor copiilor și cerințelor 

societății. Tehnologia este un mijloc bun de învățare, dacă este utilizată corect. Tehnologia, 

învățatul la distanță, rețelele de socializare, sunt tot mai prezente în viața noastră, dar și a copiilor. 

Internetul acum este modul de comunicare preferat de către tineri, având numeroase avantaje, dar și 

dezavantaje. În timp ce scriem un mesaj se pierde tonalitatea vocii, intonația, poate chiar mesajul 

adevărat în sine. Acest lucru pentru elevii extrovertiți poate fi un dezavantaj, dar pentru cei 

introvertiți poate fi un mare avantaj. Multora le este mai ușor să scrie un mesaj decât să vorbească 

liber, pentru că îl pot gândi, se pot răsgândi, sau pot șterge mesajul înainte de a fi trimis. Pentru 

mulți tineri, internetul a devenit o parte din viața de zi cu zi, studiile arătând că tinerii petrec mai 

bine de două ore pe internet zilnic.  

 Elevii sunt pasionați de jocuri video, filme, seriale, muzică, etc. și multe dintre ele sunt în 

limba engleză. Datorită internetului elevii au acces la informații și pasiunea lor pentru mediul 

online este o cale bună prin care pot învăța limba engleză. Auzul trebuie familiarizat cu pronunția 

unor cuvinte, iar muzica reprezintă un mijloc perfect pentru acest lucru. Elevul care este încurajat să 

asculte versurile unei melodii în limba engleză împreună cu citirea versurilor învață involuntar atât 

forma scrisă a unor cuvinte cât și pronunția lor. Elevii trebuie încurajați să-și vizioneze filmele 

favorite în limba engleză, iar filmul să fie cu subtitrare. Dacă văd sau aud un cuvânt nou, elevii 

trebuie să-și însușească obiceiul de a-l căuta în dicționar, de a-l introduce în propriul vocabular. 

Jocurile video mereu vor fi controversate. Unii părinți și profesori vor considera că sunt o pierdere 

de timp, iar alții vor considera că sunt o modalitate simpatică de petrecerea unui timp liber. Folosite 

în mod inteligent ajută la formarea unui vocabular și îmbogățește elevul cu un vocabular nou.  

 Situația actuală a pus atât elevii, dar și profesorii și părinții într-o situație care reprezintă o 

provocare continuă. Învățarea cu ajutorul interentului ne pune într-o postură ușor dificilă, pentru că 

se pierde partea de contact vizual dintre elev și profesor din cadrul învățării. Un videocall nu va 

putea nicicând echivala o sală de clasă, dar aceasta este o provocare pe care trebuie să o acceptăm 

indiferent de dorințele noastre.  

Mediul online poate aduce avantaje, dar și dezavataje. Cu ajutorul internetului elevii intră cu 

ușurință în posesia unor materiale, iar aceste materiale pot fi descărcate, editate, șterse, totul după 

preferință. Se pot crea grupuri pe diferite rețele de socializare, iar acolo elevii pot comunica între ei, 

elevii cu profesorii, profesorii între ei, sau chiar profesorii cu părinții. În mediul online informațiile 

nu se pierd și pot fi accesate în orice moment din zi sau din noapte și oferă psobilitatea unui 

feedback colectiv sau individual.  Din nefericire, nu au toți elevii accest la internet, iar acesta este 

un mare dezavantaj. Persoanele care au probleme oftalmologice nu se recomandă să petreacă prea 

mult în fața ecranului, iar acest lucru i se datorează faptului că ecranul le face mai mult rău decât 

bine. Indiferent cât de dificile ar fi aceste momente, nu avem voie să ne pierdem speranța, răbdarea 

și respectul unii față de ceilalți. Acesta este singurul mod care ne duce înapoi către normalitate. 
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Fizica – o lume a experimentelor 

Prof. Balmoş Luminiţa 

 
 

Ce este fizica? 

 
 

  Fizica este o ştiinţǎ a naturii, astfel că fizica pe care o predǎm 

în  şcoală elevilor reprezintă doar o parte infimă din marele ocean al 

cunoaşterii. Ea poate fi înţeleasǎ mult mai bine de cǎtre elevii noştri 

prin experimente care să le stimuleze permanent interesul pentru ceva 

nou; modalitate prin care aceastǎ ştiinţǎ poate să nu  pară ceva abstract. 

