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REZULTATE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT   

 ANUL I- PROIECT ROSE 

 

În anul I de proiect Rose au fost pregătiţi, pentru examenul național de bacalaureat 
2019, 56 elevi din clasele a XII-a, la toate disciplinele pentru care elevii au optat. 

 Activitatea a fost realizată de 13 profesori şi un responsabil de activităţi, respectiv 
secretarul şef.  Cei 13 profesori cuprind toate disciplinele de bacalaureat specifice celor 
patru profiluri ale liceului: real, uman, sportiv, pedagogic. 

Implicaţi în activităţile remediale au fost: 3 profesori de limba şi literatura română, 
2 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 2 profesori de geografie și câte un 
profesor de biologie, socio-umane, fizică și chimie. 

 Grupul ţintă a fost format din 56 elevi din clasele terminale, după cum urmează:  

 a XII-a A, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare - filiera vocaţională;  

 a XII-a B, specializarea ştiinţe ale naturii, profilul real, filieră teoretică; 

 a XII-a C, specializarea filologie, filieră teoretică, profilul uman; 

 a XII-a D, specializarea ştiinţe sociale, filieră teoretică, profilul uman; 

 a XII-a E, specializarea instructor sportiv, profilul sportiv, filieră vocaţională. 

Au fost identificate de fiecare profesor dificultăţile de învăţare, pentru a creşte 
performanţele la examenul național de bacalaureat 2019, cu ajutorul testelor adaptate 
fiecărui elev, au fost folosite mijloace şi metode didactice diferite conforme stilului de 
învăţare specific fiecărui elev. 

Procentul de promovabilitate la examenul național de bacalaureat 2019 pe liceu, 

pentru promoția curentă, a fost de 84%, iar pentru grupul ROSE a fost de 92,85%. 

Rezultatele la limba și literatura română, proba obligator ie la toate 

profilurile, se prezintă astfel: 

Profesor 1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 MEDIA 

 7,20 7,85 5,85 8,05 7,75 5,10 9,40 6,10 7,60 8,30 8,55 7,41 

Profesor 2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 - - - - - MEDIA 

 6,85 7,00 7,10 5,55 6,25 6,35 - - - - - 6,51 

Profesor 3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 - MEDIA 

 8,80 5,50 8,95 8,35 9,50 7,60 8,95 7,65 9,40 8,75 - 8,34 

 



 

NR. 15 și 16/2020                                                                             VOCAȚII| 6 

Rezultatele la matematică, proba obligator ie la profilul real, științe ale natur ii 

și vocațional, învățător-educatoare: 

Profesor 1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 MEDIA 

 4,40 7,20 5,55 6,70 5,15 8,20 9,65 - - - - 6,69 

Profesor 2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 - - - - - MEDIA 

 8,20 8,95 7,05 8,95 6,25 3,85 7,55 6,00 7,95 9,35 9,25 7,57 

 

Rezultatele la istorie, proba obligator ie la profilur ile științe sociale, filologie, 

instructor-sportiv: 

Profesor 1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 MEDIA 

 7,00 5,75 3,90 8,30 8,05 7,75 7,05 5,05 6,35 6,50 6,20 6,53 

Profesor 2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 - - - - - MEDIA 

 8,60 8,90 7,65 9,55 5,60 9,50 7,60 6,60 - - - 8,03 

 

Rezultatele la disciplina geografie, probă la alegere la profilul științe sociale, 

filologie, învățător - educatoare și instructor-sportiv: 

 Profesor1  Profesor2 

E1 8,20 E1 8,35 

E2 8,25 E2 8,55 

E3 8,90 E3 9,75 

E4 7,20 E4 7,30 

E5 4,35 E5 8,60 

E6 9,05 E6 10 

E7 8,35 E7 8,95 

E8 7,90 E8 9,40 

E9 9,60 E9 9,50 

Media 7,97 Media 8,93 
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Rezultatele la proba Ed) la alegere la disciplinele logică, argumentare și 

comunicare, biologie, chimie și fizică pentru profilurile filologie, științe sociale, învățător - 

educatoare și instructor-sportiv: 

Logică  Biologie  

E1 5,00 E1 8,25 

E2 5,25 E2 8,55 

E3 7,80 E3 9,25 

E4 10 E4 9,25 

E5 7,20 E5 5,40 

E6 9,70 Media 6,29 

E7 6,90 Chimie  

E8 8,55 E1 8,50 

E9 9,80 Media 8,50 

E10 8,50 Fizică  

E11 8,90 E1 5,15 

Media 7,96 Media 5,15 
 

Media pe discipline la examenul național de bacalaureat 2019 a fost:  

 geografie  8,45 - un elev nu a obținut 

media 5; 

 logică, argumentare și comunicare  

7,96; 

 chimia  8,50; 

 biologia 6,29; 

 fizică 5,15. 

 limba și literatura română  7,42; 

 matematică  7,13 (doi elevi nu au 

obținut media 5); 

 istorie  7,28 - 1 elev nu a obținut 

media 5; 
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Puncte tari Puncte slabe 

- Lucrul cu un număr mic de elevi a dus la 

rezultate bune; 

- Teste individualizate; 

- Mijloace necesare desfăşurării 

activităţilor remediale; 

- Elevii majoritari provin din medii 

dezavantajate; 

- Identificarea dificultăţilor de învăţare 

pentru fiecare elev; 

- Progresul înregistrat la examenul de 

bacalaureat; 

- Achiziţionarea de rechizite necesare 

activităţii; 

- Cadrele didactice sunt bine pregătite şi au 

competențele necesare desfăşurării 

activităţilor remediale la toate disciplinele; 

- Deprinderea de a lucra cu subiectele de 

tip bacalaureat; 

- Interes şi motivaţie redusă din partea unor 

elevi; 

- Programul încărcat al elevilor din anii 

terminali; 

- Absențele nu se consemnează; 

- Inconsecvența elevilor în a parcurge 

materia şi noţiunile teoretice; 

- Programa şcolară încărcată; 

  

Oportunități Amenințări 

- Mediatizarea activităţilor şi promovarea 

acestora şi a unităţii de învățământ; 

- Rezultate bune la examenul de 

bacalaureat şi dorinţa de a se înscrie într-o 

formă de învăţământ superior; 

- Relații de colaborare elev-elev şi profesor

-elev; 

- Colaborarea cu instituţii de învăţământ 

superior; 

- Legislație oscilantă; 

- Implicarea redusă a părinţilor; 

- Scăderea populaţiei şcolare; 

- Probleme sociale familiale sau personale; 

- Unii elevi îşi schimbă opţiunea la proba la 

alegere în timpul anului şcolar; 

- Aglomerarea sarcinilor de lucru; 

profesori Liliana Caraman și Sanda Barbu 
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 ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE  PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 

2019-2020 ÎN CADRUL PROGRAMULUI ROSE ȘI NU NUMAI  

 

TOAMNA POEȚILOR 

În perioada 22 – 29 octombrie la Liceul Teoretic “Ion Creangă” din Tulcea s-a derulat 
Proiectul Educativ Toamna poeților, care a avut ca scop principal dezvoltarea spiritului creativ 
al elevilor, dar și implicarea acestora în organizarea unor activități specifice. 

Desfășurat la inițiativa Ariei curriculare de Limba și Comunicare, acest proiect și-a 
propus să creeze în școală atmosferă de toamnă: frunze uscate, coșuri cu fructe, porumb, 
dovleci, castane, ghinde. Astfel, atât elevii din ciclul gimnazial cât și cei din ciclul liceal, 
supravegheați și îndrumați de profesorii lor, au adus în școală simfonia de culori a frunzelor 
pictate în nuanțe galbene, castanii, roșcate, desprinse parcă din înaltul cerului. Am scotocit prin 
bibliotecă și am scos la iveală cărți de poezii, albume de picturi care elogiază toamna pentru tot 
ceea ce înseamnă ea, o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști: ploi, copaci golași pătați de 
brumă, amestec ciudat de melancolie și speranță, momente de cumpănă și existență efemeră în 
sunetele muzicii de chitară. Expoziția de dovleci sculptați și desene s-a dovedit un succes și a 
surprins prin imaginația și creativitatea elevilor. S-au putut combina activităţile şcolare cu cele 
din sfera artistică, culinară, atmosfera fiind una destinsă. 

“De fiecare dată, toamna avem sentimentul că începem viaţa din nou. Nu ştiu de unde îmi 
vine această paradoxală senzaţie, dar de fiecare dată beatitudinea nostalgică a ultimelor zile de 
miere şi regretul - care le face mai frumoase încă - că se vor sfârşi în curând este contrabalansat 
de presimţirea noului ciclu declanşat odată cu frigul, bruma, ploile, ceaţa, noroiul, iar această 
presimţire departe de a deprima, dă o nouă putere...” (Ana Blandiana) 

 
                                                                           prof. limba și literatura română, 

Liliana Moisei  
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Proiectul educativ “Toamna poeților” 

22-29.10.2019 
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ACTIVITĂŢI REMEDIALE ȘI DE SPRIJIN, ANUL II PROIECT ROSE 

 

Activitățile remediale și de sprijin în anul II de proiect, 2019-2020, s-au desfășurat conform 

graficului de activităţi realizat de fiecare profesor, 2ore/ lună, 10 luni an/ proiect, activități desfășurate în 

perioada septembrie-iunie. 

Activitatea a fost desfăşurată de 13 profesori coordonată de un responsabil activităţi. 

Disciplinele la care s-au realizat ore de pregătire suplimentară au cuprins toate opțiunile de 

bacalaureat: limba şi literatura romană - disciplină obligatorie la toate filierele, vocaţional profilul 

instructor-sportiv şi învăţători-educatoare, filiera teoretică - profilul uman specializarea filologie, ştiinţe 

sociale şi filiera teoretică profilul real - științe ale naturii, matematica - proba obligatorie la profilul 

pedagogic și profilul real specializarea ştiinţe ale naturii, istoria - proba obligatorie la specializarea 

filologie, instructor sportiv și științe sociale, ca și disciplinele la alegere: geografie, logică şi argumentare, 

psihologie, economie, sociologie, filosofie la specializarea instructor – sportiv, învăţători educatoare, 

filologie și științe sociale și profilul real specializarea ştiinţe ale naturii: fizica, chimia, biologia, 

informatică. 

În funcție de opțiunile elevilor la probele la alegere au participat la activitățile remediale şi de 

sprijin: 3 profesori de limba şi literatura romană, 2 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 2 

profesori de logică, 2 profesori de geografie, un profesor de biologie, un profesor de chimie. 
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 Selecția grupului țintă a urmărit identificarea elevilor din grupuri defavorizate respectiv: 

 orfani; 

 elevi cu părinţi şomeri; 

 elevi cu oportunităţi reduse din punct de vedere economic, geografic, social;. 

 elevi rromi sau de altă etnie; 

 elevi aflaţi în plasament; 

 elevi cu CES; 

 elevi proveniţi din repetenţie; 

 elevi din mediul rural; 

 elevi cu dificultăți de învățare. 

De asemenea, în proiect a fost implicat și un număr mic de elevi care nu aparţin grupurilor 

dezavantajate. Din totalul de 75 elevi, 59 provin din grupuri defavorizate. 

Activitățile remediale au fost facilitate de diverse echipamente și materiale: manuale alternative, 

culegeri de exerciții/teste, materiale video, programe IT, flip chart, tablă interactivă, atlase, hărţi etc. 

 La activitățile remediale elevii vor putea recupera lipsurile, vor putea asimila cunoștințe, care 

vor ajuta la aprofundarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat din timp, liceenii și-au îmbogățit 

vocabularul, și-au dezvoltat abilitatea de comunicare scrisă și orală (inclusiv pe baza unor teme de 

subiecte de examen), au asimilat cunoștințe de gramatică, citire și scriere corectă au lucrat itemi specifici 

examenului de bacalaureat, au realizat identificări pe harta muta, au exersat eseuri pe o temă dată. 
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Activitățile remediale și de sprijin au avut în vedere următoarele: 

- Creșterea șanselor elevilor în obținerea unor rezultate mai bune la examenul de bacalaureat; 

- Îmbunătățirea motivației elevilor în vederea finalizării studiilor liceale; 

- Progres în asimilarea cunoștințelor și un nivel de pregătire mai ridicat; 

- Asigurarea unui mediu favorabil pentru progresul elevilor din perspectiva cooperării și comunicării; 

- Dezvoltarea orizontului personal al elevilor; 

- Transmiterea și reactualizarea informațiilor se va face într-un mod mai puţin alert; 

- Achiziționarea de noi cunoștințe și aptitudini, aprofundarea altora; 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare; 

- Repunerea școlii pe poziția corectă în ierarhia valorilor; 

- Folosirea de către elevii din grupul ţintă a unui spaţiu modern, motivant, prietenos; 

- Accesul elevilor la tehnologie modernă; 

 

Riscuri identificate la activităților propuse: 

- Dezinteresul elevilor de a participa la orele de pregătire suplimentară; 

- Neimplicarea părinților în susținerea și educarea copiilor; 

- Menținerea procentului scăzut de promovabilitate; 

- Exemplele de bună practică să nu fie în concordanță cu așteptările lor; 

- Superficialitate în abordarea problemelor reale cu care ei se confruntă; 

- Lipsa unei bune cooperări a elevilor în efectuarea temelor; 

- Absenteismul elevilor din grupul ţintă la activitățile remediale; 

- Întârzierea livrării bunurilor achiziționate; 

- Dificultăți de ordin financiar; 

- Unii elevi deși se înscriu la o disciplină la alegere la începutul anului optează pentru altă disciplină la 

bacalaureat; 

  

  Director adj. Caraman Liliana,  

profesor geografie în cadrul proiectului ROSE 
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ACTIVITATEA   I.1.1.b DIN CADRUL PROIECTULUI ROSE,  

MASA PENTRU ELEVI 

 

În cadrul programului ROSE care se desfășoară de doi ani în Liceul Teoretic “Ion Creangă”, 

Tulcea, grupul țintă format din 75 elevi primește 12 mese /an proiect cu o valoare de 8,4 RON, respectiv 

6 săptămâni a câte două mese. Masa grupului țintă a fost achiziționată prin contractul nr. 7039/5.11.2018 

încheiat cu cantina liceului și prelungită anual printr-un act adițional pe fiecare an proiect 2019, 2020. 

 Elevii din grupul țintă primesc alimente sănătoase, neperisabile, respectiv fructe, produse 

lactate, sandwichuri, produse de patiserie pe cât posibil în zilele când au loc activități remediale. 

Grupul țintă realizează activitățile proiectului: 

I.1.1. Activități r emediale și de spr ijin - 56 elevi anul I și 57 elevi anul II; 

I.1.2. Consiliere școlară - 22 elevi anul I, 36 elevi anul II; 

II.2.1. Excursii de documentare 55 elevi din grupul țintă;  

II.2.2. Revista școlii - câte 10 elevi în fiecare an proiect; 

II.2.3. Școala de teatru - câte 10 elevi în fiecare an proiect; 

Pachetele sunt împărțite elevilor de către d-na administrator Agarofinei Doina care se ocupă și 

de selectarea produselor, calitatea, termenul de garanție etc. 

Masa pentru elevi ajută elevii din grupul țintă să rămână în școală și să participe la activitățile 

remediale, mai ales elevii din grupuri defavorizate. 

                                                           Administrator, Agarofinei Doina 
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NR. 15 și 16/2020                                                                             VOCAȚII| 15 

 

EXPERIENȚĂ DE CONSILIER LA ROSE 

 

Experiența de consilier individual în proiectul Rose (Romanian Secondary Education) este o șansă 

de dezvoltare personală și o provocare în același timp. Presupune extinderea orizonturilor de cunoaștere și 

autocunoaștere, deopotrivă cu oportunitatea unei dezvoltări interpersonale aparte. Elevii care participă la 

acest program, au prilejul de a se regăsi în  alegerile pe care le fac, realizând importanța contextualizării 

actului de cunoaștere. Totodată, fiecare întâlnire, în cadrul acestui proiect aduce cu sine un plus de 

încredere în forţele proprii şi o asumare mai clară a deciziilor cu privire la demersurile personale, în 

vederea orientării şcolare şi profesionale şi rămânerea în şcolaritate până la definitivarea studiilor.  

             Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte 

de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar 

superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul 

de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor 

existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior 

provenind din grupuri dezavantajate.  

                  Proiectul privind Învățământul Secundar – Romanian Secondary Education Project și-a propus 

în principal să contribuie la reducerea ratei abandonului în învățământul secundar și terțiar, respectiv 

creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat. Acesta este structurat pe trei componente. 

Primele două abordează aspectele academice, respectiv cele sociale, care contribuie la creșterea ratei 

abandonului și a performanței scăzute a elevilor din învățământul preuniversitar liceal. A treia componentă 

vizează partea de management a proiectului, monitorizarea și evaluarea impactului generat de acesta, 

respectiv măsurilor care sunt menite să limiteze problemele financiare ale elevilor din învățământul 

secundar care provin din medii defavorizate.  

            Elevii prezenți la întâlnirile de consiliere individuală și la cele de grup, se regăsesc în tematica 

abordată, cu atât mai mult cu cât activitățile de consiliere li se adresează în mod direct, mesajele fiind 

personalizate în funcție necesitățile de consiliere, exprimate de aceștia sau identificate împreună cu 

consilierul individual.  

         Componenta de orientare școlară și profesională este de asemenea accentuată, în contextul consilierii 

individuale, grupul țintă fiind format exclusiv din elevi ai Liceului Teoretic „Ion Creangă” Tulcea. 

Interesul elevilor devine astfel sinonim cu interesul unității de învățământ, acela al achizițiilor 

educaționale, înaintea oricărui alt demers și punerea în valoare a cunoștințelor dobândite pe parcursul 

formării în cadrul acestui proiect. 

 

                             Consilier școlar, Stasencu Iulian Grigore 
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Consiliere școlară în cadrul proiectului ROSE 

Liceul Teoretic “Ion Creangă”, Tulcea 
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O ȘCOALĂ ALTFEL 

 

Anul 2020, un an cu un mare impact negativ asupra multor lucruri pe care obișnuiam să 

le facem în mod NORMAL, fără restricții și mai ales frică, din pricina unui virus care a produs 

aceste mari schimbări în societate.  

În primul rănd, o instituție principală a societații și anume Școala, a fost închisă în 

întreaga lume și a fost adoptată, în locul orelor obișnuite, face to face, școala online, o adevarată  

provocare. Un lucru îmbucurător este faptul că elevii au rămas în contact cu profesorii pe 

platforme online pentru a desfășura orele în ciuda problemelor medicale și sociale care se petrec 

în lume, ore desfășurate timid la început dar încet ne-am adaptat, din mers, atât elevii cât și 

profesorii. 

Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea, a adoptat această metodă de predare online care a 

fost primită de către elevi cu entuziasm și optimism deoarece a fost ceva nou pentru elevi  și 

profesori. 

Pâna la această dată, pe platforme online se țin toate cursurile în mod regulat și se 

respectă toate regulile impuse, inclusiv orele de pregătire remedială din cadrul Proiectului ROSE. 

Bineînțeles că există și dificultăți în ceea ce privește rețeaua de internet care împiedică  o 

conexiune bună în timpul orelor online, dar asta nu-i împiedică pe profesorii liceului nostru de a 

apela individual pe elevii care nu au posibilități sau conexiune la internet.  

În al doilea rând, Școala altfel, se va desfășura “altfel” ca până acum. Activitătile se vor 

desfășura online cum ar fi activități sportive în casă, schimb de impresii între elevi a cărților 

citite, a experiențelor trăite, vizite virtuale, activități diferite. 

Elevii și profesorii liceului nostru, s-au adaptat cu usurință la noua situație care a 

schimbat cursul desfășurării normale a orelor de până acum. 

Profesorii școlii noastre au folosit următoarele platforme:  Google Clasroom - https://

classroom.google.com/,  Microsoft Teams - https://www.microsoft.com/en-us/education/ 

products/teams, Moodle - https://moodle.org/,  platfora CRED precum și alte instrumente pentru 

comunicare Skype, Google Meet, Zoom, You Tube, Facebook, WhatsApp, Kahoot și au 

consultat permanent portalul https://digital.educred.ro/. 

 

                                        Cojanu Bongarth Ana, clasa a XI-a D 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.microsoft.com/en-us/education/%20products/teams
https://www.microsoft.com/en-us/education/%20products/teams
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmoodle.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvND_e6q3aOtcials6KhoU70zlWg
https://digital.educred.ro/
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Platforme online utilizate de profesorii  

Liceului Teoretic “Ion Creangă”, Tulcea  

pe perioada pandemiei COVID 19 
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DE LA ȘCOALA DIN CLASĂ, LA ȘCOALA DE ACASĂ 

 

Nimeni dintre noi nu ar fi crezut că vom face această schimbare majoră, de la şcoală tradiţională, 
în sala de clasă, cu profesorii şi elevii prezenţi fizic şi intelectual, la şcoală virtuală, online, realizată prin 
intermediul dispozitivelor, a gadget-urilor precum telefoane, tablete, laptopuri care ne permit să ne auzim 
şi să ne vedem, dar nu să interacţionăm fizic unii cu ceilalţi. 