 „A învăţa fizica” presupune pentru elevi a crea semnificaţii, 

valori şi sensuri proprii. În vederea atingerii obiectivelor propuse pentru 

fiecare lecţie este nevoie de strategii şi metode adecvate, care să 

familiarizeze elevul cu modul de lucru al fizicianului. Ca metodǎ de  

bazǎ în studiul fizicii, experimentul face legǎtura între teorie şi practicǎ, 

deschide calea spre înţelegerea unor fenomene fizice, a unor legi şi 

concepte, utilizând dispozitive simple sau complexe şi numeroase tipuri 

de aparate. 

 
 

Experimentul la îndemâna oricărui elev – circuitul electric simplu 
Clasa a VI-a A 

 

 

Materiale necesare: 

▪ baterie de 9V 

▪ beculeţe led 

▪ întrerupător pe fir  

▪ fire conductoare 

 

Mod de realizare  

Un elev reprezintă pe tablă schema circuitului electric simplu, iar pe 

baza acesteia se va realiza experimentul propriu-zis. 

Un capăt al firului conductor se conectează la borna pozitivă a bateriei, 

iar celălalt capăt la contactul central al beculeţului. În acelaşi timp, de la 

contactul lateral al beculeţului, un fir conductor se leagă la un capăt al 

întrerupătorului. 

Un alt fir se conectează la celălalt capăt al întrerupătorului şi la borna 

negativă a bateriei realizându-se astfel un circuit electric simplu. 

 

Observaţii 

Când întrerupător este închis becul luminează (în poziţia on), iar când  

este deschis becul nu luminează (în poziţia off). 
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GHICITORI 

 

 

 

 

O fi sau n-o fi deşteaptă, 

E rotundă ori pătrată 

Dar de-o pui în circuit 

Becurile se aprind 

Cub de plastic şi metale 

Aşezat în circuit 

Îl închide ori deschide 

După cum e chinuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E din sticlă, mic, cuminte 

Şi în cap n-are nimic 

Dar de-i pui o baterie  

Luminează-n circuit 

 

Firicel de in vrăjit 

Face becul fericit 

Şi de-l înfăşori un pic 

Te trezeşti cu-n circuit 
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Gânduri în pandemie 

Prof.Anemona Nemeti 

Colegiul Național Emanuil Gojdu                

 La început de mărțișor am sărbătorit cu toții ziua femeii, dar parcă simțeam deasupra noastră 

sabia lui Damocles, cu  nume de virus. Răul era departe de noi, dar treptat s-a apropiat, devenea tot 

mai puternic, oferindu-ne o nouă perspectivă asupra lumii. Cu toții, adulți, copii, tineri, bătrâni ne 

aflăm în fața unui dușman  necunoscut, despre care nici părinții, nici bunicii, nici profesorii nu 

știam nimic. Acest dușman nevăzut are încă multe taine nedeslușite. Acum, în iunie avem impresia 

că am fost supuși unui test al timpului, al valorilor, al visurilor, al răbdării, dragi elevi. Timpul s-a 

oprit.„Fugit irreparabile tempus”parcă își pierduse valabilitatea. 

 Nu mai aveam timp să facem drumuri exterioare, nu mai puteam frecventa școala, drumurile 

noastre au fost interioare, spre noi înșine. Cu ochii minții ne-am privit dorințele noastre, 

recunoștința pe care o avem pentru viața noastră, ne-am recreionat existența, am schimbat sensul 

cuvântului normalitate.Normalitate însemnând să te izolezi, să păstrezi distanța, să nu-ți mai ții 

prietenii de mână, să porți mască. Purtam și alteori mască, mai ales zâmbitoare . În pandemie, ne 

ascundem zâmbetele să nu-l supărăm pe covid, să nu se înfurie, să ne pătrundă în viscere. În starea 

de urgență am încercat cu toții de teama de necunoscut, o paletă de emoții; tristețe, speranță, 

recunoștință pentru timp liber, fericire, bucurie, șansa de a ne redescoperi.Ne-am redescoperit 

prietenii vechi, rudele uitate, s-au supraîncălzit telefoanele, am comunicat virtual cu elevii noștri, 

am înțeles singurătatea lui Robinson Crusoe. Am învățat să acceptăm schimbarea, să respectăm 

regulile, să-i înțelegem pe cei în suferință, să găsim forța interioară, să depășim stările de 

deznădejde, să renaștem. 

 Ne-am dedicat lecturii, studiului, familiei, ne-am dedicat nouă înșine. Provocatoare a fost 

pentru toți ideea de a învăța cu resurse educaționale moderne, cu tablete, laptop-uri, telefoane 

online. 

 Timpul oprit a fost pentru noi hrană sufletească pentru meditare, pentru joc, pentru admirat 

natura din care facem parte.Credem că revenirea la normalitatea știută se apropie. 

 Vara încearcă să vină. Sperăm la o vacanță frumoasă, în care incertitudinea va crăpa din 

când în când ușa privindu-ne galeș; vom trânti ușa incertitudinii, vom  respecta regulile, purtând o 

nouă mască, masca încrederii, curajului, bucuriei de a trăi, a optimismului că vom învinge! 

 „Curajul este arta de a-ți învinge frica.”   
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PUTEM CREŞTE COPII BUNI  

ÎNTR-O LUME NEGATIVĂ 

prof. înv. primar Nistor Maria-Dana 

Șc. Primară Nr.2 Oșand 

 

MOTTO: „Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ: Dumnezeu e în inima noastră. Am înţeles 

că  un om poate avea totul – neavând nimic şi nimic având totul”  (Mihai Eminescu)                                      

Simbol al bucuriei, al primăverii, al florilor şi al zborului uman, al expansiunii sufleteşti 

creatoare, copilăria este, totodată, determinantă pentru „scara valorică” pe care va putea urca 

orice om pe parcursul vieţii lui. Din această perspectivă, putem defini metaforic copilăria ca 

marea uvertură la opera impunătoare a oricărei vieţi omeneşti; ea reprezintă parcă debutul poetic 

al oricărei vieţi. Copilăria cuprinde prima şi cea mai impunătoare „decolare” în marile zboruri 

omeneşti. Ea dă marele start pentru acea sublimă competiţie a omului cu el însuşi – în propria sa 

devenire, autodesăvârşire şi afirmare a sa ca valoare umană. 

          Câmpul educaţional al ultimilor ani s-a extins către acele domenii ale vieţii sociale care 

făceau parte din viaţa copilului, fără a fi recunoscute la importanţa reală. Transformările sociale 

şi economice pe plan mondial şi local au produs dezechilibre majore care au afectat în egală 

măsură şi mediul educaţional, necesitând găsirea unor soluţii ameliorative, prin implicarea a cât 

mai multor factori.  

           Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept; parteneriatul educaţional 

este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi, este, de 

asemenea, unul dintre cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participare la o 

acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare 

eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, 

interrelaţionare. 

           Copilul nu reprezintă doar viitorul membru al societăţii ale cărui valori vor fi descoperite 

peste ani, el reprezintă o valoare socială care trebuie descoperită şi prelucrată, astfel încât, să-i fie 

respectate caracteristicile individuale şi apartenenţa sa la un  anumit mediu socio-cultural. 

Copilul este purtătorul unor particularităţi care îl determină să răspundă în mod diferenţiat la 

solicitările mediului.. Societatea, prin toţi reprezentanţii săi, este responsabilă de şlefuirea acestor 

particularităţi, pentru a le da cea mai valoroasă formă de reîntoarcere în societate. Comunitatea 

locală, şcoala, familia, biserica, grădiniţa, reprezintă instituţii ale educaţiei. În sprijinul 

educatorilor specializaţi vin agenţii educaţionali, specialişti în probleme educaţionale, membrii 

comunităţii cu influenţă în creşterea, educaţia şi dezvoltarea copilului. Toţi aceşti factori exercită 

influenţe educative în pondere diferenţiată cantitativ, dar, care se reflectă calitativ în dezvoltarea 