La prima aparență, totul pare uşor, dar adevărul este că doar cadrele didactice şi noi, elevii, ştim 
cât de multă energie depunem şi cât de solicitante sunt aceste ore desfăşurate. 

Faptul că nu toţi elevii dispun de dispozitivele şi factorii necesari reprezintă un prim impediment 
pentru participarea cu succes la cursurile online, situaţie care îngreunează şi mai mult încheierea cu bine a 
acestui an şcolar. 

Totul pare desprins dintr-o altă lume. Ne distanţam mai mult unii de alţii pe zi ce trece: distanţare 
fizică, distanţare socială. Comunicarea din aceste zile depinde de telefoanele mobile. Nu era îndeajuns ca 
înainte petreceam în medie 3-4 ore în fața telefonului acum cu siguranţă numărul de ore a crescut. Ne 
desprindem de realitatea noastră şi ne pierdem într-o lume virtuală creată de noi. 

Şcoala de acasă, şcoala online ne permite într-adevăr să ne vedem şi să ne auzim dar nu poate 
înlocui zâmbetele pe care le avem atunci când ne întâlnim cu colegii şi cu profesorii sau atingerea cărţilor, 
a băncilor. Cu siguranţă tuturor ne este dor de acele emoţii la intrarea în clasă înaintea de susţinerea unui 
test sau emoţiile pe care le avem când ne auzim numele strigat şi suntem solicitaţi să prezentăm lecţia pe 
care o aveam de pregătit. Fiind la un profil pedagogic, cel mai mulţi îmi lipsesc emoţiile pe care le aveam 
în faţa unei grupe de preşcolari sau a unei clase primare. 

Dar întotdeauna trebuie să privim partea bună a acestei situaţii în care ne aflăm. Când ştiam că 
am un curs online într-o anumită zi eram cuprinsă de un sentiment mai puţin plăcut deoarece statul în faţa 
unui computer sau a unui telefon nu este întocmai confortabil din multe puncte de vedere şi nici nu oferă 
cadrelor didactice prea multe posibilităţi de abordare şi de interacţiune cu elevii. Dar apoi mi-am adresat 
întrebarea: "Cum ar fi fost dacă nu am fi făcut şcoala online?" 

Cel mai probabil s-ar fi acumulat foarte multe goluri, lacune, iar când ne-am fi întors la liceu ne-
ar fi fost şi mai greu să recuperăm tot timpul şi toate orele pierdute. De aceea, trebuie să le mulţumim 
tuturor profesorilor care îşi petrec zeci de ore în faţa calculatorului pentru a transmite informaţii şi 
cunoştinţe multor clase de elevi. Tactul pedagogic şi măiestria de care dau dovadă sunt fără cuvinte. 

Vă mulţumim că sunteţi răbdători şi că ne sunteţi alături, chiar şi în această perioadă de criză. 
Acum realizăm că nu mai suntem doar participanţi ai procesului de învăţământ, ci formăm o mică familie 
în care ne canalizăm toată energia pentru a putea obţine lucruri frumoase. 

Ivanov Veronica, clasa a XI-a A 
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IMPRESII PROIECT ROSE - AN II PROIECT 

 

 Impresii profesori 

            Acest proiect are foarte multe avantaje, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. 

           Profesorul îşi poate îndeplini cu succes propriile proiecte, îşi atinge obiectivele într-o mare 

măsură; are posibilitatea, fiind un număr mai mic de elevi în grupul ţintă, să lucreze individual, să îşi 

elaboreze instrumente de lucru centrate pe elev, să lucreze pe aprofundare şi extindere, să determine 

astfel în elevi motivaţia puternică pentru studiu. Un om care descoperă motivaţia interioară de a studia 

este un om cu şanse mari de reuşita în carieră. 

 

             Proiectul ROSE este important şi util, DEOARECE: 
- Poate contribui la reducerea ratei de abandon în clasele terminale şi, în acelaşi timp, poate duce la 
creşterea ratei de absolvire a examenului de bacalaureat; 
- Poate constitui o formă de a-i motiva pe subiecţii dezavantajaţi social să participe la pregătirea 
examenului de bacalaureat; 
- Desfășurarea cursurilor în cadrul proiectului este mai aplicantă, dispare motivaţia învăţării pentru 
notă, fiind înlocuită cu motivaţii superioare-ex, învăţ să mă pregătesc pentru o carieră etc. 
- Predarea-evaluarea este centrată pe elev; 
- Evaluarea educabililor este transparentă şi echitabilă, obţinem feed-back rapid; 
- Gradul de realizare a obiectivelor propuse este foarte ridicat; 
- Învățarea poate să contribuie în mod real la dezvoltarea competentelor socio-emoționale; 

Sunt mulţumită de faptul că am avut posibilitatea să fiu integrată în acest proiect, cred că mă 
ajuta foarte mult în evoluţia profesională. 

 

Profesor socio-umane, Mărgăr it Isabela-Mioara 

 

Proiectul privind învăţământul secundar ROSE (Romanian Secondary Education) răspunde 

necesității de a îmbunătăți performanțele școlare ale elevilor de la Liceul Teoretic “Ion Creangă” 

Tulcea, prin îmbinarea activităților de educație formală, prin ore suplimentare și remediale, cu activități 

de educație nonformală, prin activitățile extracurriculare, în sensul asigurării unei educații de calitate, 

eficientă și performantă, bazată pe cunoaștere și dezvoltare personală. Calitatea serviciilor educaționale 

oferite prin acest proiect reprezintă un element cheie pentru asigurarea calității educației și 

îmbunătățirea rezultatelor școlare în general și a rezultatelor la bacalaureat. 

Nevoile grupului țintă au rezultat din analiza rezultatelor școlare obținute în anul școlar 2018-

2019, în special a tinerilor din grupuri vulnerabile (cu probleme economice, părinți șomeri, cu nivel 

scăzut de trai, de etnie romă, din mediul rural, cu probleme de sănătate, elevi cu dificultăți de învățare, 

etc.). Elevii au avut posibilitatea să-şi formeze deprinderea de a rezolva subiecte de bacalaureat iar 

profesorii s-au adaptat nevoilor şi cerințelor de învăţare ale grupului țintă, progresul fiind evident. 

Proiectul ROSE este o provocare, posibilitatea de a lucra în echipă şi un câştig atât pentru elevi 

cât şi pentru profesori care prin efortul lor comun reușesc să obțină performanțe. 
 

     Profesor Geografie, Caraman Liliana,  
responsabil achiziții 
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Consider că Proiectul ROSE este benefic activității din liceul nostru. El oferă oportunitatea 

elevilor defavorizați să poată participa la activități remediale și de sprijin gratuite. Deoarece grupurile de 

lucru sunt mici profesorul se poate ocupa mai bine de fiecare. La disciplina pe care o predau eu, chimie, 

elevii au posibilitatea să opteze la examenul de bacalaureat pentru Chimie organică –studiată în clasa a 

X-a și a XI-a, respectiv Chimie anorganică-învățată în clasa a IX-a și a XII-a. Nu toți elevii aleg această 

disciplină, motiv pentru care la orele de curs nu se poate consolida și recapitulă materia din anii 

anteriori. 

După bilanțul primului an al proiectului pentru mine personal experiența a fost prolifică. 

Profesor chimie, Liliana-Laura Savu 

 

 Impresii elevi 

Pentru mine, eleva Cernișov Elena –Alexandra, programul ROSE reprezintă un ajutor imens în 

pregătirea pentru examenul de bacalaureat, datorită acestui proiect și modului în care profesorii se 

implică în dobândirea cunoștințelor necesare acestui examen extrem de importat din viața oricărui elev ce 

termină ciclul liceal, avem șanse mult mai mari de promovabilitate a examenului și nu numai atât, ba 

chiar luând note ce pot fi considerate foarte bune. Pregătirea se face într-o manieră mult mai lejeră, 

nefiind vorba despre note și calificative, ci strict despre ajutorul pe care ți-l poate oferi profesorul din fața 

ta, explicându-ţi și îndrumându-te în acest proces de învățare, văzând concret unde există dificultăți și 

ajutându-te să dobândești și să iți fixezi informația. 

    Acest program pentru mine reprezintă un real ajutor, îmi dă încredere în forțele proprii și optimism 

pentru obținerea notei dorite.  

Vă mulțumesc! 

Cernișov Elena –Alexandra, clasa a XII-a D 

 

Proiectul ROSE este unul important, ce dă șansa multor elevi să reuşească să avanseze în 
asimilarea materiei şi în a înţelege în amănunt detaliile necesare, pentru obţinerea unui rezultat mai mult 
decât satisfăcător, ajutându-ne ulterior pentru un viitor strălucit. 

Anul trecut, în clasa a XI-a, am auzit de acest proiect la ora de geografie şi am reuşit să mă 
înscriu, întrucât considerăm că am nevoie de un ajutor în plus faţă de cel acordat de cadrele didactice la 
clasă. 

Am început pregătirea aceasta odată cu începerea anului terminal al liceului, am fost prezentă la 
toate orele de logică, pentru a mă ajuta să perseverez în îmbunătăţirea informaţiei. Acest proiect este o 
metodă foarte bună, care ajută elevii oferindu-le o meditaţie în plus, informaţii necesare şi un sprijin 
mare din parte profesorului. În acest proiect m-am implicat pentru că am considerat că este important să 
primesc un sprijin de la profesori, să fiu sigură că voi obţine o notă bună pentru a intra la facultatea 
dorită. 

Proiectul ROSE pentru mine reprezintă o alegere bună, pentru că profesorii sunt răbdători şi 
explică pe măsură aşteptărilor, în aşa fel încât să reuşească orice elev să înţeleagă tot ce este necesar. 

Am reuşit într-un timp relativ scurt, să parcurgem marea partea a materiei şi să exersăm în mod 
repetat exerciţiile, chiar să facem în proporţie de 80% o variantă de bacalaureat. 

Sunt foarte încântată şi mă consider norocoasă că fac parte din acest proiect, care mă ajută atât 
în dezvoltarea informaţiilor, cât şi în îmbunătăţirea şi învăţarea lor. Ţin să le mulţumesc şi profesorilor 
pentru deosebită implicare în pregătirea noastră în cadrul proiectului ROSE.  

În acest proiect, avem parte şi de o pregătire psihologică, prin care avem posibilitatea de a privi 
viaţa din alte unghiuri, prin care ne sunt prezentate diferite lucruri interesante, ce nu au legătură doar cu 
şcoala, ci şi cu viaţa de zi cu zi, o pregătire morală pentru viitorul ce urmează să ni-l alegem după 
terminarea studiilor. La această consiliere am făcut şi teste, care ne ajută în ce parte să ne îndreptăm 
spre o carieră, care ni se potriveşte în funcţie de personalitatea fiecăruia. 

 Prin urmare, datorită acestui proiect sunt mai sigură de ceea ce vreau să aleg pentru a-mi crea 
un viitor conform aşteptărilor mele. 
 

Bahaciu Cristina-Georgiana, clasa a XII – a D 
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Experiența mea ROSE  a fost una surprinzătoare. Înainte să încep activitatea remedială ROSE la 

chimie  nu aveam speranță la o notă mare în BAC. Numărul mic de elevi a făcut activitatea de învățare 

mai dinamică și personalizată pe lacunele pe care le aveam. Dacă aș fi fost atentă până la capăt aș fi luat 

nota maximă deoarece dețineam toate cunoștințele. 

În concluzie, Proiectul ROSE mi-a oferit șansa la o notă mare și ca urmare intrarea pe locurile 

bugetate la facultate.  

Roberta-Maria Motea,  

absolventă a Liceului Teoretic Ion Creangă, promoția 2019 

 

 

ROSE este un proiect desfășurat în Liceul Teoretic “Ion Creangă” la care am participat în acest 

an școlar. Proiectul contribuie la creșterea ratei de promovare a bacalaureatului, venind în sprijinul 

elevilor cu lecții suplimentare la disciplinele de bacalaureat, lecții foarte necesare. Acest proiect, pe 

lângă faptul că ne pregătește pentru disciplinele de bacalaureat ajută la formarea noastră prin orele de 

consiliere desfășurate  în cadrul proiectului. Psihologul proiectului realizează ședințe de consiliere cu 

teme diferite pentru a ne alege viitoarea profesie. Ambele activități sunt importante și contribuie la 

evoluția personală și îmbogățirea cunoștințelor. 

                                               Macar Paula, clasa a XII – a A 
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TRUPA HYPERION – PASIUNE, DEDICARE ȘI CURAJ 

 

Când ne gândim la termenul de "empatie", care este primul cuvânt care vă vine în cap? Cu 

siguranță veți fi mirați să aflați că voi spune "teatru". Pentru a juca un rol, trebuie întâi să îți înțelegi 

personajul. Trebuie să ajungi să empatizezi cu acesta. 

Când urci pe scenă, simți cum devii altcineva. Când urci pe scenă, nu mai eşti tu... eşti cu totul 

altcineva. Simți bucuriile, dezamăgirile, durerile personajului, ca şi cum ar fi ale tale.. Ajungi să îți 

însuşeşti un alter ego. 

Numele trupei noastre este Hyperion. Hyperion, precum este prezentat şi în poezia "Luceafărul" 

este plin de pasiune, capabil să îşi sacrifice imortalitatea, să aibă o viață efemeră, în schimbul unei 

dragoste nebuneşti, pasionale. Trupa noastră de teatru pune accent pe pasiune, sacrificiu. Teatrul este o 

artă de zeci de mii de ani, iar noi continuăm ne sacrificăm, să oferim publicul ce e mai bun în numele 

acestuia. 

Echipa noastră e formată atât din membrii vechi, cât şi noi. Suntem elevi de la toate profilele, din 

toate colţurile acestui județ. Deşi aşa diferiți, iubirea noastră necondiţionata pentru această artă ne uneşte. 

Fiecare a fost motivat să participe. Paraschiva ne spune: Mă uitam la seriale și chiar îmi plăceau 

cum joacă actorii. Am vrut să simt și eu ce simt acei actori, voiam să mă pun și eu în pielea lor. Andrei, 

însă, a vrut să se autodescopere și să încerce noi experienţe. 

Lucrul în cadrul trupei de teatru ne-a ajutat să ne dezvoltăm pe plan personal. Oana ne spune: Mă 

ajută la îmbogățirea vocabularului şi a expresivității feței. O alta colega, Adelina, consideră că și-a făcut 

prieteni noi și a devenit mult mai comunicativă. 

Normal că mai apar conflicte, dar acestea se nasc din dorinţa fiecăruia de a contribui cu ce e mai 

bun, iar, în urmă fiecărui mic conflict, rezultă eficientizarea activității noastre în cadrul trupei, cât şi 

crearea de prietenii şi mai strânse. Am fost prin multe, şi bune, şi rele, iar asta ne uneşte şi mai mult. 

Dorinţa de autoexprimare şi autodepăşire este mereu prezentă în cadrul trupei noastre. Este atât 

de mare, încât reușim să ne facem curaj să ieșim pe scenă, să ne expunem în fața unor oameni mai mult 

sau mai puțin cunoscuți, doar pentru a ne exprima liberi. 

Deşi similare, fiecare resimte altfel ieşirea pe scenă, după luni de muncă şi dedicare. 

"Am fost întrebată de mai multe ori cum mă simt când urc pe scenă, iar răspunsul este simplu: 

MINUNAT. Este un sentiment aparte când te ştii în lumina reflectoarelor şi momentul când, la sfârşitul 

reprezentaţiei, rânduri de aplauze ne învăluie pe toţi. Am reuşit, în cadrul trupei, să scap de trac şi să 

înţeleg că fiecare moment este unic." ne răspunde Ecaterina. 

“Este minunat, este un sentiment unic să fii aplaudat de o sală întreagă.” – Mihaela 

“Simt o naturalețe ce n-ar trebui să existe.” – Ştefan 

“Mai am puțin și fața-mi explodează de la căldură dar rezist” – Dana 

“Copleșitoare” – Andreea 

“Ca pe o avalanșă de emoții: fericire, frică, emoție, împlinire” –  Florin 

Un alt coechipier, Edward, ne spune: Sincer, am multe emoții pe scenă, de frică, panică, dar când 

urc pe scenă aceste senzaţii dispar deoarece până la urmă ar trebui să fac ceea ce îmi place. 

Sunt mândră să mă pot numi membră a acestei trupe. Simt că, în preajma colegilor mei, pot fi eu, 

dramatică, teatrală, glumeață. Pentru mine acest loc e asemenea unui safe space şi că nu numai că nu voi fi 

judecată, din contră, voi fi înțeleasă. 
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TRUPA DE TEATRU A LICEULUI 

-HYPERION - 
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IMPRESII…. 

 

Cel mai aşteptat eveniment dedicat cărţii, Târgul Gaudeamus Radio România, care şi a 
deschis porţile pe 20 noiembrie într-un nou spaţiu, Pavilionul B2 Romexpo, ne-a atras într-o 
aventură de cunoaştere la Bucureşti. Cred că tot ceea ce ni se întâmplă în viaţă este cu un scop, 
oamenii pe care îi întâlnim, cărţile pe care le citim şi tot ceea ce vedem ne ajută să decidem cel 
mai potrivit. Târgurile de carte sunt ocazii de a sărbători cărțile și ne-am bucurat mult de întâlnirea 
cu scriitorii noştri preferaţi la evenimentele de lansare a titlurilor noi pregătite cititorilor: Miron 
Radu Paraschivescu, Florin Iaru, Mircea Mihăieş, Doina Ruşti etc. Pentru noi a fost cea mai 
frumoasă zi de sâmbătă, ne-am declarat fideli acestui eveniment, unde au loc cele mai multe 
lansări, unde sunt cititori care nu se mișcă din fața standului de la prânz până seara, pentru a nu 
rata întâlnirea cu vreun autor. A fost emoționant şi greu de descris în cuvinte să observi reacțiile 
de bucurie ale tinerilor când își întâlnesc autorii preferați, cititori venind cu liste clare de volume 
pe care și le doresc, bunici care răsfoiesc şi caută, copii la standurile cu zmei şi zâne. Noi nu am 
putut ajunge peste tot și nici nu ne-am luat tot ce ne doream, am alergat de la un stând la altul. 
Efervescentă, mişcare, vocile autorilor, entuziasm... Ne-am bucurat de fiecare moment petrecut la 
târg și, ne-ar fi plăcut să fim acolo în fiecare zi, de la deschidere și până la închidere. Dar ne vom 
întoarce la anul, promitem!  

Al doilea loc vizitat este Muzeul, Grigore Antipa care adăposteşte patrimoniu format din 
colecții osteologice, zoologice, mineralogice, geologice, paleontologice și etnografice, la care se 
adaugă biblioteca, desene, schițe, hărți, tablouri, obiecte moștenite de la savanții și exploratorii din 
trecut. Tehnicizarea este vizibilă la tot pasul: monitoare, culori moderne, lumini, ecrane touch, 
vitrine noi imită bine habitatul animalelor în cauză etc. Am fost impresionaţi de insectarul imens 
unde am văzut nişte specii superbe de fluturi şi evoluţia omului în ani istorie, ne-am plimbat prin 
originile vieţii şi am urmărit evoluţia speciei umane. Ne-au atras mostre ale morbidului în 
borcane, trofee sub forma unor capete şi mumii. Cel mai impresionant de la Muzeul Antipa este 
Deinotherium (traducere = animal îngrozitor) gigantissimum, singurul schelet întreg din lume al 
acestei specii dispărute acum 2,5 milioane de ani, descoperit în România în 1894 de către geologul 
Grigoriu Ştefănescu şi este înalt de 4,5 metri. Am trăit sentimente de tot felul: bucurie, entuziasm, 
mirare, curiozitate... 

Ultima oprire, în drum spre casă, unde putea să fie... unde Oamenii "ies în oraş". E de bon-
ton să faci schopping, apoi un hamburger la McDonald's, pachetele şi gata, am ieşit din Bucureşti! 

prof. Liliana Moisei  
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Vizită la București/20.11.2019 

Impresii de la Târgul Gaudeamus Radio România și  

Muzeul Grigore Antipa  
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ZIUA LIMBILOR EUROPENE 

 

În ziua de 26 septembrie 2019 elevii Liceului Teoretic “Ion Creangă” - Tulcea au sărbătorit într-o 
atmosferă plăcută Ziua limbilor europene. Activitatea s-a desfăşurat in amfiteatrul  liceului cu prezența 
atât  a profesorilor cât și a unui număr mare de elevi.  

Elevii care fac parte din diferite etnii s-au reunit și au pregătit  momente de dans și cântece, 
specifice etniei din care fac parte. Au fost prezentate individual poezii și power point-uri.  

Activitatea a avut ca scop prezentarea de către elevi a limbilor europene, a  obiceiurilor și 
tradițiilor etniilor. După cum știm, în Dobrogea, ținutul dintre Dunăre și mare,  conviețuiesc  peste 18 
etnii români, aromâni, bulgari, turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, lipoveni, ucraineni, găgăuzi, 
germani, italieni, albanezi, sârbi, unguri etc. 

Au fost prezenți: rușii-lipoveni, aromânii, grecii care ne-au uimit prin frumuseţea dansurilor 
melodiilor și a costumelor populare pe care le poartă cu mândrie. Pe lângă acestea am avut plăcerea de a 
asculta poezii în limbile: italiană, germană, spaniolă. Și nu în ultimul rând grupul muzical al liceului ne-a 
prezentat un cântec tematic, grup coordonat de dl. Profesor Damian Dumitru. 

Activitatea a fost desfășurată de Catedra de limbă și comunicare reprezentată de d-na prof. Galus 
Ana, la activitate a participat d-na director adjunct. Caraman Liliana, d-na prof. de limba franceză Cîrîc 
Gena, d-na prof  de limba franceză Danciu Carmen Georgeta, d-nul prof de muzică Damian Dumitru. 

Au participat elevi din clasele XI D, XI B, IX B, IX A, XII A. 

Mulţumiri doamnei Natalia Neumann, președinte la Comunitatea ruşilor-lipoveni din Tulcea, 
doamnei  Ecaterina Gheorghe președinte la Comunitatea Elenă din Tulcea și nu în ultimul rând domnilor 
Popescu Nicolae și Fudulea Stelică de la Comunitatea Aromană din Tulcea. 

La sfârșitul activității se putea observa la toți cei care părăseau sala un zâmbet,  ceea ce înseamnă 
că s-au distrat pe măsură și ne demonstrează că am reușit încă o dată să ne bucurăm, elevii și profesorii de 
multitudinea etnică specifică regiunii în care trăim. 

Încă o dată atmosfera activității ne arată că toleranţa dobrogenilor este o calitate, nu un defect, 
astfel că în Dobrogea, conflictele interetnice au fost extrem de rare, iar supremaţia etnică nu a fost 
niciodată o miză. 

 

 

 

                                                 Eleva Yazgan  Zehra Aleyna, clasa a XI-a D  
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ZIUA LIMBILOR EUROPENE SĂRBĂTORITĂ LA  

LICEUL TEORETIC “ION CREANGĂ”, TULCEA 
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Să nu uităm ...! 

 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” nu uită! 

 

În vârtejul activităților cotidiene și a tentațiilor contemporane, prinși între globalizare și 

alte probleme sociale și politice, ne-am putea uita trecutul care înseamnă o parte importantă din 

ceea ce suntem noi azi. Noi – românii. Dar, împotriva uitării, debutul lunii decembrie reiterează 

momentul decisiv al unirii noastre, al Marii Uniri. 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” încearcă azi, 1 Decembrie 2019, să îmbine trecutul cu 

prezentul.  Ne-am adunat să intonăm un emoționant imn al sufletelor tinere care să se audă 

dincolo de porțile școlii. Am ascultat cântece patriotice și informații istorice, care să ne 

reamintească cine suntem și care ne sunt originile. Astfel, elevii clasei a IV-a A, coordonați de 

doamna profesoară Iordăchiță Alexandra, prezintă un potpuriu de melodii pe tema națională, 

încântându-ne prin inocența și bucuria atitudinii lor. Elevii claselor de liceu propun o abordare 

modernă a Zilei Naționale. Pregătiți cu toate cele trei culori ale drapelului românesc, adevărați 

actori, pun în mișcare steagul național, printr-un reușit bumerang, pe care ni-l permite tehnica 

prezentului. La unison, „flutură” cartoanele colorate în albastru, galben și roșu, iar camera 

telefoanelor imortalizează mișcarea brațelor tinere, care ridică improvizatul steag spre cer, ca un 

simbol al speranței spre bine, spre unitate și înțelegere. Și pentru ca ideea unirii să devină 

vizibilă, ne-am prins într-o horă mare, cântând: Hai să dăm mână cu mână ... toți cei pentru care 

prezentul înseamnă și a fi elevi ai acestui minunat liceu. 

E un moment important, de aceea, fiecare profesor s-a simțit dator, intrând în mijlocul 

elevilor, la clasă, să inițieze dialoguri pe tema zilei. Catedra de istorie a propus elevilor dezbateri 

cu subiectul Marii Uniri, iar clasele a IX-a au realizat afișe bine documentate care prezintă 

original și creativ acest important moment istoric. Astfel, culoarele liceului vor fi, zilele ce 

urmează, veritabile lecții de istorie, prezentate din perspectiva copiilor. 

Deși patriotismul pare un sentiment anacronic, deși ideea apartenenței la un neam cu un 

aport considerabil în evoluția istoriei europene nu mai emoționează la fel ca în trecut, nu ne 

putem nega pe sine – suntem români, vorbim românește, trăim românește, gândim românește. 

Sunt momente, iar azi e unul dintre acestea, când trebuie să ne reamintim de noi și să fim pozitivi, 

să vedem partea plină a paharului, iar statutul de cetățeni ai României să fie un motiv de mândrie. 

Până la urmă ... România suntem noi! 

 

Prof. Matei Ana Gabriela 
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PREMIEREA ELEVILOR CÂŞTIGĂTORI AI CONCURSULUI JUDEŢEAN DE 

ESEURI DOBROGEA DE AZI PRIVIND SPRE VIITOR! 

 

Vineri, 22 noiembrie 2019, a reprezentat cea mai fericită zi din viaţa elevilor de la Liceul 

Teoretic Ion Creangă Tulcea deoarece câţiva tineri entuziaşti şi-au demonstrat abilităţile scriitoriceşti, 

obţinând la concursul judeţean Dobrogea de azi privind spre viitor! mai multe premii, ceea ce i-a făcut să 

fie şi mai încrezători în talentul lor literar. Cadrul didactic care i-a îndrumat şi i-a susţinut moral este 

doamna profesor de limba şi literatura română, Turtoi Ionela. 

Elevii liceului câştigători în această competiţie au fost premiaţi şi remuneraţi într-un cadru oficial

-la Consiliul Judeţean Tulcea. Elevii au fost mândri că au intrat în contact direct cu administratorul public 

al judeţului Vasile Strat, alături de prefectul Lucian Furdui, dar, mai ales au avut onoarea să fie 

îmbrăţişaţi şi felicitaţi de doamna inspector general Lucica Popișcă şi doamna inspector de limba şi 

literatura română Tarcatu Zinaida. 

Profesor de limba română, Turtoi Ionela 

PREMIEREA — CONCURSUL JUDEŢEAN DE ESEURI  

DOBROGEA DE AZI PRIVIND SPRE VIITOR! 
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Teodorov Irina-clasa a VII-a –premiul I 

       “La finalul zilei, ȋnainte de plecare ȋnapoi acasǎ, am ramas să privesc apusul superb. 

Cerul sângeriu se unea cu pǎmantul printr-o fâşie lungǎ și luminoasǎ. Privind apusul, 

îmi aduc aminte ce frumoasǎ este Dobrogea, la norocul pe care ȋl am sǎ ȋl pot numi 

“acasǎ” şi la meritul pe care ȋl are să fie vizitatǎ de cât mai multǎ lume. Odatǎ cu apusul 

soarelui se terminǎ o zi de cǎlǎtorit,  ȋnsǎ niciodatǎ nu e prea tarziu sǎ ȋncepi una nouǎ.” 
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Stegărescu Bogdan 

clasa a VII-a,  premiul al II-lea 

       “Sătucul meu de altădată a devenit o staţiune cu hoteluri de lux, cu mall-uri atractive. Din 

centrul satului, îsi făcea cale o autostradă suspendată despre care am aflat că străbătea 

întreaga deltă. Am pornit cu mașina spre Sfântul Gheorghe și am descoperit că delta redevenise 

ceea ce a fost odată, dupa cum îmi povesteau bunicii: un paradis al păsărilor de sălcii și plopi 

care ne determina să facem popasuri foarte dese și să le admiram.  

 Pe alocuri,  vedeam parcuri de distracţie acvatice pline de copii, cu mini oraşe construite 

în el, în care aceştia se bucurau de vacanţe. Iată Sfântul Gheorghe! Doar numele și marea au 

rămas aceleași. El a devenit o stațiune de recunoaştere internaţională în care puteai găsi tot 

luxul și confortul din lume la gradul de superlativ relativ de superioritate: cel mai….  

 N-am crezut că aici voi descoperi cel mai mare muzeu al Deltei Dunării în care e 

adăpostită podoaba lui Terente” 
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Godea Andra-clasa a IX-a B-premiul al III-lea 

“Amicul nostru, Cronos, a fost atât de drăguț cu noi și ne-a explicat ce a adus la această 

dezvoltare și de ce natura este mult mai protejată acum. În anul 3800, natura era distrusă, 

speciile de plante care în prezent sunt răspândite, în viitorul anului 3800 erau pe cale de 

dispariție, tratamentele erau din ce în ce mai scumpe și oamenii nu și le permiteau, asa că în 

3850 a fost construit primul robot care era capabil să îngrijească natura si să adapteze speciile 

de plante și pomi din țări exotice și în țara noastră, el a primit numele de Natural Robotrip.” 
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Dumitrache Denis-clasa a IX-a B-mențiune 

 “Şi aşa, printr-o magie mirifică, vizitarea obiectivelor turistice, s-a transformat totodată într-o sal-

vare a rasei umane cât şi a descoperirii motivului misterios pentru care a dispărut. 

 Maşinăria noastră era stricată şi aveam nevoie de granit şi o sevă a unei plante pentru a o repara, 

aşa că am pornit spre peştera Casian, dar, din păcate....aceasta era surpata. Am pornit din nou , dar de 

data asta înspre poalele munţilor Macin, în apropierea lacului Iacobdeal. Atunci când am ajuns acolo, 

am rămas complet miraţi. Lacul ce era odată un obiectiv mirific cu o culare de smarald , s-a transformat 

în simpla cariera ce era înainte de inundare.Ai fi putut vedea utilajele de pe fundul fostului lac ce 

rămăseseră în urmă. După ce ne-am luat granitul, de care aveam nevoie,  am pornit spre  cetatea Enisa-

la, sperând că vom găsi planta de care aveam nevoie. Partea bună era că am găsit cetatea în picioare, 

dar nici urmă de plantă de care aveam nevoie. Ultima încercare ar fi fost să mergem la un muzeu din 

Constantă, fostul Tomis, dar fiindcă era prea departe, am decis să mergem chiar în Deltă pentru a lua un 

nufăr ce avea seva foarte asemănătoare cu cea a florii de care aveam nevoie. Aşa am şi făcut, am mers pe 

Dunăre,  pornind de pe faleza oraşului Tulcea, am trecut prin braţul Sf. Gheorghe și într-un final, am 

ajuns. Am petrecut mai mult de 3 ore încercând să găsim nufărul, dar n-am putut să-l găsim.” 
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PROIECTUL ROSE DE ACASĂ – O NOUĂ PROVOCARE PENTRU  

PROFESORI ȘI ELEVI 

 

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul 

secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.  

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. 

Prin acest proiect un număr de 57 de elevi din cadrul liceului nostru din clasele IX-XII, 

beneficiază de activități remediale/ pregătire suplimentară în vederea pregătirii examenelor naționale. 

În contextul actual al virusului COVID-19, activitățile din cadrul proiectului sunt nevoite să se 

orienteze către lucrul de la distanță și utilizarea tehnologiei pentru a oferi oportunități de învățare elevilor.  

Spațiul on line oferă o varietate vastă de instrumente axate pe implicarea activă a elevilor în 

învățare, creând o oportunitate mai bună profesorului de a face față nivelurilor mixte, dificultăților 

elevilor și stilurilor de învățare diferențiate la nivelul clasei.  

Utilizarea spațiul online și offline pentru sesiuni colaborative cu elevii, oferă acestora posibilitatea 

de a lucra împreună la proiecte și activități care au ca scop stimularea motivației, menținerea elevilor 

interesați pentru pregătirea examenelor și nu numai.  

Iată câteva direcții de acționare în scopul de a sprijini procesul educațional de la distanță, aplicat 

de cadrele didactice cuprinse în proiect. 

Colegii implicați în activitățile remediale folosesc în această perioadă activități online, atât 

individuale, cât și de grup, pentru a menține elevii preocupați în studiu. Instrumentele utilizate includ 

aplicații Skype, Google Hangouts, Zoom, forum de discuții, WhatsApp etc. Platformele accesate permit 

testarea, întrebări de tip grilă, table virtuale, screen share și teste online, pentru a-i implica în mod activ pe 

elevi în activități atunci când sunt online. 

Toate aceste eforturi vor contribui cu siguranță, la dobândirea de către elevi a competenţelor cheie 

care determină profilul de formare al absolventului Liceului Teoretic „Ion Creangă” și la creșterea 

procentului de promovabilitate în cadrul examenului de bacalaureat.  

Succes!! 

 

Coordonator proiect,  

Director Ștefan Szuchanszki 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-O EXPERIENȚĂ ȘI UN  

BENEFICIU PENTRU NOI, ELEVII 

 

     Activitățile extrașcolare  sunt foarte bune pentru o dezvoltare armonioasă. Primul meu contact cu 

acestea a început încă de la grădiniță fiind sprijinită de părinții mei pentru a-mi învinge anumite temeri 

legate de societate. 

    Prin aceste activități acumulezi noțiuni noi sau le valorifici pe cele de la clasă. De asemenea, 

constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, disciplinându-ne. Ele 

folosesc, în  mod rațional, dar plăcut timpul liber al elevilor și sunt realizate  cu participarea unei clase, a 

mai multor clase sau individual. 

     Parte bună a acestor activități o reprezintă partea practică. Elevii pot afla dacă sunt lideri buni sau 

dacă pot organiza o activitate de acest tip. Important este că acestea  dezvoltă gândirea și stimulează 

implicarea generației tinere, realizându-se o relație  între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

    În liceul nostru, Liceul Teoretic “Ion Creangă”, Tulcea, se organizează frecvent activități în care se 

implică diverse arii curriculare (de exemplu: aria curriculară Matematică și științe ale naturii) în care sunt 

implicați toți sau majoritatea elevilor dintr-o clasă. Activitățile au diverse teme și sarcini de lucru, 

majoritatea fiind realizate în echipă. 

 Pe parcursul acestui an școlar am participat la majoritatea activităților extrașcolare propuse de dna 

dirigintă Savu Liliana - Laura, specifice ariei  curriculare Matematică și științe ale naturii, deoarece sunt 

eleva unei clase cu specializarea științe ale naturii: 

 

 Ziua Națională a alimentației -16 Octombrie 2019. Au participat elevi din clasele a X-a B și a XI-a 

B, specializarea științe ale naturii grupați  în echipe de câte doi sau patru elevi. 

 

 Săptămâna Educației Globale a avut în acest an tema „Schimbările climatice”.  Elevii de la  clasele 

a X-a B și a XI-a B  care au dorit să participe s-au întrecut în 22.11.2019 la un concurs de afișe cu 

sloganul  “Wake Up! This is the final call for climate” ca și elevii din alte 15 țări europene.  

 

 Crăciun verde - acţiune de realizare a podoabelor ornamentale de Crăciun. În 19.12.2019 am 

finalizat expoziția pentru holul central al liceului nostru. 

 

 Atelier de zâmbete și mărțișoare - 28.02.2020. Expoziția nu am mai reușit să o finalizăm din cauza 

pandemiei COVID 19. 

 

 

Omocea Ioana – clasa a XI-a B 
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VOLUNTARIATUL 

 

Adesea se spune că un om este un simplu punct pe axa infinită a timpului, că existența noastră este 

nesemnificativă și că tot ceea ce încercăm să făcem nu are rost.  

Noi, voluntarii, suntem persoane care nu cred în acest concept învechit. Suntem de părere că o 

schimbare în bine, oricât de mică ar fi aceasta, poate face diferența și este bine venită. Astfel, din nevoia de 

a ne sprijini comunitatea în care trăim și de a ne valorifica timpul nostru foarte scurt, am ales să facem 

voluntariat.  

Primul nostru contact cu voluntariatul a fost în cadrul concursului "Elevii tulceni colectează 

selectiv și valorifică creativ deșeurile la școală și acasă" la care am participat cu clasa noastră în anul școlar 

anterior. Acest concurs a servit drept o tranziție, deoarece deși lucram pentru a susține o cauză în care 

credeam, și anume reciclarea, exista un premiu final, pe care l-am câștigat. Excursia premiu la Costinești a 

fost atât o modalitate de a ne apropia și de a lega relații puternice cu colegii noștri, cât si o demonstrație că 

ceea ce promovăm noi este apreciat. Cel mai important, experiența de la Costinești a trezit în noi dorința de 

a face bine.  

Astfel, am ales să activăm ca voluntari în cadrul Asociației EURO TULCEA. În timpul activității 

noastre ca voluntari, am învățat despre deșeuri și reciclare, despre mediul înconjurător, despre plante, 

animale și rolul omului în ecosistem. Deși la început părea greu să vorbim despre asta, cu timpul am 

realizat că există oameni care vor să asculte și să învețe despre aceste lucruri. 

O parte dintre acei oameni se întâlnesc, anual, în cadrul taberei "Prietenii Deltei", la Sulina. Pentru 

noi, Sulina a fost ca o gură de aer proaspăt. A fost minunat să interacționăm cu atât de mulți oameni care 

conștientizează faptul că au un rol important in ecosistem. De asemenea, acolo am învățat despre Delta 

Dunării, despre flora și fauna locală.  

Voluntariatul nu este doar folositor pentru comunitate, ci și pentru voluntar în sine. Cu ajutorul 

voluntariatului am învățat să ne  valorificăm timpul, să susținem ceea ce credem și să muncim pentru a 

realiza ceea ce ne-am propus. În plus, am legat foarte multe prietenii prin intermediul voluntariatului. 

În concluzie, dacă simți că nu faci nimic productiv, dacă simți că timpul trece pe lângă tine și nu 
știi ce să faci în privința asta, dacă simți că ai vrea să îți faci prieteni noi sau dacă pur si simplu vrei să 
faci o schimbare în viața ta, încearcă voluntariatul. O să ne mulțumești mai târziu! 

 
Radu Eduard –Ionuț, cls.a XI-a B 

                                                                   Drăghiță Madălina-Mihaela, cls.a XI-a B 
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MOMENTE DE INSPIRAȚIE LA RĂSCRUCE DE GÂNDURI 

O surdă confesiune 

 
Am furat cuvinte, 

Am respirat un aer ce nu-mi aparține și m-am 

jucat cu secundele din ceas  

Până când am simțit cum mă frâng. 

Înstrăinare și nimic mai mult, 

Iubiri platonice si adevăruri iluzorii mi-au bântuit 

existența și simt, 

Simt din ce în ce mai mult că nu pot să mai simt. 

Am crezut că am totul... 

Am crezut că iubirea e unitate 

Am crezut că nu are măsură- 

Am crezut că iubesc, că trăiesc, 

Am crezut că învăț să fiu, nu doar să exist. 

AFIRM CU PUTERE ȘI APOI MĂ 

CONTRAZIC- 

Sunt din ce în ce mai sigur că nu sunt sigur de 

nimic, 

Îmi consum gândurile, 

Nu îmi mai caut motive, deși știu că eu sunt 

singurul meu obstacol. 

Trecutul a trecut, am umplut un infinit și una de 

pagini, 

Am zburat până la soare, 

Am zburat în jos, 

Am țipat în gura mare că iubirea nu doare, 

Am știut că nu sunt în plus și... 

Oarecum bănuiam că doar tu lipseai. 

Bănuiam că încă te iubesc. 

Până la urmă ce-i viața? 

Ce-i dragostea? 

Unde e? 

Când e? 

Cum e? 

CE E? 

O fi iluzie? 

O fi ultima secundă înainte de primul zâmbet? 

Poate e doar un chip ciudat ce așteaptă să fie 

modelat... 

Poate. 

 

 

Un cititor și o dorință efemeră 
 

Știu că te simți pierdut 

Știu că vrei mai mult, 

Știu că singurele întrebări pe care ți le pui sunt: 

Cum? De ce? Când? 

Știu că nu te poți trezi dimineața și știu că singurul 

tău refugiu  

Te-a înstrăinat de tot ce știai. 

Iar eu...  

Eu sunt din ce în ce mai confuz. 

Nu înțeleg infernul din interiorul meu. 

Știu doar că singurul drum pe care îl mai fac uneori 

este cel ce duce spre caietul meu cu speranțe și vise 

decolorat și totuși știu 

Că drumul ăla nu duce nicăieri. 

Mă târăsc fără vreun orizont, 

Fără să am vreun ideal, 

Mă târăsc ca un surd, 

Nu aud, nu pot să strig- 

Sunt ca un mut. 

Sunt un copil, 

Vreau să țip, să mă auzi 

Vreau să mă arunc cu ochii larg închiși în iubirea 

ta, dar mi-e frică... 

Mi-e frică să cad în gol- 

Mi-e frică pentru că focul pe care l-am văzut în tine 

toți anii ăștia 

E posibil să-l fi confundat cu scântei... 