personalităţii copilului. Una dintre sarcinile ce revin educaţiei este cultivarea  responsabilizării 

sociale. Implicarea societăţii, prin reprezentanţii săi, presupune dezvoltarea valorilor comunităţii 

pe termen mediu şi lung. Copilul nu trebuie privit doar ca beneficiar al acţiunii educative; copilul 

este participant, fără el acţiunea educativă nu-şi are sensul, fără aportul familiei acţiunea 

educativă ar fi unilaterală şi fără efectul scontat. Educaţia copiilor nu este un apanaj al 

instituţiilor educative, ea se realizează prin colaborarea dintre toţi acei factori care la un moment 

dat intervin în educaţia copiilor.   

 

Bibliografie: Haward Gardner – Munca bine făcută, Editura Sigma, (2005) Bucureşti 

Neculau A.. – Comportament şi civilizaţie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,(1987) Bucureşti 
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Influența internetului asupra copiilor și adolescenților 

                                                                                        Administrator, Țeț Carmen 

 Computerele, jocurile video și internetul sunt parte din viața noastră. Majoritatea 

persoanelor reușesc să integreze calculatorul în viața lor, într-o modalitate sănătoasă și productivă. 

 Cu cât frecvența utilizării calculatorului și internetului de către copii este mai mare, cu atât 

aceștia sunt influențați mai mult, în mod pozitiv sau negativ de cele două. 

 Beneficiile utilizării internetului se referă la resursele bogate pe care le pune la dispoziția 

copiilor care se interesează de un subiect anume, care îl folosesc pentru a-și face temele, proiecte, 

referate pentru a-și lărgi sfera cunoștințelor sau a se pune la curent cu întâmplări și evenimente din 

întreaga lume.  

 Putem spune că efectele internetului asupra copiilor țin foarte mult de modul în care este 

utilizat. Prin urmare, folosirea frecventă a internetului de către adolescenți poate fi și foarte 

dăunătoare. Timpul petrecut online poate avea consecințe grave asupra sănătății fizice cât și 

mentale, precum deprivarea de somn, oboseală cronică, izolare, scăderea interesului și neglijarea 

activității legate de școală și a timpului petrecut alături de familie și prieteni. 

 Deși mediul online oferă numeroase beneficii utilizatorului din ce în ce mai tineri, este 

datoria adulților, a părinților să își protejeze copiii și să îi ajute să se dezvolte armonios, ferindu-i de 

pericole, stabilind o relație bazată pe comunicare și încredere, lăsându-i să se bucure de inocența 

acestei perioade din viață într-o lume în care tehnologia și știința progresează rapid.  Pentru a 

realiza un învățământ de calitate și pentru a obține cele mai bune rezultate trebuie sa folosim atât 

metodele clasice de predare, învățare, evaluare cât și metodele moderne. 

 

                    

 
 

 

 

 

Bibliografie 
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SFATURI PENTRU PĂRINȚI 
 

           Secretar,Totoran Simona 

 

 

 

❖ Învățați-l pe copil reguli eficace pentru relațiile interpersonale din cadrul familiei și din 

afara acesteia și să se cunoască pe sine ! 

❖ Nu-l mințiți ! 

❖ Nu vă predați șiretlicurilor sale ! 

❖ Acordați-i timp liber ! 

❖ Ajutați-l să-și formeze o părere pozitivă, dar realistă, despre sine însuși! 

❖ Dați copilului întotdeauna impresia că este inteligent și că poate face un lucru mai bine și 

mai mult ! 

❖ Nu-i spuneți că este prost și nu admiteți nimănui acest lucru ! 

❖ Ajutați copilul să fie sociabil ! 

❖ Încurajați-i perseverența ! 

❖ Ajutați-l să se dezvolte pe plan fizic și intelectual !  

❖ Nu-l mustrați și pedepsiți pentru orice greseală, că va deveni nesigur pe el și nefericit ! 

❖ Faceți-l să înțeleagă că are drepturi și indatoriri ! 

❖ Apreciați buna comportare și succesele sale ! 

❖ Arătați-vă dragostea față de copil ! 

❖ Aveți RĂBDARE cu el, iar mulțumirea va fi pe măsură ! 
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