Câți ani mai am? 

Unu? Doi? Trei? 

Ce știu? Ce știi? 

Mai exist? Mă mai vrei? 

M-am terminat. M-am irosit. 

Poate că eram doar un plan B, 

Poate că literele alfabetului nu-ți erau de ajuns... 

Am tot sperat să vii înapoi- 

Până când ai plecat și-ai lăsat să se desprindă tot 

trecutul de tine, 

Până când m-am dezlipit de pe rănile tale. 

Am fost chihlimbar și-am ajuns doar o umbră aurie, 

Am fost un univers și-am ajuns un punct, 

Un punct în care nimic nu mai doare, 

Totul e nou, totul ia amploare... 

Totul arde și timpul trece. 

Ștefan Cudalb, clasa a XII-a B,  

profesor coordonator Ana Gabriela Matei 
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Trecuturi noi 
 

Am venit să-ți spun că plec, 

Iar strigătele tale de ajutor nu pot schimba nimic. 

Vântul mă-ndeamnă să mă întorc, 

Timpul parcă stă pe loc, 

E inutil să cred că mai contez, 

Că mai există schimbare. 

Am venit să-ți spun că plec și n-o să mai las 

trecutul să-mi fie prezent. 

De ce sufoci fiecare clipă? 

De ce dai vina pe timp? 

De ce te sufoci? 

Rămas bun îți spun pentru ultima dată, 

Platonica mea obsesie, 

Am venit să-ți spun că plec... 

E prea târziu... Nu mai avem timp, 

Ne-am iubit în contratimp. 

Nu mai suspina- 

Salvarea e iluzorie, 

Mi-a luat un deceniu să-mi dau seama că mereu 

mă voi învârti contra acelor de ceasornic, iar 

acum, 

Aflu că sunt vital în propriul meu pahar cu apă, 

dar neimportant în oceanul tău de vise spulberate. 

Am venit să-ți spun că plec, 

Doi timpi în contratimp 
 

Rămân fără hârtie și nu mi te pot face infinit în 

suflet. 

Încă îmi apari în vise, 

Nu mă opun, îmi place să te fac artă. 

Nu pot să sar nici măcar un rând, 

Nu pot trece peste vreun gând, 

Simt cum toată greutatea lumii cade pe umerii mei, 

Aștept să mă iei din timp, 

Să mă faci infinit, în vechi trecuturi noi, 

Să mergem pe același drum- 

Poate îți voi revedea încă o dată chipul.. 

Am fost pierdut, scrum,  

Puteam să jur că nu-l voi găsi vreodată pe acum, 

dar cu timpul  

Am văzut sensuri noi și  

Un ochi s-a deschis când am închis doi. 

Și totuși mă dori... 

Mă doare pentru că mă gândesc că eram aproape, 

Atât de aproape să reușim, 

Atât de aproape să fim 

Mai mult decât secundele din ceas, 

Atât de aproape să fim veșnici. 

Puteam să văd viitorul, 

Puteai să vezi și tu 

Tot ce n-ai putut, 

Poate putem să fim și poate vom fi- 

Mai mult, 

Altădată, în alt timp, 

Ștefan Cudalb, clasa a XII-a B,  

profesor coordonator Ana Gabriela Matei 

Un soare și două luni 
 

Speranța s-a stins demult în universul ăsta. 

Gândul că sunt doar un satelit sterp 

Nu mi-a mai dat pace de ani buni. 

Ce poți să mai faci? 

Să zbori? Să mori? 

Să pierzi? Să cazi? 

Te las să arzi până la scrum, 

Te las să pălești, să renaști acum, 

Mă las să te las să pleci, 

Lasă-mă să mă las sa fiu, 

Lasă-te să zbori... 

Cine știe? 

Poate reușești, 

Poate mori, 

Poate că ai dar să îi dai drumul, 

Cine ești? Cine sunt? 

O fi soarele doar unul? 

Care-i drumul? 

Ridică-te, 

Uite-le frica! 

Le cade grea pe ochi celor care strigă: 

”Nu lupta!” 

”Nu te mai ridica!” 

De ce te doare durerea lor?  

De ce ți-e frică de frica lor? 

Ești infinit! 
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Secunde, minute, eu 
 

Am trecut peste mormintele promisiunilor tale și am jurat 

Că nu voi mai merge pe potecile pavate cu regrete. 

Timpul vindecă, 

Timpul ne vindecă - așa se zice 

Am încercat ani de zile să mă apropii de dușmanul meu de moarte, 

M-am aliat cu abstractul, 

Cu viitorul, 

Cu prezentul si trecutul, iar timpul nu m-a vindecat nici atunci. 

M-am aliat cu secundele, 

Cu orele, 

Cu zilele și anii, dar praful de pe calendarul meu devenea din ce în ce mai mult 

Unul cu mine sau poate eu deveneam unul cu el. 

Trenul pleacă în zece secunde! 

Mă grăbesc, 

Nu vreau să pierd ce n-am câștigat niciodată, 

Nu vreau să recâștig ce mi-a fost luat de un infinit de ori. 

Nu vreau să renunț la mine pentru zece secunde în paradis, 

Nu vreau să mă pierd in vis, 

Vreau să stau aici, 

Pierdut, trecut, 

Obsedat, îndrăgostit continuu 

de  realitatea asta ireal de crudă pe care eu o numesc 

O  extensie a infernului-  

Vreau să stau aici. 

Vreau să te caut, să te am, să mă bucur, 

Să mă ridic, să trăiesc, să cred, 

Să te găsesc, să plâng, să cad, să mor 

Și totuși să sper, 

Să am încredere în iubire încă o dată 

Și mereu încă o dată. 

Poate și  timpul se îndrăgostește cu timpul de ceva trecător. 

 
Ștefan Cudalb, clasa a XII-a B,  

profesor coordonator Ana Gabriela Matei 



 

NR. 15 și 16/2020                                                                             VOCAȚII| 44 

Aheu pătimaş 

 

Moale ţi-e privirea aşezată pe braţul meu 

Ca un parfum tămâios şi dulce, 

Când vocea-ţi îndurerată de aheu 

Se ţese-n aer ca o amară cicatrice. 

 

Te simt atât de vechi şi proaspăt 

Ca un imn scris într-o limbă nouă, 

Pe care îl intonezi fără început şi fără capăt 

Scrijelind pe chip mici stropi de rouă. 

 

Dar ochii nu mi cauţi îmbătat 

Şi nici a pielii catifelare nu o strigi, 

Ci vorbeşti doar despre cum s-au luptat 

Cu foc ai tăi greci în nopţile târzii... 

Dezolare... 

 

Prin bălţi străvezii de catifea se vede cerul 

Ce se prelinge aspru şi obscur spre frunze, 

Ale căror neregulat contur înţeapă gerul 

Uimit de frumuseţea lor de muze... 

 

Printre umbrele ce dansează cu trupuri moi, silfide, 

Se proiectează-n gol subtil bănci de lemn mocnit 

Aprinse de-atâtea amintiri hibride, 

Pline de vânt şi ploi şi de-un timp finit... 

 

Dar mirosul aspru de vechi se-nalţă 

Ca un ultim strigăt în ploaia rece 

Şi în dezolarea amară e prea mare distanţă, 

Iar pământul umed începe să îngheţe... 

Noaptea 

 

În tot întunericul, ești lumina, 

Pe care toate stelele nu i-o pot da pământului, 

Dar care se frânge peste ruina, 

Ce-a cunoscut întâia oară frumusețea sărutului. 

 

În toată liniștea, ești melodie 

Ce curge-n valuri calde, înfierbântate, dintre stânci, 

Pe care întreaga prozodie, 

Ar fi slăvit-o, acum și atunci. 

 

În toată absența, ești prezența 

Cu care-mi umpli tremurânda ființă, 

Ce tânjește după tine, esența, 

Ce-i iubire, dar fără suferință. 

 

În toate nopțile, ești salvarea, 

De la întuneric, liniște, absență, 

Septembrie major 

 

Ca printr-un văl umbrit de raze de lumină, 

Aud voci scrijelind pe tablă cu creta îmbâcsită 

Linii albe îngenuncheate şi strâmbate de atâta vină, 

În timp ce ale lor cuvinte alunecă pe gheaţa 

încălzită... 

 

Însă încordării neuronilor le predau doar bâzâitul 

Unei voci de smoală, caldă, neagră şi uşor amară, 

Precum cafeaua cea turcească făcută-n ibric de-

aramă 

Ce în fiecare seară împotriva voinţei timid ne 

cheamă. 

 

Dar de pe scaunul de gheaţă aud calendarul 

strigându-şi gama 

În timp ce cafeaua ni se scurge-n vene 

Şi-ţi văd ochii îmbujoraţi de cuvinte venite de-a 

valma 

Şi doar noi înţelegem ce se petrece. 

 

E septembrie major şi radioul îşi cântă lin valsul 

În cuvinte ascuţite şi tari sculptate de-o mână de 

femeie, 

Însă rostite de-un dictator care-şi ridică prea tare 

glasul 

Armonia liniştii 

 

Secundarul se opreşte fără zgomot, pertinent, 

Ascuţindu-şi parcă vârful în cadranul mic şi foarte 

vechi 

Însă jos, chiar pe perete, ale lunii raze dulci muţesc 

Căutând fărâme chioare dintr-al eternului lent 

proces. 

 

Însă sticla, de aer plină, goală de orice altceva, 

Numără cioburi lucitoare acompaniată de podea 

Care scârţie, blocată, acelaşi monoton refren 

Desprins dintr-un uitat şi ancestral descurajat 

catren. 

 

Gabriela Fiorela Dima, clasa a X-a A,  

profesor coordonator Ana Gabriela Matei 
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Dispariția mării 
 

Marea îți dansează pe picioare ca un veșnic cavaler 

Speriat să nu-și calce partenera pe-al său pantof 

lucios, pastel 

Cam stângace, dar salvat de al său fler 

Știe că o va putea privi la noapte în balconul din 

castel. 

 

Tot așa, privind departe, vezi albastrul nesfârșit 

Ce alunecă-nserare, căutând scheletul viu 

Al piratului prea mândru, plin de sine, ce-a greșit 

Căutând prin țări uitate, pierdutul cufăr auriu. 

 

Pescărușii albi își țes lin calea prin văzduh 

Strigând multele sirene și amorul lor răpus 

Iar tu cauți, în nisip, veșnic caraghiosul duh 

Și negăsind, aștepți sosirea mortului apus. 

 

Tremurând, te-așezi pe-o stâncă ascuțită și puțin 

tăioasă 

Contemplând la depărtare, trist și plin de răni, 

Iar în iarna aspră și neputincioasă 

Gabriela Fiorela Dima, clasa a X-a A,  

profesor coordonator Ana Gabriela Matei 

                          Marș funebru 

Spânzurată de scaunul de piele roșie, 

Stă umbra mea tocită de aspre ploi, 

Ce nu mai găsește, ca odinioară, deși cenușie, 

Culoarea alor tăi ochi, dinainte de război. 

 

Nici degetele mele, ce-aleargă-n inocentul alb, 

Ferindu-se de negrul cel dominator, 

Nu știu de pielea-ți trecută prin vânt și colb 

A uitat gustul tristului meu amor... 

 

Uneori mi-e frică să-ți mai caut ființa 

În partiturile risipite printre pătatele cearșafuri, 

Căci deși un sărut tăcut îți va risipi neputința, 

Știu că toată durerea ți se va fi scurs în trăsături. 

 

Și totuși, s-a uitat că pe-acest pământ ai casă 

Când nu doar arheologii te-ajută să sapi gropi, 

Iar mie nicio simfonie nu mi se mai pare 

armonioasă, 

Când doar Chopin știe să le cânte acestor ochi 

 Radiografia amorului  

Uneori (adică mai mereu) îți țeși o pânză pe scoarța mea cerebrală, 
Îmi încolțești mușcatele gânduri cu o poftă ruptă din mine, 
Îmi strângi oasele și faci sângele să zvâcnească fierbinte, 
Și apoi curgi tăcut și-mi devii coloană vertebrală. 
 
De cele mai multe ori, simt că eul meu se îneacă într-o mare de tine 
Și în ultimele momente conștiente te văd sugrumând cuvinte, 
Ce sunt și ele, ca însuși trupul meu molatic, doar raționamente, 
Cu care motivezi, tăcut, acest fiasco de corduri clandestine. 
 
Până și firele tale de păr pierdute pe cămașa mea șifonată 
Urmăresc traseul bătăilor de inimă prin goala-mi cutie toracică, 
Ce apoi aleargă, ca la maraton, pe lângă aerul ce mă-nconjoară, 
Când degetele-mi le-apucă și le-aruncă într-o mișcare zbuciumată. 
 
De când te gândesc, plămânii mei sunt doar două pungi pline 
De tot oxigenul pe care îl expiri atunci când mă privești, 
Și simt că rămân blocate ca niște corăbii pe valuri line 
Toate chemările și vorbele pe care nu ai curaj să le rostești. 
 
Te văd în fiecare moleculă ce se înfățișează înaintea mea 
Ca pe o condamnare atât de sfâșietor de admirabilă, 
Și doar contemplând lumea îmi dau seama că limpezimea 
Alor tale brațe în jurul gâtului mi-e indispensabilă. 
 
Așa schițez mereu radiografia talionului meu 
Pe care îl și te ador mai mult pe zi ce trece, 
Și mi-e imposibil să înțeleg cum doar ție un zeu 
Ți-a croit o formă divină din același lut rece. 
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Grasu   

 

Este o zi frumoasă de sfârșit de iarnă. Printre norii pufoși, se zăresc razele timide și 

călduțe ale soarelui. 

Sub un pom, Bobiță, un gândac rotofei, se gândește cum să facă să dea jos 

kilogramele în plus acumulate în perioada sărbătorilor de iarnă. Își aduse aminte că, de-a 

lungul vieții sale, cele mai bune sfaturi le-a căpătat de la mama sa, Gândăcița. ”Asta e!” îți 

zise în gând Bobiță. ”Trebuie să dau de mama.”  

O porni agale, escaladând munți de frunze uscate ce aminteau de toamna lăsată în 

urmă cu ceva timp. Cum mergea el, fără grabă, observă un afiș care făcea reclamă la o sală 

de sport. Își luă inima-n dinți și intră șovăind. Îl întâmpină un instructor de fitness: 

-Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? 

-Bună ziua! Vreau să scap de kilogramele în plus pe care le-am căpătat peste iarnă. Ce 

ziceți, e posibil? se interesă timid Bobiță.  

-Desigur! Atenție însă, veți avea nevoie de voință, răbdare și mult exercițiu! Fără... nu 

garantez! 

-Ooo, sunt conștient, dar când putem începe? Vreau să fiu în formă cât mai curând! 

De mâine e bine? 

-Ok, ne vedem mâine! Mulțumesc și la revedere! 

Pe mâine! 

A doua zi gândacul Bobiță se prezentă și începu antrenamentele în forță, cu gândul 

de a slăbi cât mai repede cu putință. Și așa s-a și întâmplat. A reușit, miraculos de repede, 

să dea jos ”kilogramele” în plus. După o lună-două,  era de nerecunoscut gândacul nostru.  

Acum Bobiță era gata să întâmpine primăvara ... în formă! 

 

Cojocaru Xenia, clasa a IV-a A 

Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, Tulcea 

Coordonator – prof. Alexandra Iordăchiță 
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Profesorul ideal 
 

 Totul începe cu o floare. O floare mică, firavă, care a răsărit cu gingăşie pe pustiul câmp al acestei 

lumi agitate. O rază de soare se răsfrânge asupra florii, asupra acestei fărâme de speranţă. Îi dă un strop 

de lumină.  Dar, doar minunata floare decide dacă acceptă sau nu lumina cunoaşterii, lumina 

înţelepciunii, lumina adevărului. Acum ea are doar potenţialul unui început, la fel cum raza are 

potenţialul de a stârni o flacără în sufletul florii. Totul depinde de atât de mulţi factori!... Se pot imagina 

atâtea realităţi alternative, atâtea direcţii, atâtea drumuri şi atâtea finaluri!... Fiecare naşte o poveste. 

 Pe perioada şcolarizării, elevul va trece şi va întâmpina nenumărate probleme şi încercări. Va fi 

pus în faţa a nenumărate răscruci de drum, se va confrunta cu poteci neclare, căi neumblate parcă, unde 

viitorul care se află în faţa lui pare nesigur şi necunoscut. Este greu şi frustrant pentru elevul-floare, iar 

necunoaşterea şi lipsa de experienţă îl sperie sau îl incapacitează. Însă, pe parcursul acestui drum 

iniţiatic, tivit cu arbori stufoşi, sălbatici şi necultivaţi, cu umbre şi lumini, sub privirile protectoare ale 

cerului şi ale soarelui, o floare va răzbate. O floare mică, neîncrezătoare, ce s-a ridicat din sămânţa bună, 

plantată cu grijă şi iubire.  

 Cu o mână fermă, dar caldă şi iubitoare, profesorul îşi va lăsa amprenta şi lumina sa asupra 

elevului. Astfel, prin muncă, motivaţie şi dragoste,  sămânţa va răsări, va creşte, se va înmulţi şi va 

umple dealuri goale, va învinge întunericul, cu o forţă de neimaginat. 

 Cadrul didactic este iniţiatorul procesului de învăţământ, transmiţător al mesajului educativ către 

elevi. Pe lângă acest aspect al predării materiei lor, acesta mai transmite elevilor şi atitudini, cunoştinte 

generale, interumane, un evantai de comportamente, competenţe şi deprinderi folositoare în viaţa de zi 

cu zi. Un profesor poate influenţa copilul – şcolar mic sau adolescent - într-o aşa uriaşă măsură, încât un 

mic gest sau un blând cuvânt al său poate schimba viaţa elevului, atunci, pe loc, sau uşor, în timp. 

 Un profesor ferm, dar cald, înţelegător şi deschis îşi poate ajuta enorm elevii. Este mult mai 

simplu, ca elev, să îţi deschizi sufletul în faţa unei persoane pe care o admiri, o respecţi şi care ştii că te 

înţelege, te sprijină şi care, la rândul ei, te respectă şi îţi îndrumă paşii în educaţie şi în formarea 

caracterului. 

 Componenta psihologică joacă un rol important în această ecuaţie. Aceasta constă în capacitatea de 

a adopta un rol diferit, în capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a 

influenţa grupul de elevi, ca şi pe indivizii izolaţi. De asemenea, componenta psihopedagogică mai 

conţine şi capacităţi vitale în înţelegerea elevului, precum capacitatea de a pătrunde în lumea sa 

interioară, capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele 

fiecărei situaţii educaţionale. Toate aceste aptitudini contribuie la capacitatea cadrului didactic de a 

relaţiona cu elevii, de a se pune în pielea acestora şi de a îi înţelege. De fapt, măiestria pedagogică constă 

în dezvoltarea plenară a tuturor componentelor personalităţii profesorului, concomitent cu integrarea 

lor într-un tot unitar. Un profesor care posedă măiestrie pedagogică este mai mult decât un profesionist, 

este un artist în meseria sa, un artist ce educă generaţii întregi şi cărora le este alături la fiecare pas 

important în dezvoltarea lor emoţională şi cognitivă. 
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 Un cadru didactic poate substitui un model parental palid sau inexistent. Poate deveni un prieten al 

elevului, menţinând însă respectul cuvenit. Între un elev şi profesorul său se poate crea o legătură unică, 

aproape imposibil de recreat în afara şcolii. O astfel de relaţie îl poate motiva pe adolescent să se 

autodepăşească, îi poate oferi stabilitate şi îl poate ajuta să se dezvolte emoţional şi academic într-un mod 

sănătos şi armonios. Va avea curaj să discute cu adultul din şcoală despre problemele pe care le are. Va 

putea astfel să discute cu o persoană apropiată, dar nu un prieten sau cineva apropiat, din cercul subiectiv 

de prieteni; o persoana matură, dar nu o rudă sau persoană parte a propriei familii. Acea persoana poate fi 

profesorul, cadrul didactic: un îndrumător al elevului, nu doar în tainele materiei predate de acesta, ci şi în 

viaţă.   

 Este necesar ca profesorul să fie empatic, să poată relaţiona la nivel emoţional cu adolescentul. 

Această floare, ce răsare în sufletul elevului, îl poate schimba în bine, îi poate reorienta în mod pozitiv 

viitorul; această floare poate reprezenta începutul a ceva nou, frumos, o mângâiere în perioade grele ale 

vieţii. Un singur sfat, o scurtă laudă, un cuvânt încurajator, pot însemna şi reprezenta enorm pentru tânărul 

în formare. Deşi un gest mic, poate avea o însemnătate uriaşă pentru elev. Poate fi chiar  o salvare în 

furtună. Iar când cerul se va înnegri, soarele va fi obturat de uriaşii nori plumburii, când vântul va aduce 

cu sine tornada ce va cotropi pământul sufletului şi al minţii, un simplu gest, o simplă floare, poate 

reprezenta şi reda speranţa şi încrederea de mult pierdute. 

 Când sufletul pierdut, ce încearcă a-şi găsi calea în lumea aceasta mare şi din ce în ce mai rea, va 

primi un sfat, la exterior nesemnificativ, dar în esenţă o călăuză în pustiu, o luminiţă în întuneric şi o 

clarificare în confuzie, acesta îşi va recăpăta speranţa, se va ridica de la pământ şi va continua să lupte, 

ştiind că acolo cuiva îi pasă. Îşi va fi schimbat percepţia asupra lumii şi îşi va aminti de acest simplu gest 

pentru restul vieţii. Şi poate chiar… se va contagia de bunătate!... 

 O simplă vorbă poate educa şi poate vindeca;  poate îndrepta comportamentul distructiv, 

autodistructiv al elevului. Îl poate ajuta şi îl poate schimba pe viaţă. 

 Nu mergem la şcoală doar pentru a acumula o serie de informaţii standardizate. Mergem şi pentru a 

ne forma caracterul, a învăţa diferenţa dintre bine şi rău. Învăţăm să operăm într-o situaţie reală cu 

deprinderile şi competenţele deprinse în şcoală. 

 Nelson Mandela spunea: “Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a 

schimba lumea”. Educaţia nu constă numai în informaţii învăţate, ci înseamnă să şi ştii cum să fii om, 

cum să îţi trăieşti viaţa într-un mod frumos, cum să fii bun şi să îţi ajuţi semenii. Să devii altora .... 

PROFESOR.. Să devii altora... SPRIJIN şi AJUTOR. 

 Profesorul, cadrul didactic este poate cea mai importantă persoană cu care copilul va avea contact 

din afara familiei şi a celor dragi. De aceea, datorită acestora, a trudei lor, a dedicării lor, a educaţiei pe 

care ne-au oferit-o, noi astăzi suntem mai ...oameni. 

Ruxandra Ilie, clasa a XI-a A, 

prof. coordonator Paraschiv Nicoleta 
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Cadrul didactic, „luminător de minţi“ 

 

Școala are nevoie de oameni care educă, șlefuiesc, întăresc sufletele copiilor. Școala, împreună cu 

profesorii ”luminători de minți”, ridică o împărăție de nezdruncinat, formând un punct de referință, de 

întregire a unității culturale, cu alte cuvinte o familie, un cuib al educației în iubire, pentru copiii viitoarei 

realități. 

Despre profesorii care educă, cunosc un lucru esențial: sunt puțini și greu de găsit. Aceștia sunt cei 

care nu și-au pierdut vreo clipă entuziasmul, cei care s-au îndrăgostit irevocabil de copii. O întrebare care 

apare în mintea oricărui copil, inclusiv a mea, se arată într-o formă sinceră, rostită pe-un ton meditativ: 

”Care este cel mai bun profesor? Cel care educă sau cel ce-mi predă scrisul, nu și înțelesul!?!” 

Sunt de părere că cel mai bun profesor există, iar acela este cel care mă urmează în propria-mi 

viziune despre lume şi mi-o îmbogăţeşte, făcându-mi-o cunoscută pe a sa. Este cel care mă însoțește în 

fiecare cuvânt pe care-l rostesc, care este acolo ca o prezență vie, dreaptă, primitoare, ca un far ce mă 

luminează în clipele mele de întuneric. 

Aleg să cred că cel mai bun profesor este acela pe care-l întâlnesc și-l ascult pe nerăsuflate, mai 

mult de jumătate din zi. Acel profesor, care realmente te determină să te simți uman, bine cu tine însuți, să 

fii curios și inspirat. Este acel dascăl devotat precum Creangă, care în școală își dădea totul pentru elevii 

săi! Profesorul cel mai bun este cel care, în misiunea sa nobilă de a forma caractere, se plasează pe locul 

secund şi ridică elevul în primul plan al existenţei sale. Tu, elevul său, eşti persoana cea mai importantă, 

ţinta misiunii sale educative şi asta îl ghidează în tot ce face! Profesorul ideal are simţul umorului şi nu 

uită niciodată să valorizeze veselia, bucuria de a trăi şi zâmbetul inocent al copilului din faţa sa. 

Profesorul care educă şi nu doar predă este cadrul didactic capabil să ne ofere siguranță, încredere 

că ştie ce face cu sufletele noastre, ale copiilor care căutăm a afla linia individuală pe care s-o parcurgem 

în dezvoltarea noastră. Este acel profesor cu charismă care cunoaște că educația copiilor trebuie să 

pornească dinspre ei ca persoane unice, diferite de ceilalţi, cu propria frumuseţe interioară şi cu un 

potenţial individual, ce merită maximă exploatare prin educaţie. Şi cine poate exploata mai bine 

potenţialul copilului dacă nu un om deplin dezvoltat în plan ştiinţific, metodic şi psihopedagogic, cu o 

personalitate puternică, cu stăpânire de sine şi încredere în forţele proprii, cu un vast orizont cultural, cu 

tact şi măiestrie pedagogică, dar şi cu o maximă iubire de copii? Iubirea pentru copii este fundamentul 

întregii construcţii a personalităţii celui care se modelează prin educaţie. Dragostea îi oferă dascălului 

încredere în cel care-şi pune sufletul în mâinile sale pentru a-i hărăzi viitorul. Dragostea îi dă dascălului 

răbdarea de a trece mai uşor peste obstacolele întâmpinate în drumul greu al cunoaşterii şi al dezvoltării. 

Dragostea îi dă puterea de a răspunde la toate întrebările, uneori chiar fără răspuns, ce izvorăsc din 

curiozitatea nemărginită a vârstei inocenţei. Dragostea îl întăreşte şi-i dă puterea de a merge mai departe 

atunci când rămâne singur în misiunea sa de a forma caractere frumoase la copiii care-i mărturisesc că este 

unica persoană aproape de sufletele lor. Profesorul care formează caracterul unui copil şi îl educă este cel 

care îi dă libertatea deplină să gândească, să relaționeze, să judece rațional pentru a putea împreună să 

găsească soluții la probleme. El este cel care ne învață să fim oameni, împărtășind cu noi nenumărate 

experiențe de viață, cu scopul ca noi să reușim să înfruntăm situații neplăcute de care ne vom lovi la un 

moment dat.  
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Acel profesor care are capacitatea să-și simtă copiii la clasă, să treacă dincolo de conceptele 

sufocante și să poată îmbrățișa importanța trăirii în cuvinte și a apropierii de copii, cel ce se ocupă de minte 

și arată drumul de manifestare a potențialului unui copil, acela consider că este un model pentru toţi din 

jurul său deoarece este interesat şi preocupat de educația copiilor, viitorilor lideri, este implicat trup și 

suflet în dezvoltarea acestora. 

Cea mai mare bucurie şi adevărata satisfacţie a unui profesor le reprezintă reușitele elevilor săi și 

totodată speranța că într-o bună zi, când vor deveni adulți, vor încerca să contribuie la oferirea unei bune 

educații următoarelor generații. Profesorul care educă ştie că numai prin educaţie reuşeşte să transmită 

toată zestrea culturală moştenită de la strămoșii noștri, adică valorile umanităţii: respect, conviețuire, 

înțelegere, învățare, empatie, bunătate, generozitate. 

Promotor al culturii universale şi naţionale, profesorul care educă este cel care dovedeşte măiestrie 

pedagogică în tot ceea ce face, la şcoală şi în societate. El oferă libertate de exprimare gândurilor sincere 

ale copiilor, dar le ghidează într-un sens ascendent, pe axa dezvoltării. Comunică deschis cu elevii săi 

despre scopurile nobile care îl călăuzesc în demersul său educativ şi, oricât de greu pare, nu uită niciodată 

să-şi exprime încrederea în puterea oricărui copil de a se ridica deasupra condiţiei sale, de a evolua faţă de 

punctul iniţial de plecare. Profesorul este mediatorul între elev şi familia sa, este liantul care uneşte, pentru 

că el cunoaşte cel mai bine caracteristicile de dezvoltare ale vârstei elevilor, momentele de progres, ar şi de 

criză în dezvoltarea copiilor. Atunci când familia se simte deznădăjduită în eforturile de a înţelege 

greutăţile întâmpinate de copil, profesorul care educă acordă sfat şi îndrumare părinţilor, îi consiliază cu 

respect şi optimism pedagogic, pentru a asigura necondiţionat suportul emoţional necesar copilului în 

dezvoltarea sa. El este cel care întinde mâna de sprijin atât copilului, cât şi familiei pentru a se ridica din 

lipsa de speranţă, din pesimismul care îi cuprinde uneori.  

Profesorul care educă este modelul călăuzitor pentru copil prin tot ceea ce spune şi prin tot ceea ce 

face. Gândurile şi faptele sale se conduc după principii şi valori demne de admiraţie, ţinte de atins pentru 

elevii săi: adevăr, dreptate, respect reciproc, umanism, progres, egalitate, diversitate. Profesorul care educă 

este acela la care fuzionează datoria de a preda, de a transmite informaţii, cunoştinţe, cu plăcerea și 

pasiunea de a educa, de a modela caractere cu tact, sinceritate și emoție. Fuziunea este perfectă atunci când 

graniţele rigide dintre cunoaşterea ştiinţifică şi formarea personalităţii nu mai sunt sesizabile, când printre 

informaţiile transmise se strecoară exemple de viaţă cu învăţături morale, exemple de comportamente 

demne de urmat, sfaturi înţelepte din propriile trăiri. Iar misiunea educativă a dascălului este completată 

prin transmiterea bucuriei şi plăcerii lecturii, pentru că universul cărţilor le poate oferi copiilor cele mai 

bune perspective educative, un univers infinit de modele de conduită, de valori şi principii morale. 

Profesorii care educă, nu doar predau, sunt îngerii păzitori a ceea ce ne-a mai rămas din copilăria 

românească. 

Profesori, fiți puternici pentru că în stabilitatea și verticalitatea voastră, stă salvarea luminii din 

ochii noștri, ai tuturor copiilor!  

 

Veronica Ivanov, clasa a XI-a A, 

prof. coordonator Paraschiv Nicoleta 
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Cal în școală! 

 

            Era ziua ,,Adu-ți animalul la școală !”. 

Eu am doar un peruș acasă, dar m-am gândit la ceva măreț, un leu. Cum cei de la 
Zoo nu m-au lăsat să împrumut un leu, m-am gândit la un tigru, dar nici pe acea felină nu 
m-au lăsat să o împrumut. Am încercat cu multe animale. Până la urmă... m-am dus să iau 
un cal. 

- Domnule ,puteți să-mi împrumutați un cal? l-am întrebat pe îngrijitor. 

- Pentru ce? s-a mirat el. 

- Este ziua ,,Adu-ți animalul la școală!”. 

- Hmm, nu ești singura! Haide, ia unul dintre ei! 

- Mulțumesc! Mulțumesc! m-am bucurat eu. 

Am ajuns la școală și... nu știu cum a scăpat calul, că a ajuns în sala de sport și a 
stricat multe. Doamna a trecut pe lângă sală și a văzut niște stricăciuni de nedescris. S-a 
dus în cancelarie să verifice pe camerele de înregistrare, dar, ce să vezi?... totul era șters. 

Repede am dus calul în baia fetelor și l-am legat. Doamna a sosit în clasă și ne-a 
întrebat: 

- Copii, știți cumva cine a distrus sala de sport? 

- Doamna, eu am alunecat pe o coajă de banană, m-am împiedicat de bancă, m-am 
agățat de spaliere... și am distrus sala! Eram gata-gata să o conving, dar Diana, colega 
mea, venea cu calul din baie: tropa-trop, tropa-trop... 

- Naty, ne zici ce se întâmplă? au întrebat colegii. 

- M-am gândit  să aduc un cal la școală. 

- Să știi că noi am lăsat afară animalele, nu le-am adus în clasă! mi-au zis colegii. 

- Îmi pare rău, nu mi-am dat seama, am greșit. 

- Ai fost sinceră și ți-ai recunoscut greșeala. Acesta este un lucru bun, zise doamna. 

Apoi se adresă clasei: 

- Să-i apreciem sinceritatea! 

- Sperăm ca acest fapt să nu se mai întâmple în viitor. 

      Dacă vreți să știți despre ce s-a întâmplat cu camera de filmat, e simplu: colegii mei, 
Dani și Cristi, le-au distras atenția profesorilor, iar Matei a șters filmarea. Au fost 
complicii mei, fără să știu. 

Eu mi-am învățat lecția, dar sala de sport, deși a fost reparată, tot am impresia că se 
uită urât la mine, de parcă ar vrea să spună ”Cal în școală ți-a trebuit?!”. 

 

Natalia-Renata Bucia-Balotă, clasa a IV-a A 

prof. coordonator, Alexandra Iordăchiță 
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PROFESORUL DE RELIGIE - UN PROFESIONIST ÎN SISTEMUL  
DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 
profesor Nicolae Artem  

Liceul Teoretic ,,Ion Creangă,, Tulcea 

 

      Cuvintele Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți... ar trebui să fie scrise pe toate 

frontispiciile bisericilor și școlilor, mai ales în zilele noastre, când menirea Bisericilor și Școlilor 

este, în primul rând, de a-l duce pe copil și pe tânăr la Hristos, la izvorul învățăturilor Sale 

evanghelice, de unde trebuie să-și ia îndreptarul sau ghidul vieții sale individuale și de obște. 

Pentru împlinirea acestui măreț deziderat, a fost însuflețită Biserica prin lucrarea Duhului Sfânt și 

s-a întemeiat Școala, încă din timpurile cele mai vechi creștine, având ca primi dascăli pe 

slujitorii Sfântului Altar. De aici decurge strânsa legătură dintre Biserică și Școală, ca instituție de 

formare a omului, alături de Familie. Părinții dau viață copiilor, dar Biserica și Școala, prin 

dascălii lor de suflet, îi aduc pe aceștia la viața spirituală, creativă. Procesul de predare – învățare 

a religiei în școală este fără îndoială, un proces complex, care nu poate fi realizat eficient fără a 

face apel la cele mai noi rezultate ale cercetării psihopedagogice. Statutul dobândit de religie în 

școală îi oferă acesteia reale posibilități de aplicare a conceptelor și dogmelor Bisericii creștine, în 

general, de cunoaștere și stapânire temeinică a conținuturilor programelor școlare de religie de 

catre elevi și de cultivare a sentimentelor lor față de tradițiile școlii românești, față de credința în 

care s-a născut, față de Biserica Ortodoxă. Prin școală și Biserică s-a păstrat identitatea noastră 

națională. Istoria culturii și a vieții spirituale a poporului nostru se regăsește în însăși istoria 

Bisericii. Împreună, școala și Biserica au contribuit și contribuie la educarea moral-creștină a 

poporului nostru. Este demn de remarcat rolul covârșitor pe care Biserica l-a avut în formarea și 

dezvoltarea limbii române, a limbii literare, la înființarea primelor școli românești - școli care au 

apărut în mânăstiri -, la apariția primelor manuale școlare – care au fost cărțile de cult, tipărite în 

tipografiile mănăstirești din spațiul românesc, carpato-danubiano-pontic. În acest proces, educația 

religioasă a avut și are drept obiectiv cultivarea și dezvoltarea religiozității persoanei. 

Religiozitatea, așa cum subliniază pedagogul C. Cucoș, este o stare psihică derivată, din credință, 

într-un principiu suprem, etern, imobil. Educația religioasă, însoțită de cea morală, a constituit 

axa de rezistență a sistemelor educative elaborate de cei mai mari pedagogi ai tuturor timpurilor. 

Pegagogul ceh J.A.Comenius (1592-1670), autor al Didacticii Magna – lucrare de seamă, ale 

cărei principii străbat veacurile - și-a întemeiat sistemul său pedagogic pe învățătura creștină.  El 

a arătat că omul este o ființă creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa și, ca atare, este o 

ființă perfectă, dar a fost coruptă și a deprins moravuri rele, care numai prin educație se pot 

îndrepta. El sublinia, astfel, misiunea reparatorie a educației de a reda omului ceea ce a pierdut 

prin păcatul originar. Comenius a conceput și calitățile educației: rațiunea, virtutea și pietatea. 

Scopul educației morale, după Comenius, este cultivarea virtuților creștine: înțelepciunea, 

cumpătarea, curajul și dreptatea. Părintele profesor D. Călugăr arată în Catehetica (1984): 

Educația religioasă este o acțiune specific umană, care se desfășoară conștient de către 

educator, conform unui plan și unei metode bine pecizate. Ea este susținută de iubire, de 

încredere, de libertate și de harul lui Dumnezeu și are drept scop relizarea caracterului religios-

moral, cu desăvârșirea lui în perioada creștină. Profilul și particularitățile religiei, ca disciplină 

școlară, impun, cu prisosință , adoptarea, în procesul instruirii, a noilor tehnici de instruire și 

adaptarea lor la specificul disciplinei, de către toți cei care predau religia în școală. Conținutul și 

structura educației religioase în școală vin să susțină convingător acest demers, mai ales că, în 

procesul de predare-învățare, sunt respectate particularitățile de vârstă ale elevilor. În acest scop, 



 

NR. 15 și 16/2020                                                                             VOCAȚII| 53 

dogmatic, liturgic, al istoriei și al filosofiei religiilor. În același timp, însă, educația religioasă 

asigură și funcția formativă, de interiorizare și traducere în fapte a normelor religioase. 

Cunoașterea, aprofundarea și aplicarea noilor concepte ale didacticii moderne, ale tehnicilor care 

scurtează drumul elevului spre învățare, reprezintă o perspectivă a profesorului de religie prin care 

poate determina eficința învățării și poate conduce elevii la realizarea performanțelor așteptate. 

Sunt edificatoare, pentru râvna pe care profesorul trebuie să o depună la orele de religie, cuvintele 

cu mesaj testamentar rostite de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: "De la Sfinții Părinți și din 

experiența celor două mii de ani de existență a Bisericii, am învățat că puterea credinței 

transformă, într-adevăr, sufletele oamenilor. De aceea, profesorilor de astăzi le revine 

responsabilitatea de a valorifica, așa cum se cuvine, șansa predării religiei în școală prin 

devotamentul și dăruirea lor, pentru că nimeni nu vine la catedră, ca și la sfântul altar, de altfel, 

fără chemare, fără harismă, care face viu și lucrător cuvântul lui Dunezeu. Profesorul trebuie să 

se comporte la catedră, cu copii rânduiți lui spre învățătură, precum umblă preotul cu cele sfinte 

în altar... Iată pentru ce, în ierarhia valorilor, așezăm profesorul, dascălul. El trebuie să fie o 

valoare – ca să formeze valori, să aibă lumină – ca să lumineze pe alții, să stăpânească binele – ca 

să-l transmită și celorlalți". În acest sistem, religia poate determina mijlocirea adevărului de 

credință și morală, pe temeiul cărora omul își câștigă mântuirea sufletească, își poate dezvolta 

funcțiile sufletești, predispoziția religioasă, desăvârșirea creștină, drumul parcurs până la 

apropierea de asemănarea cu Dumnezeu. Pentru aceasta, Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu ne spune 

că pedagogul creștin este dator să ia în considerare două lucruri esențiale atunci când predă religia 

în contextul lumii contemporane. În primul rând, trebuie să caute să dezvolte, în mintea și sufletul 

copiilor, spiritul de ordine, de disciplină, de cercetare și analiză care este specific culturii 

apusene. În al doilea rând, să pună accentul pe prezența Duhului nu numai în Biserică, ci și în 

cosmos, ca să pună capăt degradării spirituale, morale și ecologice a lumii în care trăim. Așadar, 

în procesul de predare-învățare a religiei, un rol important revine educatorului, pedagogului 

creștin care are datoria să depășească el însuși concepțiile contrare ale unei lumi în continuă 

transformare, pentru a-i oferi copilului, prin etapele consacrate pregătirii, șansa integrării într-o 

societate pusă în slujba progresului spiritual, științific și moral. Iisus Hristos este Învățătorul prin 

excelență, care a învățat oamenii prin viu grai într-un într-un mod nou, neobișnuit, încât aceștia 

constatau cu uimire că niciodată un om nu a adus pe pământ o astfel de învățătură. Iisus a arătat 

tuturor celor care-l ascultau că cel mai bun învățător trebuie să se folosească de puterea 

exemplului personal. Viața și învățătura lui aveau la bază iubirea nemărginită față de oameni și o 

viață morală fără cusur. Din viața lui Iisus extragem cu ușurință câteva din cele mai importante 

calități pe care trebuie să le dețină un profesor autentic: vocație, credință, dragoste față de oameni, 

smerenie, răbdare, sinceritate, optimism. Vocația pentru o anumită profesie poate fi explicată 

rațional prin influențele educative ale mediului socio-cultural în care se dezvoltă o persoană sau 

prin predispozițiile căpătate prin ereditate, dar în final vocația rămâne o taină a lui Dumnezeu pe 

care omul oricât s-ar strădui nu o poate înțelege în totalitate. Vocația este chemarea venită dintr-o 

lume mai bună spre o profesie, care de multe ori nu aduce satisfacții imediate sau materiale. Omul 

de vocație se raportează la Dumnezeu și este conștient de importanța misiunii lui, de aceea caută 

performanța, nu succesul, iar performanța e rodul unei veritabile asceze, rodul jertfei de sine și al 

renunțării la bucuriile căutate de oamenii de rând. 

 Vocația îl determină pe profesor să se identifice cu idealurile societății pe care el o 

proiectează în viitor sperând mereu, până la ultima suflare, într-o lume mai bună. Profesorul de 

vocație trebuie să se poarte ca și cum ar avea în mâinile sale viitorul copiilor , al tării și al 

omenirii. A te dărui complet și dezinteresat pentru bunăstarea și propășirea poporului tău 
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dintr-un roman bine cunoscut, Viața ca o pradă, care ne spunea că la moartea învățătorului său 

toți oamenii din sat, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, au trecut pe rând cu smerenie și 

recunoștință pe la catafalcul acestuia pentru a-i săruta mâna înghețată de fiorul morții, mâna care

-i pălmuise în multe rânduri, dar îi învățase și taina scrisului și a cărților. De aceea putem spune 

că responsabilitatea misiunii profesorului nu poate fi concepută fără adeziune și atașament față 

de cultura și valorile naționale.  

 Credința în Dumnezeu îi este necesară profesorului așa cum este, de exemplu, necesară 

apa sau lumina pentru plante. Fără credință, profesorul poate derapa ușor de la obiectivele 

propuse, dacă urmărește doar cariera, familia și bani. Credința că există o răsplată mai presus 

decât orice bunuri materiale din lumea aceasta, îl determină pe profesor să-și deschidă sufletul în 

fața elevilor săi ca în fața propriilor săi copii. Fără credință în Dumnezeu nu va putea niciodată 

să înțeleagă sensul acestor cuvinte ”Educatorul este un om care trebuie să citească în sufletul 

copilului frumosul poem pe care Dumnezeu   l-a scris; să-l citească, să-l descifreze și să-l facă 

să apară scris în literele vieții, precum savantul citește opera divină în steaua ce lucește pe 

firmament. Educatorul este dintr-o data mag și profet”. 

 Dragostea. Profesorul e dator să-i iubească pe copii așa cum Iisus a iubit copiii, pentru că 

ei reprezintă viitorul: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este 

împărăția lui Dumnezeu (Luca 18, 16). În fața copiilor, profesorul trebuie să dea dovadă de 

respect, sensibilitate și atașament, să manifeste încredere în posibilitățile fiecărui elev în parte, 

fără a desconsidera pe nimeni, tratându-i egal și nepărtinitor, fără discriminare, așa cum ar face 

cu proprii lui copii. 

 Smerenia. Omul mândru și trufaș nu e plăcut nimănui, de aceea profesorul este obligat 

să se ferească de a cădea în capcana stimei exagerate de sine, a înfumurării sau îngâmfării. 

Sentimentul de mândrie exagerată sau neîntemeiată a fost dintotdeauna subiect dezbătut de mulți 

scriitori faimoși, dar mai ales considerată o slăbiciune umană înfierată și criticată în Sfânta 

Scriptură: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har (Iacov 4,6). 

 Răbdarea. A face educație presupune a avea răbdare. Rezultatele muncii profesorului se 

vede în timp, în modul în care evoluează societatea. De aceea se spune că cea mai bună investiție 

pe care o poate face un popor este cea făcută în educație. Profesorul știe că mlădița sădită în 

sufletul și-n mintea copilului va da roade după ani de zile de așteptare, așa cum se întâmplă și în 

natură. Nimeni nu sădește un pom crezând că în anul următor va culege roadele muncii sale. 

Blândețea, sinceritatea și optimismul ajută de asemenea la dezvoltarea relațiilor dintre profesor-

elev, relații bazate pe iubire, încredere și respect reciproc. Pe lângă acestea e nevoie ca 

profesorul să manifeste și să promoveze în toate situațiile valori morale unanim acceptate, cum 

sunt cinstea, înțelepciunea, curajul, cumpătarea, toleranța și speranța. Profesorul trebuie să 

transmită elevilor că pe lângă legea oamenilor mai există o ordine superioară, o lege eternă 

așezată de Dumnezeu, care încălcată cu bună știință poate produce tulburare și dezechilibru în 

sufletul omului și în lume. 

 Rolurile profesorului. Profesorul își asumă cu bună știință mai multe roluri în școală 

dar și în societate. Profesorul trebuie să dea dovadă de o bună stăpânire a cunoștințelor de 

specialitate, dar totodată trebuie să fie un bun conducător al actului de predare-învățare-evaluare, 

să fie un agent motivator spre cunoaștere, să dezvolte în elevii săi acea dorință de autodepășire și 

autocunoaștere. Profesorul trebuie să fie lider și manager, partener în educație, și prieten al 

copiilor, colaborator apropiat, părinte și confident, fin psiholog, consilier și pedagog, să fie un 

model demn de urmat, să dea dovadă de o bună cunoaștere a realităților sociale, pentru că, pe 

lângă activitatea din școală profesorul desfășoară frecvent activități extrașcolare sau cultural 
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Prin statutul său este obligat să participe la toate activitățile și evenimentele socio-culturale ale 

timpului său. Profesorul face parte din lumea aceasta, dar prin modul său de a fi și de a învăța se 

va situa deasupra lumii și a timpului în care trăiește. Într-o societate modernă, bazată pe 

cunoaștere, într-o societate în care informația există din belșug și poate fi accesată oricând și de 

către oricine posedă un telefon inteligent, o tabletă Ipad sau un computer personal conectat la 

internet, rolul profesorului este acela de a crea situații de învățare în cadrul cărora elevul să-și 

conștientizeze , să-și înțeleagă demersurile de învățare, rezultatele, neajunsurile și să încerce să se 

perfecționeze continuu. De pe băncile școlilor e necesar să iasă oameni pregătiți să se adapteze 

unor situații inedite, neprevăzute de școală sau profesori, capabili să răspundă adecvat noilor 

provocări folosind gândirea logică, critică și constructivă. 

 Aptitudinile și competențele profesorului. Aptitudinea se traduce printr-un complex de 

însușiri fizico-psihice care condiționează realizarea cu randament a unei activități, iar competență 

înseamnă capacitatea unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanță, sarcinile și 

activitățile specifice profesiei didactice. Printre aptitudinile și competențele profesorului amintim: 

inteligenșă, imaginație, voință, motivație, aptitudini ale gândirii, ale memoriei, ale limbajului, ale 

atenției, aptitudini organizatorice, măiestrie psiho-pedagogică, tact pedagogic, spirit de ordine, 

competențe științifice, psihopedagogice și psihosociale, capacitatea de a stabili cu claritate 

obiectivele educative, capacitatea de a concepe activități de învățare relevante pentru viață, 

capacitatea de a se adapta la diverse situații și de a folosi strategii didactice adecvate vârstei și 

nevoilor elevilor, capacitatea de a lucra în echipă și de a propune elevilor sarcini de lucru în 

echipă, provocatoare, captivante, de natură să dezvolte, să le stimuleze dezvoltarea intelectuală. 

Prin educație, profesorul e chemat să descopere ce e mai nobil și mai înălțător în sufletul 

copilului. Dar pentru o educație trainică cu rezultate durabile, profesorul nu trebuie lăsat singur, 

iar acțiunea lui să nu fie separată de a celorlalți factori. E nevoie ca societatea, familia, școala și 

Biserica să conlucreze la atingerea unui deziderat comun, iar cel supus educației să se lase 

educat. Fără educație centrată pe formarea caracterului moral, fără descoperirea sensului vieții și 

a existenței umane, mulți oameni vor ajunge să recunoască la sfârșitul vieții lor că tot ce au făcut 

în viață nu e altceva decât deșertăciune și goană după vânt (Ecleziastul 2, 26). 
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PANDEMIA COVID-19 

  

Voi începe prin a spune că această pandemie globală, COVID-19, denumită în popor și  

“domnul COVIDUȚ”, este un virus provenit din China, ce a ajuns în România în urmă cu două luni.  

De la glumele despre chinezul ce nu a fiert suficient liliacul, lumea a început să creadă că totul este o 

glumă, virusul fiind de fapt folosit ca armă împotriva suprapopulației. Acest virus a fost plasat 

intenționat de către laboranți la ordinul anumitor oameni ce dețin o avere considerabilă. 

Recunosc că, prima dată când a apărut acest zvon stupid, am început să râd și să fac și eu de 

asemenea glume pe această temă. Acum să fim sinceri, cine nu făcut-o? De cate ori nu ați luat parte la o 

conversație despre COVID și nu ați spus "...și totul din cauza chinezului care nu a știut să fiarbă 

liliacul…" Dar revenind la subiect... 

      Acest virus, deși unii îl consideră inofensiv, la nivel global a luat 244.780 de vieți până în 

momentul de față (3 mai 2020), iar numărul persoanelor infectate a ajuns la 3.484.483. Deși nimeni nu 

se aștepta, acest virus s-a răspândit foarte repede. Parcă ieri se anunța la televizor că în Italia au fost 

semnalate 3 cazuri de COVID-19, iar astăzi doctorii din țară se confruntă zi de zi cu zeci de cazuri. Să 

nu mai zic de programele TV ce abordează acest subiect în fiecare zi, 24 de ore din 24. Programele de 

televiziune, din păcate, nu fac nimic altceva decât să exagereze. Cu siguranță trebuie să avem o urmă 

de frică, de grijă, însă mass-media provoacă haos în rândul oamenilor simpli. În astfel de momente, 

oamenii au nevoie să se mai relaxeze, să uite chiar și pentru o clipă de ce se întâmplă afară, să uite chiar 

și o secunda de această grijă. Să ni se reamintească încontinuu că situația este gravă nu ne ajută, din 

potrivă, pe cei mai mulți îi alarmează, îi face să intre în panică. 

Desigur că nu toată lumea este îngrijorată de ceea ce se întâmplă. Unele persoane ies afară 

chiar și în această perioadă. Nu le condamn, pentru că și eu mă aflu printre aceste persoane, dar asta nu 

înseamnă că nu sunt îngrijorată. Este bine să ne facem griji, dar cu măsură. Ceea ce multă lume nu 

înțelege este faptul că acest virus nu poate fi luat doar dacă te afli în contact/în apropierea unui om 

infectat sau de pe suprafețele și obiectele din jurul nostru . Acest virus poate fi luat și din aer, iar noi îl 

respirăm secundă cu secundă. Putem lua virusul și când mergem să ducem gunoiul sau când mergem la 

magazin. Singura diferență este aceea că riscul este mai mic atunci când ne protejam cum se cuvine și 

când intrăm în contact cu cât mai puține persoane.             

În urma numărului mare de victime, a videoclipurilor din spitalele din Italia în care mii de 

pacienți infectați cu noul virus se “luptau" cu moartea, părerea mea s-a schimbat radical față de cea 

inițială, aceea că “e un virus banal, o simplă răceală". 

Sinceră să fiu, atunci când ne au trimis acasă marți, la data de 10 martie, acea zi atât pentru 
copii cât și pentru toate cadrele didactice fiind o zi de cursuri, m-am bucurat. Și nu am fost singura. 
Adică, serios acum, cine nu s-ar fi bucurat de o minivacanță? Mai ales că nu am avut parte de vacanța 

semestrială. Când am fost trimiși acasă, majoritatea dintre noi am fost la modul "Țeapă Ministerule!!! 
Ne ai luat vacanța semestrială, dar D-zeu a ținut cu noi și ne a dat-o înapoi până la urmă." Pentru 
România, această minipauză părea ceva de moment.  
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La început părea simplu. După aproape două săptămâni, urma să ne întoarcem la școală și să 

reluam în mod obișnuit cursurile, orele pierdute fiind recuperate pe parcurs. Dar situația s-a complicat 

puțin câte puțin. După o săptămână am fost anunțați oficial de către domnul președinte că intrăm în stare 

de urgență și că minivacanța se prelungește cu o lună. Cei ce s-au bucurat de noul anunț au fost cu 

siguranță elevii și studenții, însă cei ce își câștigă traiul prin muncă erau la modul "Serios, Doamne? De 

ce nu ne lovești cu o piatră în cap și terminăm bâlciul?!", iar asta pentru faptul că România avea să 

“înghețe”, timp în care economia scădea, iar nevoile erau aceleași, sau poate chiar mai mari. Și când 

credeam că nu poate fi mai rău, cu câteva zile până la terminarea așa-zise i vacanțe, am fost anunțați că 

această "minunată carantină" se prelungește cu încă o lună. Mai exact, până la 1 iunie.  

Foarte mulți erau revoltați. Deși nu prea am multe pe cap, decât școala, am încercat să mă pun în 

locul celorlati, și am ajuns să le înțeleg furia. Mă rog, m-am pus în locul anumitor persoane. Spre 

exemplu, cei ce aveau nunți, botezuri, chiar și majorate programate. Au trebuit să le anuleze, sau să le 

facă cu un anumit număr de persoane (acela fiind de 8 persoane). Să nu ai toți oamenii dragi ție la propria 

nuntă și să nu iți faci majoratul cu prietenii tăi cei mai buni...nici nu vreau să mă gândesc. Să nu mai zic 

de cei cărora le-au decedat persoane dragi, dar nu și au putut lua "La revedere" decât cu gândul. 

Revenind... 

Eu una am fost și încă sunt o persoană neutră în legătură cu acest subiect. Mă bucur că stau 

acasă, dar în același timp urăsc asta. Mă bucur că îmi pot desfășura orele de curs din mijlocul patului și că 

îmi pot face temele în comfortul meu personal, dar nu mă bucur pentru faptul că nu îmi pot vedea 

prietenii, nu mai pot mânca în timpul orei pe ascuns cu colegii de bancă (îmi cer scuze anticipat 

profesorilor ce vor citi acest articol, dar cred că știați și dvs că acest lucru se întâmplă uneori), să fac 

glume cu ei în pauze, să aud noi bârfe (și da, știu că putem face asta și prin telefon pentru că avem 

posibilitatea, dar este cu totul altceva când suntem față în față, unii lângă alții).  

Dar această pandemie are și părțile ei bune. Spre exemplu, poluarea s-a redus considerabil și este 

o veste absolut minunată. Noi oamenii suntem principalul factor poluant, noi suntem motivul distrugerii 

acestei planete. Iar de când a apărut acest virus, Pământul are parte de un moment de "RESPIRO". O altă 

parte bună este aceea că, în condițiile actuale, aflăm dacă prietenii ne sunt cu adevărat prieteni, daca așa 

zisul "TE IUBESC" este real, dacă promisiunile pot fi respectate și cel mai important, dacă putem să 

trăim în casă fară să ne pierdem mințile. 

Acest virus nu iartă pe nimeni, nici măcar pe cei bogați. Deci, consider această pandemie o lecție 

de viață. O lecție ce a trebuit să ne lovească acolo unde ne doare cel mai tare ca să o putem înțelege, ca să 

o putem simți. Mesajul transmis de viață este "TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA! TRĂIEȘTE CLIPA!" Câți dintre 

noi toți nu am amânat un lucru doar pentru că ne era lene, sau pentru că aveam ceva "mai bun" de făcut? 

Câți dintre noi nu am zis "Lasă că am timp să o fac, nu este sfârșitul lumii…"? Câți dintre noi i-am spus 

persoanei de lângă noi "Am treabă acum, îmi povestești altă dată."? Dar acum acel "altă dată" nu mai 

există, pentru că foarte multe persoane dragi nouă au decedat în urma acestui virus sau din cauza vârstei.  

Dragi copii, distrați-vă, bucurați-vă de ziua de azi. Povestiți cu părinții, cu bunicii voștri, 
întrebați-i ce mai fac, cum se mai simt, făceți-vă amintiri. Faceți poze, capturați momentul, opriți timpul.  

Dragi părinți (dumneavoastră fiind cadrele didactice, ce veți citi acest mesaj), petreceți timp cu 

copiii voștri, arătați-le că vă pasă, nu îi neglijați. Dacă până acum le spuneați "Nu pot acum, scumpule, 
am treabă, poate altă dată…" acum spuneți-le "Imediat scumpule, ce vrei să facem?". Dacă vă roagă să vă 
jucați cu ei, să le citiți o carte, să îi învățați ceva nou, nu ezitați. Nimeni nu știe câte zile mai are de trăit, 

iar clipele de acum pot deveni într-o secundă "ultima clipă". Ce moment mai bun să ardeți bucătăria 
încercând să vă învățați copiii să facă omletă? 
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Dragi oameni, TRĂIȚI, MULȚUMIȚI, IUBIȚI ! Dacă iubiți o persoană, spuneți-i, pentru că 

va veni momentul când o să regretați că nu ați apucat să rostiți aceste două cuvinte simple, dar încărcate 

cu atâta emoție. Prețuiți fiecare clipă, și când va veni clipa, trăiți-o. Când această izolare se va sfârși, 

plecați! Vizitați ce ați amânat atâta timp, nu mai stați să strângeți banii de parcă ar fi cel mai important 

lucru de pe pământ! Niciodată nu vor fi suficienți bani, niciodată nu va fi suficient timp, niciodată nu 

vom fi suficient de pregătiți. Viața ne-a oferit șansa să vedem, să vedem cu adevărat. Să vedem tot ce 

nu am văzut cât timp am avut libertatea la degetul mic.  

Doresc să închei acest articol cu un citat ce exprimă mai mult decât arată la prima vedere, și 

doresc să vă gândiți bine la mesajul lui: „Din momentul în care ne naştem, timpul începe să ne ia viaţa 
înapoi.”   

 

Antonela Florentina Maxim, clasa a X-a B 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

Din istoria matematicii… 

Fără matematică, Universul ar fi încă învăluit în întuneric 

 

 

  Înainte de Galileo Galilei, cel care a utilizat 

telescopul pentru a studia cerul, sau Kepler, cel care a 

descoperit că traiectoria planetelor în jurul Soarelui este o 

elipsă, sau Newton, cel care a descoperit constanta 

gravitațională, matematica pe care o cunoșteam era oarecum 

limitată, iar înțelegerea noastră asupra Universului era destul de 

ignorantă. 

 

 

 

 Un moment definitoriu pentru omenire 

Galileo Galilei își îndreaptă telescopul spre cer. Mai 

mult ca sigur, matematica a apărut în cadrul triburilor umane 

foarte timpurii (anterior culturii babiloniene căreia îi sunt 

atribuite unele dintre primele calcule matematice din istorie) 

care au utilizat matematica ca pe o modalitate de a ține 

evidența ciclurilor lunare sau solare și pentru înregistrarea 

numărului de animale, alimente, etc. Cei care pretind că nu 

au abilităţi matematice greşesc, deoarece aşa cum toți putem 

respira sau clipi din ochi, cu toții avem această capacitate 

înnăscută de a înțelege aritmetica. 

 

 O tăbliță din cultura babiloniană pe care se pot observa simboluri matematice 

Matematica s-a dezvoltat odată cu evoluţia umană într-un mod similar în cadrul fiecărei culturi 

umane. Este uimitor să constatăm că deşi unele culturi umane nu s-au aflat în contact unele cu altele, 

matematica s-a dezvoltat în interiorul acestora într-un mod similar. Cu toate acestea, doar atunci când 

omenirea a utilizat matematica pentru a studia cerul putem spune că aceasta a început cu adevărat să se 

dezvolte într-un mod uimitor. 

Nu este o simplă coincidență faptul că revoluția științifică a fost 

impulsionată de dezvoltarea matematicii, care a fost aplicată 

pentru a ajuta la înțelegerea locului nostru în Univers. Din 

momentul în care Galileo a măsurat viteza cu care cad obiectele, 

într-o încercare de a arăta matematic că masa unui obiect nu 

influențează această viteză, viitorul omenirii s-a schimbat pentru 

totdeauna. 
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 Johannes Kepler a folosit matematica pentru a-și modela observațiile cu privire la mișcarea 

planetelor 

   Matematica aplicată utilizată de Johannes Kepler 

atunci când a observat mișcarea planetelor i-a permis 

acestuia să dezvolte un model destul de precis a 

Sistemului Solar și o metodă pentru estimarea mișcării 

planetelor. Aceasta este una dintre numeroasele 

demonstrații care ilustrează importanța matematicii în 

istoria noastră, în special în cadrul astronomiei şi fizicii. 

 

 

 Prin Isaac Newton într-o singură clipă întregul Univers s-a deschis în fața noastră, oferindu-ne 

posibilităţi aproape nelimitate de a conversa cu acesta 

Povestea matematicii devine și mai uimitoare odată cu unul dintre cei mai importanţi oameni de 

ştiinţă ai umanităţii. Atunci 

când Sir Isaac Newton a studiat 

mişcarea cometei Halley, a 

înțeles că matematica care a fost 

utilizată până atunci pentru a 

descrie mișcarea obiectelor 

masive, pur și simplu nu este 

suficientă pentru a înțelege 

vreodată ceva ce se află dincolo 

de orizontul nostru limitat. 

Printr-o genială 

intuiție, Newton a dezvoltat o 

metodă de calcul prin care a fost 

capabil să descrie cu exactitate 

mișcarea nu doar a cometei Halley, dar, de asemenea, a oricărui alt corp care se deplasează pe bolta 

cerească. 

Descoperirile matematice au continuat mult timp după Newton. Am putut învăţa mai multe 

despre Univers odată cu noile progrese din matematică. 

În secolul al XX-lea teoria cuantică a început să prindă contur și în curând oamenii au înțeles că 

fizica newtoniană și matematica sa par să nu aibă nici o putere asupra a ceea ce s-a observat la nivel 

cuantic. 

 Un nou progres important în matematică a avut loc odată cu Albert Einstein 

    Acesta a prezentat teoria relativităţii restrânse şi teoria generală a relativităţii care au stabilit 

un nou mod de a înţelege nu numai gravitația, dar, de 

asemenea, energia și Universul în general. Matematica lui 

Einstein ne-a permis să descoperim un dialog mai profund cu 

Universul prin care am început să înțelegem originile sale. 
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Ecuația lui Einstein pentru echivalența dintre masă şi energie a reprezentat un alt progres 

incredibil pentru omenire. 

În prezent există două ramuri ale fizicii care nu se potrivesc în totalitate. Fizica newtoniană sau 

fizica „clasică” care se poate aplica extraordinar de bine la o scară dimensională foarte mare (mișcarea 

planetelor, galaxiilor, etc.) şi fizica cuantică, cea care se poate aplica la o scară dimensională foarte mică 

şi care explică interacțiunile particulelor subatomice, lumina, etc. Aceste două domenii ale fizicii sunt 

similare și ambele funcţionează, dar nu se potrivesc între ele. Una dintre cele mai mari provocări cu care 

ne confruntăm în prezent este reprezentată de încercarea de realizare a unei noi „teorii a totului” care să 

unească legile din lumea cuantică cu legile din lumea macroscopică. Aceasta ar urma să explice tot ce 

există în Univers doar în termenii mecanicii cuantice. Nu este o sarcină ușoară, dar se încearcă 

rezolvarea acestei probleme. 

După cum puteți vedea, matematica este mai mult decât un set de ecuații vagi și reguli 

complexe pe care trebuie să le memoraţi. Matematica este limbajul Universului și în procesul de 

învățare acest limbaj ne permite să înţelegem mecanismele de bază prin care funcţionează Cosmosul.  

Nu avem posibilitatea să ne aventurăm într-o nebuloasă stelară pentru a urmări în timp real 

naşterea unei stele. Cu toate acestea, cu ajutorul matematicii, putem să înțelegem toate aceste 

caracteristici ale Universului. Atunci când învăţaţi matematica, nu doar vă îmbogăţiţi cunoștințele, dar 

vă şi conectați cu Universul la un nivel fundamental. 

Când vă întrebați la ce vă folosește matematica, gândiți-vă că fără să fie înzestrată cu vreun 

ochi în stare să sesizeze fiziologic realitatea concretă, matematica minţii vede totuşi, adesea cu o 

precizie mult mai mare, în substraturile adânci ale microcosmosului şi în fundalul îndepărtat al 

universului!  

 

Prof. matematică, Sanda Barbu 
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Manifestare a frumosului artistic, muzica este una din expresiile cele mai sensi-
bile şi mai elevate ale naturii umane. Ea reprezintă limbajul universal care-i face pe oameni 
mai buni, mai sensibili, fiind cea mai profundă şi mai complexă dintre arte. Concretizează 
exprimarea ideilor şi sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. 

Componentă de bază a educaţiei estetice, educaţia muzicală contribuie la for-
marea unei personalităţi creative, sensibile, armonioase, capabilă să-şi exprime prin muzică 
sentimentele, ideile, să comunice cu semenii, să vibreze afectiv la valorile artei muzicale şi 
să le aprecieze. 

Procesul complex al educaţiei muzicale este o activitate continuă, sistematică şi 
unitară şi care presupune anumite sarcini. 

Una dintre sarcinile esenţiale ale educaţiei muzicale la vârsta preşcolară o consti-
tuie formarea deprinderilor. Rolul acestora este acela de a asimila, înţelege şi interpreta 
muzica la un nivel artistic superior.  

Exprimarea emoţiilor şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale, re-
ceptarea afectivă a conţinutului de idei şi sentimente ale muzicii, stimularea încrederii în 
capacităţile proprii şi valorificarea efortului şi a muncii personale conturează formarea ca-
pacităţilor afective şi atitudinale. 

Educaţia muzicală are ca scop principal modelarea sensibilităţii muzicale a 
copiilor, cultivarea aptitudinilor muzicale şi a receptivităţii, prin valorile artei muzicale. To-
todată, se urmăreşte formarea gustului estetic şi punerea bazelor educării capacităţii de a 
emite judecăţi de valoare. Jocul muzical nu are o formă proprie fixă, se organizează ca o 
activitate vie, având ca obiectiv o anumită sarcină didactică.  

 
În funcţie de sarcina muzicală urmărită, jocurile se clasifică în: 

♫jocuri muzicale melodice; 
♫jocuri muzicale ritmice; 
♫jocuri muzicale cu mişcări sugerate de textul cântecului; 
♫jocuri – dans; 
♫jocuri muzicale pentru însuşirea elementelor de expresie; 
♫jocuri muzicale pentru diferenţierea timbrelor; 
♫jocuri muzicale armonico – polifonice; 
♫jocuri muzicale pentru cultura vocală; 
♫jocuri muzicale de creaţie; 
♫jocuri – spectacol etc. 
 
Jocul muzical vizează: 
Stimularea creativității 
Învățarea prin experiență directă 
Familiarizarea cu lucrări muzicale aparținând muzicii de factură cultă 
Învățarea prin descoperire 
Unitate sonoră în cadrul membrilor ”orchestrei”  
Conștientizarea diferențelor dintre sunet și zgomot  
 
 

Profesor pentru învățământ preprimar,  
Daniela Moraru 

JOCURI MUZICALE 
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SUNETE ÎNALTE-JOASE 

Copiii ascultă sunete înalte, joase interpretate de educatoare  

şi ridică un carton colorat în functie de ceea ce audiază 
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ARANJAMENTE POLIFONICE SIMPLE  

ORCHESTRA MEA RITMICĂ 

UTILIZAREA HÂRTIEI DE COPT 

MUZICĂ  POLCA FIERARULUI, J. STRAUSS  
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Abilități nedezvoltate la ”copilul-problemă” 
 
 

În numeroase școli, copiii care se confruntă cu provocări de ordin social, emoțional și 
comportamental sunt încă greșit înțeleși și tratați la voia întâmplării, chiar dacă în zilele noastre se cunosc 
destule informații despre aceste tipuri de tulburări. 

 
Cei mai mulți dascăli experimentează un stres puternic legat de comportamentul la clasă al acestor 

elevi, dar și de discuțiile cu părinții. Ei nu primesc sprijinul necesar pentru a-i ajuta pe acești copii. 
 
Pe de altă parte, părinții știu despre problemele de la școală și știu că și ei sunt învinuiți pentru 

asta. Cu toate acestea, cei mai mulți, consideră că elevii nu sunt înțeleși, sunt tratați greșit, dar se simt 
lipsiți de puterea de a face ceva. Regulile disciplinare ale școlii sunt încălcate, politica toleranței zero este 
istorie, deoarece s-a dovedit că a eșuat în încercarea de a reduce violența și problemele comportamentale 
în școli, profesorii se simt legați la mâini, iar părinții neajutorați.  

 
În lucrarea sa, ”Cum să îmbunătățim disciplina copiilor la școală”, Ross W. Greene consideră că  

în mod obișnuit adulții pornesc, în principiu, de la concepția ”Copiii se comportă bine dacă VOR” și 
interpretează un comportament nepotrivit al celor mici drept rea-voință din partea lor. Autorul oferă 
argumente solide în favoarea ideii ”Copiii se comportă bine dacă POT”, subliniind faptul că atât timp cât 
copiii nu au dezvoltate aptitudini pentru a face față unor situații stresante, nu au cum să reacționeze 
adecvat, iar rolul adulților este de a descoperi abilitățile nedezvoltate și de a-i ajuta pe aceștia să le 
deprindă. 

 
Iată o posibilă listă ce cuprinde numeroase abilități adesea nedezvoltate la ”copiii-problemă”: 
 

 Trecerea de la o stare de spirit la alta; 
 Dificultatea de a face lucrurile într-o succesiune logică sau recomandată; 
 Dificultate în cazul sarcinilor greoaie sau plictisitoare; 
 Lipsa noțiunii timpului; 
 Dificultate în păstrarea atenției; 
 Dificultate de apreciere a eventualelor consecințe sau rezultate ale acțiunilor (impulsivitate); 
 Dificultate în a întrevedea o serie de soluții pentru o problemă; 
 Dificultate în exprimarea verbală a grijilor, nevoilor sau gândurilor; 
 Dificultate în a înțelege o discuție; 
 Dificultate în stăpânirea emoțiilor și a sentimentului de frustrare pentru a putea gândi rațional; 
 Iritabilitate cronică și/ sau anxietate – care afectează în mod semnificativ capacitatea de rezolvare a 

problemelor sau intensifică sentimentul de frustrare; 
 Dificultate în observarea nuanțelor, gândirea în alb-negru; 
 Dificultatea de a se abate de la reguli, de la rutină; 
 Dificultatea de a face față la neprevăzut, ambiguitate, incertitudine, nou; 
 Interpretări inflexibile, inexacte / distorsiuni cognitive sau sau prejudecăți (de ex. ”Nimeni nu mă 

place” sau ”Toată lumea are ceva cu mine”); 
 Dificultate în inițierea de conversații, intrarea în grupuri, interrelaționarea cu oameni; 
 Dificultate în a aprecia cum comportamentul cuiva poate afecta alți oameni; 
 Dificultate în a empatiza cu ceilalți, în a aprecia perspectiva sau opinia altuia; 
 Dificultate în a percepe emoțiile celorlalți. 
 

Și lista poate continua... 
 

 

Prof. înv. primar, Alexandra Iordăchiță 
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Învățătorul/ profesorul manager 

 

MOTTO: 

Pentru succesul muncii didactice, dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice, mai trebuie şi altceva 
cunoscut şi stăpânit. 

 

Activitatea unui cadru didactic, calităţile sale şi erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi 
analizate şi apreciate decât ca elemente ale unui ansamblu în care intervin factori foarte diferiţi: clasa cu 
care lucrează, condiţiile sociale şi materiale şi, mai ales, interacţiunile psihosociale, cu colectivul clasei 
ori cu cel de părinţi, precum şi relaţiile cu colegii săi, cu direcţiunea şi administraţia" (H. Halpert, 
Padagogische Didaktik’’, Andreas Verlag, Munchen, 1993). În sistemul social de educaţie şi învăţământ, 
învăţătorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii 
acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El nu educă numai la catedră sau în clasă, ci, prin fiecare 
contact cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. 
Activitatea lui se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă 
necesitatea unei maxime responsabilităţi în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile sale. Aceasta este 
deci perspectiva care îi conferă învăţătorului o poziţie oarecum specială, unică. Învăţătorul îşi manifestă 
comportamentul pedagogic în atitudini complexe şi variate, în funcţie de acţiunea educativă în care este 
angajat. În procesul instructiv-educativ, învăţătorul constituie figura centrală pentru elevi, poziţia 
primordială în clasă dobândind-o acesta, chiar dacă pe măsura organizării activităţii şcolare elevii primesc 
noi statute. Influenţa educativă exercitată de cadrul didactic, stabilită în funcţie de normele pedagogice şi 
reglementările şcolare, implică un raport educator - clasă şi un tip specific de comportament al acestuia. 
Statutul învăţătorului de reprezentant al ştiinţei, de mediator în constituirea relaţiei elev - ştiinţă, de agent al 
acţiunilor educative cu caracter formativ şi informativ nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa 
acţiunilor pedagogice. 

Pe cale de consecinţă, se desprind următoarele comportamente fundamentale ale cadrului didactic/
învăţătorului manager în activitatea instructiv-educativă cu clasa de elevi: 

 Planifică activităţile cu caracter  instructiv şi educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe 
variate niveluri, îşi structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei (planificarea nu se 
referă, cu necesitate, la alcătuirea unor documente scrise, cum ar fi planificarea calendaristică, ci ea 
regăseşte obiectivele prioritare ale etapei, resursele necesare atingerii obiectivelor, principalele 
acţiuni de întreprins). Câteva elemente esenţiale ale planificării sunt legate de stabilirea operaţională 
a obiectivelor, analiza detaliată a resurselor educaţionale şi manageriale, precizarea activităţilor ce 
se vor organiza pentru realizarea obiectivelor - stabilirea şi eşalonarea în timp a responsabilităţilor 
pentru cadrul didactic, dar şi pentru elevi (termene precise); 

 Organizează activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile şi 
formele de organizare, determină climatul şi mediul pedagogic (nevoia organizării şi reorganizării 
este determinată de permanenţa schimbărilor care au loc în procesul de învăţământ – din punct de 
vedere managerial, organizarea poate fi descrisă ca un ansamblu de acţiuni menite să valorifice optim 
mijloacele umane şi materiale ale clasei de elevi şi ale procesului de învăţământ); organizarea 
presupune atât cunoaşterea mijloacelor operative, cât şi a locului şi a rolului precis al fiecărui 
membru al clasei de elevi în cadrul instituţionalizat dat, a capacităţilor sale de îndeplinire a sarcinilor 
instructiv-educative. O soluţie foarte practică pentru o bună organizare a activităţilor în clasa de elevi 
este Regulamentul de Ordine Interioară, care prevede obligaţiile instituţionale şi personale ale 
membrilor acestei interacţiuni manageriale, disciplină, recompensele şi sancţiunile precum şi 
detalierea, până la cele mai mici amănunte, a responsabilităţilor, a formelor de activitate, a timpului - 
pentru echilibrarea optimă a procesului de conducere, în structura actului de organizare, un rol 
important joacă formularea clară a obiectivelor şi motivarea elevilor; 

 Comunică informaţiile ştiinţifice, setur ile axiologice sub forma mesajelor , stabileşte canalele de 
comunicare şi repertoriile comune. Activitatea educativă implică, de altfel, şi un dialog continuu cu 
elevii, ilustrat prin arta formulării întrebărilor, dar şi prin libertatea acordată elevilor în structura 
răspunsurilor. Dialogul elev-învăţător necesită un climat educaţional stabil, deschis şi constructiv; 



 

NR. 15 și 16/2020                                                                             VOCAȚII| 68 

 Conduce activitatea desfăşurată în clasă, direcţionând procesul asimilăr ii, dar  şi al formăr ii 
elevilor prin apelul la normativitatea educaţională; prin conduita sa psihopedagogică, învăţătorul, 
dirijează", facilitează elaborarea sentimentelor şi ideilor comune; 

 Coordonează în întregul lor  activităţile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanenţă 
realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale şi cele comune, evitând suprapunerile ori 
risipă şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului. Coordonarea se realizează în procesul 
didactic nemijlocit. La nivelul managementului clasei de elevi, învăţătorul trebuie să manifeste 
interes faţă de organizare, întrucât aceasta favorizează şi focalizarea pe obiectivele prioritare în 
limitele unei unităţi de cerinţe, de acţiune grupală şi instituţională, cu specificarea clară şi precisă a 
termenelor şi a responsabilităţilor pe intervale de timp controlabile;  

 Motivează activitatea elevilor  pr in formele de întăr ir i pozitive şi negative, utilizează 
aprecierile verbale şi reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; 
orientează valoric, prin serii de intervenţii cu caracter umanist, tendinţele negative identificate în 
conduitele elevilor; încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente emoţionale ale clasei; 

 Îndrumă elevii pr in intervenţii punctuale adaptate situaţiilor  apărute, pr in sfatur i şi 
recomandări care urmăresc susţinerea comportamentelor şi reacţiilor elevilor şi-i controlează în 
scopul cunoaşterii stadiului de realizare şi de performanţă a obiectivelor. Controlul are doar un rol 
reglator şi de ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor; 

 Evaluează măsura în care scopur ile şi obiectivele propuse într -o etapă managerială au fost 
atinse prin utilizarea instrumentelor de evaluare sumativă, prin prelucrarea statistică a datelor 
obţinute şi prin elaborarea unei sinteze privitoare la aprecierile finale. Judecăţile valorice emise vor 
constitui o bază solidă a procesului de caracterizare a elevilor. Evaluarea de această natură este atât 
de tip cantitativ, cât şi calitativ şi reprezintă un fundament psihologic şi managerial foarte eficient 
pentru optimizarea proceselor interacţionale din clasa de elevi; 

 Consiliază elevii atât în activităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare şi extracurr iculare, pr in 
sfaturi ori prin orientarea culturală a acestora. O contribuţie deosebită o are intervenţia învăţătorului 
în orientarea şcolară şi profesională, chiar dacă la această vârstă este incipientă, dar şi în cazurile de 
patologie şcolară. Consilierea este o relaţie specială, dezvoltată între cadrul didactic şi persoana 
(elevul) în nevoie, cu scopul declarat de a-l ajuta, căci el este, în primul rând, învăţător şi, în al 
doilea rând, manager. Consilierea este doar un instrument de lucru în mâna, mintea şi inima 
acestuia pe lângă instrumentele fundamentale care trebuie identificate în demersurile educaţionale. 
Managementul şi controlul clasei vizează nu numai problemele minore care pot apărea într-o clasă, 
ci şi probleme serioase de comportament şi disciplină. Pentru rezolvarea acestora un bun manager 
urmăreşte: intervenţia directă, admonestarea elevilor care creează probleme de disciplină şi 
folosirea tehnicilor interviului. 

 Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa unor reguli. În acest sens, 
Kenneth Moore scria:” Elevii au nevoie şi vor reguli. Ei vor să ştie ce se aşteaptă de la ei şi de ce. 
Profesorii care încearcă să evite fixarea unor reguli şi a unei structuri vor descoperi adesea că rezultatul 
este haosul, mai ales când se ocupă de copiii mici.” Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi 
negociate cu elevii; ele pot funcţiona în favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea, obligându-l 
să recurgă la acte care ţin de sfera puterii. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează, în 
acelaşi timp, ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament deziderabil, dar şi corelativul negativ 
al acestuia, comportamentul indezirabil.  

”Fiecare clasă trebuie să aibă reguli. Orice clasă are nevoie de câteva reguli, niciuna nu are 
nevoie de prea multe; prea multe reguli creează confuzii în rândul elevilor şi pot deveni imposibil de 
impus. Câteva reguli bine definite, care să convină atât elevilor cât şi profesorului, se vor dovedi 
ideale” (K. Moore). Regulile care guvernează situaţia „normală” dintr-o sală de clasă trebuie să satisface 
următoarele criterii: relevanţa, proprietatea de a fi semnificative, pozitivitatea. Pentru a fi relevante, 
regulile trebuie să evite extremele: să nu fie nici atât de generale încât să nu se potrivească nici unei 
situaţii reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecţie nouă să reclame alte reguli. Relevanţa 
presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezenţa unei compatibilităţi între acestea, precum şi o relativă 
flexibilitate în interiorul ierarhiei respective. Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de 
strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor-elev în condiţiile date. De asemenea, ar trebui amintit 
că această gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în 
această zonă trebuie subordonat educativului.  
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Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul 
şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor 
didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, 
toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să 
realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei. În opinia specialiştilor în domeniul 
educaţiei managementul şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi prin 
promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa 
didactică a profesorului şi comportamentul elevilor şi al profesorilor interacţionează direct cu 
managementul clasei şi al şcolii. Managementul educaţional se caracterizează mai ales prin asigurarea 
cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare. Managementul eficient al problemelor disciplinare 
se referă la controlul profesorului asupra consecinţelor demersului didactic. Componentele unui plan de 
manager al problemelor disciplinare sunt: recompensarea comportamentului responsabil, corectarea 
comportamentului iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, 
aşezarea preferenţială în bănci etc. Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca 
microsistem social. Rolurile şi expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare. 
Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este unică. Cu toate acestea, ea este 
influenţată de cultura comunităţii în cadrul căreia funcţionează, ale cărei obiective educaţionale trebuie 
respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi comunitate, care să fie revizuită şi 
modificată constant în conformitate cu dinamica socială. 

 

ÎN LOC DE CONCLUZII 

 Fii un model pentru elevii tăi în gestionarea situaţiilor de criză, dezamăgiri şi frustrări! 

 Fii tu însuţi, egal şi original! 

 Fii consecvent şi realist!  

 Fii destul de matur ca să admiţi că ai greşit şi că poţi să ceri, uneori, chiar şi scuze! 

 Fii drept, fără discriminări şi favoritisme! 

 Fii atent la capcana cuvintelor aspre şi critice! 

 Fii un bun şi activ ascultător al problemelor elevilor tăi! 

 Fii mereu organizat în fapte şi cuvinte! 

 Fii un partener pentru părinţii elevilor tăi! 
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Sportul şi avantajele lui 

Practicarea activităţilor sportive reprezintă o componentă importantă a formării personalităţii prin 

care se urmăreşte dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a individului din punct de vedere biologic, în 

conformitate cu sintagma lui Juvenal „Mens sana in corpore sano”. 

Rolul practicării activităţilor sportive a fost evidenţiat şi susţinut încă din antichitate şi până în 

zilele noastre, ca mijloc de dezvoltare a personalităţii umane. Sunt suficiente argumentele care vin în 

sprijinul susţinerii acestei idei, a unor mari gânditori şi pedagogi cum ar fi: Fr. Rabelais, M. Montaigne, 

J.A. Comenius-Komensky, J. Locke, J.J. Rousseau, educaţiei fizice şi sportului acordându-i-se un loc 

important în idealul educaţional şi implicit în dezvoltarea psihosomatică şi biologică a personalităţii. 

Conceptul modern de educaţie fizică şi sport este mai nou studiat sub toate formele şi aspectele 

sale şi face parte integrantă din educaţia generală a individului. 

De asemenea, trebuie spus că în sistemul valorilor unei societăţi, sănătatea biologică cu 

indicatorii ei – tonusul şi forţa fizică, armonia şi frumuseţea organismului, vigoarea biopsihica şi starea de 

echilibru psihosomatic – este una dintre valorile vitale care intersectează cu sănătatea naturii (a mediului 

ambiant) şi sănătatea mintală a omului. Prin această dublă necesitate, educaţia fizică şi sportivă este 

condiţionată ereditar şi ambiental. 

Performanța sportivă reprezintă o rezultantă a educaţiei în timp. O naţiune care aspiră la un 

progres şi o creştere economică nu poate ignoră faptul că educaţia fizică şi sportul este parte integrantă a 

educaţiei generale a individului. De fapt, este demonstrat şi recunoscut, că performanţa economică este 

direct proporţională cu nivelul de educaţiei şi starea generală de sănătate a unei naţiuni. Perspectivele unei 

sănătăţi precare şi diminuarea capacităţilor motrice ale populaţiei pun în pericol nu numai dezvoltarea 

economică durabilă dar şi siguranţa naţională. 

Practicarea activităţilor sportive într-un cadru organizat (structuri sportive, orele de educaţie 

fizică, evenimentele de tip loisir, etc.) se confruntă cu pericole şi provocări nou-apărute. Statisticile 

privind starea generală de sănătate a populaţiei, cu deosebire a populaţiei tinere, arată creşteri 

îngrijorătoare a ratei mortalităţii, sedentarismului şi obezităţii, a consumului de alcool şi substanţelor 

interzise, constituindu-se drept factori favorizanţi în apariţia unor afecţiuni fizice şi psihice. Toate acestea, 

conduc mai nou la o tendinţă îngrijorătoare în ceea ce priveşte violenţă în rândul tinerilor şi o rată mare a 

abandonului şcolar. 

Violenţă în şcoală şi universitate reprezintă o rezultantă a unor factori cumulativi. 

Pe de o parte, lipsa culturii practicării activităţilor sportive slăbeşte puterea familiei şi rolul 

educaţional pe care aceasta îl are în acest sens. Pe de altă parte, neputinţa sistemului de a crea cadrul 

organizatoric propice dezvoltării acestui cult al practicării sportului, reduce interesul membrilor societăţii 

în practicarea şi sprijinirea că suporter a spectacolului sportiv. Calitatea slabă a spectacolului sportiv 

conduce la lipsa spectatorilor şi a fenomenului de fan-suport, lipsa spectatorilor şi a fanilor, face 

imposibilă implicarea factorilor media în transmisii şi mediatizarea, astfel slabă mediatizare face 

imposibilă implicarea sponsorilor în finanţarea fenomenului sportiv, iar subdomeniile economiei care ar 

trebui să graviteze în jurul ideii de dezvoltare a industriei sportului stau departe de acest domeniu sectorial 

inexistent în România, uitându-se neputincios unii la alţii. Slabă finanţare şi lipsa sponsorilor face că 

sportul să nu mai reprezinte pentru familie şi societate o prioritate, slăbind din interesul pentru practicarea 

în mod continuu şi susţinut a activităţilor fizice. 
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Dispariţia cultului practicării activităţilor fizice conduce la un număr din ce în ce mai mic de 

practicanţi, sistemul fiind neputincios şi incapabil de a accesa 60-80% din masa critică existenţa ca masă 

de selecţie pentru sportul de performanţă şi implicit la o calitate slabă a spectacolului sportiv.  

În actualele condiţii social-economice, tendinţele fac că naţiunea să se adapteze cameleonic la 

ceea ce sistemul oferă din punct de vedere organizatoric. Familia, celulă de bază a societăţii, este mai puţin 

interesată de practicarea activităţilor fizice, sportul fiind una dintre ultimele preocupări în lista de priorităţi. 

Apar astfel cazuri de comportament deviant şi implicit cazuri de violenţă în şcoală. 

Tinerii urmează întotdeauna modele din mediul în care trăiesc şi interacţionează direct cu acestea 

sau le copie frivol şi inconştient neputând face diferenţa dintre bine şi rău. “Valori” ca cele mai scumpe 

gadgeturi electronice în era internetului şi a platformelor de socializare, consumul de ţigări şi băuturi 

alcoolice sau mai nou de substanţe interzise, îngreunează pe de o parte sarcina dascălilor şi a şcolii de a 

menţine linia adevăratelor valori morale şi educaţionale, dar mai grav, corup şi atrag un număr din ce în ce 

mai mare de tineri, tentaţiile fiind mari iar tendinţele îngrijorătoare. 

Practicarea activităţilor fizice într-un cadru organizat, selecţia şi integrarea tinerilor în grupe/

echipe sportive care să reprezinte şcoală şi universitatea într-o competiţie a valorilor morale şi 

educaţionale, în întreceri sportive dominate de fair-play, reprezintă cu siguranţă una din metodele cele mai 

la îndemână de combatere a violenţei. Familia alături de şcoală, are rolul de a inocula şi dezvolta cultul 

practicării activităţilor sportive de a contribui la dezvoltarea personalităţii şi şlefuirea caracterului prin 

muncă, modestie şi perseverenţa. 

 

 Bibliografie: 

 Dragnea, A., Valori morale ale sportului sfârşitului de mileniu, Editura Fest, Bucureşti, 2000 

                                                                 
 

 Prof. Zaharia Veronica 

                                                                                       Liceul Teoretic “Ion Creangă” - Tulcea 
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„PEDA” domină Olimpiada Națională a Sportului Școlar 

 

Ca în oricare alt liceu și la noi, în „Peda”,  există diversitate. O diversitate care se aplică atât în 
rândul profesorilor, cât și al elevilor. De la învățătoare, matematicieni ori filologi, până la fotbaliști, 
voleibaliști sau handbaliste, poți găsi măcar un elev talentat pe oricare domeniu amintit, dacă nu chiar o 
echipă…  

Sportul este domeniul care unește elevii de la toate specializările existente la noi în liceu, iar 
echipele sportive au mulți adepți în rândul elevilor noștri, nu numai de la profilul sportiv, ci și de la profilul 
real, sau cel umanist.  

Și cum spuneam, echipele reprezentative de la „Peda”, coordonate de inimoșii mei colegi -  
profesorii Veronica Zaharia, Roberto Iamandi și de mine - au dovedit în cadrul Olimpiadei Naționale a 
Sportului Școlar, în anul școlar 2019-2020, că nu sunt de neglijat, de cele mai multe ori fiind de neînvins. 

În acest sens, handbalistele noastre au ocupat locul I la etapa județeană, în cadrul competiției 
amintite și tot ele s-au impus net în fața echipei Liceului Teoretic „Gh. M. Murgoci” Măcin, la faza 
Județeană, în cadrul Cupei M.E.C. la handbal. Ulterior, la faza zonală a acestei competiții, fetele noastre au 
ocupat locul secund, după  meciul final, extrem de strâns, dar câștigat, cu reprezentativa județului Vrancea. 
De apreciat a fost prestația în joc a întregii echipe și amintesc aici câteva nume: Gheorghe Ștefania, 
Caraman Ana-Maria și Teodor Natalia, toate din clasa a XII-a E, Lazăr Lavinia, clasa a IX-a E, Lungu 
Mihaela din clasa a X-a E. La meciurile din cadrul Cupei M.E.C. unde fetele din clasa a XII-a nu au avut 
drept de joc (dar au fost prezente în calitate de „oficiali” – asigurând o parte din arbitraj), au „pus osul la 
treabă” și elevele: Iove Erika, clasa a XI-a D, Ciobanu Mariana, Mihu Maria din clasa a IX-a A. 

Devenind deja tradiție, echipele de volei fete și băieți au ocupat locul I în cadrul etapei județene, 
unde au „zdrobit” reprezentativele Liceului Teoretic „Grigore Moisil”. În joc s-au remarcat sportivii 
Moroșanu Alexandru, clasa a XI-a E, Miron Mihai, clasa a X-a B și Rausche Mădălina din clasa a X-a E. 
Ambele echipe s-au calificat  la faza zonală. 

O altă disciplină sportivă  din tabloul O.N.S.Ș. este fotbalul, unde am obținut supremația. Echipa 
băieților a câștigat etapa municipală și s-a impus în fața „Moisiliștilor” în etapa județeană (cu scor 4-0), 
ocupând locul I, calificându-se la faza zonală. Toți au contribuit la calificare, elevul Mihai Denis fiind cel 
mai eficient ca marcator s-au remarcat și Butan Daniel, din clasa a XII-a E, Ciobotaru Adrian, clasa            
a IX-a E. 

Aflate la prima participare în competiție, fetele noastre fotbaliste au făcut senzație prin evoluția lor 
în cadrul etapei municipale; fără să piardă nici un meci, s-au calificat în etapa județeană, aici obținând locul 
secund, după ce s-au „înclinat” în fața echipei mult mai experimentate din Topolog (înscrisă în Liga a IV-a 
Națională de Fotbal).  Dintre componentele echipei s-au remarcat elevele Caraman Ana-Maria, Teodor 
Natalia din clasa a XII-a E și Constantinescu Andreea, clasa a X-a A. 

 În acest an școlar, baschetbaliștii de la liceu s-au clasat în etapa județeană pe locul III, iar cei 
„mici”, de gimnaziu, pe locul IV. 

Toate felicitările pentru rezultatele obținute, atât elevilor, cât și  profesorilor care s-au ocupat de 
pregătirea lor, și toate părerile de rău că situația actuală determinată de pandemie, ne-a împiedicat să 
reprezentăm județul în etapele superioare - zonale și naționale. 

 

Prof. Ștefan Szuchanszki   
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Echipe reprezentative de la „Peda”, coordonate de profesorii 

Veronica Zaharia, Roberto Iamandi și Ștefan Szuchanszki  -  în 

cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar,  

în anul școlar 2019-2020 
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JURNALUL UNUI OLIMPIC 

 

      Probabil, v-ați întrebat cum decurge pregătirea pentru obținerea unei performanțe, câte ore de 
muncă sunt la mijloc, câte emoții copleșitoare sunt și câte dezamăgiri, în mare, cum este viața unui 
olimpic, unui participant la diverse concursuri.  

      Am acceptat provocarea vieții de 
olimpic în urmă cu opt ani, în clasa a V-a, 
când mi-am găsit spațiul de confort în 
aprofundarea limbii strămoșilor mei, limba 
rusă. Dintre toate, cea mai importantă 
competiție a fost cea de anul trecut, când am 
obținut locul I la faza națională a olimpiadei 
de religie ortodoxă de rit vechi și locul II la 
faza națională a olimpiadei de rusă maternă. 
A fost cel mai emoționant an, cel mai greu, 
cel care a adus cu sine lacrimi și care m-a 
făcut să conștientizez că viața de olimpic este 
plină de avantaje, dar condiționată de mici 
riscuri. Literatura rusă a dat umanității enorm, 
iar eu, prin olimpiadă, pot să-i fac pe cei din 
jur să cunoască o parte din moștenirea mea 
culturală, o parte din mine. 

      Mereu mi-a făcut plăcere să particip atât la olimpiade cât și la concursuri școlare, deși ajungeam 
să rămân în urmă cu materia la clasă, știam că numai așa mă pot ridica și pot deprinde aptitudini astfel 
încât să devin o persoană mai complexă.  

     După multe ore de pregătire pentru olimpiade și concursuri, vine și momentul participării. Ca 
întotdeauna, ochii mi se umezesc de emoție și de teama de a nu dezamăgi. Înainte de fiecare probă, 
tensiunea este copleșitoare, dar intru în sală cu un singur gând: „Acum este momentul meu!”. 

     Primul concurs național la care am participat a fost “Festivalul poeziei ruse”, Brăila 2011 care m-
a inițiat în îndrăgirea actoriei. Când stau și îmi amintesc câte s-au întâmplat în viața mea din momentul în 
care am început să particip la activități extrașcolare, îmi tresare inima de bucurie pentru că am acumulat 
multă experiență și am cunoscut persoane care și-au lăsat amprenta asupra mea. Am învățat că și viața 
olimpicului nu este deloc atât de roz cum pare, oferă multe, dar și răpește. Oferă cunoștințe, încredere, 
rezultate, dar răpește timp, prieteni, zâmbete. 

     Cu toate acestea sau mai degrabă tocmai de aceea, am devenit persoana care sunt în momentul de 
față, o persoana puternică, mereu deschisă la nou și care este dispusă să facă sacrificii pentru a-și 
îndeplini scopurile, dorințele.  

     Pe această cale aș dori să mulțumesc din suflet părinților mei, tuturor profesorilor dar în special 
doamnei profesoare Savu Liliana-Laura și doamnei profesoare Casian Nadea pentru implicarea 
necondiționată, pentru că m-au disciplinat și m-au ajutat să aleg calea cea bună, m-au îndrumat iar 
rezultatele se văd pe hârtie. 

 

                                                                                                         Ecaterina Antonov, clasa a XI-a B 
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ABORDAREA INTRA, INTER ȘI TRANSDISCIPLINARĂ A PREDĂRII –

ÎNVĂȚĂRII-EVALUĂRII CHIMIEI 
 

   Pentru a fi profesorul ideal pe care şi-l doresc elevii, părinţii, şcoala şi societatea sunt necesare 
mai multe competenţe şi o cultură generală şi de specialitate solidă. Dascălul modern este în opinia 
autorilor H. şi G. Morino: “furnizor de informaţie, model de comportament, creator de situaţii de 
învăţare, consilier, evaluator şi terapeut, organizator şi conducător, plurivalent.” 

Raportul dintre cultura generală, tehnico-profesională şi cultura de specialitate este specific şi 
necesar pentru susţinerea caracterului intra- şi transdisciplinar al chimiei. 

Interdisciplinaritatea (lat. inter=între) se referă la coordonarea la nivel superior a două discipline, 
în cadrul cărora semnificaţiile se interacţionează şi se completează reciproc. 

Pluridisciplinaritatea (lat. pluris=mai multe) înseamnă cooperare fără coordonare a mai multor 
discipline, juxtapunerea disciplinelor făcându-se la acelaşi nivel de ierarhie, păstrându-şi specificul şi 
realizând conlucrarea dintre matematică, fizică, mecanică, astronomie, informatică, etc. Astfel, 
informaţiile elaborate într-o ştiinţă sunt preluate de ştiinţele care au tangenţă cu problema studiată. De 
exemplu: hidrocarburile sunt studiate de chimişti, geologi, geofizicieni şi economişti din diferite puncte 
de vedere. 

Multidisciplinaritatea vizează juxtapunerea unor elemente ale diferitelor discipline pentru 
esenţializarea aspectelor comune. Aerul este studiat de chimişti, fizicieni, biologi, geografi; solul de 
geologi, agronomi, geologi. 

Transdisciplinaritatea (lat. trans=dincolo, peşte) constă în coordonarea multinivelară a unor 
discipline sau chiar a conţinutului învăţământului în diversitatea lui, pentru realizarea unor obiective şi a 
unui ideal educativ comune, aşa cum ar fi dezvoltarea integrală (multilaterală) şi armonioasă a 
personalităţii. 

De actualitate este realizarea unor conţinuturi integrate când două sau mai multe discipline se 
contopesc într-un sistem informaţional unitar, formându-se o singură disciplină integrată-aşa cum sunt: 
chimia-fizică, biochimia, ingineria genetică, cibernetică, etc., la baza cărora stau atât criteriul de 
interdisciplinaritate, cât şi criteriul de pluridisciplinaritate, cu coordonare, intercondiţionare şi contopire. 

Exemple edificatoare în acest sens sunt concursurile școlare interdisciplinare: 

• ” Ştiinţele Pământului” -Competiţie integrată de geografie-chimie-biologie-fizică 

• ” Ştiinţe pentru juniori” -Competiţie integrată de fizică-chimie-biologie 

• ” Impuls Perpetuum” -Competiţie integrată de fizică-chimie 

• Testele PISA (Programme for Internaţional Student Assessment/Programul pentru Evaluarea 
Internațională a Elevilor) destinate copiilor de 15 ani care acoperă trei domenii principale: citire/lectură, 
matematică și ştiinţe. 

• Testele TIMSS (Trends în Internaţional Mathematics and Science Study) este o evaluare care 
măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică, chimie, fizică, biologie și geografie. 

• Evaluarea Națională de la clasa a VI-a –proba Matematică și științele naturii    
 

Bibliografie și webgrafie 
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          https://www.edinformatics.com/timss/timss_intro.htm  

                                                                                    profesor de chimie, Liliana-Laura Savu 
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CHIMIA, PRIETEN SAU DUȘMAN 

 
Concursul Chimia prieten sau dușman are deja tradiție în liceul nostru, desfășurându-se în 

cadrul activităților ariei curriculare Matematică și Științe ale naturii de către profesor de chimie Savu 

Liliana-Laura. Din comisia de evaluare au făcut parte dna Barbu Sanda, responsabilul ariei curriculare 

și dna Mareș Cezarina, profesor de fizică. 

La faza pe școală din acest an au participat 6 echipaje de la clasele cu specializarea Științe ale 

naturii, primele 3 calificându-se la faza județeană, iar primele două la faza națională care a fost 

anulată din cauza pandemiei COVID 19: 
 

Premiul I                Penuș Alexandra-Cristina, Radu Eduard-Ionuț – cls. a XI-a B 

Premiul al II-lea    Drăghiță Mădălina-Mihaela, Omocea Ioana – cls. a XI-a B 

Premiul al III-lea   Dumitrache Denis, Pazarghic Florin – cls. a IX-a B 

Mențiunea I            Aragea Ana-Maria, Răducanu Andreea-Cristina – cls. a XI-a B 

Mențiunea a II-a     Godea Andra-Florina, Vasile Raluca-Cristiana –cls. a IX-a B 

Mențiunea a III-a    Dobrea Robert-Andrei, Lazăr Andreea-Octavia –cls. a X-a B 
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PROIECTUL PHOENIX RENAȘTE 

 

În perioada 20 noiembrie-20 ianuarie 2020 în Liceul Teoretic” Ion Creangă” s-a 

desfășurat activitatea de colectare de cărți  pentru refacerea bibliotecii Școlii  Gimnaziale  

„Constantin Brâncoveanu” din Babadag. 

Astfel a fost încheiat un parteneriat, între Liceul Teoretic ”Ion Creangă” prin d-nul 

director Szuchanszki Ștefan Ivan și Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” din 

Babadag, pentru  popularizarea proiectului pe rețelele de socializare și colectarea  cărților 

donate de către cei implicați . 

Activitatea a fost coordonată de d-na profesor Galus Ana un profesor inimos cu o 

idee genială. ”Am avut oportunitatea de a sprijini educația tinerilor din această școală cu 

ajutorul cărților de care ne putem lipsi pentru a reface biblioteca unei școli încercate de un 

incendiu” - spunea d-na profesoară în ziarul Tulcea noastră. 

După ce apărut anunțul în ziarul online Ziarul independent Tulcea noastră donațiile 

au început să apară din toate colțurile țarii: societăți comerciale, organizații, profesori, 

societate civilă, astfel că la sfârșitul perioadei de colectare s-au adunat peste 3000 de cărți 

de specialitate sau beletristică. Au fost donate cărți de către Clubul Rotaract – Galați cca 

700 volume, Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, Colegiul Dobrogean” Spiru Haret”, Școala 

Gimnazială Murighiol, Sarichioi, Malcoci, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu”, 

Școala Gimnazială Mihai Bravu, persoane civile din Tulcea, Constanța, București, Alba 

Iulia și mulți alții . 

Proiectul a adus împreună oameni de toate categoriile care au reușit să colaboreze 

pentru aceeași cauză nobilă și a cultivat spiritul de echipă, promovarea dialogului și a 

comunicării , am vazut ce simplu și ce frumos este să facem o faptă bună. 

 

                                                                                       Prof. Liliana Caraman și Ana Galus  
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În loc de concluzii... 
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